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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Alan Wright απασχολείται στον τομέα της πληροφορικής για περισσότερα από 
10 χρόνια. Εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στο Ντιτρόιτ και πλέον επικε-
ντρώνεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για χρήστες υπολογιστών 
ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης υλικού και λογισμικού σε μικρές 
επιχειρήσεις και μεμονωμένους χρήστες. Κατέχει πολλές πιστοποιήσεις από την 
CompTIA και τη Microsoft και απολαμβάνει την ενασχόλησή του με την τεχνολογία 
και τη μετάδοση των γνώσεών του για την τεχνολογία σε άλλους, ώστε να μπορούν 
όλοι να εκμεταλλεύονται όσα μπορούν να προσφέρουν οι υπολογιστές και τα tablet, 
καθώς εξελίσσονται στη νέα εποχή. Ο Alan έχει συνεργαστεί ως τεχνικός επιμελητής 
σε άλλα βιβλία της Que Publishing, όπως το Using Windows 8, ενώ επίσης ανήκει στην 
ομάδα συγγραφής του βιβλίου Windows 8.1 Absolute Beginner’s Guide.

Αφιέρωση
Αφιερώνω αυτό το βιβλίο στην υπομονετική και τρυφερή σύζυγό μου Παμ, αλλά 
και στους γιους μας Τζόσουα και Τζόναθαν, που αναγκάστηκαν να μοιραστούν 
την προσοχή μου με τα Windows 10 για πολλούς μήνες όσο προχωρούσε αυτό το 
βιβλίο.

Ευχαριστίες
Θέλω να αναφέρω τη σκληρή δουλειά πολλών μηχανικών της Microsoft που έκαναν 
τα πάντα για να φέρουν την πρώτη τεχνική επισκόπηση των Windows 10 στο σημείο 
όπου βρίσκεται σήμερα. Τα εκατομμύρια μέλη του προγράμματος Windows Insider 
είναι ακόμα μια ομάδα, που επηρέασαν αναμφίβολα την σημερινή κατάσταση των 
Windows και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τα Windows τα επόμενα 
χρόνια. Η ομάδα των προγραμματιστών εφαρμογών για Windows που διευρύνεται 
ραγδαία αξίζει επίσης την ευγνωμοσύνη μας. Τα Windows βασίζονται στις εφαρμο-
γές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τις αλλαγές και 
τις βελτιώσεις που φέρνουν οι προγραμματιστές στο οικοσύστημα των Windows.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο που έπαιξαν μερικοί από τους πιο σπουδαίους 
επιμελητές στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Οι Bill, Karen και Megan είναι λίγοι 
μόνο από εκείνους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του βιβλίου. Τα σχόλια 
και οι προτάσεις τους βοήθησαν στη δημιουργία μιας έκδοσης που μου χαρίζει ικα-
νοποίηση. Ο Rick Kughen ήταν καταπληκτικός στη συνεργασία μας και μας κράτησε 
στο σωστό δρόμο ακόμα κι όταν οι προθεσμίες και οι αλλαγές μας γέμιζαν άγχος.
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Πείτε μας τη γνώμη σας!
Ως αναγνώστες του βιβλίου, είστε οι πιο σημαντικοί κριτές και σχολιαστές. Εκτιμούμε 
τη γνώμη σας και θέλουμε να μάθουμε τι κάνουμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να 
βελτιώσουμε, για ποιους τομείς θέλετε να εκδώσουμε βιβλία και οτιδήποτε άλλο 
θέλετε να μας πείτε.

Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να τα στείλετε μέσω email ή συμβατικού 
ταχυδρομείου, λέγοντας όλα όσα σας άρεσαν ή δεν σας άρεσαν σ’ αυτό το βιβλίο – 
όπως και τι πιστεύετε ότι θα έκανε τα βιβλία μας καλύτερα.

∆εν μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με το 
αντικείμενο του βιβλίου.

Όταν γράφετε, μην παραλείψετε να σημειώσετε τον τίτλο και το συγγραφέα του 
βιβλίου, όπως και το όνομα, τη διεύθυνση email και το τηλέφωνό σας. Εξετάζω 
προσεκτικά όλα τα σχόλια και τα κοινοποιώ στο συγγραφέα και όλους όσους εργά-
στηκαν γι’ αυτό το βιβλίο.

Email: feedback@quepublishing.com

∆ιεύθυνση:  Reader Feedback
 800 East 96th Street
 Indianapolis, IN 46240 USA
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