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1. Γενικές Πληροφορίες λειτουργικού   

1.1 Γενικές πληροφορίες λειτουργικού (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας/CPU, Μνήμη Τυχαία 

Προσπέλασης/RAM, Συνεχής Αποθήκευση, Μητρική πλακέτα κ.λπ.) – τα σημαντικά στοιχεία κάθε 

υπολογιστή  

Όταν αγοράζετε ένα υπολογιστή, πρέπει να εστιάσετε σε μια γρήγορη ταχύτητα επεξεργασίας, να επιλέξετε τον 

υπολογιστή με μεγάλη μνήμη (τόσο περισσότερη RAM το σύστημά σας έχει, τόσο πιο γρήγορα θα εκτελούνται τα 

προγράμματά σας) και μια μεγάλη ποσότητα αποθηκευτικού χώρου στο σκληρό δίσκο καθώς και ταχύτητα (οι 

μονάδες σκληρού δίσκου είναι φθηνότερες, οι μονάδες SSD είναι πιο ανθεκτικές και πιο γρήγορες).  Θα θέλετε 

επίσης έναν υπολογιστή με μεγάλη οθόνη υψηλής ανάλυσης (με υψηλή πυκνότητα pixel), εξαιρετική απόδοση και 

ακρίβεια χρώματος και γρήγορο και ακριβές ποντίκι.  Άλλα βασικά εργαλεία του λειτουργικού περιλαμβάνουν 

εκτυπωτή λέιζερ, σαρωτή, γραφικό tablet ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

 
Εικόνα 1: Στοιχεία  ενός Υπολογιστή   

 

Το "λειτουργικό" αναφέρεται στα φυσικά μέρη του υπολογιστή και το "λογισμικό" αναφέρεται στον κώδικα που 
εκτελείται στον υπολογιστή. 

 

Μητρική πλακέτα - Motherboard 

Η μητρική πλακέτα είναι μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος που είναι η βάση ενός υπολογιστή, που βρίσκεται στην 

πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του πλαισίου του υπολογιστή.  Διαθέτει ισχύ και επιτρέπει την επικοινωνία με τη 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), τη Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του 

υπολογιστή. 
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Εικόνα 2: Μητρική Πλακέτα   

 
 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας - Central Processing Unit/CPU 

Αναπόφευκτα αναφέρονται ως οι "εγκέφαλοι" των υπολογιστών.  Η CPU κάνει το ενεργό "τρέξιμο" του κώδικα, 
χειρίζοντας δεδομένα, ενώ τα άλλα εξαρτήματα έχουν έναν πιο παθητικό ρόλο, όπως την αποθήκευση δεδομένων.  
Όταν λέμε ότι ένας υπολογιστής μπορεί να "προσθέσει δύο αριθμούς, ένα δισεκατομμύριο φορές το δευτερόλεπτο", 
αυτή είναι η CPU.  Όταν πατήσετε το κουμπί Run, η CPU τελικά "εκτελεί" τον κωδικό σας. 

    
Εικόνα 3: Υποδοχή CPU και τσιπ CPU   
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Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης - Random Access Memory/RAM 

Η RAM είναι η λειτουργική μνήμη που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για την αποθήκευση κωδικών και δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται ενεργά.  Η μνήμη RAM είναι ουσιαστικά μια περιοχή αποθήκευσης bytes υπό τον έλεγχο της CPU.  

Λειτουργεί σαν ένας ασπροπίνακας.  Αποθηκεύει προσωρινά, bytes.  Η μνήμη RAM αποθηκεύει τόσο τον κωδικό όσο 

και τα δεδομένα (προσωρινά).  Η μνήμη RAM είναι σχετικά γρήγορη και μπορεί να ανακτήσει την αξία οποιουδήποτε 

συγκεκριμένου byte σε μερικά νανοδευτερόλεπτα (1 νανοδευτερόλεπτο είναι 1 δισεκατομμύριο του δευτερολέπτου).  

Το άλλο κύριο χαρακτηριστικό της μνήμης RAM είναι ότι διατηρεί μόνο την κατάσταση της εφ' όσον τροφοδοτείται με 

ρεύμα - η μνήμη RAM δεν είναι "συνεχής" αποθήκευση. 

                      

Εικόνα 4: τσιπ RAM και μνήμη RAM 

Παραδείγματα μνήμης RAM: 

• Έχετε πολλές καρτέλες ανοικτές στο πρόγραμμα περιήγησής σας - τα δεδομένα για κάθε καρτέλα βρίσκονται 

στη μνήμη RAM 

• Ένα πρόγραμμα χειρίζεται μια μεγάλη εικόνα - τα δεδομένα της εικόνας είναι σε RAM 

• Μπορείτε να εξαντλήσετε τη μνήμη RAM - δεν μπορείτε να ανοίξετε μια νέα καρτέλα ή πρόγραμμα επειδή 

χρησιμοποιείται όλη η μνήμη RAM 

• Ενώ εργάζεστε σε ένα αρχείο Word, δεν έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές σας.  Εάν οι υπολογιστές σας 

απενεργοποιηθούν - τότε όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα θα χαθούν. 

 

Συνεχής αποθήκευση (Persistent Storage): Σκληρός δίσκος, Μονάδα Flash 

Συνεχής αποθήκευση - (σημαίνει συντηρείται η αποθήκευση ακόμα και όταν δεν τροφοδοτείται ο υπολογιστής) είναι η 

μακροχρόνια αποθήκευση για bytes ως αρχεία και φακέλους.  Συνεχής σημαίνει ότι τα bytes αποθηκεύονται, ακόμη και 

όταν δεν υπάρχει ή αφαιρείται η ενέργεια.  Ένας φορητός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιεί έναν περιστρεφόμενο 

σκληρό δίσκο (επίσης γνωστός ως "σκληρός δίσκος") για συνεχή αποθήκευση αρχείων.  Ή θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει μια "μονάδα flash", επίσης γνωστή ως Solid State Disk (SSD), για να αποθηκεύει byte σε μονάδες flash.  

Ο σκληρός δίσκος διαβάζει και γράφει μαγνητικά μοτίβα σε ένα περιστρεφόμενο μεταλλικό δίσκο για να αποθηκεύει 

τα bytes, ενώ η μονάδα flash είναι "στερεάς κατάστασης": δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, μόνο τσιπ πυριτίου με 

μικροσκοπικές ομάδες ηλεκτρονίων για την αποθήκευση των byte.  Και στις δύο περιπτώσεις, η αποθήκευση είναι 
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συνεχής, καθώς διατηρεί την κατάσταση ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ένα SSD κάνει όλα όσα 

κάνει ένας σκληρός δίσκος λειτουργικά, αλλά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διασυνδεδεμένη μνήμη flash που 

διατηρεί τα δεδομένα ακόμα και όταν δεν υπάρχει ισχύς στην συσκευή σας.  Αυτά τα τσιπάκια flash είναι διαφορετικού 

τύπου από τον τύπο που χρησιμοποιείται σε μονάδες USB και είναι συνήθως ταχύτερες και πιο αξιόπιστες.  Οι μονάδες 

SSD είναι επομένως ακριβότερες από τις μονάδες USB. 

 

Εικόνα 5: Σκληρός Δίσκος – αποθηκεύει bytes σαν μαγνητικό μοτίβο σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο  

Η μονάδα Flash είναι καλύτερη από ένα σκληρό δίσκο με κάθε τρόπο, εχτός το κόστος - είναι ταχύτερο, πιο αξιόπιστο, 

χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.  Παρ 'όλα αυτά, η μονάδα Flash είναι ακριβότερη ανά byte, έτσι οι περισσότεροι 

υπολογιστές χρησιμοποίησαν σκληρούς δίσκους.  Η αποθήκευση Flash μπορεί να είναι κάρτες SD για χρήση σε κάμερες 

ή ενσωματωμένη αποθήκευση σε tablet ή τηλέφωνο. 

