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ΣΥΝΟΨΗ 

Οι κύριοι στόχοι της ενότητας είναι να εξηγηθεί η σημασία του υλικού του 

υπολογιστή, να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη βασική ψηφιακή ορολογία και να 

αναπτυχθούν δεξιότητες δακτυλογράφησης. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη διεπαφή των υπολογιστών. 

Θα γνωρίσουν το ρόλο και τη λειτουργία του ποντικιού, των πληκτρολογίων, των οθονών 

αφής, των εκτυπωτών και των σαρωτών κλπ. 

Βασικές γνώσεις σχετικά με το Internet, το πρόγραμμα περιήγησης, το Wi-Fi, τις 

μηχανές αναζήτησης, κεφαλαία γράμματα, θέσεις δάχτυλων κλπ. θα αποκτηθούν.  

Με τις ασκήσεις οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκήσουν και θα αναπτύξουν δεξιότητες 

δακτυλογράφησης. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διασύνδεση υπολογιστών, ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, εκτυπωτής, σαρωτής, 

Internet, Wi-Fi, πρόγραμμα περιήγησης, μηχανή αναζήτησης, Εγγραφή, σύνδεση, λήψη, 

πληκτρολόγηση, πληκτρολόγιο, κεφαλαίο γράμμα. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ενέργειες / Επιτεύγματα 

Χρησιμοποιώντας τη διεπαφή των υπολογιστών. Βασικές γνώσεις σχετικά με την ψηφιακή 

ορολογία. Βασικές ικανότητες δακτυλογράφησης 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 
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Ολοκληρωμένη στη χρήση 
της διασύνδεσης 
υπολογιστών: ποντίκι και 
touchpads, πληκτρολόγια, 
οθόνες αφής, εκτυπωτές 
και σαρωτές κλπ.  

Περιλαμβάνει βασική 
ψηφιακή ορολογία: 
Internet, πρόγραμμα 
περιήγησης στο Web, Wi-Fi, 
μηχανές αναζήτησης, 
εγγραφή, , πλήκτρα 
πληκτρολογίου, κεφαλαία 
γράμματα, θέσεις 
δάχτυλων, ασκήσεις 
δακτυλογράφησης 

 

Εφαρμόστε τις γνώσεις 
σχετικά με τη χρήση της 
διεπαφής των υπολογιστών 
και των έξυπνων συσκευών 

Προσδιορίστε τα πιθανά 
κρίσιμα σημεία και 
προτείνετε προληπτικές 
ενέργειες 

Συζητήστε τα προβλήματα 
με τους επαγγελματίες 
Χρήση Internet, περιηγητές 
ιστού, Wi-Fi, μηχανές 
αναζήτησης, Εγγραφή, 
Καταγραφή, Λήψη 
προσεγγίσεις σχετικά με τη 
γραφομηχανή και τη χρήση 
πληκτρολογίου υπολογιστή 

Αυτόνομοι 
κανόνες/κανονισμοί/πρότυ
πα που πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά τη 
χρήση υπολογιστών και 
έξυπνων συσκευών 

Έλεγχος εφαρμογής των 
συμβατικών κανόνων και 
απαιτήσεων 

Επίλυση προβλημάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν 
κατά τη χρήση της 
διασύνδεσης υπολογιστών 
και έξυπνων συσκευών 

Η σωστή χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και έξυπνων συσκευών 

Η σωστή χρήση ψηφιακών 
ορολογία 

Εμπιστοσύνη στην 
πληκτρολόγηση 
υπολογιστή 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Ειδικοί στόχοι της ενότητας 1 

Οι ειδικοί στόχοι της ενότητας 1 είναι να δώσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες για 

τη χρήση του υλικού του υπολογιστή: οθόνη, ποντίκι και touchpad, πληκτρολόγιο, οθόνη 

αφής, εκτυπωτή και σαρωτή κλπ. 

 

Οθόνη 

Εναλλακτικά αναφέρεται ως οθόνη γραφείου ή οθόνη, μια οθόνη ή μια συσκευή 

προβολής είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συσκευή που 
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χρησιμοποιείται για την προβολή εικόνων ή κειμένου. Η εικόνα είναι ένα παράδειγμα οθόνης 

επίπεδης οθόνης και η πιο κοινή οθόνη που χρησιμοποιείται σήμερα με υπολογιστές. 

Οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με έναν υπολογιστή και να εμφανίσει την έξοδο του 

θεωρείται συσκευή εξόδου. Ακολουθεί μια λίστα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά: 

• Οθόνη CRT 

• Flat-panel display 

• LCD (active-matrix, passive-matrix) 

• Projector 

• TV (4K TV, HDTV, Plasma TV, Smart TV) 

 

Ποντίκι και Touchpad 
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Ένα ποντίκι υπολογιστή είναι μια συσκευή δείκτη χειρός που ανιχνεύει δισδιάστατη 

κίνηση σε σχέση με μια επιφάνεια. Αυτή η κίνηση τυπικά μεταφράζεται στην κίνηση ενός 

δείκτη σε μια οθόνη, η οποία επιτρέπει έναν ομαλό έλεγχο της γραφικής διεπαφής χρήστη. 

Αρχικά ενσύρματα σε έναν υπολογιστή, πολλά σύγχρονα ποντίκια είναι ασύρματα.  
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Μια εναλλακτική λύση για το ποντίκι είναι το Touchpad (που ονομάζεται επίσης 

trackpad), ένα touchpad είναι μια συσκευή εισόδου σε φορητούς υπολογιστές και μερικά 

πληκτρολόγια. Επιτρέπει στο χρήστη να μετακινήσει έναν δρομέα με το δάχτυλό του. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στη θέση εξωτερικού ποντικιού. 

