Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft Windows Desktop
Search
Το Microsoft Windows Desktop Search αποτελεί τον ταχύτερο
τρόπο εκτέλεσης αναζήτησης στον υπολογιστή σας για
πολλούς τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων,
φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής. Το Windows Desktop
Search αναζητά επίσης στοιχεία του Microsoft Office Outlook ή
του Microsoft Outlook Express, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, επαφές και συναντήσεις.
Το Windows Desktop Search, μετά την εγκατάστασή του,
αντικαθιστά το Σύντροφο αναζήτησης των Windows με το
Windows Desktop Search. Το Deskbar τοποθετείται στη γραμμή
εργασιών των Windows, δίπλα στην περιοχή ειδοποιήσεων.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Windows Desktop Search, από
το μενού "Έναρξη" κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη
συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
Αναζήτηση.
1. Για να εκκινήσετε μια αναζήτηση, πληκτρολογήστε τις
λέξεις αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης του
Deskbar.
2. Για να κάνετε αναζήτηση στην επιφάνεια εργασίας,
πατήστε το πλήκτρο ENTER.
–ή–
Για να κάνετε αναζήτηση στο Web, κάντε κλικ στην
επιλογή Αναζήτηση στο Web.
Σημείωση
Από προεπιλογή, το Deskbar θα κάνει αναζήτηση στην
επιφάνεια εργασίας σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Deskbar
ώστε να κάνει αναζήτηση στο Web από προεπιλογή,

αλλάζοντας τις επιλογές του Deskbar.
Γρήγορα αποτελέσματα
Χρήση των συντομεύσεων του Deskbar

Εμφάνιση ή απόκρυψη του Deskbar
Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή Microsoft Windows Desktop
Search χωρίς να καταργήσετε την εγκατάστασή της.
Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή του Windows
Desktop Search, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργασιών,
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές
εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Windows Search Deskbar.
Σχετικά θέματα
Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών του Deskbar
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft Windows Desktop
Search

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών του Deskbar
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης Deskbar, κάντε
κλικ στο
και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του
ποντικιού στο στοιχείο Επιλογές του Deskbar.
2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
Αναζήτηση ενώ πληκτρολογώ: Επιλέξτε εάν
θέλετε το Windows Desktop Search να
εκκινήσει την αναζήτηση μόλις αρχίσετε την
πληκτρολόγηση.
Αποθήκευση ιστορικού αναζήτησης:
Επιλέξτε εάν θέλετε το ιστορικό της
αναζήτησής σας να εμφανίζεται στο παράθυρο
αποτελεσμάτων του Windows Desktop.
Εμφάνιση κουμπιού "Μετάβαση":
Αποκρύψτε ή εμφανίστε το κουμπί μετάβασης
.
Αναζήτηση στην επιφάνεια εργασίας ή
Αναζήτηση στο Web: Επιλέξτε εάν θέλετε η
προεπιλεγμένη θέση να είναι ο υπολογιστής σας
ή το Internet.
Σημείωση
Το σημάδι επιλογής δηλώνει ότι έχετε επιλέξει ένα στοιχείο.
Σχετικά θέματα
Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων
Χρήση των συντομεύσεων του Deskbar

Απαιτήσεις συστήματος
Οι απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Microsoft Windows
Desktop Search είναι οι ακόλουθες:
Για να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Windows Desktop
Search για τη δημιουργία ευρετηρίου και την
αναζήτηση των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας, πρέπει να διαθέτετε είτε Microsoft
Microsoft Outlook 2000 ή νεότερη έκδοση, είτε
Microsoft Outlook Express 6 ή νεότερη έκδοση.
Για την πλήρη προεπισκόπηση εγγράφων του Microsoft
Office στα αποτελέσματα του Windows Desktop Search
απαιτείταιMicrosoft Office XP ή νεότερη έκδοση.
Επεξεργαστής Pentium 500 MHz τουλάχιστον
(συνιστάται επεξεργαστής 1 GHz).
Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003
Service Pack 1.
Ελάχιστη μνήμη RAM 128 MB (συνιστάται μνήμη 256
MB).
Συνιστάται ελεύθερος χώρος 500 MB στο σκληρό δίσκο.
Το μέγεθος του ευρετηρίου σας εξαρτάται από τον
όγκο του περιεχομένου που έχετε καταχωρήσει στο
ευρετήριο.
Συνιστάται ανάλυση οθόνης 1024 x 768.
Σχετικό θέμα
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft Windows Desktop
Search

Αναζήτηση στο Web
Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να ξεκινήσετε
μια αναζήτηση στο Web, η οποία χρησιμοποιεί αυτόματα την
προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης του προγράμματος
περιήγησής σας στο Internet.
Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση στο Web, πληκτρολογήστε
ένα όρο στο πλαίσιο Microsoft Windows Desktop Search και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση στο Web.
Σημείωση
Windows Desktop SearchΤο χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο
πρόγραμμα περιήγησής σας για να εκτελέσει αναζητήσεις στο
web.
Σχετικά θέματα
Ορισμός τοποθεσιών αναζήτησης
Χρήση των συντομεύσεων του Deskbar