 

Εικόνα 6: Διαφορετικές μορφές Συνεχής Αποθήκευσης: κλειδί USB, κάρτα SD για φωτογραφική μηχανή ή τηλέφωνο/tablet 
 

1.2 Εκτέλεση του λειτουργικού πληροφορικής (Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση)  
 

Πώς να ενεργοποιήσετε τη ισχύ της συσκευής σας 

Για να ενεργοποιήσετε τη δύναμη μιας συσκευής, πρέπει να αναζητήσετε το Κουμπί Λειτουργίας (Power Button) και να 
το πατήσετε. 
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Η ιστορία του κουμπιού λειτουργίας: 

Αυτό το σύμβολο είναι το αποτέλεσμα της λογικής εξέλιξης στο σχεδιασμό διεπαφής του χρήστη.  Αρχικά, τα 
περισσότερα αρχικά κουμπιά ισχύος αποτελούνταν από διακόπτες οι οποίοι είχαν εναλλαγή μεταξύ δύο καταστάσεων 
που χαρακτηρίζονται από τις λέξεις  “On” (Ενεργό) και “Off” (Ανενεργό).  Καθώς η τεχνολογία έγινε πιο συνηθισμένη, 
αυτές οι αγγλικές λέξεις αντικαταστάθηκαν από τα σύμβολα 1 και 0 της καθολικής αριθμητικής, προκειμένου να 
αποφευχθούν τα γλωσσικά εμπόδια.  Αυτό το πρότυπο "1" και "0" εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στους 
εναλλασσόμενους διακόπτες ισχύος.  Έτσι, από το σύστημα δυαδικών αριθμών, 1 σημαίνει Power ON (Ενεργοποίηση 
Ισχύς) και 0 υποδηλώνει Power OFF (Απενεργοποίηση Ισχύς). 

 
Εικόνα 7: Η δημιουργία του συμβόλου του κουμπιού έναρξης  

 

Πώς να απενεργοποιήσετε την ισχύ της συσκευής σας 

Το "κλείσιμο" είναι η κατάσταση διακοπής λειτουργίας που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν.  Όταν κλείνετε τον 

υπολογιστή σας, όλα τα ανοικτά προγράμματα κλείνουν και ο υπολογιστής τερματίζει το λειτουργικό σας σύστημα.  

Ένας υπολογιστής που κλείνει δεν χρησιμοποιεί ενέργεια.  Ωστόσο, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον 

υπολογιστή σας, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε και να περάσετε την τυπική διαδικασία εκκίνησης, αναμένοντας να 

φορτωθεί το υλικό σας για την προετοιμασία και την εκκίνηση των προγραμμάτων.  Ανάλογα με το σύστημά σας, αυτό 

μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά.  Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Τερματισμός λειτουργίας" 

(Shut Down) όταν θα είστε μακριά από τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Όταν χρησιμοποιείτε Windows: 

Μπορείτε να αναζητήσετε το σύμβολο Έναρξη (στα Windows) - ή  και στη συνέχεια να βρείτε το κουμπί 

Τροφοδοσία   (ή απλά το κείμενο "Τερματισμός λειτουργίας"). 

Άλλες επιλογές ενέργειας είναι: Αναστολή λειτουργίας (Sleep) ή Επανεκκίνηση (Restart) 

Αναστολή Λειτουργίας: 

Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής εισέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η 

κατάσταση του υπολογιστή διατηρείται στη μνήμη, αλλά, άλλα τμήματα του υπολογιστή κλείνουν και δεν θα 

χρησιμοποιήσουν καμία ενέργεια.  Όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή, επαναφέρεται γρήγορα στη ζωή - δεν θα 

χρειαστεί να περιμένετε για την διαδικασία εκκίνησης.  Όλα θα είναι σωστά από όπου και αν αποχωρήσετε, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που εκτελούνται και των ανοικτών εγγράφων. Η αναστολή λειτουργίας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θα απομακρυνθείτε από το φορητό σας υπολογιστή για μικρό χρονικό διάστημα.  Μπορείτε να 

τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση αναστολής για εξοικονόμηση ενέργειας και μπαταρίας.  Όταν 
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χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή σας, μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που μείνατε εκτός 

λειτουργίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  Ο υπολογιστής σας θα είναι πάντα έτοιμος για χρήση όταν το χρειάζεστε.  Η 

αναστολή λειτουργίας δεν είναι τόσο καλή εάν προγραμματίζετε να βρίσκεστε μακριά από τον υπολογιστή για 

παρατεταμένες περιόδους, καθώς η μπαταρία τελικά θα τελειώσει. 

 

Επανεκκίνηση: 

Πότε να κάνετε επανεκκίνηση: Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί αργά ή ενεργεί «παράξενα», σε περίπτωση 

απροσδόκητου ‘κολλήματος’ του συστήματος, σφάλματος κάποιου δίσκου ή προγράμματος ή σφάλματος του 

λειτουργικού, καθυστερημένη ταχύτητας Διαδικτύου ή σύνδεσης μετά από ενημέρωση λογισμικού ή ενημέρωσης 

έκδοσης κώδικα.  Οι περισσότεροι χρήστες των Windows έχουν παρατηρήσει ότι τα Windows χρειάζονται την 

περιστασιακή επανεκκίνηση. 

 

Τρόπος ρύθμισης των ρυθμίσεων τροφοδοσίας του υπολογιστή σας: 

1. Στα Windows 7-10, πατήστε Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε 
"powercfg.cpl", και στη συνέχεια πατήστε Enter. 

2. Στο παράθυρο "Επιλογές τροφοδοσίας" (Power Options), κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Επιλέξτε τι κάνουν τα 
κουμπιά" (Choose what power buttons do) στην αριστερή πλευρά. 

 
3. Στο παράθυρο "Ρυθμίσεις συστήματος" (System Settings), μπορείτε να επιλέξετε τι θα κάνουν το πάτημα του 

κουμπιού τροφοδοσίας, του κουμπιού αναστολής λειτουργίας ή το κλείσιμο της οθόνης.  Και μπορείτε να 
ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές διαφορετικά όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος ή λειτουργεί με μπαταρία. 
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1.3 Κατανόηση των διαφορών μεταξύ του επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του φορητού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και των κινητών τηλεφώνων  

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: 

Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής είναι ένας προσωπικός υπολογιστής που βρίσκεται σε ένα γραφείο ή κάτω από αυτό.  

Συνήθως αποτελείται από υπολογιστή, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι.  Σε αντίθεση με ένα φορητό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ένας επιτραπέζιος υπολογιστής προορίζεται για να παραμείνει σταθερός σε μια θέση.  Χρειάζονται πολλά 

εξαρτήματα για να λειτουργεί σωστά.  (Βλέπε Μέρος 1.1.4 για περισσότερες πληροφορίες.) 

 
Εικόνα 8: Εξαρτήματα ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή  

 

Φορητός Υπολογιστής (Notebook or Laptop):  

Οι φορητοί υπολογιστές γενικά κοστίζουν περισσότερο από τους επιτραπέζιους υπολογιστές, αν και έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες, επειδή είναι πιο δύσκολο να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν. 

Σε αντίθεση με τον επιτραπέζιο υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής δεν χρειάζεται πληκτρολόγιο ή ποντίκι, καθώς 

ενσωματώνονται στο κύριο σώμα του.  Από τη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε άλλο πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 
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κ.λπ.  Με υποδοχή HDMI μπορείτε να συνδέσετε διαφορετικούς τύπους οθονών ή τηλεόρασης.  Ορισμένα μοντέλα 

διαθέτουν υποδοχή HDMI και VGA από όπου μπορείτε να συνδέσετε έναν προβολέα οθόνης ή πολυμέσων. 

  

Εικόνα 9: Notebook / Φορητός Υπολογιστής  

 

 

 

Tablet και Smart Phone 

Ένα tablet ή tablet PC είναι ένας φορητός υπολογιστής που χρησιμοποιεί την οθόνη αφής ως την κύρια συσκευή 

εισόδου του.  Τα περισσότερα tablets είναι μικρότερα και ελαφρύτερα από τον μέσο φορητό υπολογιστή.  Ορισμένα 

tablets περιλαμβάνουν πτυσσόμενα πληκτρολόγια, αλλά κυρίως το tablet χρησιμοποιείται χωρίς φυσικά πληκτρολόγια 

επιτρέποντάς σας να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας ένα αναδυόμενο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.  

