Δημιουργία συντόμευσης των εφαρμογών BoUoW στο μενού
προγραμμάτων (start menu)
Οι χρήστες των Windows ψάχνουν στο μενού της έναρξης (start menu) για τις εγκατεστημένες
εφαρμογές. Επίσης ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας μπορεί να το διαγράψει εκούσια ή και
ακούσια και να μην μπορεί να το επαναφέρει. Μια λύση θα ήταν να τοποθετήσουμε μια συντόμευση
στο start menu. Στα Windows 10 δεν μπορούμε να προσθέσουμε batch αρχεία στο start menu. Για να
παρακάμψουμε αυτόν τον περιορισμό και να προσθέσουμε τις εφαρμογές του Bash on Ubuntu on
Windows (BoUoW) στο μενού των windows 10 (start menu) θα πρέπει να κάνουμε την παρακάτω
διαδικασία.

Ο φάκελος με τις συντομεύσεις του μενού έναρξης (start menu)
Στα Windows 10 οι συντομεύσεις του μενού έναρξης αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε
χρήστη. Ο φάκελος αυτός βρίσκεται στο εξής path.
C:\Users\{UserName}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools

Όπου {UserName} το όνομα του χρήστη σας. Εκεί βρίσκουμε και κάνουμε αντιγραφή την συντόμευση
για τη Γραμμή εντολών (Command Prompt) . Για το δικό μου παράδειγμα θα δημιουργήσω έναν
φάκελο για να βάλω μέσα τις συντομεύσεις (Εκπαιδευτικό λογισμικό). Κάνουμε επικόλληση τη
συντόμευση στο νέο φάκελο.

Αλλάζουμε το όνομα (πχ Kig). Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε ιδιότητες. Στο πεδίο προορισμός
βλέπουμε την σύνταξη της εντολής για την έναρξη της γραμμής εντολών (command prompt).

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το command prompt οποιοδήποτε batch αρχείο αν προσθέσουμε σε
αυτό τον διακόπτη /c και συνεχόμενα το path του batch αρχείου (ακολουθεί η σύνταξη που εκκινεί από
τον φάκελο LinuxApps της επιφάνειας εργασίας το batch αρχείο kig.bat).
%windir%\system32\cmd.exe /C C:\Users\Dell\Desktop\LinuxApps\kig.bat

Μπορείτε να βρείτε το path του batch αρχείου με διάφορους τρόπους. Εδώ αντιγράφω το path από τις
ιδιότητες του batch αρχείου στο φάκελο που βρίσκεται αποθηκευμένο. Ο διακόπτης /c κλείνει το
command prompt μετά το τέλος της εκτέλεσης του αρχείου batch.

Διαλέγουμε την επιλογή Αλλαγή εικονιδίου … για να βάλουμε το κατάλληλο εικονίδιο. Κάνουμε κλικ
στο κουμπί ΟΚ. Ελέγχουμε το start menu για τον νέο φάκελο και την συντόμευση του αρχείου μας.