Ορισμός τοποθεσιών αναζήτησης
Από προεπιλογή, το Windows Desktop Search καταχωρεί τα
αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα αρχεία που είναι
αποθηκευμένα στο φάκελο "Τα έγγραφά μου". Ωστόσο, μπορείτε
να ρυθμίσετε το Microsoft Windows Desktop Search ώστε να
καταχωρεί σε ευρετήριο και άλλες θέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των αντιστοιχισμένων μονάδων δίσκου
δικτύου.
Για να αλλάξετε τα αρχεία που καταχωρούνται σε ευρετήριο:
1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των
Windows, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας
ευρετηρίου .
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Windows
Desktop Search και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
κουμπί Τροποποίηση.
3. Στην ενότητα Αλλαγή επιλεγμένων θέσεων, επιλέξτε
τις θέσεις που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
κουμπί OK.
Σχετικά θέματα
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search
Ανιχνεύσιμοι τύποι αρχείων

Αναζήτηση δημόσιων φακέλων στο Microsoft Outlook
Εάν εκτελείτε το Outlook 2003, το Microsoft Windows Desktop
Search μπορεί να καταχωρήσει σε ευρετήριο τα περιεχόμενα
των δημόσιων φακέλων που έχετε προσθέσει ως φακέλους
"Αγαπημένα" στο Outlook.
1. Στο μενού Εργαλεία του Outlook 2003, κάντε κλικ στην
εντολή Επιλογές.
2. Στην καρτέλα Ρύθμιση αλληλογραφίας, κάντε κλικ
στο κουμπί Λογαριασμοί ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή ή αλλαγή
υπαρχόντων λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου και
στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό του Exchange Server και
κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.
6. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην Ρυθμίσεις
κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange,
επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Χρήση της κατάστασης
λειτουργίας Cached Exchange και Λήψη δημόσιου
φακέλου "Αγαπημένα".
7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, επιλέξτε Επόμενο και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Σχετικά θέματα
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search
Ανιχνεύσιμοι τύποι αρχείων

Περιορισμός της αναζήτησης με καθορισμό ενός τύπου
αρχείου
Αφού ολοκληρώσετε μια αναζήτηση, μπορείτε να καθορίσετε
τον τύπο αρχείου που θέλετε, για να περιορίσετε τα
αποτελέσματά σας.
Στο παράθυρο αποτελεσμάτων του Microsoft Windows Desktop
Search, στο πλαίσιο αναζήτησης, κάντε κλικ στον τύπο του
στοιχείου που θέλετε να δείτε. Για να δείτε περισσότερες
κατηγορίες, κάντε κλικ στο στοιχείο Άλλο.
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη θέση στην οποία θέλετε να
γίνει αναζήτηση αρχείων από το Windows Desktop Search, για
να περιορίσετε την αναζήτηση.
. Στο πλαίσιο αναζήτησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλες οι
θέσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στη θέση αναζήτησης που
θέλετε.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Συμβουλές για περιορισμό της αναζήτησης
Το Microsoft Windows Desktop Search αναγνωρίζει πολλούς
σύνθετους τελεστές ερωτημάτων με τους οποίους μπορείτε να
περιορίσετε την αναζήτησή σας. Οι τελεστές αυτοί είναι
ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν κάνετε αναζήτηση σε μεγάλο αριθμό
αρχείων.
Πληκτρολογήστε

Για να βρείτε

θεία

Στοιχεία που περιέχουν τη
λέξη θεία, ΘΕΙΑ, ΘείΑ ή
οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό
κεφαλαίων και πεζών
γραμμάτων.

θεία λένα

Στοιχεία που περιέχουν και τις
δύο λέξεις: θεία και λένα αλλά
όχι απαραίτητα με αυτήν τη
σειρά.

θεία NOT λένα

Στοιχεία που περιέχουν τη
λέξη θεία αλλά όχι τη λέξη
λένα.

θεία OR λένα

Στοιχεία που περιέχουν τη
λέξη θεία, τη λέξη λένα ή και
τις δύο.

"θεία λένα"

Στοιχεία που περιέχουν την
ακριβή φράση θεία λένα.

θεία έχεισυνημμένο:αληθές Στοιχεία που έχουν συνημμένα

τα οποία περιέχουν τη λέξη
θεία.
θεία
είναισυνημμένο:αληθές

Στοιχεία που είναι συνημμένα
τα οποία περιέχουν τη λέξη
θεία.