Χρησιμοποιείται ένα touchpad χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας και σύροντάς το  

στην επίπεδη επιφάνεια της επιφάνειας αφής. Καθώς μετακινείτε το δάκτυλό σας στην 

επιφάνεια, ο δρομέας του ποντικιού κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως και τα 

περισσότερα ποντίκια υπολογιστή, το touchpad έχει επίσης δύο κουμπιά κάτω από την 

επιφάνεια αφής που σας επιτρέπει να κάνετε αριστερό κλικ ή δεξί κλικ. 
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Πληκτρολόγιο 

Ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή είναι μια συσκευή τύπου γραφομηχανής που 

χρησιμοποιεί μια διάταξη κουμπιών ή πλήκτρων για να λειτουργεί ως μηχανικοί μοχλοί ή 

ηλεκτρονικοί διακόπτες. Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου (κουμπιά) έχουν συνήθως 

χαραγμένους ή τυπωμένους χαρακτήρες, και κάθε πάτημα ενός πλήκτρου συνήθως 

αντιστοιχεί σε ένα μόνο γραπτό σύμβολο.  

 

 

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους 

 

 

Πληκτρολόγιο Compact (μέγεθος laptop) 

  



                             

 

12 

 

 

Εκτυπωτής 

Ένας εκτυπωτής είναι μια περιφερειακή συσκευή που κάνει μια επίμονη αναγνώσιμη 

αναπαράσταση γραφικών ή κειμένου σε χαρτί. Οι προσωπικοί εκτυπωτές σχεδιάζονται κατά 

κύριο λόγο για να υποστηρίζουν μεμονωμένους χρήστες και μπορούν να συνδέονται με έναν 

μόνο υπολογιστή. Οι δικτυωμένοι ή κοινόχρηστοι εκτυπωτές συνήθως μοιράζονται πολλοί 

χρήστες σε ένα δίκτυο. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εκτυπωτών είναι εκτυπωτές inkjet και 

laser. 
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Εκτυπωτής Inkjet 

Εκτυπωτής Laser 

Έγχρωμος εκτυπωτής laser 

 

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των παραπάνω έδειξαν ότι οι εκτυπωτές είναι - οι 

εκτυπωτές inkjet δημιουργούν εικόνες με πτώση σημείων μελάνης στο χαρτί, ενώ οι 

εκτυπωτές λέιζερ δημιουργούν εικόνες φορώντας χαρτί για να προσελκύσουν σωματίδια 

τόνερ με δέσμη λέιζερ. Συγκρίνοντας την ποιότητα του εκτυπωτή inkjet σε σχέση με τον 
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εκτυπωτή λέιζερ, σήμερα είναι πιο παρόμοια από ό, τι διαφορετικά. Στα παρακάτω γραφικά 

μπορείτε να βρείτε τις πιο σημαντικές διαφορές: 

 

 

 

 

Σαρωτής (Scanner) 
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Ένας σαρωτής ή ένας οπτικός σαρωτής είναι μια συσκευή εισόδου υλικού που οπτικά 

"διαβάζει" μια εικόνα και την μετατρέπει σε ψηφιακό σήμα - αρχείο υπολογιστή. Για 

παράδειγμα, ένας σαρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή μιας τυπωμένης 

εικόνας, σχεδίου ή εγγράφου (έντυπη μορφή) σε ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορεί να 

επεξεργαστεί σε υπολογιστή, να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να 

μεταφορτωθεί στο Internet. 

 

Πολυμηχάνημα 

Οι εκτυπωτές Όλα σε Ένα και οι Πολυλειτουργικοί Εκτυπωτές (MFP) είναι συσκευές 

υλικού, όπως λειτουργίες εκτυπωτή, φαξ και σαρωτή, σε μία συσκευή. Το All-in-One είναι μια 

μικρή επιφάνεια εργασίας, σχεδιασμένη για οικιακή ή οικιακή χρήση. Αυτές οι συσκευές 

εστιάζουν στη λειτουργικότητα σάρωσης και εκτύπωσης για οικιακή χρήση και μπορούν να 

συνοδεύονται από λογισμικό που παρέχεται για την οργάνωση φωτογραφιών, απλό OCR και 

άλλες χρήσεις που ενδιαφέρουν έναν οικιακό χρήστη. Το All-in-One θα περιλαμβάνει πάντα 

τις βασικές λειτουργίες της εκτύπωσης και σάρωσης, με τις περισσότερες επίσης λειτουργίες 

αντιγραφής και μικρότερο αριθμό με δυνατότητες φαξ. 

Τα δύο πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των συσκευών All-In-One είναι τα εξής:  

1. Συνδέστε λιγότερο χώρο γραφείου και χώρο συνδυάζοντας πολλές συσκευές (π.χ. 

φαξ, εκτυπωτή και σαρωτή) σε μία συσκευή. 

2. Λιγότερα καλώδια. Δεδομένου ότι ο εκτυπωτής και ο σαρωτής είναι μια συσκευή, 

το AIO χρειάζεται μόνο ένα καλώδιο τροφοδοσίας και συνήθως ένα καλώδιο 

δεδομένων (USB) ή ακόμα και σύνδεση.  
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Πολυμηχάνημα Laser 
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Οθόνη αφής 

Μια οθόνη αφής είναι μια οθόνη υπολογιστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αγγίζοντας το με ένα δάχτυλο ή μια γραφίδα, αντί να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι και ένα 

πληκτρολόγιο. Μπορεί να περιγραφεί ως touchpad με οθόνη ενσωματωμένη σε αυτό.   



