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Κ Ε Φ Ά Λ Ά Ι Ο  1

Ξεκίνημα με τα 
Windows
Για να κάνετε κάτι χρήσιμο με τον υπολογιστή σας και τα Windows 10, θα 
πρέπει να εξερευνήσετε την οθόνη σας, να συνδεθείτε στο δίκτυό σας, και να 
μάθετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές.
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Εξερεύνηση της οθόνης της ταμπλέτας

Τα Windows εμφανίζουν ένα μενού 
διαταγών.

2 Για να κρύψετε τις διαταγές, πατήστε 
πάλι στο κουμπί Μενού ( ).

 Δ Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
tablet, πατήστε στο εικονίδιο Κέντρο 
ενεργειών ( ) και στη συνέχεια στη 
Λειτουργία Tablet.

 A Στη λειτουργία tablet εμφανίζεται η 
οθόνης Έναρξης, η οποία αποτελείται 
από πλακίδια για διάφορες κοινές 
εφαρμογές.

 B Σε μια εφαρμογή, μπορείτε να 
πατήσετε στο κουμπί  
Πίσω ( ) για να επιστρέψετε είτε 
στην προηγούμενη εφαρμογή είτε 
στην οθόνη Έναρξης.

 Γ Για να επιστρέψετε απευθείας στην 
οθόνη Έναρξης, μπορείτε να 
πατήσετε στο κουμπί Έναρξη ( ).

1 Για να εμφανίσετε περισσότερες 
διαταγές, πατήστε στο κουμπί 
Μενού ( ).

Πριν ασχοληθείτε αναλυτικά με τη χρήση των Windows 10, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα 
βασικά στοιχεία της οθόνης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα απλά πλακίδια εφαρμογών και τα δυναμικά 

πλακίδια της οθόνης Έναρξης, το πλακίδιο χρήστη σας, και το πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας.
Για να μπορέσετε να μελετήσετε τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου και να χειριστείτε μόνοι σας τα Windows και τις 
εφαρμογές τους, πρώτα πρέπει να κατανοήσετε πού βρίσκονται τα στοιχεία αυτά στην οθόνη Έναρξης, καθώς και τη 
χρησιμότητά τους. Η ενότητα αυτή αφορά την οθόνη που βλέπετε σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Αν χρησιμοποι-
είτε υπολογιστή με οθόνη αφής ή ταμπλέτα, δείτε την επόμενη ενότητα «Εξερεύνηση της οθόνης της ταμπλέτας».

Εξερεύνηση της οθόνης του υπολογιστή

A Εικονίδιο επιφάνειας 
 εργασίας 

Κάθε εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας 
αντιπροσωπεύει ένα πρόγραμμα ή μια 
λειτουργία των Windows. Κάθε πρόγραμ-
μα που εγκαθιστάτε προσθέτει το εικονί-
διό του στην επιφάνεια εργασίας.

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

Γ Επιφάνεια εργασίας
Αυτός είναι ο «χώρος εργασίας» των 
Windows, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ 
εργάζεστε με τα προγράμματα και τα έγ-
γραφά σας.

Δ Κουμπί Έναρξη
Αυτό το κουμπί το χρησιμοποιείτε για να 
ξεκινήσετε προγράμματα και πολλές από 
τις λειτουργίες των Windows.

E Πλαίσιο Αναζήτησης
Αυτό το πλαίσιο το χρησιμοποιείτε για να αναζητήσετε διάφορα 
στοιχεία στον υπολογιστή σας ή στο Διαδίκτυο.

Ζ Εικονίδια στη γραμμή εργασιών
Χρησιμοποιείτε αυτά τα εικονίδια για να ξεκινήσετε κάποιες λει-
τουργίες των Windows με ένα πάτημα με το ποντίκι σας.

Η Γραμμή εργασιών
Τα προγράμματα που έχετε ανοιχτά εμφανίζονται στη γραμμή 
εργασιών. Χρησιμοποιείτε την περιοχή αυτή για να εναλλάσσε-

στε μεταξύ προγραμμάτων, αν έχετε ενεργά περισσότερα από 
ένα τη δεδομένη στιγμή.

Θ Περιοχή ειδοποιήσεων
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται εικονίδια που σας ειδοποιούν 
για ό,τι συμβαίνει στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ειδοποι-
ήσεις εμφανίζονται όταν τελειώνει το χαρτί στον εκτυπωτή σας ή 
όταν στο Διαδίκτυο υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα Windows.

 Ι Ώρα και ημερομηνία
Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία του υπολογι-
στή σας. Για να δείτε ολόκληρη την ημερομηνία, τοποθετήστε 
τον δείκτη του ποντικιού σας ( ) επάνω στην ώρα. Για να αλλά-
ξετε την ημερομηνία ή την ώρα, πατήστε στην ώρα.