θεία ημερομηνία:χθες

Στοιχεία που περιέχουν τη
λέξη θεία και έχουν χθεσινή
ημερομηνία.
Το Desktop Search
αναγνωρίζει επίσης τις
ακόλουθες τιμές ημερομηνίας:
Σχετικές
ημερομηνίες: Για
παράδειγμα, σήμερα,
αύριο, χθες
Σχετικές
ημερομηνίες
πολλαπλών λέξεων:
Για παράδειγμα,
τρέχουσα εβδομάδα,
επόμενη εβδομάδα,
προηγούμενη
εβδομάδα,
προηγούμενος μήνας,
επόμενος μήνας
Ημέρες: Κυριακή,
Δευτέρα ... Σάββατο
Μήνες: Ιανουάριος,
Φεβρουάριος ...
Δεκέμβριος

συντάκτης:θεία

Στοιχεία που έχουν

δημιουργηθεί από ένα άτομο
που το όνομά του περιέχει τη
λέξη θεία.
συντάκτης:"θεία λένα"

Στοιχεία που έχουν
δημιουργηθεί από τη θεία
λένα.

θέμα:"θεία λένα"

Στοιχεία που περιέχουν στο
θέμα τη φράση θεία λένα.

θέμα:θεία λένα

Στοιχεία με τη λέξη θεία στη
γραμμή θέματος και τη λέξη
λένα σε οποιοδήποτε σημείο
στο κείμενο.

Σχετικό θέμα
Κανόνες σύνθετης αναζήτησης

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search
Όταν εκτελείτε αναζήτηση στον υπολογιστή σας, τα
αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο αποτελεσμάτων
Microsoft Windows Desktop Search. Μπορείτε να ταξινομήσετε
ή να περιορίσετε αυτά τα αποτελέσματα ή μπορείτε να
εφαρμόσετε φίλτρο, ώστε να εμφανίζεται μόνο ένας
συγκεκριμένος τύπος αρχείων. Επίσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το παράθυρο προεπισκόπησης για γρήγορη
προβολή, άνοιγμα ή εργασία με τα περιεχόμενα ενός αρχείου ή
εγγράφου.
Όταν ανοίξει το παράθυρο αποτελεσμάτων Windows Desktop
Search, εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα σε κάθε αρχείο,
προσδιορίζοντας τον τύπο αρχείου. Για παράδειγμα, το
εικονίδιο

εμφανίζεται δίπλα στα έγγραφα του Microsoft

Office Word. Το εικονίδιο
εμφανίζεται δίπλα στα συνημμένα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι έγγραφα του Microsoft
Word.
Σημείωση
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των περισσότερων
στοιχείων στο παράθυρο προεπισκόπησης αποτελεσμάτων του
Windows Desktop Search. Ωστόσο, η πλήρης προεπισκόπηση
εγγράφων του Microsoft Office δεν θα είναι διαθέσιμη, εάν
εκτελείτε το Office 2000.
Σχετικά θέματα
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search
Ταξινόμηση στοιχείων στο παράθυρο αποτελεσμάτων

Άνοιγμα ή εργασία με αρχεία και μηνύματα στο παράθυρο
αποτελεσμάτων
Όταν κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα
στοιχείο στο παράθυρο αποτελεσμάτων του Microsoft Windows
Desktop Search, εμφανίζονται οι ίδιες επιλογές με αυτές που
εμφανίζονται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο στην
Εξερεύνηση των Windows ή στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Για παράδειγμα:
Κάντε δεξιό κλικ σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να ανοίξετε, να απαντήσετε, να
προωθήσετε, να διαγράψετε ή να μετακινήσετε αυτό το
μήνυμα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μηνύματα
της ίδιας συνομιλίας ή μηνύματα με τον ίδιο συντάκτη
ή την ίδια ημερομηνία.
Κάντε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο πολυμέσων (.wma) των
Microsoft Windows για αναπαραγωγή του αρχείου,
προσθήκη του αρχείου σε λίστα αναπαραγωγής και
πολλά άλλα. Όταν επιλέγετε περισσότερα από ένα
αρχεία μουσικής ή βίντεο, είναι δυνατή η αναπαραγωγή
των επιλεγμένων αρχείων ως μίας μόνο λίστας
αναπαραγωγής.
Μεταφέρετε αρχεία ή στοιχεία του Microsoft Outlook
από το παράθυρο των αποτελεσμάτων αναζήτησης,
όπως ακριβώς θα κάνατε στην Εξερεύνηση των
Windows ή στο Outlook.
Σημειώσεις
Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για στοιχεία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προεπιλεγμένου σας
προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για

