Διαχείριση και διαγραφή εφαρμογών
Οι διαδικτυακές εφαρμογές (apps) δεν κάνουν πάντα αυτό που θέλουμε να κάνουν, αλλά είναι εύκολο να
τις διαχειριστούμε, ακόμα και να τις ξεφορτωθούμε.

Πώς κλείνω μια εφαρμογή;
Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να διαχειρίζονται εφαρμογές χωρίς να
χρειάζεται να ανησυχούμε για το κλείσιμό τους. Τις περισσότερες φορές
λειτουργούν ήσυχα στο παρασκήνιο έτοιμες να χρησιμοποιηθούν ξανά όποτε τις
χρειαζόμαστε. Κάποιες φορές όμως μπορεί να θέλετε να κλείσετε μια εφαρμογή.
•

Κάποιες φορές οι εφαρμογές σταματάνε να δουλεύουν σωστά, και τότε το
κλείσιμο και το ξανάνοιγμά τους συχνά μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.

•

Για να κλείσετε μια εφαρμογή σε iPhone πιέστε γρήγορα δυο φορές το
πλήκτρο Αφετηρίας (Home button), και μετά περάστε με το δάχτυλο πάνω
στην εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.

•

Για να κλείσετε μια εφαρμογή σε Android κινητό, πιέστε το τετράγωνο
κουμπί δίπλα στο πλήκτρο Αφετηρίας και στη συνέχεια περάστε με το
δάχτυλο την εφαρμογή εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

•

Αν το κλείσιμο και το ξανάνοιγμα της εφαρμογής δεν διορθώσει το
πρόβλημα, δοκιμάστε να ξανανοίξετε το κινητό σας.

•

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση μιας εφαρμογής για τραπεζική συναλλαγή
ή για κάποια υπηρεσία πληρωμών, μπορείτε να την κλείσετε ώστε να είστε
σίγουροι πως ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να επανεισαχθεί την επόμενη
φορά που θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή.

Το κλείσιμο και το
ξανάνοιγμα μιας
εφαρμογής συχνά αρκεί
για να διορθωθούν
προβλήματα

«Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση μιας εφαρμογής
για τραπεζική συναλλαγή … κλείστε την ώστε
να είστε σίγουροι πως ο κωδικός πρόσβασης θα
πρέπει να επαναεισαχθεί την επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή.»
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Διαχείριση και διαγραφή εφαρμογών
Πώς διαγράφω μια εφαρμογή;
Ο περισσότερος κόσμος καταλήγει να έχει στην συσκευή του
εφαρμογές που δεν χρησιμοποιεί ποτέ. Αν δεν χρησιμοποιείτε μια
εφαρμογή, μπορείτε να τη διαγράψετε.
•

Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, θα απελευθερώσετε
αποθηκευτικό χώρο στο κινητό σας για άλλα πράγματα.

•

Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, μπορεί να διαγραφούν όλα τα
στοιχεία που έχουν σχέση με την εφαρμογή, οπότε σκεφτείτε το

•

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή σε iPhone, πατήστε με το
δάχτυλο και κρατήστε πατημένο το εικονίδιό της μέχρι όλα τα
εικονίδια να αρχίσουν να κουνιούνται. Στη συνέχεια πατήστε το
Χ που εμφανίζεται στη γωνία του εικονιδίου.

•

Wallet

Notes

καλά πριν το κάνετε.

Για ν’ αρχίσετε να σβήνετε μια
εφαρμογή πατήστε με το δάχτυλο και
κρατήστε πατημένο το εικονίδιό της.

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή σε κινητό Android, πατήστε με το δάχτυλο και κρατήστε πατημένο το
εικονίδιό της μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή του σβησίματος. Στη συνέχεια πατήστε Απεγκατάσταση
(Uninstall) ή σύρετε το εικονίδιο προς Απεγκατάσταση κοντά στο πάνω μέρος της οθόνης.