                             

 

18 

 

 

Λόγω της εύκολης χρήσης τους, οι οθόνες αφής μπορούν να βρεθούν σε πολλά μέρη. 

Μαζί με τις γενικές συσκευές πληροφορικής και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, 

όπως τα smartphones, ταμπλέτες, smartwatches και προσωπικούς υπολογιστές, οι οθόνες 

αφής χρησιμοποιούνται ευρέως σε περίπτερα, τα οποία χρησιμοποιούνται για συστήματα 

πληροφοριών σε πόλεις και μουσεία. Βρίσκονται επίσης σε μηχανές όπως αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές (ATM), ταμειακές μηχανές και τερματικά σημείων πώλησης 

λιανικής πώλησης, συστήματα πλοήγησης GPS όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε 

αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, ιατρικό εξοπλισμό και πίνακες βιομηχανικών ελέγχων. Η 

οθόνη αφής που είναι ενσωματωμένη σε κιόσκια χρησιμοποιεί απλή αλληλεπίδραση με 

σημείο και κλικ. Οι διαδραστικοί πίνακες, που υπάρχουν σε πολλά σχολεία, χρησιμοποιούν 

επίσης μια απλή τεχνολογία αφής.  



                             

 

19 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Ειδικοί στόχοι ενότητας 2 

Οι ειδικοί στόχοι της μονάδας 2 είναι να δώσουν βασικές γνώσεις σχετικά με την ακόλουθη 

ψηφιακή ορολογία: Internet, περιηγητές ιστού, Wi-Fi, μηχανές αναζήτησης, εγγραφή, 

καταγραφή, λήψη. 

 

Διαδίκτυο (Internet) 

Το Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών 

που χρησιμοποιούν τη σουίτα πρωτοκόλλου Internet για τη σύνδεση συσκευών σε όλο τον 

κόσμο. Είναι ένα δίκτυο δικτύων που αποτελείται από ιδιωτικά, δημόσια, ακαδημαϊκά, 

επιχειρηματικά και κυβερνητικά δίκτυα τοπικού και παγκόσμιου πεδίου, που συνδέονται με 

ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών, ασύρματων και οπτικών τεχνολογιών δικτύωσης. Το 

Διαδίκτυο μεταφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών πόρων και υπηρεσιών, όπως τα 

αλληλοσυνδεόμενα έγγραφα υπερκειμένου και εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνία και κοινή χρήση αρχείων. 

 

Φυλλομετρητής (Browser) 

Εναλλακτικά αναφέρεται ως πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή πρόγραμμα περιήγησης 

στο Internet, ένα πρόγραμμα περιήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που 

δημιουργήθηκε ως ένα απλοποιημένο μέσο για την παρουσίαση και διερεύνηση 

περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτά τα κομμάτια περιεχομένου, 

συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και ιστοσελίδων, συνδέονται με υπερσυνδέσμους 

και ταξινομούνται με διευθύνσεις URL (Uniform Recourse Identifiers). 

 

Ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) 

Το Wi-Fi είναι τεχνολογία για ασύρματη ασύρματη τοπική δικτύωση συσκευών όπως 

επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, smartphones και 

tablet, έξυπνες τηλεοράσεις, ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και σύγχρονες 

εκτυπωτές. Οι συσκευές συμβατές με Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν στο Internet μέσω ενός 

WLAN και ενός σημείου ασύρματης πρόσβασης, το οποίο ονομάζεται επίσης hotspot. 
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Μηχανές Αναζήτησης 

Μια μηχανή αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού ή δέσμη ενεργειών που 

διατίθεται μέσω του Internet που αναζητά έγγραφα και αρχεία για λέξεις-κλειδιά και 

επιστρέφει τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε αρχείων που περιέχουν αυτές τις λέξεις-κλειδιά. 

Σήμερα, υπάρχουν στο Διαδίκτυο χιλιάδες διαφορετικές μηχανές αναζήτησης, το καθένα με 

τις δικές του ικανότητες και χαρακτηριστικά. Η δημοφιλέστερη και πιο γνωστή μηχανή 

αναζήτησης είναι η Google. Άλλες δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης είναι οι AOL, Ask.com, 

Baidu, Bing και Yahoo. 

 

 

 

Δημιουργία λογαριασμού - Εγγραφή 

Η εγγραφή ("Sing Up" ή "Register") είναι λειτουργία που προσφέρεται από 

διαφορετικές δικτυακές πύλες, πλατφόρμες και τοποθεσίες όπως το Google, το Yahoo, το 

Facebook κτλ. Γενικά, αυτή είναι η αρχική διαδικασία που χρειάζεται να δημιουργηθεί η 

εικονική ταυτότητα του ατόμου που θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει ο 

αντίστοιχος πάροχος. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου στην πύλη www.yahoo.com, πρέπει να δημιουργήσετε (καταχωρίσετε) ένα 

προφίλ. Συνήθως, όταν εγγραφείτε σε έναν νέο ιστότοπο ή πύλη, πρέπει: 

1. Επιλέξτε μοναδικό όνομα χρήστη. 

2. Καταχωρίστε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομα και το επώνυμο. 

