Windows φορητού υπολογιστή:
Διαχείριση συνημμένων
Μάθετε πώς να ελέγχετε ένα συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για ιούς
και άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό.
To Windows Security (Δυνατότητα ασφαλείας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε
να δείτε αν κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε είναι ασφαλές. Αφού
γνωρίζετε ότι ένα συνημμένο είναι ασφαλές, μπορείτε να το στείλετε σε κάποιον άλλον ή να το
εκτυπώσετε για να το διαβάσετε αργότερα.

Τι θα χρειαστείτε
Πριν ξεκινήσετε το μάθημα, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει την τελευταία έκδοση του
Windows, που είναι το Windows 10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows
10, ανατρέξτε στον οδηγό Windows φορητού υπολογιστή: Ασφάλεια και προστασία δεδομένων.
Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
μέσω του Wi-Fi του σπιτιού σας, και αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά
συνδεδεμένο. Θα πρέπει να έχετε ήδη συνδεθεί στον υπολογιστή σας οπότε θα δείχνει την
επιφάνεια εργασίας.
Αν θέλετε να παρακολουθήσετε χρησιμοποιώντας τον δικό σας υπολογιστή, θα πρέπει επίσης
να έχετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο υπολογιστής σας να είναι
συνδεδεμένος στον εκτυπωτή του σπιτιού σας.

Πρώτα βήματα
Αυτός ο οδηγός δείχνει πώς να ελέγξετε ένα συνημμένο
για ιούς. Ενδέχεται να μην έχετε ένα email με συνημμένο,
αλλά φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για εύκολη αναφορά
όταν πραγματικά λάβετε μήνυμα email.
Αυτή η επίδειξη χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email που
λαβαίνετε με Λογαριασμό Microsoft και την εφαρμογή
Mail (Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο) που περιλαμβάνεται
στο Windows 10. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετική
υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μην ανησυχείτε.
Θα μπορείτε μάλλον να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή Mail:

1.

2.
3.

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Eκκίνηση) στο κάτω
αριστερό μέρος της επιφάνειας εργασίας.
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τη λέξη Mail.
Ένα Πλαίσιο Αναζήτησης θα εμφανιστεί και η
εφαρμογή Mail θα βρίσκεται στην κορυφή.

Ο υπολογιστής σας διαθέτει
ενσωματωμένες δυνατότητες για
την προστασία από ιούς και άλλο
ανεπιθύμητο λογισμικό

Κάντε κλικ στην εφαρμογή Mail στο Πλαίσιο Αναζήτησης και θα ανοίγξει η εφαρμογή
Mail.
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Αποθήκευση συνημμένου
Εμφανίζονται νέα μηνύματα email στη μεσαία στήλη της εφαρμογής Mail. Σε αυτό το
παράδειγμα, θα ανοίξουμε ένα μήνυμα email από το γιατρό μας, κάνοντας κλικ σε αυτό μία
φορά. Όταν ανοίξει το μήνυμα email, θα εμφανιστεί στη δεξιά στήλη και θα δείξει ένα γκρι
πλαίσιο με ένα συνημμένο φυλλάδιο.
Το φυλλάδιο είναι ένα είδος αρχείου που ονομάζεται PDF, δηλαδή μορφή φορητού εγγράφου.
Για να διαβάσουμε το PDF, μπορούμε να το ανοίξουμε με διπλό κλικ, αλλά πρώτα θα το
σαρώσουμε για να ελέγξουμε για ιούς.

1.
2.
3.

4.

Κάντε δεξί κλικ στο γκρι πλαίσιο και θα εμφανιστούν μερικές επιλογές.
Κάντε κλικ στο Save (Aποθήκευση) και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο File Explorer
(Εξερεύνηση Αρχείων).
Από τη λίστα στα αριστερά, βρείτε Desktop (Επιφάνεια Εργασίας). Μπορεί να χρειαστεί
κύληση με το ποντίκι.
Κάντε κλικ στο Desktop και μετά κάντε κλικ στο Save.

Το συνημμένο αποθηκεύεται ως αρχείο PDF στην επιφάνεια εργασίας και εμφανίζεται ένα
εικονίδιο που το υποδεικνύει.

Μετακίνηση του παραθύρου Mail
Αν δεν μπορείτε να δείτε το νέο εικονίδιο PDF, η εφαρμογή Mail ίσως να το σκεπάζει!
Μετακινήστε την εφαρμογή Mail πιο πέρα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής και αφού
το κρατάτε με το ποντίκι σας, σύρετέ το.
Η εφαρμογή Mail θα μετακινηθεί μαζί όσο έχετε πατημένο το ποντίκι σας και ώσπου να αφήσετε
το κουμπί. Μετακινείτε την εφαρμογή Mail μέχρι να φανεί το εικονίδιο του συνημμένου.

Σάρωση του συνημμένου
Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να κάνετε δεξί
κλικ στο εικονίδιο PDF. Θα εμφανιστούν μερικές επιλογές.
Κάντε κλικ στο Scan with Windows Defender για σάρωση
με το λογισμικό προστασίας από ιούς. Το Windows
Defender είναι μια δυνατότητα του λογισμικού ασφάλειας
Windows Security.
Το συνημμένο θα σαρωθεί αμέσως και το αποτέλεσμα θα
εμφανιστεί στην οθόνη κάτω από Scan options (Επιλογές
σάρωσης).

