Γεια σας. Στη Lenovo® δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό, για να σας
βοηθήσουμε να ξεκινήσετε με το λειτουργικό σύστημα Microsoft®
Windows® 8.1. Είτε είστε νέοι χρήστες υπολογιστή είτε είστε απλώς νέοι
στα Windows 8.1, είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι πληροφορίες θα σας
φανούν χρήσιμες τόσο τώρα στο και μέλλον.

Περιεχόμενα

Ξεκινώντας με τα
Windows 8.1







Οθόνη έναρξης

Στην οθόνη έναρξης μπορείτε να κάνετε τα εξής:





Επιφάνεια εργασίας
Σύμβολα
Κινήσεις αφής και στοιχεία ελέγχου ποντικιού
Περισσότερες συμβουλές για τα Windows 8.1

Οθόνη έναρξης
Η οθόνη έναρξης είναι ένα απλοποιημένο περιβάλλον εργασίας
βελτιστοποιημένο για οθόνες αφής, που ωστόσο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εξίσου και με ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης. Κάθε
πλακίδιο στην οθόνη έναρξης είναι συσχετισμένο με μια εφαρμογή, έναν
δικτυακό τόπο, μια λίστα αναπαραγωγής, ένα άτομο ή οτιδήποτε άλλο
είναι σημαντικό για εσάς. Ορισμένα πλακίδια είναι κινούμενα ώστε να
σας δείχνουν τις τελευταίες πληροφορίες, όπως ενημερώσεις
κατάστασης ή καιρικές προβλέψεις.





Για να ανοίξετε τη συσχετισμένη εφαρμογή ή λειτουργία, κτυπήστε
ελαφρά ή κάντε κλικ στο πλακίδιο.
*Για να μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών, σύρετε προς τα πάνω
από το κέντρο της οθόνης ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος
που
βρίσκεται κοντά στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
Για να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας, κτυπήστε ελαφρά ή
κάντε κλικ στο πλακίδιο της επιφάνειας εργασίας.
*Για να αναζητήσετε διαθέσιμες εφαρμογές, ρυθμίσεις και αρχεία,
κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης που
βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
*Για απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή μετάβαση του υπολογιστή
σε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε
κλικ στο εικονίδιο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης.
*Για να μεταβείτε στη γραμμή εργασιών, μετακινήστε το δείκτη στο
κάτω άκρο της οθόνης και σύρετε προς τα κάτω, ώστε να
εμφανιστεί η γραμμή εργασιών.

Επιφάνεια εργασίας
Η επιφάνεια εργασίας των Windows 8.1 μοιάζει ως προς την εμφάνιση
και τον τρόπο λειτουργίας με την επιφάνεια εργασίας προηγούμενων
εκδόσεων των Windows. Μπορείτε να εκτελείτε παραδοσιακά
προγράμματα των Windows, να διαχειρίζεστε αρχεία και να αποκτάτε
πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου από την επιφάνεια
εργασίας. Λειτουργίες όπως η αναζήτηση και η περιήγηση σε
προγράμματα και ρυθμίσεις, οι οποίες βρίσκονταν στο μενού έναρξης
στα Windows 7 και παλαιότερες εκδόσεις, είναι πλέον διαθέσιμες μέσω
των συμβόλων στα Windows 8.1. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύμβολα"
στη συνέχεια αυτού του εγγράφου για λεπτομέρειες.

Η επιφάνεια εργασίας προσφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχείο ελέγχου της οθόνης έναρξης των Windows: Αυτό
το στοιχείο ελέγχου βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης. Κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο
ελέγχου, για να μεταβείτε στην οθόνη έναρξης.

Για να ανοίξετε τα σύμβολα, κάντε ένα από τα εξής:




Ποντίκι: Μετακινήστε το δείκτη στην πάνω ή την κάτω δεξιά γωνία
της οθόνης.
Αφή: Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πληκτρολόγιο: Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των
Windows + το πλήκτρο C μαζί.

Γραμμή εργασιών: Αυτό το στοιχείο βρίσκεται στο κάτω
μέρος της οθόνης, δίπλα στο στοιχείο ελέγχου της οθόνης
έναρξης. Περιλαμβάνει συντομεύσεις για κάποιες εφαρμογές.
Μπορείτε να καρφιτσώσετε επιπλέον συντομεύσεις στη
γραμμή εργασιών. Επίσης, στη γραμμή εργασιών
εμφανίζονται εικονίδια για τα ανοιχτά προγράμματα της
επιφάνειας εργασίας.