A

Γ

B

Δ Ε Ζ Η Θ Ι
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1Εξερεύνηση της οθόνης της ταμπλέτας

Τα Windows εμφανίζουν ένα μενού 
διαταγών.

2 Για να κρύψετε τις διαταγές, πατήστε 
πάλι στο κουμπί Μενού ( ).

 Δ Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
tablet, πατήστε στο εικονίδιο Κέντρο 
ενεργειών ( ) και στη συνέχεια στη 
Λειτουργία Tablet.

 A Στη λειτουργία tablet εμφανίζεται η 
οθόνης Έναρξης, η οποία αποτελείται 
από πλακίδια για διάφορες κοινές 
εφαρμογές.

 B Σε μια εφαρμογή, μπορείτε να 
πατήσετε στο κουμπί  
Πίσω ( ) για να επιστρέψετε είτε 
στην προηγούμενη εφαρμογή είτε 
στην οθόνη Έναρξης.

 Γ Για να επιστρέψετε απευθείας στην 
οθόνη Έναρξης, μπορείτε να 
πατήσετε στο κουμπί Έναρξη ( ).

1 Για να εμφανίσετε περισσότερες 
διαταγές, πατήστε στο κουμπί 
Μενού ( ).

Εξερευνήστε την οθόνη της ταμπλέτας

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με οθόνη αφής ή ταμπλέτα, τα Windows 10 ρυθμίζουν αυτόματα την οθόνη 
σε λειτουργία tablet, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να σας διευκολύνει να βρίσκετε τον δρόμο σας και 

να ανοίγετε εφαρμογές και προγράμματα με άγγιγμα και άλλες χειρονομίες. Μπορεί όμως να διαπιστώσετε στην 
αρχή ότι η χρήση αυτής της νέας διασύνδεσης δεν είναι πιο εύκολη. Για να αξιοποιήσετε περισσότερο τη διασύν-
δεση αυτή και να μάθετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με οθόνη αφής ή την ταμπλέτα σας, θα πρέπει να 
εξοικειωθείτε με τη λειτουργία tablet των Windows 10.

Πριν ασχοληθείτε αναλυτικά με τη χρήση των Windows 10, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα 
βασικά στοιχεία της οθόνης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα απλά πλακίδια εφαρμογών και τα δυναμικά 

πλακίδια της οθόνης Έναρξης, το πλακίδιο χρήστη σας, και το πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας.
Για να μπορέσετε να μελετήσετε τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου και να χειριστείτε μόνοι σας τα Windows και τις 
εφαρμογές τους, πρώτα πρέπει να κατανοήσετε πού βρίσκονται τα στοιχεία αυτά στην οθόνη Έναρξης, καθώς και τη 
χρησιμότητά τους. Η ενότητα αυτή αφορά την οθόνη που βλέπετε σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Αν χρησιμοποι-
είτε υπολογιστή με οθόνη αφής ή ταμπλέτα, δείτε την επόμενη ενότητα «Εξερεύνηση της οθόνης της ταμπλέτας».

1

Γ

A

B

Δ

2
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Ανοίγει το ομώνυμο μενού.

3 Πατήστε στο κουμπί Λειτουργία ( ).

4 Επιλέξτε μια διαταγή:

 A Επιλέξτε τη διαταγή Επανεκκίνηση 
για να σβήσετε και να ξεκινήσετε και 
πάλι τον υπολογιστή σας.

 B Πατήστε στη διαταγή Τερματισμός 
λειτουργίας για να σβήσετε τον 
υπολογιστή σας.

1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά 
προγράμματα.

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

2 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

Μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση των Windows, που σημαίνει ότι τα Windows θα τερματιστούν και θα ξεκι-
νήσουν πάλι αμέσως. Αυτό είναι χρήσιμο αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί αργά ή συμπεριφέρεται παράξε-

να. Κάποιες φορές, η επανεκκίνηση λύνει το πρόβλημα.
Εξάλλου, όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, θα πρέπει να τερματίσετε τα Windows. Όμως, δεν επιτρέπεται 
να κόψετε απλώς το ρεύμα στον υπολογιστή σας επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα: Αν έχε-
τε κάποια έγγραφα με αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί, είναι πιθανό να χάσετε αυτές τις αλλαγές. επίσης, 
μπορεί να καταστρέψετε ένα ή περισσότερα αρχεία συστήματος των Windows και το σύστημα να γίνει ασταθές. 
Επομένως, όταν σβήνετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τα κατάλληλα βήματα.

Επανεκκίνηση ή τερματισμός των Windows

Μπορείτε να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του υπολογιστή σας βάζοντας τα Windows σε κατάσταση ανα-
στολής λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αναστολή λειτουργίας σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας βρίσκε-

ται σε μια προσωρινή κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι γίνεται οικονομία σε ηλεκτρική ενέργεια 
όταν ο υπολογιστής σας είναι στο ρεύμα, και σε ενέργεια της μπαταρίας όταν λειτουργεί με την μπαταρία του.
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, τα Windows διατηρούν ανοιχτές τις εφαρμογές σας. Αυτό είναι πολύ χρή-
σιμο επειδή, όταν επιστρέψετε στα Windows από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να συνεχίσε-
τε αμέσως ό,τι κάνατε πριν.