Επιπλέον, εξαρτάται από την πολιτική πύλης, πρέπει επίσης να εισαγάγετε το 

φύλο σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση κατοικίας ή / και εργασίας, 

το κύριο ή / και εναλλακτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε ορισμένες 

περιπτώσεις άλλες προσωπικές πληροφορίες. 

3. Δημιουργήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Οι περισσότεροι από τους 

ιστότοπους προσφέρουν διαφορετικές επιλογές για την ανάκτηση ξεχασμένων 

ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης. 

 

 

Σύνδεση σε λογαριασμό 

Εναλλακτικά, αναφέρεται ως είσοδος, μια σύνδεση ή μια σύνδεση είναι ένα σύνολο 

διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια περιοχή που 

απαιτεί κατάλληλη εξουσιοδότηση. Οι συνδέσεις χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν 

πρόσβαση και έλεγχο σε υπολογιστές, δίκτυα και πίνακες ανακοινώσεων, καθώς και σε άλλες 

υπηρεσίες και συσκευές. Σήμερα, οι περισσότερες συνδέσεις αποτελούνται από ένα όνομα 

χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. 
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Εάν πληκτρολογήσετε το ακατάλληλο όνομα χρήστη ή κωδικό ή έχετε ξεχάσει, δεν 

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Με online υπηρεσίες όπως εσείς 

Yahoo! Mail, Gmail και Facebook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Υπενθύμιση 

κωδικού" ή "Επαναφορά κωδικού πρόσβασης" για να λάβετε υπενθύμιση κωδικού 

πρόσβασης ή σύνδεσμο για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. 

 

Λήψη αρχείων 

Η λήψη είναι η διαδικασία λήψης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Η λήψη είναι το 

αντίθετο από την αποστολή δεδομένων σε άλλο σύστημα μέσω του Διαδικτύου. Ως 

ουσιαστικό, η λήψη μπορεί να αναφέρεται είτε σε ένα αρχείο που ανακτάται από το Internet 

είτε στη διαδικασία λήψης ενός αρχείου.  

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Internet, κάνετε λήψη δεδομένων. Για παράδειγμα, 

κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ο υπολογιστής ή η κινητή συσκευή σας πρέπει 

να κάνει λήψη των HTML, CSS, εικόνων και άλλων σχετικών δεδομένων για να εμφανίσει τη 

σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.  

Όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο "Λήψη τώρα", το πρόγραμμα περιήγησης θα 

ξεκινήσει τη λήψη ενός συγκεκριμένου αρχείου που μπορείτε να ανοίξετε. 
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Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας μέσα εκτός από τον 

ιστό. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα 

FTP, να κάνετε λήψη μηνυμάτων email με ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και να κάνετε λήψη ενημερώσεων λογισμικού απευθείας μέσω του 

λειτουργικού σας συστήματος. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια λήψη 

(όπως κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο λήψης), αν και οι περισσότερες λήψεις συμβαίνουν 

αυτόματα. Για παράδειγμα, το smartphone μπορεί να κάνει λήψη μηνυμάτων email και 

ενημερώσεων λογισμικού στο παρασκήνιο χωρίς να το γνωρίζετε.  

Ενώ μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου, η λέξη "λήψη" μπορεί επίσης να 

αναφέρεται στο ίδιο το αρχείο. Ένας συνηθισμένος τρόπος που μπορείτε να δείτε το 

"download" που χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό είναι σε μια online διαφήμιση που λέει, 

"Δωρεάν Λήψη." Αυτή η φράση σημαίνει ότι κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης θα γίνει 

λήψη ενός αρχείου (συχνά ενός προγράμματος λογισμικού ή εγκατάστασης) και θα το 

χρησιμοποιήσετε δωρεάν. Το ουσιαστικό "download" μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν 

τη λέξη "μεταφορά" για να περιγράψει τη διαδικασία λήψης δεδομένων. Για παράδειγμα, 

ένα πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει μια ενημέρωση κατάστασης που λέει, "Λήψη σε 

εξέλιξη" ή "Λήψη ολοκληρώθηκε." 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ειδικοί στόχοι της Ενότητας 3 

Οι ειδικοί στόχοι της ενότητας 3 είναι να δώσουν γνώσεις και να διδάξουν βασικές δεξιότητες 

δακτυλογράφησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα πλήκτρα  του 

πληκτρολογίου (κεφαλαία γράμματα, θέσεις δάχτυλων). Θα εξασκηθούν πληκτρολογώντας 

ασκήσεις. 

 

Πλήκτρα πληκτρολογίου 

Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου (κουμπιά) έχουν συνήθως χαραγμένους ή 

τυπωμένους χαρακτήρες, και κάθε πάτημα ενός πλήκτρου συνήθως αντιστοιχεί σε ένα μόνο 

γραπτό σύμβολο. Ωστόσο, η παραγωγή μερικών συμβόλων μπορεί να απαιτεί την πίεση και 

τη διατήρηση πολλών πλήκτρων ταυτόχρονα ή σε σειρά. Ενώ τα περισσότερα πλήκτρα 

πληκτρολογίου παράγουν γράμματα, αριθμούς ή σημάδια (χαρακτήρες), άλλα πλήκτρα ή 

ταυτόχρονα πιεστικά πλήκτρα μπορούν να παράγουν ενέργειες ή να εκτελούν εντολές 

υπολογιστή. Σε κανονική χρήση, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται ως διεπαφή εισαγωγής 

κειμένου για την πληκτρολόγηση κειμένου και αριθμών σε επεξεργαστή κειμένου, 

επεξεργαστή κειμένου ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. 

