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ΕΕισαγωγή 

Καλώς ήλθατε στο θαυμάσιο κόσμο των Windows 10! Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί 
έτσι, ώστε να μπορείτε να το διαβάσετε από την αρχή, προκειμένου να μάθετε τα 
Windows 10 και να βελτιώσετε μετά τις δεξιότητές σας, καθώς θα μαθαίνετε να εκτε-
λείτε όλο και πιο εξειδικευμένες διαδικασίες. Ή, εάν προτιμάτε, μπορείτε να το χρη-
σιμοποιείτε όποτε χρειάζεστε κάποια βοήθεια όταν θέλετε να εκτελέσετε κάποιες 
εργασίες. Τα λεπτομερή βήματα των εργασιών παρέχονται καθαρά και συνοπτικά – 
μόνο γεγονότα. Θα βρείτε επίσης πληροφοριακές εικόνες, που υποστηρίζουν το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Για ποιους προορίζεται αυτό το βιβλίο 
Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιηθεί ως ένα βιβλίο εκμάθησης και 
αναφοράς από οικιακούς και επαγγελματίες χρήστες, τόσο επιτραπέζιων υπολογιστών 
όσο και φορητών υπολογιστών και συσκευών που τρέχουν τα Windows 10 Home ή 
Windows 10 Pro. Τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν σχεδιασθεί να είναι χρήσιμα για 
άτομα, που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν προηγούμενες εκδόσεις των Windows 
και για άτομα που ανακαλύπτουν τα Windows για πρώτη φορά. 

Σε τι αφορά αυτό το βιβλίο 
Αυτό το βιβλίο αφορά στο λειτουργικό σύστημα Windows 10. Το λειτουργικό σύστημα 
του υπολογιστή σας είναι η διασύνδεση μεταξύ εσάς και όλων των εφαρμογών που 
μπορεί να θελήσετε να εκτελέσετε ή που εκτελούνται αυτόματα στο παρασκήνιο και 
που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με άλλους υπολογιστές σ' όλο τον κόσμο και που 
σας προστατεύει απ' αυτούς τους ίδιους υπολογιστές. 

Σε αυτό το βιβλίο, εξηγούμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λειτουργικό σύστημα 
και τα συμπεριλαμβανόμενα εργαλεία, όπως την Εξερεύνηση αρχείων, ώστε να έχετε 
πρόσβαση και να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές και τα αρχεία δεδομένων που χρησι-
μοποιείτε στην εργασία σας κι όταν παίζετε παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές χρήσιμες 
εφαρμογές στα Windows ή αποτελούν μέρος της «οικογένειας» των Windows, όπως 
οι Χάρτες, οι Φωτογραφίες, το Mail, το Ημεολόγιο, το Groove Music και το Windows 
DVD Player. Αυτό το βιβλίο δεν μιλά για αυτές τις εφαρμογές, αν και αναφέρουμε και 
αλληλεπιδράμε με μερικές απ' αυτές παρουσιάζοντας πώς να χρησιμοποιείτε λειτουρ-
γίες του λειτουργικού συστήματος των Windows 10. 
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Εισαγωγήxii   

∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με εφαρμογές, δείτε το 
Κεφάλαιο 4.

Η προσέγγιση βήμα-προς-βήμα 
Το βιβλίο διαιρείται σε μέρη που αντιπροσωπεύουν τη γενική χρήση και διαχείριση 
ενός υπολογιστή. Κάθε μέρος διαιρείται σε κεφάλαια, που αντιπροσωπεύουν καθο-
ρισμένες περιοχές δεξιοτήτων και κάθε κεφάλαιο διαιρείται σε θέματα που ομαδο-
ποιούν τις σχετικές δεξιότητες. Κάθε θέμα περιλαμβάνει πληροφορίες που ακολου-
θούνται από γενικές διαδικασίες. Στο τέλος του κεφαλαίου, θα βρείτε μία σειρά 
πρακτικών εργασιών, που μπορείτε να ολοκληρώσετε μόνοι σας χρησιμοποιώντας τις 
δεξιότητες που διδάσκονται στο κεφάλαιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία 
πρακτικής τα οποία είναι διαθέσιμα απ' τον δικτυακό τόπο του βιβλίου, ώστε να εργα-
στείτε με τις πρακτικές εργασίες ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας αρχεία. 

