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1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Για χρησιμοποιήσεις το Έλντι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή PC, αυτός θα
πρέπει να διαθέτει:
● επεξεργαστή Pentium III (ή ισοδύναμο AMD) ή υψηλότερο
● τουλάχιστον 150 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
● τουλάχιστον 256 MB RAM
● οδηγό CD-ROM ή ένα DVD player
● λειτουργικό Windows (98/ME/2000/XP/Vista)
● σύνδεση στο Internet.
Επίσης, η προτεινόμενη ανάλυση οθόνης είναι στα 1024x768
εικονοστοιχεία.
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΝΤΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Για να χρησιμοποιήσεις το Έλντι στον υπολογιστή σου, πρέπει πρώτα απ’
όλα να το εγκαταστήσεις.
Μπορείς να το εγκαταστήσεις είτε από ένα CD έιτε μπορείς να το λάβεις
από το www.eldy.eu .
Αν το έχεις σε CD, θα πρέπει να το βγάλεις από το κουτί του και να το
τοποθετήσεις στον οδηγό CD του υπολογιστή σου.
Για να το κάνεις, πρέπει να ανοίξεις τον οδηγό πιέζοντας το κουμπί. Μόλις ο
οδηγός ανοίξει, τοποθέτησε μέσα του το CD, προσέχοντας το δισκάκι να
είναι σε οριζόντια θέση και η έγχρωμη ετικέτα να κοιτά επάνω.
Στη συνέχεια, πάτησε το κουμπί ξανά για να κλείσει ο οδηγός του CD.
Εάν κάνεις κλικ στο κουμπί «download eldy» από την ιστοσελίδα μας, θα
σου ζητηθεί να αποθηκεύσεις ένα αρχείο στον υπολογιστή σου. Κάνε κλικ
στο κουμπί «Αποθήκευση» και άφησε το αρχείο να ληφθεί ολόκληρο. Στη
συνέχεια, κάνε διπλό κλικ στο εικονίδιο και η εφαρμογή θα αρχίσει να
τρέχει.
Και στις δύο περιπτώσεις, θα εμφανιστούν οδηγίες στην οθόνη σου.
Ακολούθησε τη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: για να ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση, πρέπει ο
υπολογιστής σου να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εδώ θα βρεις μερικές απλές οδηγίες για το πώς θα δώσεις στο πρόγραμμα
τα απαιτούμενα στοιχεία σου.
Πρώτα, θα σου ζητηθεί να δώσεις το όνομά σου. Για να το πληκτρολογήσεις, μετακίνησε το βέλος στην οθόνη με το ποντίκι σου και πήγαινέ το
στο ορθογώνιο που βρίσκεται κάτω από τη λέξη «Name». Μόλις το βέλος
βρεθεί πάνω στο ορθογώνιο, πάτησε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
Τότε, θα εμφανιστεί μια μικρή κάθετη γραμμή: αυτή τη γραμμή, που
ονομάζεται «δρομέας», δείχνει πού πληκτρολογείς πάνω στην οθόνη.
Για να σβήσεις κάτι που έγραψες, κάντε κλικ στο «Delete» (δεξιά από το
πλήκτρο «Enter») ή πάτησε "←" (στο πληκτρολόγιό σου, πάνω από το
πλήκτρο «Enter»). Εάν θέλεις να αφήσεις κενό μεταξύ δύο λέξεων,
χρησιμοποίησε τη μεγάλη μπάρα κάτω από τα γράμματα «Ψ, Ω, B, N» του
πληκτρολογίου σου.
Για να γράψεις με κεφαλαία γράμματα, πάτησε το κουμπί
«», ή το «shift» στο πληκτρολόγιό σου ενώ πληκτρολογείς το γράμμα.
Για να μετακινηθείς προς τα εμπρός, πίσω ή να βγεις από την διαδικασία
εγκατάστασης, μετακίνησε το βέλος με το ποντίκι πάνω από το αντίστοιχο
ορθογώνιο και κάνε κλικ πάνω του με το αριστερό κουμπί.

2.1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης και συμφωνήσεις με τη
διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σου, δεχτείς τους όρους χρήσης του
Έλντι και επιλέξεις γλώσσα, θα δεις το μήνυμα «Καλώς όρισες στο Έλντι».
Μετακίνησε το ποντίκι πάνω στο «Forward» (εμπρός) και πίεσε το αριστερό
κουμπί για να συνεχίσεις.
4
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2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εδώ, θα ερωτηθείς αν είσαι νέος χρήστης («I’m a new user») ή αν έχει ήδη
εγγραφεί («I’m already registered») στο Έλντι.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξεις εάν θα ακολουθήσεις την
εγκατάσταση για αρχάριους για να δημιουργήσεις έναν νέο λογαριασμό στο
Έλντι, ή την εγκατάσταση των εγγεγραμμένων, για όσους έχουν ήδη ενεργό
λογαριασμό.