Αναστολή της λειτουργίας των Windows

1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

Ανοίγει το ομώνυμο μενού.

2 Πατήστε στο κουμπί Λειτουργία ( ).

3 Πατήστε στην επιλογή Αναστολή 
λειτουργίας.

Τα Windows ενεργοποιούν την 
κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Σημείωση: Για να βγείτε από την κατάσταση 
αναστολής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο 
τροφοδοσίας του υπολογιστή σας.

Άναστείλετε τη λειτουργία των Windows

1

2

3
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

Ανοίγει το ομώνυμο μενού.

3 Πατήστε στο κουμπί Λειτουργία ( ).

4 Επιλέξτε μια διαταγή:

 A Επιλέξτε τη διαταγή Επανεκκίνηση 
για να σβήσετε και να ξεκινήσετε και 
πάλι τον υπολογιστή σας.

 B Πατήστε στη διαταγή Τερματισμός 
λειτουργίας για να σβήσετε τον 
υπολογιστή σας.

1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά 
προγράμματα.

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

2 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

Επανεκκινήστε ή τερματίστε τα Windows

Μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση των Windows, που σημαίνει ότι τα Windows θα τερματιστούν και θα ξεκι-
νήσουν πάλι αμέσως. Αυτό είναι χρήσιμο αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί αργά ή συμπεριφέρεται παράξε-

να. Κάποιες φορές, η επανεκκίνηση λύνει το πρόβλημα.
Εξάλλου, όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, θα πρέπει να τερματίσετε τα Windows. Όμως, δεν επιτρέπεται 
να κόψετε απλώς το ρεύμα στον υπολογιστή σας επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα: Αν έχε-
τε κάποια έγγραφα με αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί, είναι πιθανό να χάσετε αυτές τις αλλαγές. επίσης, 
μπορεί να καταστρέψετε ένα ή περισσότερα αρχεία συστήματος των Windows και το σύστημα να γίνει ασταθές. 
Επομένως, όταν σβήνετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τα κατάλληλα βήματα.

Επανεκκίνηση ή τερματισμός των Windows

Μπορείτε να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του υπολογιστή σας βάζοντας τα Windows σε κατάσταση ανα-
στολής λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αναστολή λειτουργίας σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας βρίσκε-

ται σε μια προσωρινή κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι γίνεται οικονομία σε ηλεκτρική ενέργεια 
όταν ο υπολογιστής σας είναι στο ρεύμα, και σε ενέργεια της μπαταρίας όταν λειτουργεί με την μπαταρία του.
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, τα Windows διατηρούν ανοιχτές τις εφαρμογές σας. Αυτό είναι πολύ χρή-
σιμο επειδή, όταν επιστρέψετε στα Windows από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να συνεχίσε-
τε αμέσως ό,τι κάνατε πριν.

1

2

3

2

3
A

B
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Ξεκίνημα με τα Windows

Τα Windows σάς ρωτούν αν θέλετε να 
εντοπίσουν τους υπόλοιπους υπολογιστές 
και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο 
δίκτυό σας.

7 Πατήστε στο κουμπί Ναι.

Τα Windows συνδέονται στο δίκτυο.

 Γ Το εικονίδιο του δικτύου αλλάζει από μη 
συνδεδεμένο ( ) σε συνδεδεμένο ( ) και 
δείχνει ότι τώρα είστε συνδεδεμένοι 
ασύρματα στο δίκτυο.

Αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό 
ασφαλείας, τα Windows σάς ζητούν να τον 
καταχωρίσετε.

5 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

 Β Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι θα 
πληκτρολογήσετε σωστά τον κωδικό 
ασφαλείας, κρατήστε πατημένο προσωρινά 
το κουμπί Εμφάνιση χαρακτήρων κωδικού 
πρόσβασης ( ).

6 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

1 Πατήστε στο εικονίδιο Δίκτυο ( ).

Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυό σας

Αν έχετε σημείο ασύρματης πρόσβασης και ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα ασύρματης δι-
κτύωσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο σημείο ασύρματης πρόσβασης για να προσπελάσετε το δίκτυό σας. 

Αν το σημείο ασύρματης πρόσβασης είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, τότε με τη σύνδεση στο ασύρματο δί-
κτυό σας έχετε πρόσβαση και στο Διαδίκτυο.
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα προστατεύονται με έναν κωδικό ασφαλείας, ο οποίος είναι ένα είδος κωδικού 
πρόσβασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε αυτόν τον κωδικό για να συνδεθείτε. Όταν όμως συνδεθείτε στο δίκτυο για 
πρώτη φορά, τα Windows θυμούνται τον κωδικό και συνδέονται αυτόματα πάλι σε αυτό όποτε βρεθείτε μέσα 
στην εμβέλεια του δικτύου.

