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 Εμφανίζεται το τμήμα Ρυθμίσεων.

3 Πατήστε στην επιλογή Πλακίδια.

1 Στην οθόνη Έναρξης, τοποθετήστε τον 
δείκτη του ποντικιού ( ) στην επάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης.

 Εμφανίζεται το μενού Σύμβολα.

2 Πατήστε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

∆ιαγράψτε τα  προσωπικά δεδομένα σας

Μπορείτε να ενισχύετε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διαγράφοντας προσωρινά όλα τα 
προσωπικά δεδομένα από τα πλακίδια της οθόνης Έναρξης.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της οθόνης Έναρξης είναι ότι χρησιμοποιεί δυναμικά πλακίδια τα οποία εμφανίζουν 
πληροφορίες που ενημερώνονται διαρκώς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα νέα μηνύματα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου και τα νέα άμεσα μηνύματα, η μουσική που ακούτε, η προβολή παρουσίασης φωτογρα-
φιών που έχετε ξεκινήσει, και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες από τις εφαρμογές Καιρός και Οικονομικά. Όμως, 
αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, επειδή 
οποιοσδήποτε περάσει δίπλα από το γραφείο σας μπορεί να δει αυτά τα δεδομένα ρίχνοντας μια γρήγορη 
ματιά. Για να αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μπορείτε να διαγράψετε προσωρινά όλα τα προσωπικά δεδο-
μένα σας από τα πλακίδια της οθόνης Έναρξης.

∆ιαγραφή προσωπικών δεδομένων
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Μπορώ να απαγορεύσω σε μια 
εφαρμογή να εμφανίζει προσωπι-
κά δεδομένα στο πλακίδιό της;
Ναι, μπορείτε να απενεργοποιήσε-
τε μόνιμα την ενημέρωση του 
πλακιδίου. Πατήστε με το δεξιό 
πλήκτρο του ποντικιού στο 
πλακίδιο που θέλετε να απενεργο-
ποιήσετε και μετά πατήστε στο 
κουμπί Απενεργοποίηση 
δυναμικού πλακιδίου.

Μπορώ να απαγορεύσω σε μια εφαρμογή να εμφανίζει προσωπικά δεδομένα 
σε ειδοποιήσεις;
Μερικές εφαρμογές εμφανίζουν μια ειδοποίηση όταν ο υπολογιστής σας δέχεται νέα 
δεδομένα. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Μηνύματα σάς ειδοποιεί κάθε φορά που έρχεται 
ένα νέο άμεσο μήνυμα. Κάποιες από αυτές τις ειδοποιήσεις ενδέχεται να περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα, οπότε ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ειδοποιήσε-
ων για τις εφαρμογές που παράγουν τέτοιες ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 
για να εμφανίσετε το τμήμα Ρυθμίσεων, και έπειτα επιλέξτε τη διαταγή Αλλαγή ρυθμίσεων 
υπολογιστή για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Ανοίξτε την καρτέλα Ειδοποιήσεις 
και μετά, δίπλα από κάθε εφαρμογή της οποίας τις ειδοποιήσεις θέλετε να απενεργοποιήσε-
τε, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση Ανενεργό.

Α Τα Windows 8 αφαιρούν όλα τα προσωπικά 
δεδομένα σας από την οθόνη Έναρξης.

 Εμφανίζεται το τμήμα Πλακιδίων.

4 Πατήστε στο κουμπί Απαλοιφή.

6 5
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1

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο
Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο 
Το βιβλίο αυτό προορίζεται για αναγνώστες που δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη τεχνολογία ή 
εφαρμογή λογισμικού. Είναι επίσης κατάλληλο για άτομα 
που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

Συμβάσεις του βιβλίου

1 Βήματα
Το βιβλίο χρησιμοποιεί οδηγίες βήμα προς βήμα για να σας 
καθοδηγήσει πιο εύκολα σε κάθε εργασία. Τα αριθμημένα 
βήματα είναι ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε. τα 
βήματα με κουκκίδες διευκρινίζουν μια λεπτομέρεια, ένα 
βήμα, ή ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό. και τα βήματα 
σε εσοχή σας δίνουν το αποτέλεσμα.