Στη δεύτερη περίπτωση, θυμήσου ότι πρέπει να έχεις φυλάξεις τις
πληροφορίες που σου δόθηκαν κατά την εγγραφή σου, όπως τον κωδικό σου
(ο οποίος θα μπει στο πεδίο «key») και τα στοιχεία του διακομιστή για τα
εξερχόμενα και εισερχόμενη μηνύματά σου (αυτά σου παρέχονται από το
πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου).
Αν θέλεις να επιλέξεις την εγκατάσταση για αρχάριους, μετακίνησε το
ποντίκι πάνω στο «Beginners» και πάτησε το αριστερό κουμπί.
Θα σου ζητηθεί το όνομα και το επίθετό σου. Πληκτρολόγησε τα και κάνε
κλικ ξανά πάνω στο «Forward».

5

Οδηγίες Χρήσης Έλντι www.eldy.eu

Τώρα θα πρέπει να επιλέξεις τη χώρα όπου κατοικείς. Αν η χώρα σου δεν
εμφανίζεται στην οθόνη, κάντε κλικ στο «Show other countries».

Τώρα πρέπει να επιλέξεις τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα
έχεις. Αν σου αρέσει αυτή που σου προτείνεται αυτόματα από το
πρόγραμμα, κάνε κλικ στο «Forward», αλλιώς πριν κάνεις κλικ,
τροποποίησε το κείμενο που είναι γραμμένο πριν από το @eldy.org.
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Τώρα πρέπει να επιλέξεις μια μυστική λέξη (password) και να την
πληκτρολογήσεις στον κατάλληλο χώρο. Αυτή τη λέξη θα τη χρειαστείς για
να έχεις πρόσβαση στη αλληλογραφία σου.

Κάνε κλικ στο «Forward» και θα δεις τα στοιχεία που έδωσες
συγκεντρωμένα.

Σημείωση: Γράψε τα στοιχεία σου σε ένα χαρτί και φύλαξέ το.
Θα σου χρησιμέψουν μελλοντικά, αν πρέπει να εγκαταστήσεις το Έλντι
ξανά.
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Τώρα, κάνε κλικ ξανά στο «Forward» και θα δεις το τέλος εγκατάστασης.
Κάνε κλικ στο «Τέλος» και το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει.
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3. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΝΤΙ
Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, για να αρχίσει να λειτουργεί το
Έλντι, πρέπει να κάνεις διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
στο εικονίδιο με τον ελέφαντα (βλέπε εικόνα), το οποίο βρίσκεται στην
οθόνη του υπολογιστή σου:

Εναλλακτικά, μπορείς να κάνεις κλικ μία φορά με το αριστερό κουμπί πάνω
στην «Έναρξη» που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη και να
τοποθετήσεις το βέλος πάνω στο «Όλα τα προγράμματα». Τότε, θα
εμφανιστεί μια λίστα με τα προγράμματα που βρίσκονται στον υπολογιστή
σου. Όταν πας με το ποντίκι σου το βέλος πάνω στο «Eldy» , θα εμφανιστεί
δίπλα του άλλο ένα πεδίο που θα γράφει Eldy. Κάνε κλικ με το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού σου πάνω σε αυτό το δεύτερο «Eldy».
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα δεις την «Πλατεία», δηλαδή το κύριο
μενού το οποίο σού δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Έλντι:
• Αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
• Βόλτα στο διαδίκτυο (περιήγηση στο διαδίκτυο)
• Το προφίλ μου (γενικές πληροφορίες για εσένα)
• Συνομιλία (γραπτή κουβέντα με φίλους και άλλους ανθρώπους)
• Τηλεόραση Έλντι (διαδικτυακή τηλεόραση, μουσική και βίντεο)
• Χρήσιμες εφαρμογές (βιντεοκλήση, επεξεργασία κειμένου,

διαχείριση εγγράφων και φωτογραφιών)
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4. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του Ελντι, το μενού από το οποίο μπορούμε
να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Ονομάζεται «Πλατεία».
Στις τέσσερις γωνίες της οθόνης μπορούμε να δούμε ορισμένα εικονίδια.
Κάτω δεξιά φαίνεται η ώρα και ένα εικονίδιο με την υδρόγειο.
Αν βλέπεις απλώς την υδρόγειο, τότε ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο
διαδίκτυο.