Στις ακόλουθες ενότητες περιγράφονται οι λειτουργίες περιήγησης που
υποστηρίζονται και στην επιφάνεια εργασίας και στην οθόνη έναρξης ή
τις εφαρμογές.

Γραμμή εργαλείων: Αυτό το στοιχείο βρίσκεται στο κάτω
μέρος της οθόνης, κοντά στη δεξιά πλευρά. Περιλαμβάνει
συντομεύσεις για κάποια εργαλεία, δυνατότητες και ρυθμίσεις.

Αναζητήστε διαθέσιμες εφαρμογές, ρυθμίσεις και αρχεία.

Περιοχή επιφάνειας εργασίας: Αυτή είναι η μεγαλύτερη
περιοχή της οθόνης, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε
εικονίδια ως συντομεύσεις για τα προγράμματά σας και να
ταξινομήσετε τα εικονίδια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση της
επιφάνειας εργασίας σας.

Σύμβολα
Με τα σύμβολα μπορείτε να περιηγείστε σε ολόκληρο το λειτουργικό
σύστημα Windows 8.1, να πραγματοποιείτε αναζήτηση, να αποκτάτε
πρόσβαση σε ρυθμίσεις, να κάνετε κοινή χρήση αρχείων και ούτω
καθεξής. Μπορείτε να ανοίξετε τα σύμβολα από την οθόνη έναρξης, την
επιφάνεια εργασίας ή οποιονδήποτε άλλο χώρο εργασίας.

Αναζήτηση

Κοινή χρήση
Πραγματοποιήστε κοινή χρήση αρχείων, συνδέσεων Web και άλλων
στοιχείων με άλλα άτομα. Η πλήρης υποστήριξη περιορίζεται στις
εφαρμογές του Windows Store. Ανοίξτε μια εφαρμογή του Windows
Store, επιλέξτε το στοιχείο προς κοινή χρήση, ανοίξτε τα σύμβολα και,
στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή
χρήση (Share).

Έναρξη
Μεταβείτε στην οθόνη έναρξης ή στην τελευταία εφαρμογή που
χρησιμοποιούσατε.

Συσκευές
Αλληλεπιδράστε με συσκευές που είναι συνδεδεμένες με τον
υπολογιστή σας.

Ρυθμίσεις

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Σημειώσεις:

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς
σε σχέση με τις εικόνες, λόγω αποκλίσεων ανάμεσα στις
ενημερώσεις των Windows.

Οι δυνατότητες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν
υποστηρίζονται σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των Windows 8.1.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

Κινήσεις αφής και στοιχεία ελέγχου
ποντικιού

Σμίκρυνση

Τα Windows 8.1 υποστηρίζουν εξίσου τη χρήση κινήσεων αφής και
στοιχείων ελέγχου ποντικιού. Οι παρακάτω είναι βασικές ενέργειες που
μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας μια οθόνη αφής ή μια συσκευή
κατάδειξης.
Σημειώσεις:

Οι κινήσεις αφής υποστηρίζονται μόνο σε υπολογιστές με οθόνη
αφής.

Οι κινήσεις αφής και τα στοιχεία ελέγχου ποντικιού που
σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν υποστηρίζονται σε ορισμένες
παλαιότερες εκδόσεις των Windows 8.1.

Ποντίκι
Πατήστε το πλήκτρο Ctrl κατά την
κύλιση του τροχού του ποντικιού
προς τα εμπρός.

Ποντίκι
 Περιστρέψτε τον τροχό του
ποντικιού.
 Μετακινήστε το δείκτη για να
εμφανίσετε τη γραμμή κύλισης
και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε τη γραμμή
κύλισης.

Ποντίκι
Πατήστε το πλήκτρο Ctrl κατά την
αντίστροφη κύλιση του τροχού
του ποντικιού.

Περιστροφή ενός στοιχείου
Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν την περιστροφή.
Αφή
Τοποθετήστε δύο ή περισσότερα
δάχτυλα σε ένα στοιχείο και, στη
συνέχεια, περιστρέψτε τα
δάχτυλά σας.

Αφή
Σύρετε ένα στοιχείο στην
επιθυμητή θέση.
Ποντίκι
Κάντε κλικ, κρατήστε και σύρετε
ένα στοιχείο.

Αφή
Σύρετε.

Αφή
Ανοίξτε δύο δάχτυλα σε
διάσταση.

Αφή
Κτυπήστε ελαφρά.

Μετακίνηση ενός αντικειμένου

Αφή
Ενώστε δύο δάχτυλα.