2 Σημειώσεις
Οι σημειώσεις δίνουν πρόσθετες πληροφορίες – ειδικές 
συνθήκες που μπορεί να προκύψουν σε μια διαδικασία, 

καταστάσεις που πρέπει να αποφύγετε, ή παραπομπές σε 
κάποια άλλη σχετική περιοχή του βιβλίου.

3 Εικονίδια και κουμπιά 
Τα εικονίδια και τα κουμπιά σάς δείχνουν ακριβώς τι πρέπει 
να πατήσετε για να ολοκληρώσετε ένα βήμα.

4 Συμβουλές
Οι συμβουλές παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
προειδοποιήσεις και συντομεύσεις. 

5 Έντονα
Τα έντονα γράμματα αντιστοιχούν σε ονόματα διαταγών ή 
επιλογές στις οποίες πρέπει να πατήσετε, καθώς επίσης και 
κείμενο ή αριθμούς που πρέπει να πληκτρολογήσετε.

6 Πλάγια
Τα πλάγια γράμματα εισάγουν και ορίζουν έναν νέο όρο.
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Κ Ε Φ Ά Λ Ά Ι Ο  1

Ξεκίνημα με τα 
Windows 8
Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε τα Windows 8; Σε αυτό το κεφάλαιο, θα 
μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα Windows, θα περιηγηθείτε στην οθόνη 
Έναρξης και στην επιφάνεια εργασίας, θα μάθετε για το ποντίκι, και άλλα.
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 Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου των Windows 8.

Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας 
λογαριασμοί χρηστών στον υπολογιστή σας, πρώτα 
πρέπει να πατήσετε στο εικονίδιο το οποίο αντιστοιχεί 
στο όνομα χρήστη που έχετε ορίσει στα Windows 8.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σημείωση: Οι χαρακτήρες του κωδικού πρόσβασης 
εμφανίζονται ως κουκκίδες καθώς τους πληκτρολογείτε 
ώστε να μην μπορούν οι άλλοι να διαβάσουν τον κωδικό 
πρόσβασής σας.

4 Πατήστε στο βέλος Υποβολή ( ) ή πατήστε το 
πλήκτρο .

 Εμφανίζεται η οθόνη Έναρξης των Windows 8.

1 Ανάψτε τον υπολογιστή σας.

Α Μετά από περίπου ένα λεπτό, εμφανίζεται η οθόνη 
Κλειδώματος των Windows 8.

2 Πατήστε το πλήκτρο .

Ξεκινήστε τα Windows 

Όταν ανάβετε τον υπολογιστή σας, τα Windows 8 ξεκινούν αυτόματα, αλλά μπορεί πρώτα να χρειαστεί να 
περάσετε από την οθόνη εισόδου.

Για να μην επιτρέπεται σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας χωρίς την άδεια σας, τα 
Windows 8 απαιτούν να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Δίνετε αυτές τις πληρο-
φορίες την πρώτη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, όταν τα Windows 8 σας ζητούν να ακολουθήσετε μια 
σειρά βημάτων διευθέτησης. Κάθε φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, τα Windows 8 εμφανίζουν την οθόνη 
εισόδου και εσείς πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνεχίσετε.

Εκκίνηση των Windows 8

Α

3 4
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1
Τα Windows 8 είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο διαθέτει μια συλλογή εργαλείων, εφαρμογών, και 

πόρων. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πληροφορίες για πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε με τα Windows 8, στα οποία περιλαμβάνονται η διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών, η οργάνωση και 
επεξεργασία φωτογραφιών, η αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο, και πολυμέσων, η περιήγηση στον Ιστό, και η 
επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.

Τι μπορείτε να κάνετε με τα Windows 8

Διάφορες εργασίες
Στα Windows 8, μπορείτε να εκτελείτε προγράμματα (ή 
εφαρμογές) τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε τη 
δουλειά σας πιο αποδοτικά, όπως ένας επεξεργαστής κειμένου 
για τη σύνταξη υπομνημάτων και επιστολών, ένα λογιστικό 
φύλλο για την εκτέλεση υπολογισμών, και μια βάση δεδομένων 
για την αποθήκευση πληροφοριών. Τα Windows 8 διαθέτουν 
μερικά από τα προγράμματα αυτά (όπως το πρόγραμμα 
WordPad για το οποίο θα μάθετε στο Κεφάλαιο 9), ενώ 
υπάρχουν και 
άλλα που 
μπορείτε να τα 
αγοράσετε και να 
τα εγκαταστήσε-
τε μόνοι σας.