= Σύνδεση στο διαδίκτυο

Αν όμως δίπλα από την υδρόγειο εμφανίζεται μια πρίζα, ο υπολογιστής δεν
είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

= Αποσύνδεση από το διαδίκτυο
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Πάνω δεξιά υπάρχει το εικονίδιο με το οποίο βγαίνεις από το Έλντι:

Πάνω αριστερά υπάρχει αυτό το εικονίδιο:

Από αυτό το εικονίδιο έχεις πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες βοήθειας
του Ελντι.

Από τις «Ρυθμίσεις» μπορείς να ελέγξεις τις ρυθμίσεις των
μηνυμάτων και της συνομιλίας σου.
• Από το «Μάθημα» μπορείς να διαβάσεις το εγχειρίδιο του Έλντι στο
διαδίκτυο.
• Από τις «Ασκήσεις» βρίσκεις χρήσιμες ασκήσεις για το πώς να
χειρίζεσαι το ποντίκι.
• Από το «2.2» μπορείς να δεις ποια έκδοση είναι εγκατεστημένη στον
υπολογιστή σου. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, θα δεις πληροφορίες
για τους δημιουργούς και όσους έχουν συμβάλει στο πρόγραμμα.
•
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5. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Για να έχεις πρόσβαση στη αλληλογραφία σου, μετακινήσε το βέλος με το
ποντίκι στο κουμπί «αλληλογραφία» και κάντε κλικ πάνω του.

Τότε, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη:
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5.1 ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΝΤΙ
Για να διαβάσεις τα μηνύματά σου, πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να
μετακινήσεις το βέλος πάνω από το εικονίδιο με το φάκελο που γράφει
«Ανάγνωση» και πατήσεις το αριστερό κουμπί.

Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη:

Τώρα πρέπει να επιλέξεις αν θέλεις να διαβάσεις:
• κάποιο νέο μήνυμα
• παλιά μηνύματα που τα έχεις ήδη διαβάσει
• μηνύματα που τα έχεις ήδη στείλει
13
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5.1.1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Από την «Πλατεία», κάντε κλικ στο «Αλληλογραφία», «Ανάγνωση» και στη
συνέχεια στο «Νέα μηνύματα».

Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Για να διαβάσεις ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να
μετακινήσεις το βέλος πάνω από την επιθυμητή γραμμή και να κάνεις
αριστερό κλικ.
Η σειρά με το επιλεγμένο μήνυμα θα αλλάξει χρώμα. Τώρα μπορείς:
• να διαβάσεις το μήνυμα κάνοντας κλικ στο «Ανάγνωση μηνύματος»

• να διαγράψεις το μήνυμα, κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή μηνύματος»

Εάν κάνεις κλικ στο «Ανάγνωση μηνύματος», στην πρώτη λευκή περιοχή
βλέπεις τον τίτλο του μηνύματος που έχεις λάβει. Πάνω από αυτό, βλέπεις
τον αποστολέα και την ημέρα αποστολής του μηνύματος. Η μεγάλη λευκή
περιοχή περιέχει το ίδιο το μήνυμα.

14
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Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο επειδή είναι πάρα πολύ
μεγάλο, πρέπει να:
• μετακινήσεις το βέλος στην πλευρική μπάρα η οποία βρίσκεται στο
δεξί περιθώριο της μεγάλης λευκής περιοχής
• κρατήσεις πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην μπάρα
και να κυλήσεις το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλεις (πάνω ή
κάτω).
Κάτω από το κείμενο, υπάρχει το κουμπί «Απάντηση στο μήνυμα». Αν
κάνεις κλικ σε αυτό, μπορείς να απαντήσεις στο μήνυμα που μόλις έλαβες.

Για να γράψεις ένα μήνυμα, πήγαινε στην παράγραφο «Σύνθεση».
Όταν το μήνυμα έχει διαβαστεί, θα εξαφανιστεί από τα «Νέα Μηνύματα».
Αν θέλεις να το διαβάσεις ξανά, θα το βρεις στα «Διαβασμένα Μηνύματα».

5.1.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Για να δεις ένα μήνυμα που έχεις ξαναδιαβάσει ξεκίνησε απ' την «Πλατεία»,
κάνε κλικ στην «Αλληλογραφία» και μετά στα «Αναγνωσμένα μηνύματα».

Τότε μπορείς να ακολουθήσεις τις οδηγίες της παραγράφου 5.1.1
«Ανάγνωση νέων μηνυμάτων».

15
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5.1.3 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Όταν στέλνεις ένα μήνυμα, ένα αντίγραφο του μηνύματος μένει στο φάκελο
«Σταλμένα μηνύματα». Για να διαβάσεις κάποιο από αυτά, ξεκίνησε από
την «Πλατεία», κάνε κλικ στα «Αλληλογραφία», «Ανάγνωση» και στη
συνέχεια στα «Σταλμένα μηνύματα». Τότε μπορείς να ακολουθήσεις τις
οδηγίες της παραγράφου 5.1.1 «Ανάγνωση νέων μηνυμάτων».