Δεδομένου ότι τα tablets δεν χρησιμοποιούν παραδοσιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι ως κύρια μορφή εισαγωγής τους, 

η διεπαφή χρήστη ενός tablet είναι διαφορετική από τον τυπικό φορητό υπολογιστή.  Για παράδειγμα, αντί να κάνετε 

διπλό κλικ για να ανοίξετε ένα πρόγραμμα, οι περισσότερες εφαρμογές ανοίγουν με ένα μόνο πάτημα.  Αντί να κάνετε 

κλικ σε μια μπάρα κύλισης για να μετακινηθείτε σε ένα παράθυρο, οι περισσότερες εφαρμογές tablet σας επιτρέπουν 

να σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω οπουδήποτε μέσα σε ένα παράθυρο για να μετακινηθείτε στο περιεχόμενο.  

Ακόμα, επειδή τα tablets δεν διαθέτουν πληκτρολόγιο και ποντίκι, ορισμένες εργασίες, όπως η πληκτρολόγηση 

εγγράφων και η εγγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι δυσκολότερες σε δισκία από τους 

συμβατικούς υπολογιστές.  Ορισμένα δισκία μπορούν να έχουν λειτουργίες GSM και να επιτρέπουν στο χρήστη να 

πραγματοποιεί κλήσεις και να χρησιμοποιεί δίκτυα 3G και 4G. 
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Εικόνα 10: Tablet 

Ένα smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο που περιλαμβάνει προηγμένη λειτουργικότητα πέρα από την 

πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.  Δεδομένου ότι τα smartphones 

διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, απαιτούν προηγμένο λογισμικό, παρόμοιο με ένα λειτουργικό σύστημα 

υπολογιστή.  Το λογισμικό smartphone χειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις, εκτελεί εφαρμογές και παρέχει επιλογές 

διαμόρφωσης για τον χρήστη.  Τα περισσότερα smartphones περιλαμβάνουν σύνδεση USB, η οποία επιτρέπει στους 

χρήστες να συγχρονίζουν δεδομένα με τους υπολογιστές τους και να ενημερώνουν το λογισμικό smartphone τους.  Τα 

tablets και τα smartphones έχουν αισθητήρα που ονομάζεται γυροσκόπιο, το οποίο περιστρέφει την οθόνη οριζόντια ή 

κάθετα ανάλογα με το πώς κρατάτε την συσκευή. 

 

Εικόνα 11: Smart Phones 

1.4 Εκμάθηση σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  

Στο πίσω μέρος του επιτραπέζιου υπολογιστή σας ή στις πλευρές του φορητού σας υπολογιστή θα δείτε διαφορετικές 

υποδοχές για συσκευές εισόδου και εξόδου.  Για παράδειγμα, ένα πληκτρολόγιο ή ποντίκι υπολογιστή είναι μια 

συσκευή εισόδου για έναν υπολογιστή, ενώ οι οθόνες και οι εκτυπωτές είναι συσκευές εξόδου.  Σε αυτή την ενότητα 

θα μάθετε περισσότερα για αυτά. 

 

Πληκτρολόγιο 
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Εικόνα 12: Πληκτρολόγιο  

Το πληκτρολόγιο συνδέεται μέσω καλωδίου USB στον επιτραπέζιο υπολογιστή ή το φορητό σας υπολογιστή.  Ένα 

πληκτρολόγιο συνήθως περιλαμβάνει αλφαβητικά, αριθμητικά και κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή μεταγραφή.  Ορισμένα πλήκτρα έχουν δύο σύμβολα πάνω τους.  Για να πληκτρολογήσετε το δεύτερο 

σύμβολο, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο "Shift" ενώ πιέζετε το σύμβολο που θέλετε να 

πληκτρολογήσετε.  Στον υπολογισμό, μια συντόμευση πληκτρολογίου είναι ένα σύνολο από ένα ή περισσότερα 

πλήκτρα που επικαλούνται μια εντολή στο λογισμικό ή σε ένα λειτουργικό σύστημα.  Αυτές οι συντομεύσεις μπορούν 

να παρέχουν μια ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδο χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή.  Αυτές οι εντολές είναι 

συνήθως προσπελάσιμες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Alt (σε υπολογιστές PC), το πλήκτρο εντολών (στους 

υπολογιστές της Apple), το Ctrl και το Shift σε συνδυασμό με ένα μόνο γράμμα. 

 

Εικόνα 13: Συντομεύσεις πληκτρολογίου  
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Ποντίκι 

Όταν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, είναι απαραίτητο ένα ποντίκι για να εκτελέσετε οποιεσδήποτε ενέργειες 

στον υπολογιστή.  Όταν εργάζεστε με φορητό υπολογιστή (laptop)/notebook, το ποντίκι μπορεί να αντικατασταθεί από 

το χειριστίριο αφής (touchpad) που βρίσκεται πάνω από το πληκτρολόγιο. 

 

Εικόνα 14: Ποντίκι υπολογιστή - Computer mouse – ενσύρματο και ασύρματο  

Ένα αριστερό κλικ επιλέγει ένα στοιχείο, διπλό αριστερό κλικ ανοίγει ένα αρχείο ή εκτελεί ένα πρόγραμμα. 

Το δεξί κλικ χρησιμοποιείται για να ανοίξει ένα πρόσθετο μενού που είναι διαφορετικό ανάλογα με το παράθυρο / τον 
τόπο που κάνετε κλικ. 

Χειριστήριο αφής (Touchpad) 

Το χειριστήριο αφής (touchpad) χρησιμοποιείται σε φορητούς υπολογιστές (laptops)/notebooks αντί για το ποντίκι.  

Ενα touchpad λειτουργεί με την χρήση του δαχτύλου σας, σύροντάς το στην επίπεδη επιφάνεια του χειριστήριού 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.  Μερικές φορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το touchpad για κύλιση 

μιας σελίδας/εγγράφου, είτε πατώντας το δάκτυλό σας στη δεξιά πλευρά για να ανεβείτε προς τα πάνω/προς τα κάτω, 

σύρετε το δάχτυλό σας στην πλευρά στο κάτω μέρος για να μετακινήσετε την οθόνη αριστερά/ή χρησιμοποιώντας δύο 

δάχτυλα και κύλιση προς τα πάνω/κάτω. 
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Εικόνα 15: Χειριστήριο αφής (Touchpad) 

 

Φωτογραφική Μηχανή   

Όταν εργάζεστε με επιτραπέζιο υπολογιστή, πρέπει να αγοράσετε και να συνδέσετε μια επιπλέον κάμερα.  Για να την 

χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να την συνδέσετε με τη θύρα USB.  Όταν εργάζεστε με notebook/laptop, η κάμερα είναι 

ήδη ενσωματωμένη στο φορητό υπολογιστή στο επάνω κέντρο της οθόνης. 

 
Εικόνα 16: Κάμερα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Μικρόφωνο και ηχεία  

Για να κάνετε κλήσεις μέσω του υπολογιστή, θα χρειαστείτε μικρόφωνο για να μιλήσετε και ηχεία για να ακούτε. 

Όταν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, πρέπει να αγοράσετε και να συνδέσετε επιπλέον ζεύγος μικροφώνων 

και ηχείων, ενώ στα notebooks/laptop έχουν ήδη ενσωματωθεί.  Αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε ακουστικά με 

ενσωματωμένο μικρόφωνο και να τα συνδέσετε στη συσκευή σας. (Π.χ. εικόνα παρακάτω) 

 

 
Εικόνα 17: Ακουστικά με μικρόφωνο.  Το πράσινο καλώδιο είναι για τα ακουστικά και το ροζ για το μικρόφωνο.  

 
 

  



 

17 | P a g e  
 

Εκτυπωτές 

Ένας εκτυπωτής είναι μια εξωτερική συσκευή εξόδου που λαμβάνει τα ηλεκτρονικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα 
σε έναν υπολογιστή ή μια άλλη συσκευή και παράγει ένα έντυπο αντίγραφό τους.  Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσατε 
μια αναφορά στον υπολογιστή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα για να τα παραδώσετε σε μια 
συνάντηση προσωπικού.  Οι εκτυπωτές είναι ένα από τις πιο δημοφιλής περιφερειακές συσκευές υπολογιστών και 
χρησιμοποιούνται συνήθως για την εκτύπωση κειμένου και φωτογραφιών. 