 

Το πρότυπο QWERTY 

Σχεδόν κάθε PC, φορητοί υπολογιστές και έξυπνες συσκευές χρησιμοποιούν σήμερα 

το τυποποιημένο πληκτρολόγιο QWERTY. Το QWERTY είναι σχεδιασμός πληκτρολογίου για 

αλφάβητα με λατινικούς χαρακτήρες. Το όνομα προέρχεται από τη σειρά των έξι πρώτων 

πλήκτρων στην επάνω αριστερή σειρά γραμμάτων του πληκτρολογίου.  

 Σε διεθνείς παραλλαγές QUERTY πραγματοποιούνται μικρές αλλαγές στη ρύθμιση των 

κλειδιών. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών διατάξεων πληκτρολογίου που 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικές γλώσσες γραμμένες σε λατινική γραφή. Μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κύριες οικογένειες ανάλογα με το πού βρίσκονται τα πλήκτρα Q, A, Z, M 

και Y στο πληκτρολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μπορείτε να 

βρείτε εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY#International_variants 

https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY#International_variants
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Από την τυποποίηση των υπολογιστών και των Windows που είναι συμβατά με τα PC 

μετά τη δεκαετία του 1980, τα περισσότερα πληκτρολόγια πλήρους μεγέθους διαθέτουν 

ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο για την καταχώρηση δεδομένων στα δεξιά, 12 πλήκτρα 

λειτουργιών στην κορυφή και ένα τμήμα δρομέα προς τα δεξιά και κεντρικό με πλήκτρα για 

Εισαγωγή, Διαγραφή, Αρχική σελίδα, Τέλος, Σελίδα προς τα επάνω και Σελίδα προς τα κάτω 

με τα βέλη του κέρσορα σε σχήμα ανεστραμμένου Τ. 

 

Πεζά/Κεφαλαία 

Το πλήκτρο πεζών/κεφαλαίων κάνει τη διάκριση μεταξύ των κεφαλαίων (επίσης 

κεφαλαία γράμματα, μεγάλα γράμματα) και πεζών (επίσης μικρά γράμματα) στη γραπτή 

αποτύπωση ορισμένων γλωσσών. 

Το Caps Lock είναι ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή που προκαλεί τη 

μετατροπή όλων των γραμμάτων σε κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για ένα πλήκτρο 

εναλλαγής: κάθε πάτημα αντιστρέφει τη δράση του. Τα περισσότερα από τα πληκτρολόγια 

εφαρμόζουν επίσης ένα φως, έτσι ώστε να δίνουν οπτική ανατροφοδότηση σχετικά με το αν 

είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. 

Το πλήκτρο αλλαγής είναι ένα πλήκτρο τροποποίησης σε ένα πληκτρολόγιο, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την πληκτρολόγηση κεφαλαίων και άλλων εναλλακτικών χαρακτήρων 

"άνω". Υπάρχουν συνήθως δύο πλήκτρα αλλαγής, στην αριστερή και δεξιά πλευρά της 

γραμμής κάτω από την κύρια σειρά.  

 

Συμβουλές ασφάλειας πληκτρολογίου 

• Διατηρείτε το ύψος σειράς του πληκτρολογίου στο πλησιέστερο επίπεδο του 

αγκώνα.  Τοποθετήστε το διάστημα με το σώμα σας. 

• Μην λυγίζετε τους καρπούς σας. Κατά την πληκτρολόγηση κρατήστε τους καρπούς 

σας ανυψωμένους και όσο πιο ευθεία γίνεται. 

• Αποφύγετε να ανεβοκατεβάζετε το κεφάλι κατά την πληκτρολόγηση καθώς προκαλεί 

επιβάρυνση στο λαιμό από το να κοιτάζει συχνά στο πληκτρολόγιο. 

• Μην χρησιμοποιείτε περισσότερη δύναμη από ότι απαιτείται για να πιέσετε τα 

πλήκτρα. 
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• Όταν δεν γράφετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε στηρίξει τα χέρια και τα χέρια σας. Ωστόσο, 

μην ξεκουράζετε ποτέ τα χέρια, τα χέρια ή τον καρπό σας σε αιχμηρά άκρα. Κάντε ένα 

διάλειμμα από την πληκτρολόγηση κάθε 20 με 30 λεπτά. 

 

Συμβουλές για πληκτρολόγηση με “Τυφλό σύστημα” 

1. Καθιστή στάση σώματος για δακτυλογράφηση 

 

• Τοποθετήστε το ίσια και θυμηθείτε να κρατάτε την πλάτη σας ευθεία. 

• Κρατήστε τους αγκώνες σας λυγισμένους με τη σωστή γωνία. 

• Τοποθετήστε την οθόνη με το κεφάλι σας ελαφρώς κεκλιμένο προς τα εμπρός. 

• Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 45 - 70 cm μεταξύ των ματιών σας και της οθόνης. 

• Απελευθερώστε τον ώμο, το βραχίονα και τους μυς του καρπού στο ελάχιστο 

δυνατό στέλεχος. Οι καρποί μπορούν να αγγίξουν την επιφάνεια του τραπεζιού 

μπροστά από το πληκτρολόγιο. Ποτέ μην μετατοπίζετε το σωματικό σας βάρος 

στους καρπούς κρατώντας τα πάνω τους. 