Κατέβασμα των αρχείων πρακτικής 
Αν και μπορείτε να ολοκληρώσετε τις πρακτικές εργασίες σ' αυτό το βιβλίο χρησιμο-
ποιώντας τα δικά σας αρχεία, για ευκολία σας παρέχουμε αρχεία πρακτικής για 
πολλές από τις εργασίες. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα αρχεία πρακτικής στον 
υπολογιστή σας πηγαίνοντας στη διεύθυνση http://aka.ms/Windows10SBS/files και 
ακολουθώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Τα Windows 10 δεν είναι διαθέσιμα απ' τον δικτυακό τόπο του βιβλίου. 
Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το λειτουργικό σύστημα πριν εργασθείτε με τις 
διαδικασίες και τις πρακτικές εργασίες αυτού του βιβλίου. Για πληροφορίες σχετικά με 

την εγκατάσταση των Windows 10, δείτε το Παράρτημα Α. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία που παρέχονται για τις πρακτικές εργασίες, 
ώστε να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες και εάν υπάρχουν αλλαγές, μπορείτε να απο-
θηκεύσετε τις ολοκληρωμένες εκδόσεις κάθε αρχείου. Εάν θέλετε αργότερα να 
επαναλάβετε τις πρακτικές εργασίες, μπορείτε να κατεβάσετε πάλι τα αρχικά αρχεία 
πρακτικής. 

∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με αρχεία, δείτε το Κεφάλαιο 
3.
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Εισαγωγή xiii

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα αρχεία πρακτικής αυτού του βιβλίου.

Κεφάλαιο Φάκελος Αρχείο

1 Κανένας Κανένα

2 Win10SBS\Ch02 Background01.jpg έως Background08.jpg

3 Win10SBS\Ch03 Files\Brochure.pptx

Photos\ Background\ Background.jpg

Photos\Backgrounds\Background03.jpg

Photos\Backgrounds\Background08.jpg

Photos\Lucy.jpg

Photos\Lucy2.jpg

Events.docx

Expenses.xlsx

PackingList.docx

Password01.jpg έως Password03.jpg

Survey.docx

TravelChecklist.xIsx

4 Κανένας Κανένα

5 Κανένας Κανένα

6 Κανένας Κανένα

7 Win10SBS\Ch07 Μόνο φάκελος

8 Win10SBS\Ch08 Account01.jpg έως Account05.jpg 

Password01.jpg έως Password03.jpg

9 Κανένας Κανένα

10 Win10SBS\Ch10 LockScreen01.jpg έως Lockscreen13.jpg

11 Win10SBS\Ch11 Κανένα

12 Κανένας Κανένα
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Εισαγωγήxiv   

∆ιαδικασίες προσαρμογής 
για το περιβάλλον σας 
Οι οδηγίες σ' αυτό το βιβλίο υποθέτουν ότι αλληλεπιδράτε με στοιχεία της οθό-
νης του υπολογιστή σας κάνοντας κλικ (με ένα ποντίκι, touchpad ή άλλη συσκευή 
υλικού). Εάν χρησιμοποιείτε μία διαφορετική μέθοδο – για παράδειγμα, εάν ο 
υπολογιστής σας έχει μία οθόνη αφής και αγγίζετε την οθόνη (με το δάχτυλό 
σας ή ένα stylus) χρησιμοποιήστε το κατάλληλο άγγιγμα όταν αλληλεπιδράτε 
με ένα στοιχείο του περιβάλλοντος χρήστη. 

∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Για πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με μία οθόνη αφής, 
δείτε το Παράρτημα Β.