Υπάρχουν οι εκτυπωτές 3D, AIO (all-in-one), ο εκτυπωτής με μοτίβο Dot, εκτυπωτής Inkjet, laser, LED, MFP 
(πολυλειτουργικός εκτυπωτής), plotter και θερμικός εκτυπωτής.  Σήμερα, οι πιο συνηθισμένοι εκτυπωτές που 
χρησιμοποιούνται με έναν υπολογιστή είναι οι εκτυπωτές Inkjet και laser. 

- Εκτυπωτής Inkjet: Ο πιο δημοφιλής εκτυπωτής για χρήστες οικιακών υπολογιστών που εκτυπώνει με ψεκασμό 
ροών μελανιού γρήγορου στεγνώματος σε χαρτί.  Το μελάνι αποθηκεύεται σε δοχεία μελανιού μίας χρήσης και 
συχνά χρησιμοποιείται ξεχωριστό φυσίγγιο για κάθε ένα από τα σημαντικότερα χρώματα.  Αυτά τα χρώματα 
είναι συνήθως CMYK (κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο).  Αν δεν έχετε σχέδια για εκτύπωση σε χρώμα, 
συστήνουμε ιδιαίτερα έναν εκτυπωτή laser αντί για εκτυπωτή inkjet. 

 

Εικόνα 18: Εκτυπωτής Inkjet printer για οικιακή χρήση 

- Εκτυπωτές Laser: Οι εκτυπωτές λέιζερ χρησιμοποιούνται συχνά σε εταιρικά, σχολικά και άλλα περιβάλλοντα 
που απαιτούν την ολοκλήρωση εργασιών εκτύπωσης γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες.  Είναι συνήθως 
μεγαλύτεροι από έναν εκτυπωτή inkjet που βρίσκεται στα περισσότερα σπίτια. 

 

Εικόνα 19: Εκτυπωτής Laser για εταιρική χρήση  

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί και να επικοινωνήσει με 
έναν υπολογιστή (αναφερόμενες και ως διασυνδέσεις).  Σήμερα, οι πιο συνηθισμένοι τύποι σύνδεσης είναι μέσω 
καλωδίου USB ή μέσω Wi-Fi. 
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Για να συνδέσετε μέσω καλωδίου USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και ανάψτε τον. 
2. Για Windows 10 - Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις (Settings) από το μενού Έναρξη (Start) και κάντε κλικ στην 

επιλογή Συσκευές (Devices) 

ή 

3. Για τα Windows 7 - Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην 

επιλογή Συσκευές και εκτυπωτές (Devices and Printers). 

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή (Add a printer or scanner) 
5. Εάν τα Windows ανιχνεύσουν τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις 

οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.  Ο εκτυπωτής σας έχει εγκατασταθεί με επιτυχία! 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος  

Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος είναι μια συσκευή αποθήκευσης που βρίσκεται έξω από έναν υπολογιστή που 
συνδέεται μέσω καλωδίου USB ή ασύρματης σύνδεσης.  Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος συνήθως χρησιμοποιείται για 
την αποθήκευση δεδομένων που ο χρήστης χρειάζεται να είναι φορητά, για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
αλλά και όταν η εσωτερική μονάδα του υπολογιστή είναι ήδη σε πλήρη χωρητικότητα μνήμης.  Αυτές οι συσκευές 
έχουν μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης σε σύγκριση με τις μονάδες flash και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστων 
για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πολλών αρχείων υπολογιστή ή για τη λειτουργία δίσκου δικτύου για την 
αποθήκευση κοινόχρηστου περιεχομένου.  Υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για την 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία του υπολογιστή τους.  Μπορούν να φιλοξενήσουν το ακριβές 
αντίγραφο των αρχείων από άλλη μονάδα δίσκου.  Επειδή ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος είναι φορητός, μπορεί 
επίσης να αποθηκευτεί σε ασφαλή τοποθεσία.  Με τη φορητότητα, οι σκληροί δίσκοι σήμερα είναι σχεδιασμένοι για να 
είναι ελαφριοί και μπορούν να μεταφερθούν οπουδήποτε.  Ορισμένες εξωτερικές συσκευές έρχονται με λειτουργίες 
ασφαλείας όπως η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία εμποδίζει άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στα 
αποθηκευμένα δεδομένα.  Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι είναι επίσης γνωστοί ως αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι. 

 

Εικόνα 20: Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος  
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2. Κινητά Τηλέφωνα  

 

Εικόνα 18: Κινητά Τηλέφωνα  

Ένα κινητό τηλέφωνο, είναι ένα φορητό τηλέφωνο που μπορεί να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις μέσω μιας 

σύνδεσης ραδιοσυχνοτήτων ενώ ο χρήστης κινείται μέσα σε μια περιοχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.  Ένα smartphone 

είναι ένας φορητός προσωπικός υπολογιστής.  Διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης 

της υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας Wi-Fi και κινητή ευρυζωνική σύνδεση. 

2.1 Γενικές πληροφορίες λειτουργικού για κινητά τηλέφωνα  

Οθόνη προβολής / αφής   

Η οθόνη αφής είναι μια οθόνη LCD που καλύπτεται από έναν πίνακα αφής.  Αγγίζοντας την οθόνη αφής με γραφίδα ή 

το δάχτυλο, στέλνετε το ίδιο είδος μηνυμάτων που κάνετε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε επιτραπέζιο 

υπολογιστή.  Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει και να σύρει αντικείμενα. 

Μπαταρία 

Οι μπαταρίες των τηλεφώνων χρησιμοποιούν κατά κανόνα τεχνολογία λιθίου-ιον, οι οποίες είτε είναι αφαιρούμενες 

είτε δεν μπορούν να αφαιρεθούν από κινητές συσκευές.  Αυτές οι μπαταρίες είναι μικρότερες και ελαφρύτερες από 

άλλους τύπους και τα κινητά τηλέφωνα που τις έχουν, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.  Η 

χωρητικότητα μιας μπαταρίας μετρείται σε εκατομμύρια ώρες (ή mAh), η οποία δείχνει πόση ενέργεια μπορεί να 

παράγει η μπαταρία με την πάροδο του χρόνου.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός mAh, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

διάρκεια ζωής της συσκευής.  Μπορείτε να επεκτείνετε τον αριθμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας στρέφοντας τη 

φωτεινότητα της οθόνης προς τα κάτω ή κλείνοντας εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε από την συσκευή. 
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Εικόνα 19: Μπαταρία κινητού τηλεφώνου  

Σύστημα σε τσιπ (System-on-a-chip ή SoC) 

Το SoC είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος που υπάρχει σε ένα smartphone και ορισμένοι χρήστες μπορεί να το 

μπερδεύουν ως τον επεξεργαστή της συσκευής.  Ένα σύστημα σε ένα τσιπ είναι ένας ηλεκτρονικός πίνακας 

κυκλωμάτων ο οποίος ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε άλλα 

ηλεκτρονικά συστήματα.  Αυτά περιλαμβάνουν μια GPU (επεξεργαστή γραφικών), CPU (κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας), μνήμη, κυκλώματα διαχείρισης ισχύος, ελεγκτή USB, ασύρματα ραδιόφωνα (WiFi, GPS, Bluetooth, 2G / 

3G / 4G LTE).  Αυτά τα εξαρτήματα συνδέονται μόνιμα στη μητρική πλακέτα και ως εκ τούτου διαφέρουν από τους 

κανονικούς υπολογιστές των οποίων τα μέρη μπορούν να αντικατασταθούν οποιαδήποτε στιγμή. 