παράδειγμα, εάν το Microsoft Outlook είναι το
προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες όταν κάνετε δεξιό
κλικ σε ένα μήνυμα του Outlook, αλλά όχι όταν κάνετε
δεξιό κλικ σε ένα μήνυμα του Microsoft Outlook Express.
Για διαδοχική μετακίνηση στο παράθυρο
αποτελεσμάτων του Windows Desktop Search, πατήστε
τα πλήκτρα CTRL+TAB.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Εκτύπωση αρχείου ή στοιχείου ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα στοιχείο απευθείας από το
παράθυρο αποτελεσμάτων του Microsoft Windows Desktop
Search χωρίς να το ανοίξετε πρώτα σε άλλο πρόγραμμα.
1. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων του Windows Desktop
Search, κάντε κλικ στο έγγραφο ή στο στοιχείο
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Κάτω από το λογότυπο Microsoft Windows Desktop
Search, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ,
τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο
Παράθυρο προεπισκόπησης και στη συνέχεια κάντε
κλικ στο στοιχείο Εκτύπωση.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Ταξινόμηση στοιχείων στο παράθυρο αποτελεσμάτων
Μπορείτε να ταξινομήστε τα αποτελέσματα κατά όνομα, τύπο,
συντάκτη, ημερομηνία αρχείου ή οποιαδήποτε από τις στήλες
που εμφανίζονται στο παράθυρο αποτελεσμάτων.
Για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματά σας, κάντε κλικ
στην επικεφαλίδα στήλης σύμφωνα με την οποία θέλετε
να γίνει η ταξινόμηση.
Για ταξινόμηση κατά βαθμό συνάφειας, κάντε κλικ στο
χώρο που υπάρχει στα αριστερά της στήλης Τίτλος.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων
1. Στο Microsoft Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο
στοιχείο Επιλογές .
2. Κάντε ένα από τα εξής:
Για να εμφανίζονται μεγάλα εικονίδια αρχείων,
κάντε κλικ στο στοιχείο Μεγάλα εικονίδια.
Για να εμφανίζονται μικρά εικονίδια, κάντε κλικ
στο στοιχείο Μικρά εικονίδια.
Για να ορίσετε επιλογές για το παράθυρο
προεπισκόπησης, τοποθετήστε το δείκτη του
ποντικιού στο στοιχείο Παράθυρο
προεπισκόπησης και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στις επιλογές που θέλετε.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Εύρεση λέξης ή φράσης που περιέχεται σε αρχείο ή σε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων του Microsoft Windows
Desktop Search, κάντε κλικ στο έγγραφο ή στο στοιχείο
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θέλετε να
κάνετε αναζήτηση.
2. Κάτω από το λογότυπο του Windows Desktop Search,
κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές , τοποθετήστε το
δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Παράθυρο
προεπισκόπησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
στοιχείο Εύρεση.
3. Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση επόμενου.
Σημείωση
Για να αναζητήσετε μια λέξη ή φράση πρέπει να έχετε
ενεργοποιημένο το παράθυρο προεπισκόπησης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο
προεπισκόπησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του τρόπου
εμφάνισης των αποτελεσμάτων.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search

Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search
Η δημιουργία ευρετηρίου είναι η βασική λειτουργία του
Microsoft Windows Desktop Search. Αφού εγκαταστήσετε το
Windows Desktop Search, θα πρέπει να περιμένετε λίγη ώρα
ώστε ο υπολογιστής σας να καταχωρηθεί πλήρως στο
ευρετήριο. Το Windows Desktop Search ενημερώνει το
ευρετήριο κάθε φορά που προσθέτετε ή αλλάζετε ένα αρχείο ή
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το Windows Desktop Search δημιουργεί και διατηρεί ένα
ευρετήριο επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή σας. Το
ευρετήριο επιφάνειας εργασίας σας επιτρέπει να βρίσκετε
συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, συναντήσεις ημερολογίου, έγγραφα,
φωτογραφίες και άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας. Το
Windows Desktop Search ενημερώνει το ευρετήριο κάθε φορά
που προσθέτετε ή αλλάζετε ένα αρχείο ή μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Την πρώτη φόρα που εγκαθιστάτε το Windows Desktop Search,
καταχωρεί στο ευρετήριο τις θέσεις αρχείων που επιλέξατε. Αν
δεν ολοκληρώσατε τον οδηγό εγκατάστασης, το Windows
Desktop Search καταχωρεί στο ευρετήριο το φάκελο "Τα
έγγραφά μου" και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να αλλάξετε τα αρχεία που καταχωρούνται στο
ευρετήριο. Όταν ολοκληρωθεί το αρχικό ευρετήριο, είστε
έτοιμοι να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον υπολογιστή σας.
Όσο το Windows Desktop Search δημιουργεί ένα ευρετήριο
στον υπολογιστή σας, το εικονίδιο δημιουργίας ευρετηρίου
στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows κινείται. Μπορείτε να
κάνετε δεξιό κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε την
κατάσταση δημιουργίας ευρετηρίου, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
δημιουργίας ευρετηρίου, να διακόψετε ή να παύσετε τη