 

2. Αρχική θέση σειράς 

Κατεβάστε λίγο τα δάχτυλά σας και τα βάλτε στο ASDF και στο JKL. κλειδιά που βρίσκονται 

στη μεσαία σειρά των πλήκτρων επιστολών. Αυτή η σειρά ονομάζεται HOME ROW επειδή 

ξεκινάτε πάντα από αυτά τα πλήκτρα και πάντα επιστρέφετε σε αυτά. 

Τα πλήκτρα F και J κάτω από τα δάχτυλά σας δείκτη θα πρέπει να έχουν μια ανυψωμένη 

γραμμή πάνω τους για να βοηθήσουν στην εύρεση αυτών των κλειδιών χωρίς να κοιτάξουν. 
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3. Μέθοδος πληκτρολόγησης 

 

Το έγχρωμο κωδικοποιημένο πληκτρολόγιο κάτω από το πεδίο εισαγωγής μαθήματος θα 

σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιο δάκτυλο πρέπει να πιέσετε κάθε πλήκτρο. 

• Χτυπήστε τα πλήκτρα μόνο με τα δάχτυλα για τα οποία έχουν δεσμευτεί. 

• Πάντα να επιστρέψετε στη θέση εκκίνησης των δακτύλων "ASDF - JKL". 

• Κατά την πληκτρολόγηση, φανταστείτε τη θέση του συμβόλου στο πληκτρολόγιο. 

• Καθιέρωση και διατήρηση ενός ρυθμού κατά την πληκτρολόγηση. Οι 

πληκτρολογήσεις σας πρέπει να έρχονται σε ίσα διαστήματα. 

• Το πλήκτρο SHIFT πιέζεται πάντα από το δάχτυλο του pinkie απέναντι από αυτό που 

χτυπά το άλλο κλειδί. 

• Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα όποιο χέρι είναι πιο βολικό για σας να πατήσετε τη 

γραμμή διαστήματος. 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να φαίνεται ενοχλητική στην αρχή, αλλά μην σταματήσετε, τελικά 

θα μάθετε ότι πληκτρολογείτε γρήγορα, εύκολα και βολικά. 

4. Η κίνηση των δακτύλων 

Μην κοιτάτε τα πλήκτρα όταν πληκτρολογείτε. Απλά σύρετε τα δάχτυλά σας μέχρι να 

βρουν την αρχική θέση. 

Περιορίστε τη μετακίνηση των χεριών και των δακτύλων σας μόνο σε αυτό που είναι 

απαραίτητο για να πιέσετε ένα συγκεκριμένο κλειδί. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας 

κοντά στη βάση. Αυτό βελτιώνει την ταχύτητα πληκτρολόγησης και μειώνει την πίεση στα 

χέρια. 
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Δώστε προσοχή στο 4ο και 5ο (μικρό) δάχτυλο, δεδομένου ότι η κίνησή τους είναι 

σημαντικά υποανάπτυκτη σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

5. Ταχύτητα πληκτρολόγησης 

 

• Μην βιαστείτε όταν μόλις ξεκινήσατε να μαθαίνετε. Επιταχύνετε μόνο όταν τα 

δάχτυλά σας χτυπούν τα δεξιά πλήκτρα εκτός συνήθειας. 

• Πάρτε το χρόνο σας κατά την πληκτρολόγηση για να αποφύγετε τα λάθη. Η 

ταχύτητα θα πάρει καθώς προχωράτε. 

• Πάντα κοιτάτε μια ή δύο λέξεις μπροστά. 

 

6. Να προσέχεις τον εαυτό σου 

Κάντε ένα διάλειμμα εάν αισθάνεστε ότι έχετε αποσπαστεί εύκολα και κάνετε πολλά 

λάθη. Είναι πιο παραγωγικό να επιστρέψετε όταν αισθάνεστε ανανεωμένοι. 

 

 

Συνιστώμενες δοκιμές online πληκτρολόγησης 

https://www.typingtest.com/ 

https://www.livechatinc.com/typing-speed-test/#/ 

  

https://www.typingtest.com/
https://www.livechatinc.com/typing-speed-test/#/
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Τι είναι το internet; 

 

 

 

2. Τι είναι το Wi-Fi; 

 

 

3. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του "Εγγραφή" και "Σύνδεση"; ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

a. Όχι, είναι συνώνυμα. 

b. Ναι, η "Εγγραφή" είναι μια αρχική διαδικασία, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί 

στην εικονική ταυτότητα του ατόμου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο αντίστοιχος πάροχος και το "Login" είναι ένα σύνολο 

διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια 

περιοχή που απαιτείται κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

c. Ναι, η "Εγγραφή" είναι ένα σύνολο διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιείται για να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε μια περιοχή που απαιτεί κατάλληλη εξουσιοδότηση και 

η "Σύνδεση" είναι μια αρχική διαδικασία, που απαιτείται να δημιουργηθεί 

εικονική ταυτότητα του ατόμου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από αντίστοιχο πάροχο. 

 

4. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Οι περισσότερες “Συνδέσεις” χρειάζονται: 

a. Κωδικό 

b. Όνομα χρήστη 

c. a + b 

 

5. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να 

μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας; 
 

6. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η λήψη είναι: 

a. Η διαδικασία αποστολής δεδομένων μέσω του Διαδικτύου 
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b. Η διαδικασία λήψης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου 

c. a + b 

 

7. Πώς μπορείτε να κάνετε λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας μέσα εκτός από το 

διαδίκτυο; 
 

 

8. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πληκτρολόγιο 

χρησιμοποιείται: 

a. για την εκτέλεση εντολών υπολογιστή. 

b. ως διεπαφή εισαγωγής κειμένου για την πληκτρολόγηση κειμένου και αριθμών σε 

επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή κειμένου ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. 

c. για την παραγωγή ενεργειών μέσω ταυτόχρονων πιέσεων πλήκτρων. 