Δημιουργία και επεξεργασία εικόνων
Τα Windows 8 διαθέτουν πολλές λειτουργίες που σας επιτρέ-
πουν να χειρίζεστε εικόνες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις 
δικές σας εικόνες από την αρχή, να εισαγάγετε εικόνες από 
σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ή να κατεβάσετε 
εικόνες από το Διαδίκτυο. Αφού δημιουργήσετε ή αποκτήσετε 
μια εικόνα, μπορείτε να την επεξεργαστείτε, να την τυπώσετε, 
ή να τη στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν θέλετε, 
μπορείτε ακόμη και 
να δημιουργήσετε μια 
προβολή διαφανειών 
με φωτογραφίες σε 
έναν δίσκο DVD. Θα 
μάθετε σχετικά με 
αυτές και άλλες 
εργασίες εικόνων στο 
Κεφάλαιο 7.

Αναπαραγωγή μουσικής και πολυμέσων
Τα Windows 8 έχουν πολλά καλούδια για τα αυτιά και τα μάτια 
σας. Μπορείτε να ακούσετε CD μουσικής, να αναπαραγάγετε 
αποσπάσματα ήχου και βίντεο, να αντιγράψετε κομμάτια από 
CD μουσικής, να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαρα-
γωγής μουσικής, και να αντιγράψετε αρχεία μουσικής σε 
εγγράψιμα CD. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες σε 
DVD στον υπολογιστή σας. Αν έχετε το κατάλληλο καλώδιο, 
μπορείτε να συνδέσετε τον 
υπολογιστή με την τηλεόραση 
για να αναπαραγάγετε μουσική ή 
ταινίες και να προβάλετε 
φωτογραφίες στην τηλεόρασή 
σας. Γι’ αυτές τις εργασίες που 
σχετίζονται με τα πολυμέσα θα 
μάθετε στο Κεφάλαιο 8.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Τα Windows 8 κάνουν πολύ εύκολη τη σύνδεση στο Διαδίκτυο 
(δείτε το Κεφάλαιο 3). Και αφού συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, σας 
παρέχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να απολαύσετε 
την εμπειρία όσο γίνεται περισσότερο. Για παράδειγμα, 
μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη Microsoft 
και να τον χρησιμοποιείτε για να βλέπετε τα μηνύματά σας, το 
ημερολόγιό σας, και άλλα στοιχεία του Διαδικτύου στην οθόνη 
Έναρξης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet 
Explorer για να περιηγηθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό (δείτε το 
Κεφάλαιο 5) και το πρόγραμμα Windows Live Mail για να 
στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
να επεξεργαστείτε 
επαφές και να 
δημιουργήσετε 
συναντήσεις (δείτε 
το Κεφάλαιο 6).
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Πριν ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της εργασίας στα Windows 8, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
εξοικειωθείτε με τα βασικά στοιχεία της οθόνης Έναρξης.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα απλά και τα δυναμικά πλακίδια της οθόνης Έναρξης, τον δείκτη του ποντι-
κιού, και το πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας.
Για να μπορέσετε να μελετήσετε τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου και να χειριστείτε μόνοι σας τα Windows 
8 και τις εφαρμογές τους, πρώτα πρέπει να κατανοήσετε τα σημεία στα οποία εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία 
στην οθόνη Έναρξης, καθώς και τον σκοπό χρήσης τους.

Η οθόνη Έναρξης των Windows 8

A Πλακίδιο
Καθένα από αυτά τα ορθογώνια 
αντιπροσωπεύει μια εφαρμογή ή μια 
λειτουργία των Windows 8. Οι εφαρμογές 
που εγκαθιστάτε συνήθως προσθέτουν 
τα πλακίδιά τους στην οθόνη Έναρξης.