•

Αν διαγράψετε μια εφαρμογή για την οποία έχετε πληρώσει, τα ηλεκτρονικά καταστήματα App Store και
Play Store θα θυμηθούν πως έχετε πληρώσει και θα σας αφήσουν να το εγκαταστήσετε αργότερα χωρίς
επιπλέον χρέωση.

•

Κάποιες εφαρμογές ανήκουν στο σύστημα και σαν τέτοιες, είναι σημαντικές για το κινητό σας. Δεν μπορείτε
να διαγράψετε αυτές τις εφαρμογές.

Χρειάζεται να ενημερώνω τις εφαρμογές μου;
Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τις εφαρμογές σας ώστε να λειτουργούν
κανονικά. Συχνά το τηλέφωνό σας θα το κάνει αυτόματα ή το ηλεκτρονικό
κατάστημα θα σας ειδοποιήσει πότε είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις.
•

Οι ενημερώσεις των εφαρμογών μπορεί να προσθέσουν χαρακτηριστικά,
ωστόσο γίνονται κυρίως για να διορθωθούν σφάλματα. Εφαρμογές χωρίς
σφάλματα εξασφαλίζουν την ασφάλεια του τηλεφώνου σας.

•

Οι ενημερώσεις των εφαρμογών στο κινητό σας μπορεί να γίνουν αυτόματα.

•

Σε ένα iPhone ενεργοποιείστε τις αυτόματες ενημερώσεις στο τμήμα iTunes &
App Store στις Ρυθμίσεις (Settings) της εφαρμογής.

•

Σε ένα Android κινητό ενεργοποιείστε τις αυτόματες ενημερώσεις στο τμήμα
Ρυθμίσεις του Play Store app.

•

Auto-update
apps
Auto-update
apps over
Wi-Fi only
Οι εφαρμογές
ενημερώνονται εύκολα
όταν ενεργοποιηθεί η
αυτόματη ενημέρωση στις
Ρυθμίσεις

Μπορείτε να εξασφαλίσετε πως οι ενημερώσεις δεν θα χρησιμοποιήσουν δεδομένα κινητού στις ίδιες
Ρυθμίσεις μενού και για τους δυο τύπους τηλεφώνου.
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Διαχείριση και διαγραφή εφαρμογών
Μπορεί μια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του κινητού
μου;
Οι υπηρεσίες δεδομένων κινητού είναι ακριβές, γι’ αυτό είναι
καλό να εξασφαλίσετε πως το smartphone σας δεν σπαταλά
τα μηνιαία κινητά δεδομένα σας όταν δεν είναι διαθέσιμο ένα
δίκτυο Wi-Fi.
•

INTERNET

Οι εφαρμογές κάνουν χρήση δεδομένων όταν
εγκαθίστανται ή ενημερώνονται, και κάποιες κατεβάζουν
πρόσθετα δεδομένα (πχ χάρτες για μια ανάλογη εφαρμογή
χαρτών). Αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, η συσκευή
σας μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα
κινητού που σας αναλογούν σύμφωνα με το πρόγραμμα
τηλεφωνίας που έχετε, για να κατεβάσει και να ενημερώσει

Οι εφαρμογές μπορεί να κάνουν χρήση
των δεδομένων κινητού όταν δεν
διατίθενται δίκτυα Wi-Fi.

εφαρμογές.
•

Μπορείτε να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων κινητού που χρησιμοποιεί ένα iPhone πηγαίνοντας στο
τμήμα Κινητά (Mobile) στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής.

•

Μπορείτε να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων κινητού που χρησιμοποιεί ένα Android κινητό πηγαίνοντας
στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής, στο τμήμα Ασύρματα & Δίκτυα (Wireless & Networks) ή με κάποιο παρόμοιο
όνομα.

«Οι υπηρεσίες δεδομένων κινητού είναι
ακριβές… Σιγουρευτείτε πως το smartphone
σας δεν σπαταλά τα μηνιαία δεδομένα
κινητού που σας αναλογούν σύμφωνα με το
πρόγραμμα τηλεφωνίας που έχετε όταν δεν
είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο Wi-Fi.»
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