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυό σας

 Α Τα Windows εμφανίζουν μια λίστα με τα 
ασύρματα δίκτυα της περιοχής σας.

2 Πατήστε στο δίκτυό σας.

3 Για να συνδέονται τα Windows αυτόματα στο 
μέλλον στο δίκτυό σας, επιλέξτε το πλαίσιο 
ελέγχου Αυτόματη σύνδεση (το  αλλάζει 
σε ).

4 Πατήστε στο κουμπί Σύνδεση.

1

4

2
3

A
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Ξεκίνημα με τα Windows

ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

Τα Windows σάς ρωτούν αν θέλετε να 
εντοπίσουν τους υπόλοιπους υπολογιστές 
και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο 
δίκτυό σας.

7 Πατήστε στο κουμπί Ναι.

Τα Windows συνδέονται στο δίκτυο.

 Γ Το εικονίδιο του δικτύου αλλάζει από μη 
συνδεδεμένο ( ) σε συνδεδεμένο ( ) και 
δείχνει ότι τώρα είστε συνδεδεμένοι 
ασύρματα στο δίκτυο.

Αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό 
ασφαλείας, τα Windows σάς ζητούν να τον 
καταχωρίσετε.

5 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

 Β Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι θα 
πληκτρολογήσετε σωστά τον κωδικό 
ασφαλείας, κρατήστε πατημένο προσωρινά 
το κουμπί Εμφάνιση χαρακτήρων κωδικού 
πρόσβασης ( ).

6 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Αν έχετε σημείο ασύρματης πρόσβασης και ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα ασύρματης δι-
κτύωσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο σημείο ασύρματης πρόσβασης για να προσπελάσετε το δίκτυό σας. 

Αν το σημείο ασύρματης πρόσβασης είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, τότε με τη σύνδεση στο ασύρματο δί-
κτυό σας έχετε πρόσβαση και στο Διαδίκτυο.
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα προστατεύονται με έναν κωδικό ασφαλείας, ο οποίος είναι ένα είδος κωδικού 
πρόσβασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε αυτόν τον κωδικό για να συνδεθείτε. Όταν όμως συνδεθείτε στο δίκτυο για 
πρώτη φορά, τα Windows θυμούνται τον κωδικό και συνδέονται αυτόματα πάλι σε αυτό όποτε βρεθείτε μέσα 
στην εμβέλεια του δικτύου.

B5

6

7

Γ

ΣΥΜΒΟΥΛΉ
Πώς μπορώ να αποσυνδεθώ από το ασύρματο 
δίκτυό μου;
Για να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

1 Πατήστε στο εικονίδιο Δίκτυο ( ).

2 Πατήστε στο δίκτυό σας.

3 Πατήστε στο κουμπί Αποσύνδεση. Τα Windows 
αποσυνδέονται από το ασύρματο δίκτυο.

3

2
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Ξεκίνημα με τα Windows

Ανοίγει το παράθυρο Εξατομίκευση.

Ρύθμιση υπάρχοντος λογαριασμού Microsoft
 A Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Microsoft, 

μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο Δημιουργήστε 
έναν και να μεταφερθείτε στην επόμενη ενότητα, 
«Ρύθμιση νέου λογαριασμού Microsoft».

1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

3 Πατήστε στο κουμπί Είσοδος.

4 Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του υπάρχοντος 
λογαριασμού σας, πηγαίνετε στην ενότητα 
«Ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμού».

Ανοίγει το ομώνυμο παράθυρο.

4 Πατήστε στην επιλογή Είσοδος με 
λογαριασμό Microsoft.

Δημιουργία λογαριασμού 
Microsoft

1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ) 
(δεν φαίνεται).

2 Πατήστε στην επιλογή Ρυθμίσεις  
(δεν φαίνεται).

Τα Windows ανοίγουν την εφαρμογή 
Ρυθμίσεις.

3 Πατήστε στο εικονίδιο Λογαριασμοί.

Συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό της Microsoft

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό Microsoft. Όταν συν-
δέετε έναν λογαριασμό Microsoft με τον λογαριασμό χρήστη σας στα Windows, γίνονται αμέσως διαθέσιμες 

πολλές λειτουργίες των Windows στις οποίες δεν είχατε έως τότε πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρη-
σιμοποιείτε την εφαρμογή Αλληλογραφία για να ελέγχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, και την εφαρμο-
γή OneDrive για να αποθηκεύετε έγγραφα στο Διαδίκτυο. Επίσης, μπορείτε να κατεβάζετε εφαρμογές από το 
Windows Store, να βλέπετε τις φωτογραφίες και να ανοίγετε τα έγγραφά σας οπουδήποτε μέσω του Διαδικτύου, 
ακόμη και να συγχρονίζετε τις ρυθμίσεις σας με άλλα PC στα οποία χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό.