δημιουργία ευρετηρίου ή να λάβετε βοήθεια.
Σημείωση
Από προεπιλογή, το Windows Desktop Search παύει τη
δημιουργία ευρετηρίου όταν ο υπολογιστής είναι
απασχολημένος ή λειτουργεί με μπαταρία.
Σχετικά θέματα
Παύση, επανεκκίνηση ή έλεγχος κατάστασης δημιουργίας
ευρετηρίου
Αλλαγή επιλογών δημιουργίας ευρετηρίου
Ο υπολογιστής καθυστερεί κατά τη δημιουργία ευρετηρίου

Αλλαγή επιλογών δημιουργίας ευρετηρίου
1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των
Windows, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας
ευρετηρίου .
2. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Windows
Desktop Search και, στη συνέχεια, επιλέξτε Για
προχωρημένους.
3. Ορίστε τις επιλογές δημιουργίας ευρετηρίου που
θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σχετικά θέματα
Ορισμός τοποθεσιών αναζήτησης
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search

Παύση, επανεκκίνηση ή έλεγχος κατάστασης δημιουργίας
ευρετηρίου
Το Microsoft Windows Desktop Search χρησιμοποιεί ένα μέρος
από την ισχύ επεξεργασίας του υπολογιστή σας για τη
δημιουργία και διατήρηση του ευρετηρίου επιφάνειας εργασίας,
επομένως μπορεί να δείτε κάποια αλλαγή στο χρόνο απόκρισης
του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση του Windows
Desktop Search. Εάν ο υπολογιστής σας είναι απασχολημένος, η
διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου σταματάει έως ότου είναι
διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι του υπολογιστή. Μπορείτε και
εσείς επίσης να διακόψετε προσωρινά τη δημιουργία
ευρετηρίου.
Παύση δημιουργίας ευρετηρίου
Επανεκκίνηση της δημιουργίας ευρετηρίου
Έλεγχος της κατάστασης δημιουργίας ευρετηρίου
Σημείωση
Από προεπιλογή, το Windows Desktop Search παύει τη
δημιουργία ευρετηρίου όταν ο υπολογιστής είναι
απασχολημένος ή λειτουργεί με μπαταρία.
Σχετικά θέματα
Κανόνες σύνθετης αναζήτησης
Ορισμός τοποθεσιών αναζήτησης

Ορισμός επιλογών του Microsoft Windows Desktop Search
Για να αλλάξετε τις επιλογές του Microsoft Windows Desktop
Search:
1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της κατάστασης του
ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
εντολή Επιλογές του Windows Desktop Search.
2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
Τροποποίηση θέσεων που έχουν καταχωρηθεί
στο ευρετήριο
Ορισμός επιλογών για προχωρημένους
3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα αφού αλλάξετε αυτές τις
επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά προεπιλογών
στην καρτέλα "Ρυθμίσεις ευρετηρίου" για να επαναφέρετε τις
αρχικές ρυθμίσεις του Windows Desktop Search.
Σχετικά θέματα
Αναζήτηση στο Web
Ορισμός επιλογών του Microsoft Windows Desktop Search
Εμφάνιση ή απόκρυψη του Deskbar

Προβλήματα κατά την εύρεση αρχείου
Το Microsoft Windows Desktop Search λειτουργεί μόνο με
Microsoft Office Outlook και Microsoft Outlook Express. Εάν
χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δεν θα έχετε δυνατότητα αναζήτησης των
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συναντήσεων ή
των επαφών σας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο που γνωρίζετε ότι
υπάρχει, ή εάν δεν μπορείτε να βρείτε κανένα από τα στοιχεία
που αναζητάτε στον υπολογιστή σας, ελέγξτε την ορθογραφία
των όρων αναζήτησης και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την
αναζήτηση. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα:
Επιβεβαιώστε ότι η δημιουργία ευρετηρίου έχει
ολοκληρωθεί
Ελέγξτε ποιες θέσεις αρχείων έχουν καταχωρηθεί σε
ευρετήριο
Ελέγξτε το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
χρησιμοποιείτε
Ελέγξτε τις προεπιλεγμένες επιλογές αναζήτησης
Κάντε επανεκκίνηση του Windows Desktop Search και
αφήστε το να ολοκληρώσει τη δημιουργία ευρετηρίου στον
υπολογιστή σας
Σημειώσεις
Εάν ο υπολογιστής σας είναι απασχολημένος, το