B Δείκτης του ποντικιού
Όταν μετακινείτε το ποντίκι σας, αυτός ο 
δείκτης παρακολουθεί την κίνησή του 
στην οθόνη.

Γ Πλακίδιο Επιφάνεια 
εργασίας
Χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο 
πλακίδιο προκειμένου  να μεταφέρεστε 
στην επιφάνεια εργασίας των Windows 8, 
για την οποία θα μάθετε στην επόμενη 
ενότητα.

Δ Δυναμικό πλακίδιο
Μερικά πλακίδια είναι δυναμικά, με την 
έννοια ότι προβάλλουν πληροφορίες που 
ενημερώνονται συχνά, όπως τα καιρικά 
δεδομένα που απεικονίζονται στο 
πλακίδιο Καιρός.

Ε Πλακίδιο Λογαριασμός 
χρήστη
Χρησιμοποιείτε αυτό το πλακίδιο για να 
προσπελάζετε διαταγές σχετικές με τον 
λογαριασμό χρήστη σας στα Windows 8.

A Β

Γ

Δ

Ε
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1
Πριν ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της εργασίας στα Windows 8, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 

εξοικειωθείτε με τα βασικά στοιχεία της οθόνης.
Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας, η γραμμή εργασιών και η περιοχή 
ειδοποιήσεων. Αν κατανοήσετε τα συγκεκριμένα στοιχεία και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, θα 
μπορέσετε να μελετήσετε πιο εύκολα το βιβλίο και θα μάθετε να χρησιμοποιείτε μόνοι σας τα Windows 8 και τις 
εφαρμογές τους.
Για να μεταφερθείτε στην επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης, πατήστε με το ποντίκι στο πλακίδιο 
Επιφάνεια εργασίας, ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων + .

Η επιφάνεια εργασίας των Windows 8

Α Εικονίδιο επιφάνειας 
εργασίας
Ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας 
αντιπροσωπεύει ένα πρόγραμμα ή μια 
λειτουργία των Windows 8. Τα προγράμ-
ματα που εγκαθιστάτε συνήθως 
προσθέτουν τα εικονίδιά τους στην 
επιφάνεια εργασίας.

Β Επιφάνεια εργασίας
Είναι ο «χώρος εργασίας» των Windows 8, 
που σημαίνει ότι εδώ δουλεύετε με τα 
προγράμματα και τα έγγραφά σας.

Γ Γραμμή εργασιών
Τα προγράμματα που έχετε ανοίξει 
εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών. 
Χρησιμοποιείτε αυτή την περιοχή για να 
μεταφέρεστε από πρόγραμμα σε 
πρόγραμμα, αν έχετε περισσότερα από 
ένα ανοιχτά προγράμματα.

Δ Εικονίδια γραμμής εργασιών
Χρησιμοποιείτε αυτά τα εικονίδια ως 
έναν εναλλακτικό τρόπο για να ξεκινάτε 
ορισμένα προγράμματα των Windows 8.

Ε Περιοχή ειδοποιήσεων
Η περιοχή αυτή περιέχει μικρά εικονίδια 
τα οποία σας ειδοποιούν για διάφορα 
πράγματα που συμβαίνουν στον 
υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, βλέπετε 
ειδοποιήσεις όταν τελειώνει το χαρτί 
στον εκτυπωτή σας ή όταν είναι 
διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση των 
Windows 8 στο Διαδίκτυο.

Ζ Ώρα και ημερομηνία
Η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία του 
υπολογιστή σας. Για να δείτε την πλήρη 
ημερομηνία, τοποθετήστε τον δείκτη του 
ποντικιού ( ) επάνω στην ώρα. Για να 
αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα, 
πατήστε στην ώρα.

A

B

Γ
Δ Ε

Z
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Διπλοπάτημα
1 Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού ( ) 

επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να 
χειριστείτε.

2 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
δύο φορές διαδοχικά και γρήγορα.

Α Τα Windows 8 συνήθως εκτελούν κάποια 
ενέργεια ανταποκρινόμενα στο διπλοπάτημα 
(σε αυτό το παράδειγμα, θα εμφανίσουν το 
παράθυρο του Κάδου Ανακύκλωσης).