Σύνδεση σε λογαριασμό της Microsoft

3

4

Ανοίγει το παράθυρο Ας δημιουργήσουμε τον 
λογαριασμό σας.

Ρύθμιση νέου λογαριασμού Microsoft
1 Πληκτρολογήστε το όνομά σας.

2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και 
από τη λίστα επιλέξτε είτε outlook.com είτε  
hotmail.com.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

4 Επιλέξτε τη χώρα σας.

5 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

03_9781119057024-ch01_GR.indd   22 11/30/15   9:57 AM



23

Ξεκίνημα με τα Windows

ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1
Ανοίγει το παράθυρο Εξατομίκευση.

Ρύθμιση υπάρχοντος λογαριασμού Microsoft
 A Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Microsoft, 

μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο Δημιουργήστε 
έναν και να μεταφερθείτε στην επόμενη ενότητα, 
«Ρύθμιση νέου λογαριασμού Microsoft».

1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

3 Πατήστε στο κουμπί Είσοδος.

4 Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του υπάρχοντος 
λογαριασμού σας, πηγαίνετε στην ενότητα 
«Ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμού».

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό Microsoft. Όταν συν-
δέετε έναν λογαριασμό Microsoft με τον λογαριασμό χρήστη σας στα Windows, γίνονται αμέσως διαθέσιμες 

πολλές λειτουργίες των Windows στις οποίες δεν είχατε έως τότε πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρη-
σιμοποιείτε την εφαρμογή Αλληλογραφία για να ελέγχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, και την εφαρμο-
γή OneDrive για να αποθηκεύετε έγγραφα στο Διαδίκτυο. Επίσης, μπορείτε να κατεβάζετε εφαρμογές από το 
Windows Store, να βλέπετε τις φωτογραφίες και να ανοίγετε τα έγγραφά σας οπουδήποτε μέσω του Διαδικτύου, 
ακόμη και να συγχρονίζετε τις ρυθμίσεις σας με άλλα PC στα οποία χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό.

Σύνδεση σε λογαριασμό της Microsoft

1
2

3

A

1

3
4

2

1

5

ΣΥΜΒΟΥΛΉ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft;
Ναι, μπορείτε. Τα Windows δεν απαιτούν να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook.com από τη 
Microsoft, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια διεύθυνση αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα. Στο 
παράθυρο Ας δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας, πατήστε στον σύνδεσμο Αποκτήστε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Outlook.com. Η νέα σας 
διεύθυνση θα είναι όνομαχρήστη@outlook.com.

συνεχίζεται

Ανοίγει το παράθυρο Ας δημιουργήσουμε τον 
λογαριασμό σας.

Ρύθμιση νέου λογαριασμού Microsoft
1 Πληκτρολογήστε το όνομά σας.

2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και 
από τη λίστα επιλέξτε είτε outlook.com είτε  
hotmail.com.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

4 Επιλέξτε τη χώρα σας.

5 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.
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Τα Windows σάς ρωτούν αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε PIN με τον λογαριασμό σας.

4 Πατήστε στο κουμπί Παράλειψη αυτού του βήματος.

Σημείωση: Διαβάστε το Κεφάλαιο 13 για να μάθετε πώς 
μπορείτε να προσθέσετε PIN στον λογαριασμό σας.

Τα Windows συνδέουν τον λογαριασμό Microsoft με 
τον λογαριασμό χρήστη σας.

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τα Windows, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό 
πρόσβασης για την είσοδό σας στο λειτουργικό 
σύστημα.

Τα Windows σάς ζητούν να επιβεβαιώσετε τον 
τρέχοντα κωδικό πρόσβασής σας.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

3 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμού
Τα Windows σάς ζητούν να διαλέξετε πώς θέλετε 
να λάβετε τον κωδικό ασφαλείας σας για να 
επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

1 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Εμφανίζεται η σελίδα Προσθήκη πληροφοριών 
ασφαλείας.

6 Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κωδικό της χώρας σας.

7 Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

8 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό της Microsoft (συνέχεια)

Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσετε αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
έπειτα εξαρτάται από το αν δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό Microsoft ή αν χρησιμοποιείτε έναν υπάρχοντα 

λογαριασμό. Η χρήση λογαριασμού Microsoft στα Windows θα σας φανεί χρήσιμη σε περίπτωση που τύχει να ξε-
χάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και δεν μπορείτε να μπείτε στο λειτουργικό σύστημα.
Αν δώσετε στη Microsoft τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, τότε η εταιρεία θα σας στείλει γραπτό μήνυμα 
στο κινητό σας για να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 
Επίσης, μπορείτε να δώσετε στη Microsoft μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ορίσετε 
μια μυστική ερώτηση και την απάντησή της.