Windows Desktop Search θα σταματήσει προσωρινά τη
δημιουργία ευρετηρίου μέχρι ο υπολογιστής σας να
μεταβεί σε αδράνεια. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα
στοιχεία που προστέθηκαν πρόσφατα ενδέχεται να μην
έχουν καταχωρηθεί σε ευρετήριο.
Επιπλέον, το Windows Desktop Search καταχωρεί σε
ευρετήριο το πρώτο 1 MB κειμένου σε κάθε έγγραφο.
Αυτό επαρκεί για να εξασφαλίσετε ότι καταχωρούνται
πλήρως σε ευρετήριο όλα τα έγγραφα, εκτός από τα
πολύ μεγάλα, αλλά εάν έχετε ένα υπερβολικά μεγάλο
έγγραφο και ο όρος αναζήτησης εμφανίζεται μετά το
πρώτο 1 MB κειμένου, ίσως να μην εντοπιστεί.
Σχετικά θέματα
Δεν είναι δυνατή η εύρεση μηνυμάτων του Microsoft Office
Outlook 2000
Συμβουλές για περιορισμό της αναζήτησης

Δεν είναι δυνατή η εύρεση μηνυμάτων του Microsoft
Office Outlook 2000
Αν δεν μπορείτε να βρείτε μηνύματα του Microsoft Office
Outlook, ελέγξτε την ορθογραφία των όρων αναζήτησής σας
και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την αναζήτηση. Αν το
αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δοκιμάστε τα εξής:
Ρυθμίστε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
στο Outlook 2000, ώστε να συνεργάζεται με το Microsoft
Windows Desktop Search
Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο του Toolbar για το Outlook δεν
είναι απενεργοποιημένο στο Outlook 2000
Κάντε επανεκκίνηση του Windows Desktop Search και
αφήστε το να ολοκληρώσει τη δημιουργία ευρετηρίου στον
υπολογιστή σας
Σημειώσεις
Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα ίσως χρειαστείτε
τον αρχικό δίσκο εγκατάστασης του Outlook.
Πριν να χρησιμοποιήσετε το Windows Desktop Search
για να βρείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αφήστε το πρώτα να ολοκληρώσει την αρχική
δημιουργία ευρετηρίου των αρχείων στον υπολογιστή
σας. Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες
σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του Microsoft
Windows Desktop Search.
Το Windows Desktop Search δεν θα δημιουργήσει
ευρετήριο των περιεχομένων για τους φακέλους
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το όνομά τους

περιέχει/. Για να βεβαιωθείτε ότι θα δημιουργηθεί
ευρετήριο όλων των στοιχείων σας, μετονομάστε τους
φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αν
χρειάζεται.
Σχετικό θέμα
Προβλήματα κατά την εύρεση αρχείου

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός μηνύματος του
Microsoft Outlook Express
Αν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του Microsoft Outlook
Express για λήψη κεφαλίδων μόνο από λογαριασμό που
βασίζεται σε διακομιστή όπως ο Hotmail, μπορεί να
αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσπάθεια ανοίγματος
ενός μηνύματος από τα αποτελέσματα του Microsoft Windows
Desktop Search. Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα στο
παράθυρο προεπισκόπησης αποτελεσμάτων του Windows
Desktop Search που να σας ενημερώνει ότι το Outlook Express
δεν εκτελείται.
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους
του Outlook Express για λήψη όλων των περιεχομένων των
μηνυμάτων κάθε φορά που συνδέεστε με το διακομιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση
λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
βασίζονται σε διακομιστή στη Βοήθεια του Outlook Express.
Σχετικό θέμα
Συμβουλές για περιορισμό της αναζήτησης

Το Microsoft Windows Desktop Search δεν εκτελείται
Αν το Microsoft Windows Desktop Search δεν εκτελείται, δεν θα
μπορείτε να βρείτε αρχεία και στοιχεία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας.
Όταν κάνετε εγκατάσταση του Windows Desktop Search, μια
συντόμευση προστίθεται αυτόματα στο φάκελο "Έναρξη" ώστε
να γίνεται αυτόματα εκκίνηση κάθε φορά που κάνετε
επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Αν έχετε καταργήσει τη
συντόμευση από το φάκελο "Έναρξη" ή αν έχετε κλείσει το
Windows Desktop Search χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση
Εργασιών ή κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας
ευρετηρίου και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί
Έξοδος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε
επανεκκίνηση του Windows Desktop Search για να μπορέσετε
να χρησιμοποιήσετε το Toolbar για να κάνετε αναζήτηση στον
υπολογιστή σας.
Για να επανεκκινήσετε το Windows Desktop Search, στο μενού
Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο
Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια
επιλέξτε Windows Desktop Search.
Σχετικά θέματα
Αλλαγή επιλογών δημιουργίας ευρετηρίου
Παύση, επανεκκίνηση ή έλεγχος κατάστασης δημιουργίας
ευρετηρίου
Απαιτήσεις συστήματος