 

Εικόνα 20: Σύστημα σε ένα τσιπ (System-on-a-chip) 

Μνήμη και αποθήκευση 

Κανένα smartphone δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση μνήμης RAM και της γενικής μνήμης (αποθήκευση 

συστήματος).  Η εσωτερική αποθήκευση υπάρχει ως μνήμη flash, που κυμαίνεται από 32GB και μπορεί να φτάσει έως 

και 256GB σε ορισμένα τηλέφωνα.  Για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο με αποθηκευτικό χώρο 64GB θα έχει πιθανώς 

διαθέσιμη μεταξύ 53-55GB για προσωπική σας χρήση.  Λοιπόν, αυτό συμβαίνει επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι 

προ εγκατεστημένες εφαρμογές του smartphone απαιτούν την αρχική εσωτερική μνήμη. 
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Εικόνα 21: Μνήμη RAM για Smart Phone 

Φωτογραφική Μηχανή 

Όλα τα smartphones συνοδεύονται από μια κάμερα που στρέφεται προς τα πίσω και εμπρός.  Ενώ τα megapixel στο 

smartphone εξακολουθούν να είναι ένα σημαντικό μέρος της φωτογραφικής μηχανής, τώρα πια έχουν μικρότερη 

σημασία από ό, τι πιο παλιά.  Αντ 'αυτού, ο πρωταρχικός παράγοντας περιορισμού είναι ο αισθητήρας κάμερας του 

τηλεφώνου και το πόσο ευαίσθητο είναι όταν το φως περνά μέσα από το φακό. 

 

Εικόνα 22: Φωτογραφική για Smart Phone 

Αισθητήρες 

Υπάρχουν πέντε κύριοι αισθητήρες σε ένα smartphone που του επιτρέπουν να σας δώσει αυτή τη λειτουργικότητα μιας 

‘έξυπνης συσκευής με λειτουργία αφής’ (‘touch-enabled smart device’).  Τα ονόματα όλων αυτών των αισθητήρων και 

η σημασία τους έχουν αναλυθεί παρακάτω: 

 Επιταχυνσιόμετρο (Accelerometer): Χρησιμοποιείται από εφαρμογές για την ανίχνευση του προσανατολισμού 

της συσκευής και των κινήσεών της, καθώς και για τη δυνατότητα αλλαγής της μουσικής, κουνώντας το 

τηλέφωνο. 

 Γυροσκόπιο (Gyroscope): Λειτουργεί με το επιταχυνσιόμετρο για να ανιχνεύει την περιστροφή του τηλεφώνου 

σας, για λειτουργίες όπως η κλίση του τηλεφώνου για να παίξετε αγωνιστικά παιχνίδια ή για να 

παρακολουθήσετε μια ταινία. 

 Ψηφιακή πυξίδα (Digital Compass): Βοηθά το τηλέφωνο να βρει τη βόρεια κατεύθυνση, για σκοπούς 

χαρτογράφησης / πλοήγησης. 

 Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος (Ambient Light Sensor): Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμίσει 

αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης με βάση το περιβαλλοντικό φως και συμβάλλει στη διατήρηση της 

διάρκειας ζωής της μπαταρίας.  Αυτό εξηγεί επίσης γιατί η φωτεινότητα του smartphone σας μειώνεται σε 

περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού, έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση στα μάτια σας. 

 Αισθητήρας προσέγγισης (Proximity Sensor): Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αν η συσκευή φτάσει κοντά στα 

αυτιά σας, κλειδώνει αυτόματα την οθόνη για να αποτρέψει τις ανεπιθύμητες εντολές αφής. 

Κουμπιά  

Μια κινητή συσκευή έρχεται με διάφορα πλήκτρα, τα οποία μπορούν να πατηθούν ή να πατηθούν σε συνδυασμό με 

άλλα πλήκτρα.  Αυτά τα πλήκτρα επιτρέπουν στο χρήστη να ξεκινήσει εφαρμογές, να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης ή 

μια εικόνα, να αλλάξει την ένταση ή τη φωτεινότητα και η σημασία ορισμένων από αυτά τα πλήκτρα μπορεί να 

τροποποιηθεί στο πρόγραμμα. 
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Ηχητική εισαγωγή  

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο βρίσκεται συνήθως στο μπροστινό μέρος της συσκευής, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί 

να δει την οθόνη κατά την ηχογράφηση. 

Ηχητική εξαγωγή  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα ηχεία για την αναπαραγωγή ήχων που σχετίζονται με συμβάντα 

ειδοποίησης ή για την αναπαραγωγή φωνητικών ηχογραφήσεων. 

 

Εικόνα 23: Κοινά κουμπιά σε ένα smart phone 

 

2.2 Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων   

Για να ενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί 
Τροφοδοσίας (Power button) για μερικά δευτερόλεπτα. 
Το κουμπί Τροφοδοσίας (Power button) βρίσκεται στο δεξί σημείο της συσκευής σας ή σε ορισμένα μοντέλα και 
μάρκες - στο επάνω μέρος της συσκευής. 
(βλέπε Εικόνα 23) 

 

2.3 Τρόπος λήψης φωτογραφιών και βίντεο με ένα κινητό τηλέφωνο 

Λήψη Φωτογραφιών: 

1. Για να τραβήξετε φωτογραφία με το smartphone σας πρώτα, πρέπει να ανοίξετε την κάμερα.  Για να το κάνετε 

αυτό, πρέπει να μεταβείτε στο μενού και να βρείτε την εφαρμογή κάμερας.  Τα περισσότερα smartphones 

μπορούν να ανοίξουν την εφαρμογή της κάμερας ενώ το τηλέφωνο είναι ακόμα κλειδωμένο.  Πρέπει να σύρετε 

το εικονίδιο της κάμερας μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή. 
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Εικόνα 24: Δείγμα μενού ενός smart phone με το εικονίδιο της Φωτογραφικής μηχανής  

2. 2. Μόλις η κάμερά σας είναι ανοιχτή, πρέπει να τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο αντικείμενο που θέλετε να 

φωτογραφήσετε. 

3. 3. Για να εστιάσετε την εικόνα, αγγίξτε την οθόνη στο τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εστιάσετε. 

4. Αγγίξτε το εικονίδιο λήψης   ή      

5. Συγχαρητήρια! Βγάλατε μια φωτογραφία με το τηλέφωνό σας! 

Λήψη Βίντεο: 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας 

2. Εστιάστε στο αντικείμενο που θέλετε να βιντεοσκοπήσετε 

3. Πατήστε ένα φορά το εικονίδιο λήψης βίντεο  ή   για να ξεκινήσετε τη λήψη ενός βίντεο  

4. Κατά τη λήψη βίντεο έχετε 3 επιλογές κουμπιών : 

 
Εικόνα 25: Επιλογές ενεργών κουμπιών κατά την λήψη ενός βίντεο σε smart phone 
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5. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Παύση (Pause) για να διακόψετε προσωρινά το βίντεο και, στη συνέχεια, 

πιέστε ξανά το κουμπί λήψης για να συνεχίσετε την εγγραφή 

6. Πατήστε το κουμπί διακοπής (stop) για να τερματίσετε το βίντεο 

7. Συγχαρητήρια! Τραβήξατε ένα βίντεο με το τηλέφωνό σας! 

 2.4 Τρόπος μεταφοράς δεδομένων μεταξύ κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Χρήση καλωδίου 

Για iPhone 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το iTunes.  Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των 

δεδομένων του iPhone σας στον υπολογιστή σας μέσω του δωρεάν προγράμματος iTunes.  Αν δεν έχετε το 

iTunes στον υπολογιστή σας, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το πριν συνεχίσετε. 

2. Συνδέστε το iPhone σας στον υπολογιστή σας.  Συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου φόρτισης του iPhone σε 

μία από τις υποδοχές USB του υπολογιστή σας και μετά συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή στο iPhone σας. 

3. Ανοίξτε το iTunes.  

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο iPhone. 

 

 
5. Επιλέξτε το πλαίσιο "Αυτός ο Υπολογιστής" (This Computer).  Είναι στην ενότητα "Δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας" (Backups) της σελίδας του iPhone σας.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι θα δημιουργηθούν 

αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας, και όχισ το iCloud. 

Για Android 

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με το καλώδιο USB.  (Το ίδιο καλώδιο που χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση του 

τηλεφώνου σας.) 

2. Συνδέστε το στον υπολογιστή σας 

3. Ανοίξτε το "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer).  (Μπορείτε να το κάνετε αυτό πατώντας το πλήκτρο Start και 

"E" -  + E ) 

4. Στην ενότητα "Συσκευές και μονάδες δίσκου" (Devices and drives) του φακέλου Αυτός ο Υπολογιστής (This PC), 

κάντε διπλό κλικ στο όνομα του Android σας.  Αυτό θα ανοίξει το φάκελο του Android. 