Σύνδεση σε λογαριασμό της Microsoft (συνέχεια)

6
7

8

1
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Ξεκίνημα με τα Windows

ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

Τα Windows σάς ρωτούν αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε PIN με τον λογαριασμό σας.

4 Πατήστε στο κουμπί Παράλειψη αυτού του βήματος.

Σημείωση: Διαβάστε το Κεφάλαιο 13 για να μάθετε πώς 
μπορείτε να προσθέσετε PIN στον λογαριασμό σας.

Τα Windows συνδέουν τον λογαριασμό Microsoft με 
τον λογαριασμό χρήστη σας.

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τα Windows, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό 
πρόσβασης για την είσοδό σας στο λειτουργικό 
σύστημα.

Τα Windows σάς ζητούν να επιβεβαιώσετε τον 
τρέχοντα κωδικό πρόσβασής σας.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

3 Πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσετε αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
έπειτα εξαρτάται από το αν δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό Microsoft ή αν χρησιμοποιείτε έναν υπάρχοντα 

λογαριασμό. Η χρήση λογαριασμού Microsoft στα Windows θα σας φανεί χρήσιμη σε περίπτωση που τύχει να ξε-
χάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και δεν μπορείτε να μπείτε στο λειτουργικό σύστημα.
Αν δώσετε στη Microsoft τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, τότε η εταιρεία θα σας στείλει γραπτό μήνυμα 
στο κινητό σας για να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 
Επίσης, μπορείτε να δώσετε στη Microsoft μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ορίσετε 
μια μυστική ερώτηση και την απάντησή της. 2

3

4

ΣΥΜΒΟΥΛΉ
Αν δεν θέλω να χρησιμοποιώ πλέον λογαριασμό Microsoft στα Windows, μπορώ να τον καταργήσω;
Ναι, μπορείτε να επαναφέρετε τη χρήση του αρχικού λογαριασμού χρήστη σας οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι 
δεν θα βλέπετε πλέον τυχόν προσωπικά σας δεδομένα στην οθόνη Έναρξης, δεν θα μπορείτε να προσπελάζετε τα αρχεία σας μέσω 
του Διαδικτύου, ούτε θα συγχρονίζονται οι ρυθμίσεις στους διάφορους υπολογιστές που χρησιμοποιείτε. Για να καταργήσετε τον 
λογαριασμό Microsoft, πατήστε πρώτα στο κουμπί Έναρξη ( ), μετά στο όνομα χρήστη σας στην άνω αριστερή γωνία, και στη 
συνέχεια στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού. Στο παράθυρο Λογαριασμοί, πατήστε στον σύνδεσμο Είσοδος με 
τοπικό λογαριασμό. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft που έχετε, πατήστε στο κουμπί Επόμενο, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού σας (δύο φορές) και μια υπόδειξη κωδικού πρόσβασης, και τέλος 
πατήστε στο κουμπί Επόμενο. Επιλέξτε Έξοδος και τέλος για να ολοκληρώσετε την κατάργηση.
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Εγκατάσταση από αρχείο που κατεβάσατε 
από το Διαδίκτυο

1 Πατήστε στο εικονίδιο Εξερεύνηση αρχείων ( ).

2 Πατήστε στη συντόμευση Στοιχεία λήψης.

Σημείωση: Αν αποθηκεύσατε το αρχείο που 
κατεβάσατε σε κάποιον άλλον φάκελο εκτός του 
φακέλου Στοιχεία λήψης, χρησιμοποιήστε την 
Εξερεύνηση αρχείων για να βρείτε το αρχείο που 
κατεβάσατε. Για να εμφανίσετε ένα αρχείο στην 
Εξερεύνηση αρχείων, δείτε το Κεφάλαιο 10.

Εμφανίζεται ο φάκελος Στοιχεία λήψης.

3 Διπλοπατήστε στο αρχείο.

Ξεκινά η εφαρμογή εγκατάστασης του λογισμικού.

Σημείωση: Αν έχετε συμπιεσμένα αρχεία, εξαγάγετε τα 
αρχεία και μετά διπλοπατήστε στο αρχείο του 
προγράμματος εγκατάστασης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 10.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που θα 
εμφανίσει η εφαρμογή.

5 Πατήστε στο κουμπί Δωρεάν.

Αν η εφαρμογή δεν είναι δωρεάν, πατήστε στο 
κουμπί της τιμής της, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft, και μετά 
πατήστε στο κουμπί OK.

Τα Windows εγκαθιστούν την εφαρμογή.

Εμφανίζεται το παράθυρο Store.

3 Χρησιμοποιήστε αυτές τις καρτέλες ή το 
πλαίσιο Αναζήτησης για να βρείτε την 
εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε.

4 Στα αποτελέσματα της αναζήτησης, 
πατήστε στην εφαρμογή που σας 
ενδιαφέρει.