Οι οδηγίες σ' αυτό το βιβλίο αναφέρουν ως κουμπιά τα στοιχεία του περιβάλλο-
ντος χρήστη στα οποία κάνετε κλικ ή πατάτε στην οθόνη και σαν πλήκτρα τα 
φυσικά κουμπιά που πατάτε σε ένα πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να ακολουθούν την 
πρότυπη ορολογία που χρησιμοποιείται στην τεκμηρίωση αυτών των προϊόντων. 

Οι οδηγίες για τις διαδικασίες με πολλά βήματα χρησιμοποιούν αυτήν την μορφή: 

1. Για να επιλέξετε την παράγραφο που θέλετε να μορφοποιήσετε σε στήλες, 
κάντε τριπλό κλικ στην παράγραφο. 

2. Στην καρτέλα ∆ιάταξη, στην ομάδα ∆ιαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο 
κουμπί Στήλες, ώστε να εμφανίσετε ένα μενού με επιλογές διάταξης σε 
στήλες. 

3. Στο μενού Στήλες, κάντε κλικ στο Τρεις. 

Σε επόμενες οδηγίες που απαιτούν να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία, οι 
οδηγίες μπορεί να είναι απλοποιημένες επειδή έχετε ήδη κάνει μέρος της εργα-
σίας σας: 

1. Επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να μορφοποιήσετε σε στήλες. 

2. Στο μενού Στήλες, κάντε κλικ στο Τρεις. 

Όταν οι οδηγίες σας λένε να εισαγάγετε πληροφορίες, μπορείτε να το κάνετε 
πληκτρολογώντας σ' ένα συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο ή πατώντας σ' 
ένα πληκτρολόγιο οθόνης ή ακόμα μιλώντας, ανάλογα με την διαμόρφωση του 
υπολογιστή σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. 
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Εισαγωγή xv

Έκδοση Ebook 
Εάν διαβάζετε την ηλεκτρονική έκδοση (ebook) αυτού του βιβλίου, θα μπορείτε να 
κάνετε τα εξής: 

 Να κάνετε αναζητήσεις σε ολόκληρο το κείμενο 

 Να τυπώσετε μέρη του βιβλίου 

 Να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση 

Μπορείτε να αγοράσετε και να κατεβάσετε την έκδοση ebook απ' το Microsoft Press 
Store http://aka.ms/Windows10SBS/details. 

Λήψη υποστήριξης και σχόλια 
Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες σχετικές πώς να παίρνετε βοήθεια μ' αυτό το 
βιβλίο και πώς να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για να μας πληροφορείτε για θέματα ή 
για σφάλματα. 

Τυπογραφικά λάθη και υποστήριξη 
Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια αυτού του βιβλίου 
και τα συνοδευτικά περιεχόμενά του. Εάν ανακαλύψετε ένα σφάλμα, παρακαλώ ενη-
μερώστε μας στη διεύθυνση http://aka.ms/Windows10SBS/errata. 

Εάν πρέπει να έρθετε σ' επαφή με την ομάδα της Microsoft Press Support, παρακαλώ 
στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mspinput@microsoft.com. 

Για βοήθεια σχετικά με το λογισμικό και το υλικό της Microsoft, πηγαίνετε στη διεύ-
θυνση http://support.microsoft.com. 

Θέλουμε να μάθουμε νέα σας 
Στη Microsoft Press, η ικανοποίησή σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και το 
πολυτιμότερο εφόδιό μας είναι τα σχόλια τα δικά σας. Παρακαλούμε να μας πείτε 
μας τι σκέφτεστε γι' αυτό το βιβλίο στη διεύθυνση http://aka.ms/tellpress. 

Η έρευνα είναι σύντομη και διαβάζουμε κάθε σχόλιο και ιδέα σας. Ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για την συμμετοχή σας! 

Παραμείνετε σε επαφή 
Ας κρατήσουμε τη συνομιλία ζωντανή! Βρισκόμαστε στο Twitter στη διεύθυνση 
http://twitter.com/MicrosoftPress. 
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