5. Βρείτε ένα αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε και επιλέξτε το 

6. Αντιγράψτε το αρχείο ή το φάκελο.  - Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και πατήστε "Αντιγραφή" (Copy).  Ή πατήστε 

Ctrl + C   

7. Μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντιγραφόμενα αντικείμενα. 

8. Επικόλληση του αρχείου ή του φακέλου.  - Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και πατήστε "Επικόλληση" (Paste) ή 

πατήστε Ctrl + V  
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Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν την διαδικασία αντίστροφα αντιγράφοντας ένα αρχείο ή φάκελο από τον 

υπολογιστή σας και στη συνέχεια να την επικολλήσετε σε ένα φάκελο στο εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του Android. 

Χρήση καλωδίου USB για Android στο Mac 

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα Μεταφορά αρχείων του Android (Android File Transfer). 

1.1 Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα: 

 

 Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.android.com/filetransfer/ 

 Κάντε κλικ στο κουμπί ΛΗΨΗ ΤΩΡΑ (DOWNLOAD NOW) 

 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο DMG Android File Transfer. 

 Βεβαιώστε το λογισμικό αν σας ζητηθεί. 

 Κάντε κλικ και σύρετε το εικονίδιο Android File Transfer στο φάκελο Applications (Εφαρμογές). 

 

2. Συνδέστε το Android με τον υπολογιστή σας 

3. Πατήστε την ειδοποίηση "USB" στο Android σας. 

4. Ανοίξτε το πρόγραμμα Μεταφορά αρχείων Android (Android File Transfer) 

5. Βρείτε ένα αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε και επιλέξτε το 

6.  Αντιγράψτε το αρχείο του φακέλου - Κάντε δεξί κλικ - Αντιγραφή ή πατήστε ⌘ Command + C   

Χρήση Bluetooth 

Με iPhone στο Mac 

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του iPhone σας - Άνοιγμα ρυθμίσεων  - Bluetooth.  Στη συνέχεια, πατήστε το 

λευκό διακόπτη "Bluetooth"  Θα γίνει πράσινο  

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του Mac σας - Κάντε κλικ στο μενού Apple , κάντε κλικ στην επιλογή 

Προτιμήσεις συστήματος (System Preferences)..., κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth, και κάντε κλικ στην 

επιλογή Ενεργοποίηση Bluetooth (Turn Bluetooth On) στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. 

3. Ψάξτε για το όνομα του iPhone σας. - Θα πρέπει να δείτε ότι εμφανίζεται στην ενότητα "Συσκευές" (Devices) 

του παραθύρου Bluetooth μετά από λίγη ώρα. 

4. Κάντε κλικ στο "Ζεύγος" (Pair). 

5. Στο iPhone σας, ανοίξτε ένα αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε (μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή μια σημείωση 

που θέλετε να προσθέσετε στο Mac σας.) 

6. Πατήστε “Κοινοποίηση” (Share)  

7. Επιλέξτε το όνομα του Mac σας.  Θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του μενού.  Με αυτόν τον τρόπο, θα 

μεταφέρετε το αρχείο στον φάκελο "AirDrop" του Mac, τον οποίο μπορείτε να βρείτε ανοίγοντας το Finder και 

κοιτάζοντας την αριστερή πλαϊνή μπάρα εκεί.5.  

https://www.android.com/filetransfer/
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphonesettingsappicon.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneswitchofficon.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneswitchonicon1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macapple1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneblueshare2.png
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Με Android σε Windows 

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του Android σας. 

Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth  

και πατήστε το λευκό διακόπτη  στα δεξιά του εικονίδιού"Bluetooth".  Ο διακόπτης θα αλλάξει 

χρώμα .  Το Bluetooth σας είναι πλέον ενεργό.  (Εάν ο διακόπτης αυτός είναι μπλε ή πράσινος, το 
Bluetooth του Android είναι ήδη ενεργό.  Σε ένα Samsung Galaxy, ο διακόπτης βρίσκεται στα δεξιά της 
επικεφαλίδας "OFF" και θα γίνει μπλε ή πράσινο όταν πατηθεί.) 

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του υπολογιστή σας των Windows - 

Επιλέξτε ‘Έναρξη’ (Start), (ή πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης στο πληκτρολόγιό σας)    Άνοιγμα 

ρυθμίσεων (Open Settings) -     Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές (Devices)  
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Bluetooth & άλλες συσκευές" (Bluetooth & other devices) στην αριστερή 
πλευρά  Κάντε κλικ στο λευκό κουμπί "Απενεργοποίηση" (Off). 
Θα μετακινηθεί προς τα δεξιά.  Τώρα το Bluetooth σας είναι ενεργό.  

3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη Bluetooth ή άλλης συσκευής" (Add Bluetooth or other device). 
Αυτή η επιλογή βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.  Θα εμφανιστεί ένα μενού. 

4. Κάντε κλικ στο "Bluetooth". 
Είναι στο μενού.  Με αυτόν τον τρόπο θα ζητηθεί από τον υπολογιστή σας να ξεκινήσει την αναζήτηση 
για το Android σας. 

5. Κάντε κλικ στο όνομα του Android σας. 
Θα πρέπει να εμφανίζεται στο μενού.  (Αν δεν βλέπετε το όνομα του Android σας, αναζητήστε το όνομα 
του υπολογιστή σας στο μενού Bluetooth του Android και, αν το δείτε, πατήστε το.  Το όνομα του 
Android θα πρέπει να εμφανίζεται στο μενού Bluetooth των Windows μετά από αυτό.) 

6. Κάντε κλικ στο "Ζεύγος" (Pair). 
Είναι κάτω από το όνομα του Android στο μενού. 

7. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" στη γραμμή εντολών. 
Εάν ο κώδικας που εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ταιριάζει με τον κώδικα που εμφανίζεται στο 
Android σας, κάντε κλικ στο "Ναι".  Αν όχι, κάντε κλικ στην επιλογή "Όχι" και, στη συνέχεια, 
προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε ξανά το Android με τον υπολογιστή σας.) 

8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth   Κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη αρχείου" (Receive a File)  Βρείτε ένα 
αρχείο που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση από το Android (φωτογραφία, βίντεο κ.λπ.) 

9. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αρχείο για να το επιλέξετε  Πατήστε το κουμπί μενού ("..." ή "⋮")  
Καρτέλα "Κοινή χρήση" (Share)  Επιλέξτε "Bluetooth" 

10. Επιλέξτε το όνομα του υπολογιστή σας  Κάντε κλικ στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται στον 
υπολογιστή σας. "Ναι" 

 

Μπορείτε επίσης να στείλετε αρχεία στο Android σας κάνοντας κλικ στο ‘Αποστολή αρχείου’ (Send a File) στο 
αναδυόμενο μενού Bluetooth, σύροντας τα αρχεία για μεταφορά στο παράθυρο μεταφοράς, ακολουθώντας τις 
υποδείξεις στην οθόνη και στη συνέχεια πατώντας το ‘Αποδοχή’ (Accept, ή κάτι παρόμοιο) στο Android σας όταν σας 
ζητηθεί . 

 Χρήση Cloud 

iCloud 

Για να μοιραστείτε ένα αρχείο από το iPhone ή το iPad στο MAC σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macbluetooth1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Android7switchoff.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Android7switchon.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Windowssettings.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macbluetooth1.png
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1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Αρχεία" (Files) στο iPhone ή το iPad σας. 

2. Επιλέξτε iCloud Drive. 

3. Επιλέξτε το φάκελο για τον οποίο θέλετε να επιλέξετε το έγγραφο 

 
Εικόνα 26: Μεταφορά αρχείων με  τη χρήση iCloud 

1. Πατήστε ‘Επιλογή’ (Select) στην επάνω δεξιά γωνία. 

2. Επιλέξτε ένα έγγραφο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε. 

3. Πατήστε το εικονίδιο ‘Κοινή χρήση’ (Share). 

 
Figure 27: Sharing files using iCloud 

Google Drive 

1. Πρώτος τρόπος 

• Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.drive.google.com. 

