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είσοδος στα windows
πρόκληση με τα καινούργια Windows, που δεν είναι άλλη από την πολύχρωμη και περίεργη
Οθόνη Έναρξης!

Γνωριμία με την Οθόνη Έναρξης (Start Screen)
Οπωσδήποτε, η πιο ριζοσπαστική καινοτομία των Windows 8, σε σχέση με τις παλιότερες
εκδόσεις των Windows, είναι η Start Screen (Οθόνη Έναρξης - Έναρξη), η οποία ανοίγει έναν
ολοκαίνουργιο κόσμο νέων δυνατοτήτων και εφαρμογών, αλλά μπορεί να προκαλέσει και
σύγχυση, γι’ αυτό πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά!
Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση των Windows 8 στον υπολογιστή μας και αφού
περάσουμε την οθόνη κλειδώματος (lock screen), όπως είδαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο,
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον χρήσης. Στη θέση της
παραδοσιακής Επιφάνειας Εργασίας, την οποία γνωρίζουμε όλοι εδώ και χρόνια, υπάρχει μια
διαφορετική οθόνη έναρξης, η Start Screen, η οποία με την ένδειξη «Έναρξη» αποτελεί από
δω και πέρα την κεντρική πύλη πρόσβασης στα πάντα, από την περιήγησή μας στο Διαδίκτυο
μέχρι τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Η Start Screen είναι γεμάτη από πολύχρωμα πλακίδια («tiles»), στα οποία οφείλει άλλωστε και

Η Start Screen εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή μας. Αν και οι περισσότερες
πιθανότητες είναι ο υπολογιστής μας να είναι κάποιο laptop με προεγκατεστημένα τα Windows 8, στην
πραγματικότητα η Start Screen έχει φτιαχτεί έτσι, ώστε να δουλεύει καλύτερα με οθόνες αφής, όπως
εργαζόμαστε στα smartphones ή στα tablets. Δεν πρέπει να ανησυχούμε όμως, γιατί σχεδόν οτιδήποτε
μπορεί να γίνει με την επιλογή των δαχτύλων μας μπορεί να επιτευχθεί με το δείκτη του ποντικιού, έτσι
όπως γνωρίζαμε από τα Windows εδώ και χρόνια.
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τη χαρακτηριστική της εμφάνιση. Μπορούμε να θεωρήσουμε τα πλακίδια
εξέλιξη των κλασικών μας εικονιδίων. Αν κάνουμε αριστερό κλικ επάνω
INFO
αν βρισκόμ
α
ι
κ
τε
τους, θα ανοίξει η εφαρμογή στην οποία αντιστοιχεί κάθε πλακίδιο, όμως,
ο
π
Οπουδή
ί με
το κουμπ
ς
τα
ν
τώ
την ίδια στιγμή, το πλακίδιο μπορεί να μην είναι στατικό, αλλά να αλλάζει
στε, πα
dows,
ιο των Win
δυναμικά εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο της εφαρμογής, ενώ
το εικονίδ
rt
Sta
ουμε στη
επιστρέφ
παράλληλα μπορεί να δέχεται περιεχόμενο και από το Internet.
Screen
Ένα απλό παράδειγμα: αν πατήσουμε το πλακίδιο «Weather» (Καιρός),
ναρξης).
(Οθόνη Έ
θα μεταφερθούμε στην οθόνη της εφαρμογής του μετεωρολογικού
δελτίου. Όμως, την ίδια στιγμή, το περιεχόμενο του ίδιου του πλακιδίου
αλλάζει, εμφανίζοντας τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή. Με τον
ίδιο τρόπο, το πλακίδιο «News» (Ειδήσεις) αλλάζει κάθε λίγο, εναλλάσσοντας τους τίτλους
των κυριότερων γεγονότων της ημέρας. Έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν
να μπούμε στην εφαρμογή, αρκεί μια ματιά για να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε.

Πού πήγαν τα προγράμματά μου;
Σε πρώτη φάση θα μας ξενίσει το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στις εφαρμογές μας,
όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά γρήγορα θα διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα βρίσκονται μόλις ένα κλικ μακριά!

Kάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο με το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω, αποκαλύπτονται όλες οι
διαθέσιμες εφαρμογές. Αντί δηλαδή να πατήσουμε στο κουμπί της Έναρξης και να επιλέξουμε «Όλα τα
προγράμματα», όπως συνέβαινε στα Windows 7, εδώ όλες οι εφαρμογές είναι ενώπιόν μας με μία κίνηση. Ακόμη κι αν οι εφαρμογές είναι πολλές και δεν εμφανίζονται σε μία μόνο οθόνη, μπορούμε να δούμε
τις υπόλοιπες χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού μας – σε μια οθόνη αφής, απλώς θα πατούσαμε το δάχτυλο και θα σύραμε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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Το ωραίο με την Οθόνη
Έναρξης είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε θέση στα
πλακίδια που είναι αρχικά
τοποθετημένα σε αυτήν.
Αρκεί να πατήσουμε
παρατεταμένα το βέλος
σε ένα από αυτά και να το
σύρουμε σε άλλη θέση.
Παρατηρούμε ότι και τα
υπόλοιπα πλακίδια μετακινούνται με έξυπνο τρόπο,
ομαδοποιημένα, για να παραμένει η Οθόνη Έναρξης
τακτοποιημένη και χωρίς
κενά. Με ανάλογο τρόπο
μπορούμε να αλλάξουμε
μέγεθος σε ένα πλακίδιο.
Δεν έχουμε απόλυτη ελευθερία αυξομείωσης του
μεγέθους, αλλά μπορούμε
να επιλέξουμε ανάμεσα
σε τέσσερα διαφορετικά
μεγέθη: μικρό, μεσαίο,
ορθογώνιο και μεγάλο,
αν και αυτό εξαρτάται και
πάλι από την εκάστοτε
εφαρμογή.

INFO

Αν δεν μ
Κάνοντας δεξί κλικ σε ένα πλακίδιο, στο κάτω μέρος αποκαλύπτονται όλες
πορούμε
να εντο
πίσουμε
μια εφα
οι διαθέσιμες ενέργειες σχετικά με τα πλακίδια των εφαρμογών:
ρ
μ
ο
γή, μπορούμε ν
α χρησιμ
Ξεκαρφίτσωμα από την Έναρξη: Βγάζει από τη μέση(!) το πλακίδιο, αν
οποιήσο
υμε
το πεδίο
αναζήτη
δεν το θέλουμε στην Οθόνη Έναρξης.
σης, το
οποίο βρ
ίσκεται σ
τις Εφαρ
Κατάργηση εγκατάστασης: Απεγκαθίσταται η εφαρμογή που αντιγές, κάτ
μοω από τη
ν Έναρξ
στοιχεί στο πλακίδιο. Περιττό να πούμε ότι αυτή η επιλογή θέλει πολλή
η.
προσοχή!
Αλλαγή μεγέθους: Όπως περιγράψαμε πιο πάνω.
Απενεργοποίηση δυναμικού πλακιδίου: Αν δεν θέλουμε το πλακίδιο να επικοινωνεί με το
Internet και να αλλάζει εμφάνιση ανάλογα με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που λαμβάνει, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στατικό εικονίδιο. Χρήσιμη επιλογή αν συνδεόμαστε στο Internet με κάποιο πρόγραμμα mobile με ογκοχρέωση και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ως προς τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων.
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Πού πήγε η Επιφάνεια Εργασίας;
Η μετάβαση από την Οθόνη Έναρξης στην παλιά-καλή Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) είναι
απλή, αρκεί να πατήσουμε το σχετικό πλακίδιο που είναι μπροστά μας. Πίσω από την Οθόνη
Έναρξης τα Windows 8 κρύβουν το Desktop, έτσι όπως το γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια,
από τις προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος.

Ένα απλό κλικ στο πλακίδιο «Επιφάνεια Εργασίας» μάς αποκαλύπτει το
παλιό-καλό Desktop. Ανακούφιση!