5.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΝΤΙ
Για να γράψεις ένα μηνύματα με το Έλντι, ξεκίνησε από την «Πλατεία» και
κάνε κλικ στην «Αλληλογραφία» και στη συνέχεια στη «Σύνθεση».
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Θα δεις αυτήν την οθόνη:

Τώρα γράψε το θέμα (τίτλο) του μηνύματός σου. Το Έλντι βάζει αυτόματα
έναν τίτλο με το όνομα σου και την ημερομηνία. Αν θέλεις να το αλλάξεις,
απλά μετακίνησε το βέλος στο κείμενο που θέλεις να διαγράψεις και κάνε
κλικ πάνω του. Μετά, πάτησε το πλήκτρο «Delete» του πληκτρολογίου σου
ή το πλήκτρο «←».
Αφού γράψεις το θέμα, συνέχισε γράφοντας το κείμενο της επιστολής. Κάνε
κλικ με το ποντίκι σου πάνω στη μεγάλη λευκή περιοχή. Θα εμφανιστεί ο
δρομέας (η παύλα που βλέπεις στην αρχή του λευκού χώρου. Δείχνει πάντα
σε ποιο σημείο γράφεις).
Όταν τελειώσεις να γράφεις το κείμενό σου, προχώρησε στην αποστολή
κάνοντας κλικ στο «Κάνε κλικ για προχωρήσεις»:

Τότε, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη. Κάντε κλικ στην «Αποστολή»:

17
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5.2.1 ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αν θέλεις να προσθέσεις ένα έγγραφο, μια φωτογραφία ή κάτι άλλο στο
μήνυμά σου, διάλεξε το «κάνε κλικ εδώ για επισύναψη έγγραφων»:

Εδώ μπορείς να επιλέξεις το αντικείμενο που θέλεις να επισυνάψεις από τη
μνήμη του υπολογιστή σου:

Εάν το έγγραφο που θέλεις να επισυνάψεις δεν είναι σε αυτό το παράθυρο:
● Κάνε κλικ στο "Επάνω"
● Αναζήτησε το έγγραφο που θέλεις να επισυνάψεις στον φάκελο όπου
θυμάσαι ότι το αποθήκευσες. Για παράδειγμα, εάν το έγγραφο που θέλεις να
επισυνάψεις είναι στον σκληρό δίσκο (C:), στον κατάλογο «Προγράμματα»,
μέσα στον φάκελο «Eldy», θα πρέπει να κάνεις τα εξής:
o Μετακίνησε το ποντίκι στο "C:" και κάνε κλικ πάνω του
Θα δεις το παρακάτω σύμβολο πάνω του:
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o Μετακίνησε το ποντίκι στο «Άνοιγμα» και κάντε κλικ πάνω του.

o Μετακίνησε το ποντίκι πάνω στα «Προγράμματα» και κάνε κλικ
πάνω τους.
o Μετακίνησε το ποντίκι και πάλι στο «Άνοιγμα» και κάνε κλικ
πάνω του.
o Κάνε το ίδιος για το κείμενο «Έλντι».
o Στη λίστα θα εμφανιστεί το συνημμένο που θέλεις.
Κάνε κλικ πάνω στο συνημμένο και μετά στην «Επισύναψη».
Το όνομα του συνημμένου που έχεις επιλέξει θα εμφανιστεί πάνω στον
φάκελο, στο πεδίο «συνημμένα», κάτω από το κουμπί «Κάντε κλικ εδώ για
να επισυνάψεις έγγραφα». Αν αλλάξεις γνώμη και τελικά δεν θέλεις να
στείλεις το έγγραφο, έχεις τη δυνατότητα να το αφαιρέσεις από το μήνυμα.
Απλώς κάνε κλικ στο όνομα του εγγράφου που θέλεις να αφαιρέσεις και στη
συνέχεια κάνε κλικ στο κουμπί «αφαίρεση επισύναψης».

5.2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Μπορείς να στείλεις το μήνυμα που έχεις γράψει σε έναν ή περισσότερους
παραλήπτες.
Κάνε κλικ στην «Επιλογή παραληπτών»:

Θα δεις αυτήν την οθόνη:
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Για να επιλέξεις μια επαφή, απλώς κάνε κλικ στο όνομα ή τη φωτογραφία
της. Θα δεις αμέσως ποιες επαφές έχεις επιλέξει, αφού θα τονιστούν με μπλε
χρώμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Μπορείς να στείλεις το ίδιο μήνυμα σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους,
απλώς επιλέγοντας τις επαφές που σε ενδιαφέρουν.
Εάν δεν μπορείς να δεις τη διεύθυνση που ψάχνεις, κάνε κλικ στην
«Επόμενη σελίδα» ή «Προηγούμενη σελίδα» για να περιηγηθείς στη λίστα
των επαφών σου.
Όταν έχεις επιλέξει τους παραλήπτες σου, κάνε κλικ στο «Κάνε κλικ για
συνέχεια». Οι παραλήπτες που έχεις επιλέξει θα εμφανίζονται κάτω δεξιά
στον άσπρο φάκελο.