• Στην αριστερή πλευρά κάντε κλικ στο κουμπί "+ Νέο" (+ New) 

• Μπορείτε να επιλέξετε να μεταφορτώσετε ένα μόνο αρχείο ή ένα φάκελο.  Όταν κάνετε κλικ στο "Αποστολή 

αρχείου" (File upload) ή "Φόρτωση φακέλων" (Folder upload) θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο και μπορείτε 

να επιλέξετε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μεταφορτώσετε. 
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Εικόνα 28: Προσθήκη νέων αρχείων στο Google Drive 

2. Ένας άλλος τρόπος για να ανεβάσετε αρχεία και φακέλους είναι να τα σύρετε στο φάκελο του Google Drive. 

 
Εικόνα 29: Σύρετε κα Αποθέστε τα αρχεία στο Google Drive 

 

3. Χρησιμοποιήστε το Backup & Sync 

• Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Drive στον υπολογιστή σας. 

• Στον υπολογιστή σας, θα δείτε ένα φάκελο που ονομάζεται "Google Drive". 

• Σύρετε αρχεία ή φακέλους σε αυτόν το φάκελο.  Θα μεταφορτωθούν στο Drive και θα τα δείτε στο 

drive.google.com. 
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Dropbox   

1. Κάντε λήψη του Dropbox από το Google Play Store και ανοίξτε το. 

2. Δημιουργήστε το λογαριασμό σας (Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google) 

3. Ελέγξτε τις επιλογές της εφαρμογής: 

-Αρχεία - Αυτό είναι όπου θα εμφανιστούν όλα τα αρχεία και οι φάκελοί σας που έχουν μεταφορτωθεί.  Τα 

πάντα εδώ θα οργανώνονται ανάλογα με τον τύπο αρχείου (π.χ. ΑΡΧΕΙΟ για έγγραφα και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για 

φωτογραφίες). 

-Φωτογραφίες - Αυτή η καρτέλα προορίζεται ειδικά για τις φωτογραφίες στο Dropbox σας. 

-Offline - Θα εμφανιστούν εδώ τα αρχεία ή οι φάκελοι που επιλέγετε να θέσετε στη διάθεση εκτός σύνδεσης. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ακόμα και όταν δεν έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο ή την κινητή σύνδεση 

δεδομένων. 

* Στο Android, πρέπει πρώτα να πατήσετε ☰ στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να δείτε αυτές τις 

επιλογές. 

 
4. Για να ανεβάσετε μια καρτέλα αρχείου "+" στο κάτω μέρος της οθόνης (iPhone) ή στην κάτω δεξιά γωνία 

της οθόνης (Android).  Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού. 

1.                         2.  

5. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφορτώσετε και πατήστε "Upload" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Dropbox στον υπολογιστή σας 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.dropbox.com/install/ στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Λήψη Dropbox" (Download Dropbox)  "Αποθήκευση αρχείου" (Save File) 

3. Για να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο Dropbox, επιλέξτε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας, 

κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και "Αντιγραφή" (Copy), (ή πατήστε Ctr+C) 

4. Μεταβείτε στο φάκελο Dropbox στον υπολογιστή σας (ή ανοίξτε το μενού Έναρξη (Start) και πληκτρολογήστε 

στο πλαίσιο αναζήτησης "Dropbox") 
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5. Μετακινήστε τα αντιγραμμένα αρχεία σας στο Dropbox.  - Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και "Επικόλληση" 

(Paste), (ή Ctr+V) 

6. Για να κατεβάσετε τα αρχεία που ανεβάσατε από το κινητό σας τηλέφωνο, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα 

αριστερά ενός αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο ‘Λήψη’ (Download) στη δεξιά πλευρά της 

σελίδας.  Το αρχείο θα μεταφορτωθεί στον υπολογιστή σας 

 

Το Google Drive σάς προσφέρει περισσότερο χώρο αποθήκευσης - 16GB, ενώ με το Dropbox έχετε δωρεάν μόνο 2GB.  
Και οι δύο επιλογές σύννεφου (cloud) μπορούν να μοιράζονται αρχεία και φακέλους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
για κινητά, την διασύνδεση περιήγησης ιστού, με απευθείας συνδέσμους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Και οι 
δύο προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να δίνουν δικαιώματα προβολής και επεξεργασίας στους χρήστες με τους 
οποίους μοιράζονται τα αρχεία. 

2.5 Κατανόηση των αρχών των εξαρτημάτων των κινητών τηλεφώνων  

Καλώδιο Φόρτισης και δεδομένων   

 

 

Εικόνα 30: Καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων  

Τα έξυπνα τηλέφωνα χρησιμοποιούν το ίδιο καλώδιο για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι κάθε καλώδιο φόρτισης USB επίσης ένα καλώδιο δεδομένων.  Γι' αυτό συνιστάται να 

χρησιμοποιείτε τα αρχικά καλώδια που παρέχονται με την αγορά της συσκευής σας. 
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Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας: 

1. Συνδέστε το καλώδιο στον προσαρμογέα και συνδέστε τον με ηλεκτρισμό, ή 

2. Απλά συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και επιλέξτε "Μόνο φόρτιση" (Charge Only) από την 

οθόνη του κινητού 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό φορτιστή που συνοδεύει το τηλέφωνό σας. 

Ακουστικά  

Κάθε smartphone διαθέτει αυθεντικό ζεύγος ακουστικών.  Παρόλα αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 

τύπο ακουστικών με στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλ. και να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας 

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα ακουστικά, πρέπει να τα συνδέσετε με το Bluetooth σας. 

3. Δίκτυο  

3.1 Κατανόηση των γενικών αρχών της δικτύωσης  

Ένα δίκτυο είναι δύο ή περισσότεροι υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους έτσι ώστε 

να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα.  Π.χ. Ένα δίκτυο επιτρέπει στους υπολογιστές να μοιράζονται αρχεία, στους 

χρήστες να ανταλλάζουν μηνύματα μεταξύ τους, ένα δωμάτιο γεμάτο υπολογιστές να μοιράζονται έναν μόνο εκτυπωτή 

κ.λπ. 

Οι συνδέσεις δικτύου μεταξύ υπολογιστών δημιουργούνται συνήθως χρησιμοποιώντας καλώδια.  Ωστόσο, οι 

συνδέσεις μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα (ασύρματα / Wi-Fi), τηλεφωνικές γραμμές (και 

μόντεμ) ή ακόμα και για πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσω δορυφορικών συνδέσεων. 

Οι υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: 

διακομιστές και πελάτες (σταθμοί εργασίας). 

1. Πελάτες - Οι υπολογιστές-πελάτες ή οι σταθμοί εργασίας είναι οι κανονικοί υπολογιστές στους οποίους 

κάθονται οι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά τους. 

2. Διακομιστές - Οι διακομιστές είναι ειδικοί, ισχυροί υπολογιστές που παρέχουν «υπηρεσίες» στους 

υπολογιστές-πελάτες του δικτύου.  Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

 Παροχή κεντρικού, κοινού χώρου αποθήκευσης αρχείων 

 Κοινή χρήση λειτουργικού, όπως εκτυπωτές 

 Έλεγχος ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 

 Κοινή χρήση συνδέσεων στο Διαδίκτυο 

Οι διακομιστές είναι κατασκευασμένοι για να είναι πολύ αξιόπιστοι.  Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ακριβοί από 

τους κανονικούς υπολογιστές. 

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή-

πελάτη Ιστού.  Όταν πληκτρολογείτε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας, στην πραγματικότητα παρέχετε τη διεύθυνση 

ενός διακομιστή Ιστού. 



 

32 | P a g e  
 

3.2 Εκμάθηση των λειτουργικών συσκευών δικτύου και των αρχών τους  

Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου 

Οποιοσδήποτε υπολογιστής πρόκειται να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, πρέπει να έχει μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC). 

Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές έχουν αυτές τις συσκευές ενσωματωμένες στη μητρική πλακέτα. 

 

 

Εικόνα 31: Κάρτα Διασύνδεσης Δικτύου 

Καλώδιο Δικτύου 

Το καλώδιο δικτύου έχει πλαστικά βύσματα στα άκρα που μπαίνουν σε υποδοχές στις συσκευές δικτύου. 

