
Χρήσιμες 
Λειτουργίες στο 

Browser



Λειτοσργία Πίσω και Εμπρός

Στθν προςπάκειά μασ να ακολουκιςουμε πολλοφσ 
ςυνδζςμουσ, για να διαβάςουμε διάφορα κείμενα 
ιςτοςελίδων, είναι πολφ πικανό να χαθοφμε και να 
μθν ξζρουμε πϊσ να επιςτρζψουμε ςτθν αρχικι 
ιςτοςελίδα. 

Για να λυκεί το πρόβλθμα αυτό, ο Google Chrome 
φυλλομετρθτισ (και όλοι οι άλλοι φυλλομετρθτζσ
επίςθσ) είναι εφοδιαςμζνο με δφο βαςικά πλικτρα 
που βρίςκονται πάνω αριςτερά ςτθν οκόνθ πριν τθ 
γραμμι διεφκυνςθσ, όπωσ κα δείτε παρακάτω:
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Με το πλικτρο αυτό 
επιςτρζφουμε ςτθν 
αμζςωσ προθγοφμενθ 
ιςτοςελίδα που 
επιςκεφκικαμε

Το πλικτρο αυτό 
επαναφζρει τθ ςελίδα 
που είμαςταν πριν 
ενεργοποιιςουμε το 
πλικτρο πίςω. 



Λειτουργία Refresh

Το κουμπί ανανζωςη (refresh) το χρθςιμοποιοφμε 
όταν κζλουμε να ανανεϊςουμε τθν ςελίδα μασ 
(χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςε ςελίδεσ που αλλάηουν 
ςε τακτά χρονικά διαςτιματα περιεχόμενο).
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Λειτουργία «Αγαπημζνα» Bookmark

Με το κουμπί «αγαπημζνα» (bookmark) μποροφμε 
να ςθμειϊςουμε, πατϊντασ «Done», τθ διεφκυνςθ 
μασ ιςτοςελίδασ που μασ άρεςε ώςτε να την 
βροφμε εφκολα την επόμενη φορά που κα τθ 
χρειαςτοφμε.

Αν δεν κζλουμε να ξαναχρθςιμοποιιςουμε τθ 
ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα μποροφμε να τθ 
αφαιρζςουμε από τα αγαπθμζνα πατϊντασ 
“remove”.
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Λειτοσργία «Αγαπημένα» Bookmark

Ένασ άλλοσ τρόποσ για να αποθηκεφςουμε μια 
ςελίδα που μασ αρζςει και κζλουμε να τθ 
βρίςκουμε εφκολα και γριγορα χωρίσ να κυμόμαςτε 
τθ διεφκυνςι τθσ, είναι να πατήςουμε πάνω ςτισ 
τρείσ τελίτςεσ που βρίςκονται πάνω δεξιά ςτο 
παράκυρο του Google Chrome φυλλομετρθτι. 
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Λειτουργία «Αγαπημζνα» Bookmark

Θα ανοίξει ζνα μενοφ όπου κα πρζπει να επιλζξουμε 
τθν επιλογι bookmark και εν ςυνεχεία κα ανοίξει 
ζνα παράκυρο όπου εκεί πατϊντασ «bookmark this 
page» κα αποκθκεφςουμε τθ ςελίδα που 
επικυμοφμε. 

Από τθν επιλογι «bookmark manager» μπορεί 
κανείσ να δει τισ ςελίδεσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα 
αγαπθμζνα.
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Λειτουργία History

Από τθ λίςτα ιςτορικοφ (History) τθν οποία 
βρίςκουμε αν πατιςουμε πάνω ςτισ τρεισ τελίτςεσ 
ςτθ πάνω δεξιά άκρθ τθσ οκόνθσ του παρακφρου 
Google Chrome, εμφανίηονται οι ιςτοςελίδεσ που 
ζχουμε επιςκεφκεί τισ τελευταίεσ 
ϊρεσ/μζρεσ/μινεσ. 
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Χρήςιμα εργαλεία για την πλοήγηςή μασ

Πολλζσ φορζσ προςπακοφμε να διαβάςουμε κάτι 
ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι μασ αλλά τα γράμματα 
είναι πολφ μικρά. 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ μποροφμε να τα 
μεγαλώςουμε μεταβαίνοντασ με τον κζρςορα πάλι 
ςτισ τρείσ τελίτςεσ που βρίςκονται πάνω δεξιά ςτο 
παράκυρο, επιλζγουμε το πεδίο “zoom” και πατάμε 
το πλικτρο (+) όςεσ φορζσ επικυμοφμε για να γίνει 
ευδιάκριτο αυτό που κζλουμε.

Αν κζλουμε να μικρφνουμε τα γράμματα πατάμε το 
πλικτρο (-).
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Ταμπζλεσ (tabs) ςτον browser

Είμαςτε ςε ζνα site και διαβάηουμε ζνα πολφ 
ενδιαφζρον άρκρο και ςυγχρόνωσ κζλουμε να 
ακοφμε και μουςικι από ζνα άλλο site. Γίνεται αυτό; 
Φυςικά και γίνεται με τισ “ταμπζλεσ” (tabs).

Με τισ ταμπζλεσ (Tabs) μποροφμε να ζχουμε 
ανοιχτζσ πολλζσ ςελίδεσ και να μετακινοφμαςτε ςε 
αυτζσ όποια ςτιγμή θζλουμε.
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Στο πάνω μζροσ του browser ζχει ζνα ςχιμα 
παραλλθλόγραμμο που είναι το κάκε ζνα tab ξεχωριςτά. 

Σε κάκε ταμπζλα γράφει το όνομα του site που ζχουμε 
ανοίξει.

Στο τζλοσ δεξιά ζχει άλλο ζνα tab κενό (κατω από το βελάκι)

Που αν το πατιςουμε ανοίγει άλλο ζνα tab για να 
επιλζξουμε να ανοίξουμε μια καινοφρια ςελίδα.
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Ταμπζλεσ (tabs) ςτον browser

Αν κζλουμε να ανοίξουμε μια καινοφρια ταμπζλα 
πατάμε ςτο παραλλθλόγραμμο γκρι κουτάκι που 
βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ τελευταίασ ταμπζλασ που 
ανοίξαμε. 
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Ταμπζλεσ (tabs) ςτον browser

Aν κζλουμε να κλείςουμε μια ταμπζλα που ζχουμε 
ανοίξει πατάμε με ζνα αριςτερό κλικ πάνω ςτο ςιμα 
(Χ) τθσ ταμπζλασ
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Αν βριςκόμαςτε ςε μια ταμπζλα και κζλουμε να 
εμφανίςουμε το περιεχόμενο μιασ άλλθσ ταμπζλασ 
που ζχουμε ανοιχτι, τότε αρκεί να κάνουμε 
αριςτερό κλικ με τον κζρςορα μασ ςτην ταμπζλα 
που θζλουμε να ανοίξουμε.
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Ταμπζλεσ (tabs) ςτον browser



Εκτφπωςη

Για να εκτυπϊςουμε μεταβαίνουμε από τισ τρεισ 
τελίτςεσ πάνω δεξιά ςτο παράκυρο του Google 
Chrome φυλλομετρθτι ςτθν επιλογι εκτφπωςη. 
Ορίηουμε τισ ρυκμίςεισ που επικυμοφμε και πατάμε 
εκτφπωςθ/print.
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