Χάθηκε το εικονίδιο «Έναρξης» από την επιφάνεια εργασία στο Raspberry Pi
Συγγραφέας: Τριχόπουλος Γιώργος – Δεκέμβριος 2016

Το interface του λειτουργικού συστήματος στο Raspberry Pi (Raspbian) δίνει τη δυνατότητα
προσθαφαίρεσης όλων των επιμέρους στοιχείων. Μαζί με αυτά και του βασικού εικονιδίου «Έναρξης»
που δεν είναι άλλο από το γνωστό βατόμουρο. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο θα δούμε την
επιλογή «Remove Menu from Panel» (Αφαίρεση Μενού από το Panel). Επειδή είναι τόσο απλό να
εξαφανιστεί το εικονίδιο, ακόμα και από λάθος χειρισμό, ας δούμε τον τρόπο επαναφοράς του.
1) Κάνουμε δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών (Panel) και επιλέγουμε «Add/Remove Panel
Items» (Προσθήκη / Αφαίρεση στοιχείων Panel).
2) Το παράθυρο ανοίγει στην Τρίτη καρτέλα με τον τίτλο «Panel Applets» και εκεί φαίνονται
με τη σειρά που εμφανίζονται στο Panel, όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν. Αν έχουμε
αφαιρέσει το εικονίδιο Έναρξης θα απουσιάζει το αντικείμενο Menu.
3) Πατούμε στο ίδιο παράθυρο το πλήκτρο Add (Προσθήκη) και από την αναδυόμενη λίστα,
προς το τέλος της λίστας θα βρούμε το Menu.
4) Πατούμε Add (Προσθήκη) και το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην δεξιά άκρη του Panel καθώς
προστίθεται αυτομάτως στο τέλος της λίστας των αντικειμένων του Panel. Μάλιστα, δεν
είναι το βατόμουρο που περιμέναμε αλλά ένα άλλο εικονίδιο.
5) Παραμένοντας στο ίδιο παράθυρο, και έχοντας επιλεγμένο το Menu από τη λίστα με τα
αντικείμενα του Panel (όπως είπαμε θα το βρούμε στο τέλος της λίστας) πατούμε το
πλήκτρο Up (Επάνω) τόσες φορές μέχρι να προχωρήσει το εικονίδιο προς τα αριστερά στη
θέση που βρισκόταν.
6) Αυτό που μένει τώρα είναι να αλλάξουμε (αν το επιθυμούμε) το εικονίδιο και να
επαναφέρουμε το αρχικό. Έχοντας πάλι το Menu επιλεγμένο από τη λίστα με τα
αντικείμενα του Panel, επιλέγω στα δεξιά το πλήκτρο Preferences (Προτιμήσεις). Στο
παράθυρο που αναδύεται, για το Icon βλέπω το path και το όνομα του αρχείου για το
εικονίδιο που έχει μπει. Αλλάζω το path και το όνομα του αρχείου ως εξής:
/usr/share/raspberrypi-artwork/launch.png
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