 

Εικόνα 32: Καλώδιο Δικτύου 

Κόμβος (Hubs) και Διακόπτης (Switch) 

Οι κόμβοι και οι διακόπτες είναι συσκευές που συνδέουν έναν αριθμό υπολογιστών μαζί για να δημιουργήσουν ένα 

τοπικό δίκτυο. 

Ένας διακόπτης είναι μια πιο «έξυπνη» συσκευή από έναν κόμβο: αν λάβει ένα μήνυμα, ελέγχει σε ποιον απευθύνεται 

και αποστέλλει μόνο στον συγκεκριμένο υπολογιστή.  Εξαιτίας αυτού, τα δίκτυα που χρησιμοποιούν τους διακόπτες 

είναι πιο ασφαλή από αυτά που χρησιμοποιούν διαύλους, καθώς και λίγο πιο ακριβά. 
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Εικόνα 33: Σχέδιο Κόμβου και Διακόπτη  

Δρομολογητής 

Ένας δρομολογητής είναι μια συσκευή δικτύου που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα. (π.χ. Σύνδεση WLAN στο LAN) 

Οι δρομολογητές συνδέουν ένα μόντεμ - όπως ένα καλώδιο ή μόντεμ DSL - σε άλλες συσκευές που επιτρέπουν την 

επικοινωνία μεταξύ αυτών των συσκευών και του Διαδικτύου.  Οι περισσότεροι δρομολογητές, ακόμη και οι ασύρματοι 

δρομολογητές, συνήθως διαθέτουν πολλές θύρες δικτύου για να συνδέουν ταυτόχρονα πολλές συσκευές στο 

Διαδίκτυο.  Οι ασύρματοι δρομολογητές και οι ενσύρματοι δρομολογητές με πολλαπλές συνδέσεις λειτουργούν επίσης 

ως απλοί διακόπτες δικτύου που επιτρέπουν στις συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους.  Για παράδειγμα, πολλοί 

υπολογιστές συνδεδεμένοι σε έναν δρομολογητή μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μοιράζονται εκτυπωτές και αρχεία 

μεταξύ τους. 

 

Εικόνα 34: Δρομολογητής (Router) 

Τείχος Προστασίας 

Ένα τείχος προστασίας είναι ένα λογισμικό που τοποθετείται μεταξύ του υπολογιστή σας και του υπόλοιπου δικτύου 

και χρησιμεύει ως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση.  Ένα τείχος προστασίας απομονώνει απολύτως τον 

υπολογιστή σας από το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας έναν "τοίχο κώδικα" που επιθεωρεί κάθε μεμονωμένο "πακέτο" 

δεδομένων καθώς φτάνει σε κάποια πλευρά του τείχους προστασίας - εισερχόμενα ή εξερχόμενα από τον υπολογιστή 

σας - για να καθορίσει αν πρέπει να τους επιτραπεί να περάσουν ή αν πρέπει να αποκλειστούν. 
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Εικόνα 31: Οι δύο τύποι Τείχους Προστασίας  

 

3.3 Εκμάθηση σχετικά με τους τύπους δικτύου  

Τοπικό Δίκτυο (Local Area Network/LAN) 

  

 

Εικόνα 35: Σχέδιο ενός LAN 

Το τοπικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο που περιορίζεται σε ένα κτίριο ή έναν ιστότοπο.  Συχνά ένα LAN είναι ένα ιδιωτικό 

δίκτυο που ανήκει σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση.  Επειδή τα LAN είναι γεωγραφικά μικρά, συνήθως 

χρησιμοποιούν καλώδια ή ασύρματα για τις συνδέσεις. 
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Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (Wireless Local Area Network/WLAN) 

 

Εικόνα 36: Σχέδιο ενός WLAN 

Ένα ασύρματο LAN (WLAN) είναι ένα δίκτυο LAN που χρησιμοποιεί ραδιοσήματα (Wi-Fi) για τη σύνδεση υπολογιστών 

αντί για καλώδια. 

Στο κέντρο του WLAN είναι ένας ασύρματος διακόπτης ή ένας δρομολογητής - ένα μικρό κιβώτιο με μία ή δύο κεραίες 

που βρίσκονται στην πλάτη του - που χρησιμοποιείται για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων στους υπολογιστές.  

Ωστόσο, τα δίκτυα WLAN είναι πιο δύσκολο να καταστούν ασφαλή, καθώς άλλοι χρήστες μπορούν επίσης να 

προσπαθήσουν να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο.  Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχετε έναν καλό, και 

δύσκολο για τρίτο άτομο να ανακαλύψει, κωδικό πρόσβασης για τις συνδέσεις WLAN. 

Πώς να συνδεθείτε σε ένα Wi-Fi δίκτυο 

1. Στο μενού Έναρξη (start) βρείτε το εικονίδιο για το Wi-Fi 

2. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε 
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3. Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (εάν το απαιτεί το δίκτυο) 

 

Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network/WAN) 

 

Εικόνα 37: Σχέδιο ενός WAN 

Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής είναι ένα δίκτυο που εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή.  Ένα δίκτυο WAN δημιουργείται 

συχνά συνδέοντας διάφορα δίκτυα LAN, όπως όταν μια επιχείρηση που έχει γραφεία σε διάφορες χώρες συνδέει τα 

τοπικά δίκτυα των γραφείων μαζί.  Επειδή τα δίκτυα WAN είναι συχνά γεωγραφικά κατανεμημένα σε μεγάλες περιοχές 

και οι διασυνδέσεις μεταξύ υπολογιστών βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις, συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές 

τεχνολογίες συνδέσεων: καλώδια από οπτικές ίνες (γυαλί), δορυφορικές ραδιοζεύξεις, ραδιοζεύξεις μικροκυμάτων 

κ.λπ. 

Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο WAN 
του κόσμου  

 

Bluetooth (Προσωπικό Δίκτυο/Personal Area Network) 

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης σχεδιασμένη για συνδέσεις πολύ μικρής εμβέλειας. 

Τυπικές χρήσεις του Bluetooth: 

- Σύνδεση ασύρματου πληκτρολογίου ή ποντικιού σε υπολογιστή 

- Χρήση ασύρματου ακουστικού με κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή 

- Εκτύπωση ασύρματα από υπολογιστή 

- Μεταφορά δεδομένων μεταξύ 2 συσκευών 
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3.4 Κατανόηση του έργου του Παγκόσμιου Ιστού (Διαδίκτυο) 

Ο Sir Tim Berners-Lee εφήυρε τον Παγκόσμιο Ιστό το 1989.  Μέχρι τον Οκτώβριο του 1990, ο Tim είχε γράψει τις τρεις 

βασικές τεχνολογίες που παραμένουν οι βάσεις του σημερινού ιστού (και τις οποίες ίσως έχετε δει να εμφανίζονται σε 

μέρη του προγράμματος περιήγησης ιστού σας): 

- HTML (Hypertext Markup Language): Γλώσσα σήμανσης Υπερκειμένου.  Η γλώσσα σήμανσης (μορφοποίησης) 

για τον ιστό. 

- URI (Uniform Resource Identifier): Ομοιόμορφο αναγνωριστικό πόρου.  Ένα είδος "διεύθυνσης" που είναι 

μοναδικό και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση σε κάθε πόρο στον ιστό.  Είναι επίσης γνωστό και ως 

διεύθυνση URL. 

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου.  Επιτρέπει την ανάκτηση 

συνδεδεμένων πόρων από ολόκληρο τον ιστό. 

Το WWW (Παγκόσμιος Ιστός) είναι ένα τεράστιο δίκτυο που περιλαμβάνει ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο και άλλα 

ηλεκτρονικά περιεχόμενα που είναι προσβάσιμα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στον ιστό ή ενός διαφορετικού 

τύπου λογισμικού. 

Οφείλουμε τον ελεύθερο ιστό, στην απόφαση του Berners-Lee και του CERN να μας χαρίσουν μια από τις μεγαλύτερες 

εφευρέσεις του αιώνα. 

Ενώ είστε στο Διαδίκτυο, είναι πολύ σημαντικό να: 
- Μην αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες ή τραπεζικά στοιχεία 
- Αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες που ενδέχεται να επιτεθούν στον 

υπολογιστή με ιούς 
- Να θυμάστε ότι δεν είναι όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται στο 

διαδίκτυο αληθείς και ακριβείς. 
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