Μεγέθυνση

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ή επιλογή από μια εφαρμογή

Ποντίκι
Κάντε κλικ.

Κύλιση ανάμεσα στα στοιχεία

Ποντίκι
Αν η εφαρμογή υποστηρίζει την
περιστροφή, κάντε κλικ στο
εικονίδιο περιστροφής.

Εμφάνιση των συμβόλων
Αφή
Σαρώστε προς τα μέσα από τη
δεξιά πλευρά.
Ποντίκι
Μετακινήστε το δείκτη στην πάνω
ή την κάτω δεξιά γωνία της
οθόνης.

Εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών

Προβολή όλων των εφαρμογών
Αφή
Σύρετε προς τα πάνω από το
κέντρο της οθόνης έναρξης.

Προβολή εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε
πρόσφατα
Αφή
Σαρώστε προς τα μέσα και προς
τα έξω από την αριστερή πλευρά.
Ποντίκι
Μετακινήστε το δείκτη στην πάνω
αριστερή γωνία της οθόνης και,
στη συνέχεια, μετακινήστε τον
προς τα κάτω κατά μήκος της
αριστερής πλευράς.

Αφή
Σύρετε προς τα κάτω από την
πάνω πλευρά της οθόνης προς
την αριστερή ή τη δεξιά μέχρι να
εμφανιστεί ένα διαχωριστικό. Στη
συνέχεια, μεταβείτε στην οθόνη
έναρξης ή εφαρμογών και
κτυπήστε ελαφρά την επόμενη
επιθυμητή εφαρμογή.

Ποντίκι
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του
που βρίσκεται κοντά
βέλους
στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης έναρξης.

Ποντίκι
1. Από την πάνω πλευρά της
οθόνης, κάντε κλικ, κρατήστε
και μετακινήστε το δείκτη προς
τα κάτω και κατόπιν προς τα
αριστερά ή τα δεξιά. Αφήστε
το κουμπί όταν εμφανιστεί ένα
διαχωριστικό.
2. Μεταβείτε στην οθόνη έναρξης
ή εφαρμογών και κάντε κλικ
στην επόμενη επιθυμητή
εφαρμογή.

Προσαρμογή πλακιδίων ή εμφάνιση επιλογών
εφαρμογών
Αφή
Σαρώστε προς τα μέσα από την
πάνω ή την κάτω πλευρά της
οθόνης έναρξης ή της εφαρμογής.

Αφή
Σαρώστε προς τα μέσα από την
αριστερή πλευρά.
Ποντίκι
Μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού στην πάνω αριστερή
γωνία της οθόνης και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ. Συνεχίστε να
κάνετε κλικ, για να μετακινηθείτε
κυκλικά σε όλες τις ανοιχτές
εφαρμογές.

Εμφάνιση πολλών εφαρμογών δίπλα-δίπλα

Ποντίκι
Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή
περιοχή στην οθόνη ή σε ένα
πλακίδιο.

Περισσότερες συμβουλές για τα Windows 8.1
Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Windows
8.1, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Αφή
Σύρετε προς τα κάτω από την
πάνω πλευρά της οθόνης μέχρι
κάτω.



Ποντίκι

Από την πάνω πλευρά της
οθόνης, κάντε κλικ,
κρατήστε και μετακινήστε το
δείκτη στην κάτω πλευρά.
Στη συνέχεια, αφήστε το
κουμπί.

*Μετακινήστε το δείκτη στο
πάνω μέρος της οθόνης και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
κουμπί Κλείσιμο (Close)
στη γραμμή τίτλου.





Ανοίξτε την εφαρμογή Βοήθεια+συμβουλές (Help+Tips) από την
οθόνη έναρξης ή την οθόνη εφαρμογών.
Μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.lenovo.com/windows8.1,
για να επισκεφτείτε το Κέντρο υποστήριξης της Lenovo για τα
Windows 8.1.
Στην οθόνη εφαρμογών, κτυπήστε ελαφρά ή κάντε κλικ στο στοιχείο
Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support), για να ανοίξετε το
σύστημα πληροφοριών Βοήθειας και υποστήριξης των Windows.

Νομικές ειδοποιήσεις
Οι όροι Lenovo, For Those Who Do. και το λογότυπο Lenovo είναι εμπορικά
σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Οι όροι Microsoft, Windows και Internet Explorer είναι εμπορικά σήματα
του ομίλου εταιρειών Microsoft.
Άλλες επωνυμίες εταιρειών ή ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών
μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων.
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