Πάτημα
1 Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού ( ) 

επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να 
χειριστείτε.

2 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο  
του ποντικιού.

 Τα Windows 8 συνήθως εκτελούν κάποια 
ενέργεια ανταποκρινόμενα στο πάτημα (σε 
αυτό το παράδειγμα, θα εμφανίσουν την 
επιφάνεια εργασίας).

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι στα Windows 8 

Αν είστε χρήστης των Windows 8 σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, αξίζει να μάθετε τις βασικές τεχνικές 
του ποντικιού από νωρίς, επειδή θα τις χρησιμοποιείτε σε όλη τη «σταδιοδρομία» σας στα Windows.

Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ποντίκι στο παρελθόν, να θυμάστε ότι πρέπει να κάνετε αργές και αποφασι-
στικές κινήσεις, και φροντίστε να εξασκηθείτε στις τεχνικές της ενότητας αυτής όσο περισσότερο μπορείτε.

Χρήση ποντικιού στα Windows 8

1 2

1 2

A
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1Ξεκίνημα με τα Windows 8

Πάτημα και σύρσιμο
1 Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού ( )  

επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να 
χειριστείτε.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού.

3 Μετακινήστε το ποντίκι για να σύρετε και να 
μεταφέρετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Γ Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντικείμενο 
μετακινείται μαζί με τον δείκτη του ποντικιού ( ).

4 Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού όταν το 
επιλεγμένο αντικείμενο βρεθεί στη θέση που θέλετε. 

Δεξιό πάτημα
1 Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού ( ) 

επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να 
χειριστείτε.

2 Πατήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού.

Β Τα Windows 8 εμφανίζουν ένα μενού συντό-
μευσης όταν πατάτε με το δεξιό πλήκτρο του 
ποντικιού σε κάτι.

Σημείωση: Τα περιεχόμενα του μενού 
συντόμευσης εξαρτώνται από το αντικείμενο στο 
οποίο πατήσατε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού.

B
1
2

1 2

3

Γ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Γιατί τα Windows 8 μερικές φορές δεν αναγνωρίζουν  
το διπλοπάτημα;
Δοκιμάστε να διπλοπατήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε και 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα μετακινήσετε το ποντίκι μεταξύ των δύο 
πατημάτων. Αν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα, ανοίξτε την οθόνη 
Έναρξης, πληκτρολογήστε τη λέξη ποντίκι, μετά πατήστε στο 
εικονίδιο Ρυθμίσεις, και κατόπιν πατήστε στο πλακίδιο Αλλαγή 
ρυθμίσεων ποντικιού για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου 
Ιδιότητες: Ποντίκι. Ανοίξτε την καρτέλα Κουμπιά. Στην ενότητα 
Ταχύτητα διπλού κλικ, πατήστε και σύρετε τον ροοστάτη προς τα 
αριστερά (προς την ένδειξη Χαμηλή).

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το ποντίκι μου για αριστερόχειρες;
Μπορείτε να αλλάξετε το αριστερό με το δεξιό πλήκτρο του 
ποντικιού. Στην οθόνη Έναρξης, πληκτρολογήστε τη λέξη 
ποντίκι, μετά πατήστε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις, και κατόπιν 
πατήστε στο πλακίδιο Αλλαγή ρυθμίσεων ποντικιού για να 
ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες: Ποντίκι. Ανοίξτε την 
καρτέλα Κουμπιά. Πατήστε στην επιλογή Εναλλαγή 
πρωτεύοντος και δευτερεύοντος (το  αλλάζει σε ) και 
μετά χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού για να 
πατήσετε στο OK. (Σ.τ.Μ.: Η καρτέλα Κουμπιά του πλαισίου 
διαλόγου Ιδιότητες: Ποντίκι ενδέχεται να είναι διαφορετική 
στον φορητό σας υπολογιστή.)
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Ξεκίνημα ενέργειας
1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω 

στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να χειριστείτε.

2 Πατήστε στην οθόνη.