Όλες οι εφαρμογές που τρέχαμε μέχρι σήμερα στο Desktop θα μπορούν να τρέχουν κι εδώ
κανονικά και... με το νόμο! Όλα τα στοιχεία με τα οποία είμαστε απολύτως εξοικειωμένοι είναι
εδώ –εικονίδια, ταπετσαρία, γραμμή εργασιών–, απλώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα
πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.
ΟΚ, τώρα που ηρεμήσαμε ότι η Επιφάνεια Εργασίας είναι στη θέση της και δεν πρόκειται
να φύγει, ας επιστρέψουμε λίγο στην Οθόνη Έναρξης, πατώντας το πλήκτρο Windows ή
κάνοντας κλικ στο σύμβολο των Windows, κάτω αριστερά στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop).
Όπως αντιλαμβανόμαστε, το γνώριμο «Start Button» είναι εδώ, αλλά πλέον δεν έχει την ίδια
λειτουργικότητα με παλιότερα. Αργότερα, θα δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
για να «πεταγόμαστε» κατευθείαν στις πιο χρήσιμες λειτουργίες του Desktop.
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Κλείνοντας τον υπολογιστή
Για να κλείσουμε γρήγορα τον
υπολογιστή, πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο το εικονίδιο
των Windows, πηγαίνοντας το
δείκτη του ποντικιού στην κάτω
αριστερή γωνία. Μόλις εμφανιστεί, κάνουμε δεξί κλικ πάνω του
και από το μενού που θα ανοίξει
επιλέγουμε «Τερματισμός
λειτουργίας ή έξοδος» και διαλέγουμε ανάμεσα σε: «Έξοδος»
(εμφανίζει την οθόνη κλειδώματος), «Τερματισμός» (Shutdown
- κλείνει τον υπολογιστή) και
«Επανεκκίνηση» (Restart).

Αν έχουμε εγκαταστήσει την τελευταία ενημέρωση των Windows 8.1
(Windows 8.1 Update 1), η οποία έχει κυκλοφορήσει από το Μάιο του 2014,
τότε μπορούμε να κλείσουμε ακόμη πιο εύκολα τον υπολογιστή χάρη στο
εικονίδιο που έχει τοποθετηθεί πάνω δεξιά στην Οθόνη Έναρξης. Μόλις το
πατήσουμε, μπορούμε να κλείσουμε εντελώς το σύστημα, να το επανεκκινήσουμε («restart» ή «reboot») ή να κάνουμε αναστολή λειτουργίας (δηλαδή
να βάλουμε το σύστημα σε «stand by»).
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Οργανώνοντας τα πλακίδια της Οθόνης Έναρξης
Είναι καλό να συνηθίσει κανείς να δουλεύει με την Οθόνη Έναρξης, γιατί είναι πολύ γρήγορη,
ευέλικτη και τακτοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις εφαρμογές μας. Ας δούμε ακόμη
δυο-τρία κολπάκια με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε εντελώς την Οθόνη Έναρξης και να
τη φέρουμε απολύτως στα μέτρα μας.

Εξερευνώντας την Οθόνη Έναρξης

ΒΗΜΑ 1
ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ:
Δίπλα στις εφαρμογές μπορούμε να κάνουμε αριστερό κλικ
στον τρόπο ταξινόμησής τους,
ανάλογα με την ονομασία, τον
τύπο, τη συχνότητα χρήσης
τους ή την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Έτσι μπορούμε
να βρούμε πιο εύκολα αυτό που
θέλουμε.
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ΒΗΜΑ 2
ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ
ΠΛΑΚΙΔΊΩΝ: Με δεξί κλικ
επιλέγουμε πολλά πλακίδια, τα
οποία θα επισημανθούν με ένα
«τικ». Στη συνέχεια μπορούμε
να κάνουμε ομαδικές επιλογές
που θα τα επηρεάσουν όλα, π.χ.
να τα σύρουμε, κάνοντας παρατεταμένα αριστερό κλικ σε ένα
από αυτά, και να τα τοποθετήσουμε σε άλλη θέση.

ΒΗΜΑ 3
ΟΜΑΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αν τσεκάρουμε πολλαπλά πλακίδια και τα
καρφιτσώσουμε στην Οθόνη
Έναρξης, φτιάχνουμε μια νέα
ομάδα εφαρμογών. Αν τώρα,
κάνουμε δεξί κλικ στον κενό
χώρο και πατήσουμε την επιλογή «Προσαρμογή», κάτω δεξιά,
εμφανίζονται τα ονόματα των
ομάδων, τα οποία μπορούμε
να αλλάξουμε με ένα απλό
αριστερό κλικ πάνω τους. Έτσι,
δίνουμε εντελώς δικό μας χαρακτήρα στην Οθόνη Έναρξης.
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