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Εισαγωγή

Ο	σκοπός	αυτού	του	βιβλίου	είναι	να	καλύψει	ένα	πλήθος	θεμάτων	που	ενδιαφέρουν	
τους	περισσότερους	χρήστες	υπολογιστών.		Καταβλήθηκε	ιδιαίτερη	προσπάθεια	να	
γραφθεί	σε	απλή	γλώσσα,	να	είναι	φιλικό	και	να	δείχνει	με	καθαρό	τρόπο	βηματικά	
τόσο	τις	απλές	εργασίες	που	μπορεί	να	θέλει	να	εκτελέσει	ένας	χρήστης	στον	υπο-
λογιστή	του	όσο	και	τις	πιο	προχωρημένες,	χωρίς	τεχνικές	ορολογίες	που	μπορεί	να	
μπερδέψουν	έναν	άπειρο	χρήστη.	Το	βιβλίο	αυτό	καθοδηγεί	και	βοηθά	πρακτικά	τον	
χρήστη	να	εξοικειωθεί	με	τον	υπολογιστή	του	και	να	τον	χρησιμοποιεί	όσο	πιο	απο-
τελεσματικά	γίνεται.

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	απευθύνεται	στον	καθημερινό	χρήστη	υπολογιστών,	που	θέλει	 ένα	
βιβλίο	που	να	τον	βοηθά	να	γίνει	καλύτερος	χρήστης.	Αν	και	δεν	είναι	ένα	πολύπλοκο	
βιβλίο	που	εξετάζει	σε	βάθος	κάθε	θέμα,	σας	βοηθά	ωστόσο	να	μάθετε	και	προσφέρει	
το	υπόβαθρο	που	χρειάζεται	ένας	τυπικός	χρήστης	που	θέλει	να	προάγει	τις	γνώσεις	
του.	Επίσης,	απευθύνεται	στον	σπουδαστή	που	θέλει	να	μάθει	πιο	οργανωμένα	όσα	
αφορούν	τους	υπολογιστές	και	τη	χρήση	του	λειτουργικού	συστήματος	των	Windows	
10	και	στον	καθηγητή	που	θέλει	μία	βάση	για	να	διδάξει	τα	θέματά	του,	μαζί	με	σχε-
τικές	ασκήσεις.

Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο
Το	βιβλίο	αυτό	είναι	αφιερωμένο	στα	Windows	10.	Ή	Microsoft	με	αυτή	την	έκδοση	
των	Windows,	συνεχίζει	την	υποστήριξή	της	προς	τις	νέες	τεχνολογίες.	Τα	Windows	
10	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	τόσο	από	μία	οθόνη	υπολογιστή	όσο	και	από	μία	
οθόνη	αφής	μίας	ταμπλέτας	ή	ενός	κινητού	τηλεφώνου.	
Στο		τέλος	των	κεφαλαίων	υπάρχουν	ασκήσεις	που	σας	βοηθούν	να	ελέγχετε	τις	γνώ-
σεις	σας	και	τις	οποίες	μπορείτε	να	βρείτε	στο	δικτυακό	τόπο	των	εκδόσεων	ΔΙΣΙΓΜΑ,	
στη	διεύθυνση	https://www.disigma.gr/ellinika-windows-10-grigora-kai-apla.html.	

Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	χρησιμοποιεί	διάφορες	συμβάσεις	για	να	σας	βοηθήσει	να	διδαχτείτε	
τα	θέματά	του	πιο	αποτελεσματικά.	Εδώ	δίνουμε	μία	σύνοψη	αυτών	των	συμβάσεων:
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Πλήκτρα συντόμευσης 
Όταν	πρέπει	να	πατήσετε	ένα	συνδυασμό	πλήκτρων,	αυτό	αναφέρεται	βάζοντας	το	
πρώτο	πλήκτρο	με	ένα	συν	(+)	και	μετά	το	πλήκτρο	που	πρέπει	να	πατηθεί	μαζί.	Για	
παράδειγμα,	η	συντόμευση		Ctrl+C,	σημαίνει	ότι	πρέπει	να	πατήσετε	και	να	κρατήσε-
τε	πατημένο	το	πρώτο	πλήκτρο	(Ctrl)	και	μετά	να	πατήσετε	το	δεύτερο	πλήκτρο	(C)	
πριν	ελευθερώσετε	και	τα	δύο	πλήκτρα.	Ειδικά,	αν	το	ένα	πλήκτρο	είναι	το	πλήκτρο	
των	Windows,	αυτό	αναφέρεται,	ως	 	+	Ζ	αν,	για	παράδειγμα,	πρέπει	να	πατήσετε	
το	πλήκτρο	των	Windows	με	το	Ζ.
Το		βιβλίο	είναι	εμπλουτισμένο	με	διάφορα	ειδικά	στοιχεία	που	σας	δίνουν	διάφορα	
είδη	πληροφοριών,	όπως:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 

διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντο-

μεύσεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Στα	κεφάλαια	του	βιβλίου	υπάρχουν	ειδικές	ενότητες	που	επισημαίνονται	από	την	
επικεφαλίδα	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ.	Μία	πρακτική	εξάσκηση	μπαίνει	εμβόλιμα	σε	μία	
ενότητα	προκειμένου	να	δείξει	πρακτικά	πώς	μπορούν	να	εφαρμοστούν	αυτά	που	
αναφέρονται	στο	θέμα	της	ενότητας	και	συνήθως	παρουσιάζει	τη	λύση	μίας	πιο	προ-
χωρημένης	εφαρμογής.

Κατέβασμα Aρχείων 
Τα	αρχεία	που	μπορείτε	να	κατεβάσετε	από	το	Internet	είναι	οι	ασκήσεις,	οι	λύσεις	
των	ασκήσεων,	όπως	και	πρόσθετες	ασκήσεις.
Για	να	κατεβάσετε	το	υλικό	που	συνοδεύει	το	βιβλίο,	πρέπει	να	πάτε	στο	δικτυακό	
τόπο	www.disigma.gr	και	να	βρείτε	το	συγκεκριμένο	βιβλίο	ή	να	πάτε	κατευθείαν	στη	
σελίδα	https://www.disigma.gr/ellinika-windows-10-grigora-kai-apla.html.
Αφού	κατεβάσετε	τα	αρχεία,	θα	πρέπει	να	τα	αποσυμπιέσετε	(είναι	σε	συμπιεσμένη	
μορφή	7-zip)	σε	 ένα	φάκελο	του	υπολογιστή	σας.	 Το	7-zip	 είναι	 ένα	δωρεάν	πρό-
γραμμα	ανοικτού	κώδικα	συμπίεσης-αποσυμπίεσης	αρχείων.	Αν	δεν	διαθέτετε	το	7z,	
μπορείτε	να	το	κατεβάσετε	από	τη	διεύθυνση	https://www.7-zip.org/	και	να	το	εγκα-
ταστήσετε	αφού	επιλέξετε	το	είδος	του	υπολογιστή	που	έχετε	(32-bit	ή	64-bit).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν ξέρετε τι είδους υπολογιστή έχετε, μπορείτε να καθοδηγείτε από την ενό-
τητα 2.4 Σύστημα αυτού του βιβλίου.

Αφού	κατεβάσετε	και	εγκαταστήσετε	το	7-zip,	μπορείτε	μετά	να	το	χρησιμοποιείτε	
για	να	συμπιέζετε	και	να	αποσυμπιέζετε	αρχεία.	Στη	συγκεκριμένη	περίπτωση,	όταν	
κατεβάσετε	το	συμπιεσμένο	αρχείο	με	το	υλικό	των	κεφαλαίων,	αποθηκεύστε	το	στον	
φάκελο	στον	οποίο	θέλετε	να	γίνει	η	αποσυμπίεση.	Όταν	γίνει	η	αποσυμπίεση,	θα	
σχηματισθεί	η	εξής	δομή,	κάτω	από	τον	φάκελο	στον	οποίο	βρίσκεστε,	που	θα	περι-
λαμβάνει	όλα	τα	κεφάλαια	του	βιβλίου	και	μέσα	σε	κάθε	κεφάλαιο	τις	αντίστοιχες	
ασκήσεις:

Κάνοντας	 αυτή	 τη	 διαδικασία,	 θα	 έχετε	 διαθέσιμες	 στον	 υπολογιστή	 σας	 όλες	 τις	
ασκήσεις	των	κεφαλαίων.

Online Συνδέσεις
Μπορείτε	να	βρείτε	την	αρχική	σελίδα	του	βιβλίου	στη	διεύθυνση	www.disigma.gr	και	
πηγαίνοντας	στα	βιβλία	Πληροφορικής,	Γενικά Βιβλία Υπολογιστών.	Μπορείτε	να	
ελέγχετε	αυτή	τη	διεύθυνση	για	νέες	ασκήσεις,	λύσεις	σε	θέματα	και	πιθανόν	διορθώ-
σεις	ή	άλλες	ανακοινώσεις.	Θα	χαρούμε	αν	πάρουμε	τις	παρατηρήσεις	ή	τα	σχόλιά	
σας	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	info@disigma.gr.

