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Ιδέες και κόλπα σχετικά με τις 
εφαρμογές
Όπως συμβαίνει με όλα, μερικές ιδέες και κόλπα μπορούν να σας βοηθήσουν να 
αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις διαδικτυακές εφαρμογές σας (apps).

Οργανώνετε τις εφαρμογές σας;
Οι εφαρμογές είναι διασκεδαστικές και είναι εύκολο να τις κατεβάσετε από το Διαδίκτυο, 
αλλά όσο περισσότερες έχετε τόσο δυσκολότερο είναι να τις βρείτε στο τηλέφωνο ή στο 
τάμπλετ σας. Η οργάνωσή τους βοηθά να βρίσκετε την εφαρμογή που ψάχνετε γρήγορα.
• Οι δυο κυριότεροι τρόποι να οργανώσετε τις 

εφαρμογές είναι να βάλετε μαζί αυτές που μοιάζουν 
σε σελίδες ή φακέλους. Για παράδειγμα, μπορεί να 
βάλετε όλα μαζί τα παιχνίδια σας σε μια σελίδα και τις 
εφαρμογές για μετακινήσεις σε μια άλλη.

• Για να μεταφέρετε μια εφαρμογή σε μια διαφορετική 
σελίδα, την επιλέγετε και την σέρνετε στη νέα σελίδα.

• Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο, επιλέξτε και σύρετε 
μια εφαρμογή πάνω από μία άλλη.

• Για να σύρετε μια εφαρμογή σε iPhone, πατήστε με 
το δάχτυλο και κρατήστε το εικονίδιό της μέχρι να 
εμφανιστεί ένα μενού. Αποσύρετε το δάχτυλό σας 
και πατήστε Επεξεργασία Αρχικής Οθόνης. Όλα 
τα εικονίδια των εφαρμογών θα τρεμοπαίζουν και 
μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το 
εικονίδιο της εφαρμογής ξανά, έπειτα με το δάχτυλό 
σας σύρετέ το σε νέα θέση.

• Για να σύρετε μια εφαρμογή σε κινητό Android, πατήστε και κρατήστε το εικονίδιό της 
μέχρι να αλλάξει η οθόνη, τότε απλά γλιστρήστε το δάχτυλό σας, για να μεταφέρετε την 
εφαρμογή εκεί που θέλετε.

• Για να πάτε σε μια νέα σελίδα, σύρετε το εικονίδιο στην άκρη της οθόνης. Μετά από λίγο, 
η σελίδα θα γυρίσει και μπορείτε να συνεχίσετε την κίνηση.

Οι δυο κυριότεροι τρόποι να οργανώσετε τις εφαρμογές είναι 
να βάλετε μαζί αυτές που μοιάζουν σε σελίδες ή φακέλους.

Δημιουργείστε φακέλους με 
παρόμοιες εφαρμογές που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν
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Ιδέες και κόλπα σχετικά με τις 
εφαρμογές

Τι είναι οι ειδοποιήσεις;
Oι ειδοποιήσεις είναι ένας τρόπος για να επικοινωνεί το smartphone ή το τάμπλετ μαζί σας.  
Κάποιες φορές η συσκευή σας θα κάνει έναν ήχο ώστε να ξέρετε πως έχετε μια νέα ειδοποίηση.
• Μια ειδοποίηση μπορεί να είναι από μια εφαρμογή 

που θέλει να σας πει κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να 
σας ειδοποιεί για ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, ή να 
είναι ένα ξυπνητήρι ή μια υπενθύμιση που βάλατε σε 
μια εφαρμογή.

• Μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις περνώντας με το 
δάχτυλό σας από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα 
κάτω.

• Χτυπήστε με το δάχτυλο πάνω σε μια ειδοποίηση για 
να πάτε στην εφαρμογή της.

• Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση σε iPhone, σύρετέ 
τη προς τα αριστερά και πατήστε Διαγραφή.

• Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση σε τηλέφωνο 
Android, σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

• Μπορείτε να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις σε συσκευές Android και Apple στην ενότητα της 
εφαρμογής Ρυθμίσεις με το όνομα Ειδοποιήσεις.