Εάν επέλεξες μια λάθος επαφή ή αν άλλαξες γνώμη, κάνε κλικ στο όνομα
του παραλήπτη που θέλεις να αφαιρέσεις και μετά στο κουμπί «Διαγραφή
διεύθυνσης». Η διεύθυνση θα εξαφανιστεί από τον φάκελο και έτσι, το
μήνυμά σου δεν θα φτάσει σε αυτό το πρόσωπο.
Αφού έχεις ολοκληρώσει την επιλογή των παραληπτών, κάνε κλικ στο
κουμπί «Αποστολή» για να στείλεις το μήνυμά σου.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Αν δεν έχεις καταχωρήσει μια διεύθυνση στην ατζέντα σου, τότε πρέπει να
κανείς τα παρακάτω βήματα:
● Κάνε κλικ στο «Προσθήκη παραλήπτη εδώ και στη ατζέντα»
● Γράψε στο λευκό πεδίο δίπλα από το «Όνομα» το όνομα της νέας επαφής
● Γράψε στο λευκό πεδίο δίπλα από την «Ηλεκτρονική διεύθυνση» την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της νέας επαφής. Μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει πάντοτε την ακόλουθη μορφή:
Κείμενο/αριθμοί-σύμβολο @-κείμενο-τελεία-2 ή 3 γράμματα
Π.χ. text1@text2.org
● κάνε κλικ στην «Αποθήκευση ονόματος και διεύθυνσης» και τότε, ο νέος
παραλήπτης θα εμφανίζεται πλέον και στη λίστα επαφών σου.

5.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
Αν θέλεις να επεξεργαστείς την ατζέντα σου, ξεκίνησε από την «Πλατεία»,
κάνε κλικ στα «Μηνύματα» και στη συνέχεια στην «Ατζέντα».

Όπως βλέπεις, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραθέτονται μία
προς μία αναλυτικά.
Εάν κάνεις κλικ με το ποντίκι σου σε ένα από τα λευκά πεδία, μπορείς να
αλλάξεις την υπάρχουσα καταχώρηση, το όνομα ή τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν θέλεις να αποθηκεύσεις τις αλλαγές που έκανες, κάνε κλικ σε αυτό το
εικονίδιο. Είναι δίπλα από την επαφή που μόλις άλλαξες.
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Αν θέλεις να διαγράψεις μια επαφή από την ατζέντα σου, κάνε κλικ στο
παρακάτω εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα από την επαφή που θέλεις να
διαγράψεις:

Εάν η διεύθυνση που ψάχνεις δεν εμφανίζεται, κάνε κλικ στο
«προηγούμενη σελίδα» ή «επόμενη σελίδα» για να τη βρεις.

5.3.1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Για να προσθέσεις μια νέα καταχώρηση στην ατζέντα σου, κάνε κλικ στην
«Προσθήκη νέων στοιχείων στην ατζέντα με τις διευθύνσεις».
Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Καταρχάς, κάνε κλικ στο πρώτο λευκό πεδίο δίπλα από το «Όνομα» και
γράψε το όνομα της επαφής σου.
Στη συνέχεια, κάνε κλικ πάνω στο επόμενο λευκό πεδίο και γράψε την
ηλεκτρονική διεύθυνση της επαφής σου.
Αν χρειαστεί να γράψεις το σύμβολο @, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το
πληκτρολόγιο ή απλώς να κάνεις κλικ σε αυτό το κουμπί:

Παρακαλούμε, θυμήσου να κάνεις κλικ στο «Αποθήκευση ονόματος και
διεύθυνσης» για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία.
Η επαφή που μόλις πρόσθεσες θα εμφανιστεί στη λίστα των επαφών σου.
Τώρα μπορείς να την τροποποιήσεις ή να τη διαγράψεις ακολουθώντας τις
προηγούμενες οδηγίες.
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6. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΝΤΙ
Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις πόσο εύκολο είναι να «σερφάρεις» στο
διαδίκτυο με το Έλντι.
Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να κάνεις κλικ στη «Βόλτα στο διαδίκτυο» επάνω
δεξιά στην «Πλατεία».

Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη:

Αν θέλεις να περιηγηθείς στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να μάθεις να
χρησιμοποιήσεις καλά τα ακόλουθα:
1. Την περιοχή διεύθυνσης, όπου μπορείς να γράψεις τη διεύθυνση του
διαδικτυακού τόπου που θέλεις να επισκεφτείς.
2. Τη μεγάλη κεντρική περιοχή, όπου μπορείς να δεις το περιεχόμενο των
ιστοσελίδων.
3. Την μπάρα πλοήγησης.
4. Τις μηχανές αναζήτησης.
23
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6.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μπορείς να φανταστείς το Διαδίκτυο ως μια συλλογή από πολλές σελίδες
οι οποίες περιέχουν κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ. Είναι σαν ένα τεράστιο
βιβλίο όπου οι σελίδες αντί να διαδέχονται η μία την άλλη, συνδέονται
μέσω «δεσμών».
Για να επισκεφτείς έναν δικτυακό τόπο, γράψε τη διεύθυνση του στην
περιοχή της διεύθυνσης, ακριβώς κάτω από το «Χώρος διεύθυνσης» και στη
συνέχεια κάνε κλικ στη «Μετάβαση».
Δηλαδή, αν μια ιστοσελίδα έχει τη διεύθυνσή www.eldy.org, θα πρέπει να
την γράψεις στον χώρο διεύθυνσης και να κάνεις κλικ πάνω στο κουμπί
«Μετάβαση».

Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου συνήθως ξεκινά με το «www», συνεχίζει
με κάποιο κείμενο και τελειώνει με μια τελεία και δύο ή τρία γράμματα.
Π.χ.www.text.com

6.2 .Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Στη μεγάλη κεντρική περιοχή μπορείς να διαβάσεις και να δεις τα
περιεχόμενα των ιστοσελίδων που επισκέπτεσαι.

24

Οδηγίες Χρήσης Έλντι www.eldy.eu

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιηγηθείς στο διαδίκτυο. Ένας άλλος τρόπος
να «σερφάρεις» είναι να μετακινείσαι από τη μία σελίδα στην άλλη μέσω
των δεσμών. Οι δεσμοί είναι τα τμήματα μιας σελίδας που είναι
συνδεδεμένα με άλλες σελίδες στο διαδίκτυο. Κάνοντας κλικ σε αυτές τις
εικόνες ή τις λέξεις, συνήθως βλέπεις πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικές
με αυτές.

6.3 Η ΜΠΑΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Όταν περιηγείσαι στο διαδίκτυο, συνήθως επισκέπτεσαι πολλές σελίδες, γι'
αυτό μερικές φορές θα πρέπει να μετακινηθείς πίσω και εμπρός στις σελίδες
που έχεις ήδη επισκεφθεί με μια απλή διαδικασία.
Γι’ αυτό ο υπολογιστής σου θυμάται τις σελίδες που επισκέφτηκες με τη
σειρά. Αυτή η μνήμη σού επιτρέπει να πας πίσω και μπροστά στις σελίδες
που έχεις επισκεφθεί. Αν θέλεις να επισκεφτείς τις σελίδες προς τα πίσω
κάνε κλικ εδώ:

Σημείωσε ότι όσο δεν έχεις επισκεφτεί πάνω από μία σελίδα, το κουμπί
μένει ανενεργό.
Όταν χρησιμοποιείς το παραπάνω το κουμπί για να επιστρέψεις στις σελίδες
που επισκέφτηκες νωρίτερα, τότε θα ενεργοποιηθεί και το εξής κουμπί:

Με αυτό το κουμπί μπορείς να ξαναμεταβείς στις σελίδες με τη σειρά που
τις επισκέφτηκες.
Όταν επισκέπτεσαι διάφορες σελίδες και αποφασίσεις να επιστρέψεις
γρήγορα στην αρχική σελίδα του Έλντι, κάνε κλικ στο εικονίδιο με το
σπιτάκι:
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Αν θέλεις να εκτυπώσεις το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που βλέπεις στην
οθόνη, κάνε κλικ πάνω στο κουμπί με το εικονίδιο του εκτυπωτή:

6.4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν βασικά εργαλεία για τη πλοήγηση σου
στο διαδίκτυο επειδή αναζητούν μέσα του τις πληροφορίες που σε
ενδιαφέρουν.
Μια μηχανή αναζήτησης είναι ένα είδος αρχειοθήκης το οποίο θυμάται
όλους τους δικτυακούς χώρους και το περιεχόμενό τους. Μπορείς να
«ρωτήσεις» κάτι τη μηχανή αναζήτησης και να δεις αν αυτή θα σου δώσει
τις επιθυμητές απαντήσεις.
Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις μια
συγκεκριμένη, θα πρέπει να τη γράψεις στον χώρο διευθύνσεων.
Π.χ. www.google.gr
Αφού γράψεις την παραπάνω διεύθυνση στον χώρο διευθύνσεων, κάνε κλικ
στο κουμπί «Μετάβαση». Όταν μεταβείς στη σελίδα του Google, εκεί θα
βρεις μια οθόνη με ένα κενό ορθογώνιο.
Γράψε εκεί μέσα τις λέξεις ή τη λέξη-κλειδί για το θέμα που σε ενδιαφέρει
να ψάξεις.
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Αν θέλεις να αναζητήσεις πληροφορίες σχετικά το Έλντι, πήγαινε με το
ποντίκι σου στο λευκό παραλληλόγραμμο στη μέση της σελίδας.
Κάνε κλικ εκεί και γράψε τη λέξη-κλειδί για το θέμα που σε ενδιαφέρει να
ψάξεις. Στη συνέχεια, κάνε κλικ στην «Αναζήτηση με το Google».

Τώρα, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των δικτυακών τόπων που προκύπτουν
από τη λέξη-κλειδί που έγραψες πριν. Μπορούν να είναι σχετικοί με την
έρευνα που έκανες ή και όχι, ανάλογα με τις λέξεις-κλειδιά που έχεις δώσει.
Σε αυτή την περίπτωση, αναζητήσαμε σελίδες που είναι σχετικές με το
Έλντι. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί «Eldy», βλέπουμε ότι η σελίδα του
Έλντι εμφανίστηκε στην κορυφή της λίστας. Για να την επισκεφτείς, απλώς
κάνε κλικ πάνω σε αυτό το πρώτο αποτέλεσμα.
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7. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
Μπορείς να προσαρμόσεις το προφίλ σου σύμφωνα με το προσωπικό σου
γούστο δίνοντας διάφορες πληροφορίες για σένα, αλλά και προσθέτοντας
εικόνες.
Για να γίνει αυτό, ξεκίνησε από την «Πλατεία» και κάνε κλικ στο «Προφίλ
μου»:

Θα εμφανιστεί μια οθόνη σαν αυτή όπου θα έχεις την δυνατότητα να δώσεις
πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σου:

Όταν συμμετέχεις στη «Συνομιλία», οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να δουν
τις πληροφορίες που έχεις δώσει στο Προφίλ σου.

28

Οδηγίες Χρήσης Έλντι www.eldy.eu

8. ΠΩΣ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΕΙΣ
Η κοινότητα του Έλντι αποτελείται από ένα πλήθος χρήστες που
συναντιούνται κάθε μέρα σε «δωμάτια συνομιλίας» για να γνωριστούν
μεταξύ τους, να κουβεντιάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.
Για να συνομιλήσεις με άλλους χρήστες, ξεκίνησε από την «Πλατεία» και
κάντε κλικ πάνω στη «Συνομιλία».

Μόλις μπεις σε αυτή την περιοχή, θα βρεις πολλά δωμάτια συνομιλίας όπου
θα γνωρίσεις και θα μιλήσεις με άλλους χρήστες.
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Αν μπεις στο δωμάτιο συνομιλίας «Square», μπορείς να συστηθείς
και γνωρίσεις άλλους χρήστες, όπως φαίνεται παρακάτω:
Στα αριστερά, βλέπεις αυτούς είναι ήδη «Φίλοι» σου.

Στα δεξιά, εμφανίζονται όλοι οι άλλοι χρήστες που βρίσκονται στο δωμάτιο.
Ο καθένας έχει μια μικρή κουκκίδα δίπλα στο όνομά του. Αυτή η κουκκίδα
δείχνει σε ποια «κατάσταση» βρίσκεται ο χρήστης.
• Aν η κουκκίδα είναι πράσινη, το πρόσωπο είναι διαθέσιμο για
κουβέντα.
• Aν η κουκκίδα είναι κίτρινη, το πρόσωπο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη
στιγμή ή έχει φύγει για λίγο από τον υπολογιστή του.
• Aν η κουκκίδα είναι κόκκινη, το πρόσωπο δεν είναι διαθέσιμο για
κουβέντα.
Εάν θέλεις να αλλάξεις και εσύ το χρώμα της κουκκίδας σου (όπως θα
εμφανίζεται στους φίλους σου), κάνε κλικ στο κουμπί της κατάστασής σου
που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τα κουμπιά «Φίλοι» και «Δωμάτιο
Συνομιλίας». Τότε, εμφανίζεται η λίστα με όλες τις πιθανές καταστάσεις και
μπορείς να επιλέξεις αυτή που προτιμάς.