εδω αν φυγει η παρα-
γραφος θα πρεπει να 
φυγει και το "κανο-
ντας..' και η εικονα.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 ` Ρυθμίσεις και Πίνακας 
Ελέγχου

 ` Ημερομηνία/Ώρα
 ` Προσαρμογή της Οθόνης
 ` Σύστημα
 ` Λογαριασμοί Χρηστών
 ` Προσθαφαίρεση 

Προγραμμάτων
 ` Τα Windows για Άτομα  

με Ειδικές Ανάγκες

2.1  Ρυθμίσεις και Πίνακας 
Ελέγχου

Όπως	 είπαμε	 και	 παραπάνω,	 η	 εφαρμογή	 Ρυθμί-
σεις	έχει	αντικαταστήσει	σχεδόν	τη	χρήση	του	Πίνα-
κα	ελέγχου.	Ο	Πίνακας ελέγχου	δεν	έχει	εξαφανισθεί	
και	υπάρχει	ακόμα,	απλώς	δεν	είναι	τόσο	εμφανής	ο	
τρόπος	με	τον	οποίο	μπορείτε	να	τον	καλέσετε.	Πολ-
λές	φορές,	μία	επιλογή	στις	Ρυθμίσεις	μπορεί	να	σας	
οδηγήσει	στον	Πίνακα	ελέγχου.	
Οι	 Ρυθμίσεις είναι	 ακριβώς	 αυτό	 που	 υπονοεί	 το	
όνομά	τους:	 ένα	μέρος	από	το	οποίο	μπορούμε	να	
ρυθμίσουμε	τον	υπολογιστή	μας	ώστε	να	λειτουργεί	
όπως	θέλουμε.	Οι	Ρυθμίσεις	αποτελούνται	από	πολ-
λές	 βοηθητικές	 εφαρμογές	 μέσω	 των	 οποίων	 μπο-
ρούμε	να	κάνουμε	όλες	τις	προσαρμογές	που	τυχόν	
θα	χρειαστεί	να	κάνουμε	στον	υπολογιστή	μας,	από	
τον	ορισμό	της	ημερομηνίας	και	της	ώρας	έως	την	
εγκατάσταση	νέων	συσκευών	και	προγραμμάτων.	

Για να βρείτε και να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, κάντε 
ένα από τα εξής:

1.	 Κάντε	 κλικ	 στο	 κουμπί	 Έναρξη	 και	 πατήστε	
αριστερά	το	κουμπί	Ρυθμίσεις

1

ή
2.	 Κάντε	δεξιό κλικ στο	κουμπί	Έναρξη (ή	πατή-

στε	το	πλήκτρο	  + Χ)	και	επιλέξτε	Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις  
ενός Υπολογιστή



Windows	1032

2

ή
3.	 Πατήστε	  + I στο	πληκτρολόγιο.

	 Εμφανίζεται	το	παράθυρο	Ρυθμίσεις.	Θα	δούμε	στη	συνέχεια	διάφορες	ρυθμί-
σεις	που	μπορούν	να	γίνουν	μέσα	από	αυτό	το	παράθυρο.

Αν θέλετε να ανοίξετε τον Πίνακα ελέγχου κάντε ένα από τα εξής:

1.	 Στο	κουμπί	Αναζήτηση,	πληκτρολογήστε	Πίνακας Ελέγχου	 και	 επιλέξτε	την	
επιλογή	Πίνακας Ελέγχου που	εμφανίζεται.

1

1
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ή
2.	 Από	το	κουμπί Έναρξη,	 πηγαίνετε	στην	ομάδα Σύστημα των Windows και	

επιλέξτε	Πίνακας Ελέγχου.

2

ή
3.	 Αν	έχετε	ανοικτή	την	Εξερεύνηση αρχείων,	επιλέξτε	το	Αυτός ο υπολογιστής 

και	 στη	 γραμμή	 διεύθυνσης	 πατήστε	 το	 κάτω	 βελάκι	 και	 επιλέξτε	Πίνακας 
ελέγχου.

3

3

ή
4.	 Χρησιμοποιήστε	 	τη	συντόμευση	  +R	και	στο	παράθυρο	που	εμφανίζεται	

πληκτρολογήστε	και	πατήστε	Enter.