Εγκατάσταση από το Windows Store
1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

2 Πατήστε στο κουμπί Store.

 A Μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να 
πατήσετε στο κουμπί Store στη γραμμή 
εργασιών.

Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε μια 
εφαρμογή από το Windows Store, χρειάζεστε 
λογαριασμό Microsoft, όπως περιγράφεται 
στην προηγούμενη ενότητα, «Σύνδεση σε 
λογαριασμό της Microsoft».

Αν χρειάζεστε κάποια εφαρμογή που δεν έχουν τα Windows, μπορείτε να την προμηθευτείτε και να την εγκα-
ταστήσετε στον υπολογιστή σας. Ο τρόπος εκκίνησης της διαδικασίας εγκατάστασης εξαρτάται από το αν 

προμηθευτήκατε την εφαρμογή από το Windows Store που διαθέτουν τα Windows ή την κατεβάσατε από το 
Διαδίκτυο. Αν αγοράσατε την εφαρμογή από κάποιο κατάστημα και έχετε στα χέρια σας αντίτυπό της, μπορείτε 
να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD ή το DVD που περιέχεται στη συσκευασία.

Εγκατάσταση εφαρμογής

1

2

A

3

4

3

Εγκαταστήστε μια εφαρμογή
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

Εγκατάσταση από αρχείο που κατεβάσατε 
από το Διαδίκτυο

1 Πατήστε στο εικονίδιο Εξερεύνηση αρχείων ( ).

2 Πατήστε στη συντόμευση Στοιχεία λήψης.

Σημείωση: Αν αποθηκεύσατε το αρχείο που 
κατεβάσατε σε κάποιον άλλον φάκελο εκτός του 
φακέλου Στοιχεία λήψης, χρησιμοποιήστε την 
Εξερεύνηση αρχείων για να βρείτε το αρχείο που 
κατεβάσατε. Για να εμφανίσετε ένα αρχείο στην 
Εξερεύνηση αρχείων, δείτε το Κεφάλαιο 10.

Εμφανίζεται ο φάκελος Στοιχεία λήψης.

3 Διπλοπατήστε στο αρχείο.

Ξεκινά η εφαρμογή εγκατάστασης του λογισμικού.

Σημείωση: Αν έχετε συμπιεσμένα αρχεία, εξαγάγετε τα 
αρχεία και μετά διπλοπατήστε στο αρχείο του 
προγράμματος εγκατάστασης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 10.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που θα 
εμφανίσει η εφαρμογή.

5 Πατήστε στο κουμπί Δωρεάν.

Αν η εφαρμογή δεν είναι δωρεάν, πατήστε στο 
κουμπί της τιμής της, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft, και μετά 
πατήστε στο κουμπί OK.

Τα Windows εγκαθιστούν την εφαρμογή.

Αν χρειάζεστε κάποια εφαρμογή που δεν έχουν τα Windows, μπορείτε να την προμηθευτείτε και να την εγκα-
ταστήσετε στον υπολογιστή σας. Ο τρόπος εκκίνησης της διαδικασίας εγκατάστασης εξαρτάται από το αν 

προμηθευτήκατε την εφαρμογή από το Windows Store που διαθέτουν τα Windows ή την κατεβάσατε από το 
Διαδίκτυο. Αν αγοράσατε την εφαρμογή από κάποιο κατάστημα και έχετε στα χέρια σας αντίτυπό της, μπορείτε 
να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD ή το DVD που περιέχεται στη συσκευασία.

5

3

1

2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πώς εγκαθιστώ λογισμικό από CD ή DVD;
Βάλτε τον δίσκο στη μονάδα του και, όταν εμφανιστεί το 
πλαίσιο διαλόγου Αυτόματης εκτέλεσης, πατήστε στην 
επιλογή Εκτέλεση <αρχείου>, όπου αρχείο είναι το όνομα 
του προγράμματος εγκατάστασης (συνήθως SETUP.EXE). 
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που 
θα εμφανίσει η εφαρμογή (τα βήματα της εγκατάστασης 
διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή).

Πώς θα βρω τον κωδικό προϊόντος ή τον αριθμό σειράς  
του λογισμικού;
Ψάξτε για ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος ή μέσα στη θήκη του CD. 
Επίσης, κοιτάξτε στην κάρτα καταχώρισης χρήστη (registration card), 
επάνω στο CD, ή στο πίσω μέρος του κουτιού του προγράμματος. Αν 
κατεβάσατε την εφαρμογή από το Διαδίκτυο, ο αριθμός πρέπει να 
εμφανίζεται στην οθόνη λήψης του αρχείου, καθώς και στην απόδειξη 
που παραλάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ξεκίνημα με τα Windows

 Α Όταν έχετε πατήσει στην επιλογή Όλες οι 
εφαρμογές, το όνομά της αλλάζει σε 
Πίσω.