 

9. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Το όνομα "πρότυπο QWERTY" προέρχεται από: 

a. τη σειρά των έξι πρώτων πλήκτρων στην επάνω αριστερή σειρά γραμμάτων του 

πληκτρολογίου. 

b. το όνομα του δημιουργού του. 

c. a + b. 

 

10. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο shift για να 

πληκτρολογήσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, θα πρέπει να πατήσετε: 

a. το αριστερό - στην αριστερή πλευρά της γραμμής κάτω από την κύρια σειρά του 

πληκτρολογίου σας. 

b. το σωστό - στη δεξιά πλευρά της γραμμής κάτω από την αρχική σειρά του 

πληκτρολογίου σας. 

c. οποιοδήποτε από τα ανωτέρω. 
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Μελέτη περίπτωσης "Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού" 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η αρχή 

συνταξιοδότησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπό 

τους. Τι ακριβώς και σε ποια σειρά πρέπει να κάνετε; (τουλάχιστον 5 βήματα και όχι 

περισσότερα από 7 βήματα). 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

 

Περιφερειακές συσκευές, παραδείγματα και τύποι 

https://www.youtube.com/watch?v=M0F4cc2dkV8 

 

Περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή 

https://study.com/academy/lesson/what-are-peripheral-devices-of-a-computer-definition-

examples-types.html 

 

Περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με την πληκτρολόγηση 

https://www.how-to-type.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ic2L7ZyFC8 

 

Συμβουλές για πληκτρολόγηση πιο γρήγορα: 

https://www.keyhero.com/wpm-typing-tips/ 

 

Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή 

https://www.youtube.com/watch?v=g2SiyJVFcDI 

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-computer-keyboard-parts-layout-

functions.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mWcPA5_8RnM 

 

Το ποντίκι του υπολογιστή 

https://www.youtube.com/watch?v=M0F4cc2dkV8
https://study.com/academy/lesson/what-are-peripheral-devices-of-a-computer-definition-examples-types.html
https://study.com/academy/lesson/what-are-peripheral-devices-of-a-computer-definition-examples-types.html
https://www.how-to-type.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Ic2L7ZyFC8
https://www.keyhero.com/wpm-typing-tips/
https://www.youtube.com/watch?v=g2SiyJVFcDI
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-computer-keyboard-parts-layout-functions.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-computer-keyboard-parts-layout-functions.html
https://www.youtube.com/watch?v=mWcPA5_8RnM
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https://www.youtube.com/watch?v=o7x_KVabYmY 

https://www.youtube.com/watch?v=WYhsuupYBZw 

https://www.youtube.com/watch?v=7CawzjIbyE8 

 

Γλωσσάριο ορολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών στα βουλγαρικά 

http://numberonebg.blog.bg/technology/2013/03/13/rechnik-na-terminite-v-

internet.1063901 

 

Βίντεο μαθήματα για ψηφιακές δεξιότητες για αρχάριους στα βουλγαρικά 

https://www.vbox7.com/play:0eb2566173 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_1n_9uMGgjZfI9UHQUpmmpPs_3Z0Wb_ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o7x_KVabYmY
https://www.youtube.com/watch?v=WYhsuupYBZw
https://www.youtube.com/watch?v=7CawzjIbyE8
http://numberonebg.blog.bg/technology/2013/03/13/rechnik-na-terminite-v-internet.1063901
http://numberonebg.blog.bg/technology/2013/03/13/rechnik-na-terminite-v-internet.1063901
https://www.vbox7.com/play:0eb2566173
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_1n_9uMGgjZfI9UHQUpmmpPs_3Z0Wb_


                             

 

35 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ψηφιακό γλωσσικό μάρκετινγκ: 177 δημοφιλείς όροι που ορίζονται: 

http://www.geekpoweredstudios.com/digital-marketing-glossary/ 

 

Α-Ω ψηφιακών όρων: 

https://www.slideshare.net/JokotoluOnileEre/az-of-digital-terms 

 

Το γλωσσάρι σας ψηφιακής ορολογίας: 

http://www.mediafrontier.ch/blog/glossary-digital-terminology/ 

 

 

2010, Mastering Computer Typing, αναθεωρημένη έκδοση, Houghton Mifflin Harcourt, από 

τον Sheryl Lindsell-Roberts 

2015, Τυφλό σύστημα σε 10 ώρες, από τον Gerard Strong 

2004, Computer Keyboarding για αρχάριους, από τον Edward Fry 

2015, Πώς να πληκτρολογήσετε γρήγορα, CreateSpace Independent Publishing Platform, από 

τον Brandon Nankivell  

http://www.geekpoweredstudios.com/digital-marketing-glossary/
https://www.slideshare.net/JokotoluOnileEre/az-of-digital-terms
http://www.mediafrontier.ch/blog/glossary-digital-terminology/
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων 

 

1. Τι είναι το Internet? 