Ανάγνωση των αποτελεσμάτων σάρωσης

PDF

Το Windows Defender σαρώνει τα
συνημμένα στα μηνύματα email
για τυχόν ιούς

Η πρώτη γραμμή των αποτελεσμάτων δείχνει ότι δεν υπάρχουν τρέχουσες απειλές No current
threats. Από κάτω απ' αυτό, θα δείτε μερικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της σάρωσης
και τον αριθμό των αρχείων που έχουν σαρωθεί.
Τώρα μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το συνημμένο δεν περιέχει ιούς και είναι ασφαλές για να το
ανοίξετε και να το διαβάσετε.
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Άλλες επιλογές για την προστασία από ιούς
Ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο το λογισμικό ασφάλειας Windows
Security, όμως εσείς ίσως να επιθυμείτε να αγοράσετε λογισμικό προστασίας από
ιούς. Αυτό μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία για τον υπολογιστή σας
και να λειτουργεί ταυτόχρονα με το Window Security, έτσι είναι σα να έχετε δύο
προστάτες αντί για έναν.
Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι διαθέσιμο για αγορά από καταστήματα
ή το διαδίκτυο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να προστατέψετε και
κάποιες από τις άλλες σας συσκευές.

Υπάρχουν πολλά λογισμικά προστασίας από ιούς από τα οποία
μπορείτε να διαλέξετε, και τα περισσότερα προσφέρουν δωρεάν
δοκιμή για 30 ημέρες. Βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε διαβάσει
προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεχείς
δαπάνες πριν εγγραφείτε.

Αποστολή συνημμένου σε κάποιον άλλο
Τώρα γνωρίζουμε ότι το συνημμένο είναι ασφαλές, μπορούμε να το στείλουμε
σε κάποιον άλλον.

1.

2.
3.
4.
5.

Στα αριστερά των παραθύρων της εφαρμογής Mail,
κάντε κλικ στο New Mail (Νέο Μήνυμα). Μπορείτε
επίσης να κάνετε κλικ στο σύμβολο λευκού συν αν
δεν μπορείτε να δείτε τις λέξεις New Mail.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε
το νέο μήνυμα email. Κάντε κλικ εκεί που λέει
Tο (Προς) και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κάντε κλικ στο Subject (Θέμα) και γράψτε το θέμα
του μηνύματος όπως, για παράδειγμα, Δωρεάν
εμβόλια γρίπης.
Κάντε κλικ στο κενό από κάτω από το Subject και
γράψτε ένα σύντομο σημείωμα εξηγώντας το λόγο
που στέλνετε το συνημμένο.

Συνημμένα

PDF

Medicare.pdf
43.54kb

Τα συνημμένα που έχουν
σαρωθεί είναι ασφαλή για
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Βρείτε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας και κάντε
κλικ και κρατήστε πατημένο το ποντίκι επάνω του.
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6.
7.
8.
9.

Σύρτε το αρχείο μέχρι να βρίσκεται από πάνω από το λευκό χώρο από κάτω από το
θέμα Subject.
Αφήστε το κουμπί του ποντικιού και το αρχείο θα πέσει στο μήνυμα email.
Όταν δείτε το αρχείο σε ένα γκρι πλαίσιο, σημαίνει ότι έχει επισυναπτεί στο email.
Kοιτάξετε στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Mail και κάντε κλικ στο Send
(Αποστολή).

Το μήνυμα θα εξαφανιστεί και θα προχωρήσει στον προορισμό του. Για να βεβαιωθείτε ότι
το μήνυμα στάλθηκε, κοιτάξτε στην αριστερή στήλη της εφαρμογής Mail και κάντε κλικ στο
Sent (Απεσταλμένα).
Το αρχείο εισερχόμενων Inbox θα αλλάξει και θα εμφανίσει μια λίστα πρόσφατα
απεσταλμένων μηνυμάτων email. Το μήνυμα email με το συνημμένο θα βρίσκεται στην
κορυφή.
Κλείστε την εφαρμογή Mail τώρα κάνοντας κλικ στο X στην πάνω δεξιά γωνία.

Το μήνυμα email είναι ασφαλές για να το ανοίξετε και να το
διαβάσετε. Ωστόσο, ένας σύνδεσμος ή αρχείο εντός του μηνύματος
email ενδέχεται να περιέχει ιούς ή άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό.

Εκτύπωση συνημμένου
Εδώ αναφέρουμε έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να
εκτυπώσετε το συνημμένο PDF χρησιμοποιώντας τον
εκτυπωτή του σπιτιού σας.

1.

2.
3.
4.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο PDF στην επιφάνεια
εργασίας.
Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Edge θα ανοίξει
και θα εμφανιστεί το φυλλάδιο.
Στην πάνω δεξιά μεριά του παραθύρου Edge, κάντε
κλικ στο εικονίδιο ενός εκτυπωτή. Θα εμφανιστεί o
πίνακας με Print οptions (Επιλογές εκτύπωσης).
Το όνομα του εκτυπωτή σας θα εμφανιστεί στο
πάνω αριστερό μέρος. Κάντε κλικ στο Print
(Εκτύπωση).

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του
εκτυπωτή στο περιηγητή ιστού
Edge για να εκτυπώσετε ένα
έγγραφο

Ο πίνακας Print options θα κλείσει και ο εκτυπωτής
του σπιτιού σας θα εκτυπώσει το αρχείο για να το
διαβάσετε.
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