3 Πατήστε στο εικονίδιο του προγράμματος 
που θέλετε να ξεκινήσετε.

 Β Αν το εικονίδιο του προγράμματός σας 
βρίσκεται σε ένα υπομενού, πατήστε 
πρώτα στο υπομενού και ύστερα στο 
εικονίδιο του προγράμματος.

Τα Windows ξεκινούν την εφαρμογή.

Χρήση της λίστας Όλες οι εφαρμογές
1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

2 Πατήστε στην επιλογή Όλες οι 
εφαρμογές.

Η εφαρμογή ξεκινάει.

 Δ Για να κλείσετε μια εφαρμογή, μπορείτε 
να πατήσετε στο κουμπί Κλείσιμο ( ) 
ή να πατήσετε τα πλήκτρα  + .

Χρήση του μενού Έναρξη
1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη  ( ).

 A Εδώ εμφανίζονται οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

 B Εδώ εμφανίζονται συνήθεις λειτουργίες 
των Windows.

 Γ Στη δεξιά πλευρά του μενού Έναρξη 
εμφανίζονται πλακίδια εφαρμογών που 
χρησιμοποιείτε συχνά.

2 Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε να 
ξεκινήσετε.

Ξεκινήστε μια εφαρμογή

Για να κάνετε οποιαδήποτε εργασία στα Windows 10, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις εφαρ-
μογές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από 

αυτό που θέλετε να κάνετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να περιηγηθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό, πρέπει να χρησι-
μοποιήσετε μια εφαρμογή περιήγησης όπως τον φυλλομετρητή Ιστού Microsoft Edge που περιλαμβάνεται στα 
Windows.
Για να χρησιμοποιήσετε όμως μια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να πείτε στα Windows ποια εφαρμογή θέλετε να 
εκτελέσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή είτε από το μενού Έναρξη είτε από τη λίστα Όλες οι εφαρ-
μογές.

Εκκίνηση εφαρμογής
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Ξεκίνημα με τα Windows

ΚΕΦΆΛΆΙΟ

1

 Α Όταν έχετε πατήσει στην επιλογή Όλες οι 
εφαρμογές, το όνομά της αλλάζει σε 
Πίσω.

3 Πατήστε στο εικονίδιο του προγράμματος 
που θέλετε να ξεκινήσετε.

 Β Αν το εικονίδιο του προγράμματός σας 
βρίσκεται σε ένα υπομενού, πατήστε 
πρώτα στο υπομενού και ύστερα στο 
εικονίδιο του προγράμματος.

Τα Windows ξεκινούν την εφαρμογή.

Χρήση της λίστας Όλες οι εφαρμογές
1 Πατήστε στο κουμπί Έναρξη ( ).

2 Πατήστε στην επιλογή Όλες οι 
εφαρμογές.

Για να κάνετε οποιαδήποτε εργασία στα Windows 10, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις εφαρ-
μογές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από 

αυτό που θέλετε να κάνετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να περιηγηθείτε στον Παγκόσμιο Ιστό, πρέπει να χρησι-
μοποιήσετε μια εφαρμογή περιήγησης όπως τον φυλλομετρητή Ιστού Microsoft Edge που περιλαμβάνεται στα 
Windows.
Για να χρησιμοποιήσετε όμως μια εφαρμογή, θα πρέπει πρώτα να πείτε στα Windows ποια εφαρμογή θέλετε να 
εκτελέσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή είτε από το μενού Έναρξη είτε από τη λίστα Όλες οι εφαρ-
μογές.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Υπάρχει ευκολότερος τρόπος να βρω μια εφαρμογή;
Ναι, μπορείτε να την αναζητήσετε. Πατήστε στο  
πλαίσιο Αναζήτησης της γραμμής εργασιών και αρχίστε 
να πληκτρολογείτε το όνομα της εφαρμογής σας.  
Καθώς πληκτρολογείτε, τα Windows εμφανίζουν μια 
λίστα με τις εφαρμογές που ταιριάζουν με τους 
χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε. Όταν δείτε την 
εφαρμογή που θέλετε, πατήστε σε αυτή για να εκτελέσε-
τε το πρόγραμμα.

Τι είναι τα πλακίδια;
Πλακίδιο είναι ένας τρόπος εμφάνισης μιας συντόμευσης η οποία 
ξεκινάει μια εφαρμογή. Πολλά πλακίδια είναι ενεργά, πράγμα που 
σημαίνει ότι το κείμενό τους αλλάζει έτσι ώστε να απεικονίζει τις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες της εφαρμογής, όπως τις τελευταίες ειδήσεις 
ή τα πιο πρόσφατα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Δείτε την ενότητα «Καρφίτσωμα εφαρμογής στο μενού Έναρξη» του 
Κεφαλαίου 2 για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας 
πλακίδια στο μενού Έναρξη.
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