 Ανάλογα με το αντικείμενο, τα Windows 8 είτε το 
επιλέγουν είτε εκτελούν κάποια ενέργεια ανταπο-
κρινόμενα στο πάτημα (εδώ θα εμφανιστεί η 
επιφάνεια εργασίας).

Σάρωση της οθόνης
1 Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας ή τη 

γραφίδα από τη μία πλευρά της οθόνης στην άλλη 
ως εξής:

 Σαρώστε προς τα αριστερά ξεκινώντας από το 
δεξιό άκρο του tablet PC.

Α Τα Windows 8 εμφανίζουν το μενού Σύμβολα.

 Για να μεταφερθείτε από τη μια ανοιχτή εφαρμογή 
στην άλλη, σαρώστε προς τα δεξιά ξεκινώντας από 
το αριστερό άκρο του tablet PC.

 Αν μια εφαρμογή καταλαμβάνει περισσότερες από 
μία οθόνες, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά για να μεταφερθείτε από τη μια οθόνη 
στην άλλη.

 Αν θέλετε να εμφανίσετε τη γραμμή εφαρμογής για 
μια συγκεκριμένη  εφαρμογή των Windows 8, 
σαρώστε προς τα κάτω ξεκινώντας από το επάνω 
άκρο του tablet PC.

Χρησιμοποιήστε τα Windows 8 σε tablet PC 

Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8 σε ένα tablet PC, πρέπει να ξέρετε τις διαθέσιμες βασικές χειρονομίες αφής. 
Η χρήση των tablet PC διαφέρει αρκετά από τη χρήση των κανονικών υπολογιστών, αλλά τα Windows 8 

είναι σχεδιασμένα για tablet PC, οπότε η εκμάθησή τους είναι απλή και εύκολη.
Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ tablet PC στο παρελθόν, η κύρια διαφορά είναι ότι χρησιμοποιείτε τα 
δάχτυλά σας (ή συχνά τη γραφίδα που ενδέχεται να διαθέτει το tablet PC) για να ξεκινάτε εφαρμογές, να επιλέ-
γετε στοιχεία, και να χειρίζεστε αντικείμενα στην οθόνη. Αυτό μπορεί να σας παραξενέψει στην αρχή, αλλά θα 
αρχίσει να σας φαίνεται πολύ πιο φυσικό όσο περισσότερη εξάσκηση κάνετε στις τεχνικές αυτής της ενότητας.

Χρήση των Windows 8 σε tablet PC

1 2

A

1
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1Ξεκίνημα με τα Windows 8

Μετακίνηση ενός στοιχείου
1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα 

επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλετε να 
χειριστείτε.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο 
και ξεκινήστε αμέσως να μετακινείτε το 
δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Γ Το αντικείμενο μετακινείται μαζί με το 
δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

3 Όταν το αντικείμενο βρίσκεται πλέον εκεί 
που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας ή 
τη γραφίδα από την οθόνη για να ολοκληρώ-
σετε τη μετακίνηση.

Εμφάνιση της γραμμής εφαρμογής  
ενός πλακιδίου
1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στο 

αντικείμενο το οποίο θέλετε να χειριστείτε 
και σαρώστε προς τα κάτω.

Β Τα Windows 8 εμφανίζουν τη γραμμή 
εφαρμογής.

1

B

1

2Γ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας χειρονομίες;
Αυτό απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, αλλά όσο περισσότερο εξασκηθείτε 
τόσο πιο γρήγορα θα τα καταφέρετε. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη 
γραφίδα στο επάνω άκρο του tablet PC και κατόπιν σύρετέ το προς το 
κάτω μέρος της οθόνης. Αρχικά θα δείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, 
όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, οπότε συνεχίστε την κίνησή σας.  
Όταν φτάσετε περίπου στη μέση, η εφαρμογή μετατρέπεται σε μικρό 
παράθυρο. Συνεχίστε να σύρετε το μικρό παράθυρο μέχρι το κάτω άκρο 
της οθόνης, και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα. Τα 
Windows 8 τερματίζουν την εφαρμογή.