Ο υπολογιστής καθυστερεί κατά τη δημιουργία
ευρετηρίου
Το Microsoft Windows Desktop Search χρησιμοποιεί ένα μέρος
από την ισχύ επεξεργασίας του υπολογιστή σας για τη
δημιουργία και διατήρηση του ευρετηρίου επιφάνειας εργασίας,
επομένως μπορεί να δείτε κάποια αλλαγή στο χρόνο απόκρισης
του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση του Windows
Desktop Search. Εάν ο υπολογιστής σας είναι απασχολημένος, η
διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου σταματάει έως ότου είναι
διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι του υπολογιστή. Μπορείτε και
εσείς επίσης να διακόψετε προσωρινά τη δημιουργία
ευρετηρίου.
Για να σταματήσετε προσωρινά τη δημιουργία προσωρινού
ευρετηρίου:
1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των
Windows, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο δημιουργίας
ευρετηρίου .
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αναβολή της δημιουργίας
ευρετηρίου.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search

Εγκατάσταση του Microsoft Windows Desktop Search σε
εταιρικό περιβάλλον
Εάν έχετε σκοπό να αναπτύξετε το Microsoft Windows Desktop
Search σε εταιρικό περιβάλλον, ανατρέξτε στον οδηγό Οδηγός
διαχειριστών του Windows Desktop Search στην τοποθεσία
Web Microsoft Technet
Σχετικό θέμα
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft Windows Desktop
Search

Πληροφορίες για τη δυνατότητα επέκτασης της
δημιουργίας ευρετηρίου του Microsoft Windows Desktop
Search
Το Microsoft Windows Desktop Search δημιουργεί ευρετήριο για
τους πλέον κοινούς τύπους αρχείων. Ωστόσο, το Windows
Desktop Search δεν μπορεί να δημιουργήσει ευρετήριο για κάθε
τύπο αρχείων. Για να εκτελέσετε αναζήτηση σε περισσότερους
τύπους αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iFilter, ένα
στοιχείο της Υπηρεσίας ευρετηρίου που περιλαμβάνεται στο
Microsoft Windows 2000 και σε μεταγενέστερες εκδόσεις.
Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση στο Web για να
βρείτε προσθήκες iFilter που δημιουργούνται από τρίτους
προγραμματιστές (εκτός της Microsoft).
Εάν είστε προγραμματιστές λογισμικού, μπορείτε να
προσφέρετε επιπλέον αξία στους πελάτες αναπτύσσοντας ένα
iFilter για τον τύπο αρχείου που έχει δημιουργηθεί από τις
εφαρμογές σας. Οι χρήστες μπορούν γρήγορα και εύκολα να
χρησιμοποιήσουν το Windows Desktop Search για να
εντοπίσουν πληροφορίες σε αρχεία και έγγραφα που έχουν
δημιουργηθεί από τις εφαρμογές σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση iFilter,
επισκεφθείτε την τοποθεσία Web Πληροφορίες IFilter στο MSDN.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της
δικής σας υλοποίησης iFilter για συγκεκριμένους τύπους
αρχείων, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του iFilters του
Desktop Search ή την τοποθεσία Web του Πρόσθετα του MSN.
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου του
Microsoft Windows Desktop Search

Χρήση των συντομεύσεων του Deskbar
Με το Microsoft Windows Desktop Search μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις που επιτρέπουν τη γρήγορη
έναρξη προγραμμάτων ή την άμεση μετάβαση σε μια τοποθεσία
Web πληκτρολογώντας απλώς μια λέξη-κλειδί ή το όνομα μιας
συντόμευσης στο πλαίσιο αναζήτησης του Deskbar. Μπορείτε
επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις. Για
παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση, η
οποία θα ανοίγει αυτόματα την αρχική σελίδα του Windows Live
Mail Beta, πληκτρολογώντας mail στο πλαίσιο αναζήτησης του
Deskbar.
Λήψη βοήθειας με το Deskbar
Έναρξη προγραμμάτων με τις συντομεύσεις του Deskbar
Δημιουργία των δικών σας συντομεύσεων
Απαλοιφή και διαγραφή συντομεύσεων
Σημειώσεις
Εάν θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση για μια λέξηκλειδί που είναι ίδια με το όνομα μιας συντόμευσης, θα
πρέπει να συμπεριλάβετε αυτή τη λέξη-κλειδί σε
εισαγωγικά. Για παράδειγμα, εάν έχετε δημιουργήσει
μια συντόμευση με το όνομα όνομα_συντόμευσης και
θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση του ονόματος
συντόμευσης στον υπολογιστή σας, πληκτρολογήστε
"όνομα_συντόμευσης" στο πλαίσιο αναζήτησης.
Οι συντομεύσεις του Deskbar αποθηκεύονται στο
αρχείο WindowsDesktopShortcuts.ini. Αυτό το