Το Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 

υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη σουίτα πρωτοκόλλου Internet για τη σύνδεση 

συσκευών σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα δίκτυο δικτύων που αποτελείται από ιδιωτικά, 

δημόσια, ακαδημαϊκά, επιχειρηματικά και κυβερνητικά δίκτυα τοπικού και 

παγκόσμιου πεδίου, που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών, ασύρματων 

και οπτικών τεχνολογιών δικτύωσης. Το Διαδίκτυο μεταφέρει ένα ευρύ φάσμα 

πληροφοριακών πόρων και υπηρεσιών, όπως τα αλληλοσυνδεόμενα έγγραφα 

υπερκειμένου και εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλεφωνία και κοινή χρήση αρχείων. 

 

2. Τι είναι το Wi-Fi? 

Το Wi-Fi είναι τεχνολογία για ασύρματη ασύρματη τοπική δικτύωση συσκευών 

όπως επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, 

smartphones και tablet, έξυπνες τηλεοράσεις, ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής 

ήχου και σύγχρονες εκτυπωτές. Οι συσκευές συμβατές με Wi-Fi μπορούν να 

συνδεθούν στο Internet μέσω ενός WLAN και ενός σημείου ασύρματης πρόσβασης, 

το οποίο ονομάζεται επίσης hotspot. 

 

3. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του "Εγγραφή" και "Σύνδεση"; ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

a. Όχι, είναι συνώνυμα. 

b. Ναι, η "Εγγραφή" είναι μια αρχική διαδικασία, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί 

στην εικονική ταυτότητα του ατόμου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο αντίστοιχος πάροχος και το "Login" είναι ένα σύνολο 

διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια 

περιοχή που απαιτείται κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

c. Ναι, η "Εγγραφή" είναι ένα σύνολο διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιείται για να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε μια περιοχή που απαιτεί κατάλληλη εξουσιοδότηση και 

η "Σύνδεση" είναι μια αρχική διαδικασία, που απαιτείται να δημιουργηθεί 

εικονική ταυτότητα του ατόμου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από αντίστοιχο πάροχο. 

 

4. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Οι περισσότερες “Συνδέσεις” χρειάζονται: 
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a. Κωδικό 

b. Όνομα χρήστη 

c. a + b. 

 

5. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να 

μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας; 

Με online υπηρεσίες όπως εσείς Yahoo! Mail, Gmail και Facebook, μπορώ να 

χρησιμοποιήσω τη λειτουργία "Υπενθύμιση κωδικού" ή "Επαναφορά κωδικού 

πρόσβασης" για να λάβω υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης ή σύνδεσμο για να 

επαναφέρω τον κωδικό πρόσβασής μου. 
 

6. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η λήψη είναι: 

a. Η διαδικασία αποστολής δεδομένων μέσω του Διαδικτύου 

b. Η διαδικασία λήψης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου 

c. a + b.  

 

7. Πώς μπορείτε να κάνετε λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας μέσα εκτός από τον ιστό; 

Μπορώ να κατεβάσω αρχεία χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα FTP, να 

κατεβάσω μηνύματα email με ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και να κατεβάσω ενημερώσεις λογισμικού απευθείας μέσω του λειτουργικού μου 

συστήματος. Μπορώ να ξεκινήσω με μη αυτόματο τρόπο μια λήψη (όπως κάνοντας 

κλικ σε ένα σύνδεσμο λήψης), αν και οι περισσότερες λήψεις συμβαίνουν αυτόματα. 

Για παράδειγμα, το smartphone μου μπορεί να κάνει λήψη μηνυμάτων email και 

ενημερώσεων λογισμικού στο παρασκήνιο χωρίς να το γνωρίζω. 
 

8. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πληκτρολόγιο 

χρησιμοποιείται: 

a. για την εκτέλεση εντολών υπολογιστή. 

b. ως διεπαφή εισαγωγής κειμένου για την πληκτρολόγηση κειμένου και αριθμών σε 

επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή κειμένου ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. 

c. για την παραγωγή ενεργειών μέσω ταυτόχρονων πιέσεων πλήκτρων 

 

9. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Το όνομα "πρότυπο QWERTY" προέρχεται από: 

a. τη σειρά των έξι πρώτων πλήκτρων στην επάνω αριστερή σειρά γραμμάτων του 

πληκτρολογίου. 

b. το όνομα του δημιουργού του. 

c. a + b. 
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10. ΔΙΑΛΕΞΕ την ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο shift για να 

πληκτρολογήσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, θα πρέπει να πατήσετε: 

a. το αριστερό - στην αριστερή πλευρά της γραμμής κάτω από την κύρια σειρά του 

πληκτρολογίου σας. 

b. το σωστό - στη δεξιά πλευρά της γραμμής κάτω από την αρχική σειρά του 

πληκτρολογίου σας. 

c. Οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.  
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Λύση της μελέτης περίπτωσης "Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού" 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η αρχή 

συνταξιοδότησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπό 

τους. Τι ακριβώς και σε ποια σειρά πρέπει να κάνετε; (τουλάχιστον 5 βήματα και όχι 

περισσότερα από 7 βήματα). 

 

Απάντηση 

1. Αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή ή σε μια έξυπνη συσκευή 

2. Συνδεθείτε στο Internet. 

3. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

4. Πηγαίνετε σε μια μηχανή αναζήτησης ή απευθείας στον ιστότοπο που χρειάζεστε. 

5. "Αναπαραγωγή" ή "Εγγραφή" 

6. Συνδεθείτε στον προσωπικό μου λογαριασμό. 

 

 