Διαχείριση κόστους εφαρμογών
Οι εφαρμογές μπορεί να σας κοστίσουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν τρόποι 
ελέγχου του κόστους των εφαρμογών, για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε τι πληρώνετε.
• Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα App Store ή Google Play χωρίς να δώσετε 
στοιχεία πληρωμής, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε 
από το Διαδίκτυο δωρεάν εφαρμογές.

• Αν θέλετε να κατεβάσετε μια εφαρμογή που δεν είναι 
δωρεάν, τότε πρέπει να δώσετε στοιχεία πληρωμής.

• Αν δώσετε στοιχεία πληρωμής, δεν θα χρεωθείτε εκτός 
αν αγοράσετε κάτι.

• Για να αποφύγετε χρεώσεις δεδομένων κινητού, να 
είστε σίγουροι πως είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi όταν 
εγκαθιστάτε και ενημερώνετε τις εφαρμογές.

• Η αγορά των εφαρμογών θα σας κοστίσει. Σκεφθείτε 
αν χρειάζεται να κάνετε αυτές τις αγορές.

• Μερικές φορές μπορείτε να αγοράσετε δωροεπιταγές 
από το App Store ή Google Play με έκπτωση σε 
σουπερμάρκετ. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 
γλιτώσετε χρήματα.

Ειδοποιήσεις εμφανίζονται όταν 
οι εφαρμογές θέλουν να σας 

πούνε κάτι

Συνδεθείτε σε Wi-Fi όταν 
εγκαθιστάτε εφαρμογές για να 
ελαχιστοποιήσετε τις χρεώσεις 

κινητών δεδομένων
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Ιδέες και κόλπα σχετικά με τις 
εφαρμογές

Τι κάνουμε όταν μια εφαρμογή έχει πρόβλημα;
Οι περισσότερες εφαρμογές δουλεύουν καλά και συνεχώς, όμως κάποιες φορές κάτι πάει 
στραβά και μια εφαρμογή μπορεί να πάψει να δουλεύει κανονικά. Όταν συμβεί αυτό, 
υπάρχουν κάποια απλά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε η λειτουργία της 
να αποκατασταθεί.
• Η εφαρμογή είναι απλά ένα πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, και οποιοδήποτε 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί 
κάποια στιγμή να «τα παίξει».

• Όταν κάτι πάει στραβά, δοκιμάστε να κλείσετε την 
εφαρμογή και να την ξανανοίξετε.

• Για να κλείσετε μια εφαρμογή σε iPhone ή iPad, 
πατήστε το κουμπί Αρχική δυο φορές και σύρετε 
την ανεπιθύμητη εφαρμογή από την οθόνη.

• Για να κλείσετε μια εφαρμογή σε περιβάλλον 
Android, πατήστε το κουμπί Επισκόπησης δίπλα 
στο κουμπί Αρχική και περάστε την εφαρμογή που 
έχει πρόβλημα εκτός οθόνης προς τα δεξιά. 

• Αν το κλείσιμο της εφαρμογής δεν βοηθήσει, δοκιμάστε να ξανανοίξετε το smartphone ή 
το τάμπλετ κλείνοντάς το και ξανανοίγοντάς το.

• Αν το κλείσιμο και το ξανάνοιγμα της συσκευής δεν βοηθήσουν, δοκιμάστε να σβήσετε 
την εφαρμογή και μετά να την ξαναεγκαταστήσετε.

• Αν κανένα από τα παραπάνω δεν δουλέψει, δώστε μια χαμηλή βαθμολογία στην εφαρμογή 
στο App Store ή στο Play Store και περιγράψτε το πρόβλημα. Ο προγραμματιστής της 
εφαρμογής ίσως απαντήσει και διευθετήσει το ζήτημα.

• Τέλος, μπορείτε να δοκιμάσετε να κατεβάσετε μια άλλη εφαρμογή.

Το κλείσιμο και το ξανάνοιγμα 
μιας εφαρμογής ίσως μπορεί να 

διορθώσει το πρόβλημα

Αν το κλείσιμο της εφαρμογής δεν βοηθήσει, δοκιμάστε να 
ξανανοίξετε το smartphone ή το τάμπλετ κλείνοντάς το και 
ξανανοίγοντάς το.
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