αρχείο βρίσκεται στον φάκελο C:\Documents and
Settings\username\application data\Windows
Desktop Search. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την
έκδοση beta του Windows Desktop Search,
αποθηκεύστε αυτό το αρχείο σε μια νέα τοποθεσία πριν
εκτελέσετε αναβάθμιση με την τελευταία έκδοση του
Windows Desktop Search. Αφού εγκαταστήσετε την
τελευταία έκδοση του Windows Desktop Search,
αντιγράψτε πάλι το αρχείο στην αρχική του θέση.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτό το αρχείο στον
ίδιο φάκελο σε διαφορετικό υπολογιστή.
Σχετικά θέματα
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft Windows Desktop
Search
Αναζήτηση στο Web

Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Όνομα
Πρόσβαση
στο πλαίσιο
αναζήτησης

Συντόμευση Χρήση
Πλήκτρο με Μεταβείτε στο πλαίσιο
το λογότυπο αναζήτησης του Deskbar από
του Windows οποιοδήποτε σημείο στα Microsoft
+SHIFT+F
Windows ή από άλλο πρόγραμμα.
Αλλαγή
SHIFT+ENTER Πληκτρολογήστε τις λέξεις
τοποθεσίας
αναζήτησης και στη συνέχεια
αναζήτησης
πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων
SHIFT+ENTER για να αλλάξετε την
τοποθεσία αναζήτησης από την
επιφάνεια εργασίας στο Web ή από
το Web στην επιφάνεια εργασίας
σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε
άμεσα αναζήτηση.
Αλλαγή
F2
Πληκτρολογήστε τη λέξη
τοποθεσίας
αναζήτησης και, στη συνέχεια,
αναζήτησης
πατήστε το πλήκτρο F2 για να
αλλάξετε την τοποθεσία
αναζήτησης από την επιφάνεια
εργασίας στο Web ή από το Web
στην επιφάνεια εργασίας σας.
Συμπλήρωση CTRL+ENTER Πληκτρολογήστε τη λέξη example
διεύθυνσης
και, στη συνέχεια, πατήστε το
Web και
συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ENTER
άνοιγμα
για να μεταβείτε απευθείας στη
τοποθεσίας
διεύθυνση www.example.com.
Web

Ανιχνεύσιμοι τύποι αρχείων
Το Microsoft Windows Desktop Search δημιουργεί ευρετήριο για
πάνω από 200 από τους πιο κοινούς τύπους αρχείων, οι οποίοι
παρατίθενται στο σύνολό τους παρακάτω.
Ωστόσο, το Windows Desktop Search δεν έχει τη δυνατότητα
να δημιουργεί ευρετήριο για κάθε τύπο αρχείου. Για να μπορεί
το Windows Desktop Search να εκτελεί αναζήτηση σε
περισσότερους τύπους αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το IFilter, ένα στοιχείο της υπηρεσίας ευρετηρίου που
περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows 2000 και σε
μεταγενέστερες εκδόσεις. Εάν στον κατάλογο δεν
περιλαμβάνεται ένας τύπος αρχείου που θέλετε να
αναζητήσετε, ίσως μπορείτε να κάνετε λήψη του IFilter που
επιτρέπει στο Windows Desktop Search να δημιουργεί
ευρετήριο για αυτόν τον τύπο αρχείων. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web iFilters του
Desktop Search ή iFilter.org.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επαφές
Συναντήσεις
Έγγραφα
Έγγραφα κειμένου
Υπολογιστικά φύλλα
Παρουσιάσεις

Μουσική
Εικόνες
Βίντεο
Άλλα
Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τη δυνατότητα επέκτασης της δημιουργίας
ευρετηρίου του Microsoft Windows Desktop Search

Κανόνες σύνθετης αναζήτησης
Οι ακόλουθοι πίνακες περιγράφουν τη σύνταξη που πρέπει να
χρησιμοποιείται στο Microsoft Windows Desktop Search, καθώς
και τις ιδιότητες για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί ερώτημα
για κάθε κατηγορία αρχείου που εμφανίζεται στο παράθυρο
αποτελεσμάτων του Windows Desktop Search.
Μπορείτε να περιορίσετε το ερώτημά σας σε συγκεκριμένες
θέσεις, σε συγκεκριμένους τύπους αρχείων ή ιδιότητες που
περιέχονται σε αυτούς τους τύπους, ή σε συγκεκριμένα "είδη
αρχείων". Τα είδη αρχείων αναφέρονται στις κατηγορίες που
εμφανίζονται στο επάνω μέρος του παραθύρου αποτελεσμάτων
του Windows Desktop Search.
Σύνταξη του Desktop Search
Ιδιότητες Boolean
Ημερομηνίες και εύρος ημερομηνιών
Αριθμοί και εμβέλεια
Κοινές ιδιότητες αρχείων
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Όλα
Κοινές ιδιότητες για τύπο αρχείου: Συνημμένο
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Επαφή
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Επικοινωνίες (ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, συναντήσεις)
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Ημερολόγιο
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Έγγραφα
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Μουσική
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Εικόνα
Ιδιότητες για τύπο αρχείου: Βίντεο