Αφού πατήσω στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας, 
πώς επιστρέφω στην οθόνη Έναρξης;
Αυτό μπορείτε να το πετύχετε με διάφορους τρόπους. 
Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι η επιφάνεια εργασίας 
είναι και αυτή εφαρμογή, οπότε μπορείτε να την 
κλείσετε χρησιμοποιώντας την τεχνική που περιγράψα-
με στην προηγούμενη συμβουλή. Εναλλακτικά, 
ξεκινήστε από το δεξιό άκρο του tablet PC και σαρώστε 
προς τα αριστερά για να εμφανίσετε το μενού Σύμβολα, 
και κατόπιν πατήστε στο εικονίδιο Έναρξη.
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3 Πατήστε στο πλακίδιο Λειτουργία.

4 Πατήστε στη διαταγή Επανεκκίνηση.

 Τα Windows 8 τερματίζονται και ο υπολογιστής σας 
ξεκινάει από την αρχή.

1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

Σημείωση: Φροντίστε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας 
πριν κλείσετε τα προγράμματα.

2 Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων + .

Α Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις της οθόνης 
Έναρξης.

Σημείωση: Για να εμφανίσετε το μενού Ρυθμίσεις της 
οθόνης Έναρξης σε ένα tablet PC, σαρώστε ξεκινώντας 
από το δεξιό άκρο για να ανοίξετε το μενού Σύμβολα, 
και κατόπιν πατήστε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις με το 
δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Επανεκκινήστε τα Windows 8

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τα Windows 8, που σημαίνει ότι αυτά θα τερματιστούν και θα ξεκινήσουν πάλι 
αμέσως. Αυτό είναι χρήσιμο αν ο υπολογιστής σας δουλεύει αργά ή συμπεριφέρεται παράξενα. Κάποιες 

φορές, η επανεκκίνηση λύνει προβλήματα.
Η γνώση του τρόπου επανεκκίνησης των Windows 8 είναι χρήσιμη και όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα ή μια 
συσκευή που χρειάζεται την επανεκκίνηση για να λειτουργήσει σωστά. Αν εκείνη τη στιγμή δεν ευκαιρείτε, μπο-
ρείτε να προτιμήσετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μόνοι σας αργότερα, όταν θα σας βολεύει περισσότερο.

Επανεκκίνηση των Windows 8

Α

3
4
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

3 Πατήστε στο πλακίδιο Λειτουργία.

4 Πατήστε στη διαταγή Τερματισμός.

 Τα Windows 8 τερματίζονται και σβήνουν τον 
υπολογιστή σας.

Β Αν θέλετε τα Windows 8 να ξανανοίξουν αυτόματα 
όλα τα προγράμματα και τα έγγραφα που έχετε 
στην οθόνη σας, πατήστε στο πλακίδιο Λειτουργία 
και μετά πατήστε στη διαταγή Αναστολή 
λειτουργίας.

1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

Σημείωση: Φροντίστε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας 
πριν κλείσετε τα προγράμματα.

2 Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων + .

Α Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις της οθόνης 
Έναρξης.

Σημείωση: Για να εμφανίσετε το μενού Ρυθμίσεις της 
οθόνης Έναρξης σε ένα tablet PC, σαρώστε ξεκινώντας 
από το δεξιό άκρο για να ανοίξετε το μενού Σύμβολα, 
και κατόπιν πατήστε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις με το 
δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Τερματίστε τα Windows 8

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, πρέπει να τερματίσετε τα Windows 8. Ωστόσο, δεν αρκεί να 
διακόψετε απλώς την τροφοδοσία του υπολογιστή σας. Για να μην κάνετε ζημιά σε αρχεία του συστήματός 

σας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.
Η διακοπή της τροφοδοσίας του υπολογιστή χωρίς πρώτα να τερματίσετε τα Windows 8 μπορεί να προξενήσει 
δύο προβλήματα. Πρώτον, αν έχετε κάνει αλλαγές σε κάποια ανοιχτά έγγραφα και δεν τις έχετε αποθηκεύ-
σει, μπορεί να τις χάσετε. Δεύτερον, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κάποιο από τα αρχεία συστήματος των 
Windows 8, πράγμα που είναι πιθανό να κάνει ασταθές το σύστημά σας.

Τερματισμός των Windows 8

A

4

3

B
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