Εάν θέλεις να αλλάξεις την κατάσταση σου για τα δωμάτια των χρηστών,
κάνε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη της ώρας:
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Χρησιμοποίησε το κουμπί «Ιδιωτική συνομιλία», αν θέλεις να μιλήσεις
μόνος με κάποιον άλλο χρήστη ή με έναν «Φίλο».
Για να συνομιλήσεις, γράψε το κείμενο που θέλεις και πίεσε «Enter» στο
πληκτρολόγιό σου ή κάνε κλικ στην «Αποστολή». Εάν θέλεις να
τερματιστεί η συζήτηση απλώς κάνε κλικ στο κουμπί «Κλείσιμο καρτέλας».
Αν θέλεις να γράψεις ένα μήνυμα στο δωμάτιο, πήγαινε το ποντίκι στην
λευκή περιοχή ακριβώς κάτω από το δωμάτιο και κάντε κλικ πάνω της.
Γράψε το μήνυμά σου και στη συνέχεια πίεσε το πλήκτρο «Enter» στο
πληκτρολόγιό σου ή κάνε κλικ στην «Αποστολή». Το μήνυμά σου θα
εμφανιστεί στο δωμάτιο δίπλα από το όνομά σου το οποίο θα έχει κόκκινο
χρώμα.
Εάν θέλεις να ξεκινήσεις μια ιδιωτική συνομιλία με έναν χρήστη, κάνε κλικ
στο ψευδώνυμο του και στη συνέχεια κάνε κλικ στην «Ιδιωτική συνομιλία».
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Για να προσθέσεις κάποιο πρόσωπο στη λίστα «Φίλοι» (που βρίσκεται στα
αριστερά της οθόνης), κάνε κλικ στο κουμπί «Προβολή όλων» και στη
συνέχεια στην «Προσθήκη φίλου».

Τώρα γράψε το όνομα του χρήστη που θέλεις να προσθέσεις και κάνε κλικ
στο «Εντάξει». Μια προειδοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη του άλλου
χρήστη για να αποφασίσει αν θα δεχτεί το αίτημά φιλίας σου.

9. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΛΝΤΙ
Με το Έλντι μπορείς επίσης να παρακολουθήσεις τηλεόραση. Κάνε κλικ
στο «Τηλεόραση Έλντι» από την «Πλατεία»:

Στην Τηλεόραση Έλντι μπορείς να παρακολουθήσεις κανάλια που
εκπέμπουν στο διαδίκτυο (με μουσική, βίντεο, ψυχαγωγία κλπ.).
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10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
10.1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν θέλεις να γράψεις σημειώσεις με το Έλντι, ξεκίνησε από την «Πλατεία»
και κάνε κλικ στις «Χρήσιμες Εφαρμογές» και στη συνέχεια στο
«Σημειωματάριο».

Για να αρχίσεις να γράφεις, μετακίνησε το ποντίκι σου στη μεγάλη κεντρική
περιοχή και κάνε κλικ πάνω της. Ο δρομέας που θα εμφανιστεί θα σου
δείξει από πού θα ξεκινήσεις να γράφεις.

10.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ

Στην κορυφή της σελίδας υπάρχει μια σειρά από εικονίδια. Είναι τα
εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να γράψεις.
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Διάλεξε το πρώτο εικονίδιο για να δημιουργήσεις ένα νέο έγγραφο.
Προσοχή: εάν έγραφες κάτι χωρίς να το έχεις «αποθηκεύσει» και πατήσεις
αυτό το κουμπί, τότε το κείμενό σου θα χαθεί. Για να ανοίξεις ένα νέο
έγγραφο χωρίς τέτοιες απώλειες, αποθήκευσε πρώτα το έγγραφο που
γράφεις και μετά άνοιξε ένα νέο.

Χρησιμοποίησε το δεύτερο εικονίδιο για να ανοίξεις ένα έγγραφο που
υπάρχει ήδη. Όταν κάνεις κλικ στο εικονίδιο «Άνοιγμα», θα ανοίξει ένα
νέο παράθυρο. Διάλεξε το έγγραφο που θέλεις να ανοίξεις και το οποίο είναι
αποθηκευμένο στη μνήμη του υπολογιστή.

Διάλεξε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσεις το έγγραφο που έχεις
γράψει. Αφού επιλέξεις το εικονίδιο, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των
έγγραφων σου. Κάνε κλικ στο «Εντάξει». Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.
Γράψε στο κενό πεδίο το όνομα που θέλεις να έχει το έγγραφό σου. Για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε το πλήκτρο «Εντάξει».

Αυτό είναι η εργαλείο «αποκοπής». Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να
κόψεις ένα κομμάτι από το έγγραφό σου και να το μετακινήσεις σε άλλο
σημείο του κειμένου. Για να γίνει αυτό, πρώτα πρέπει να επιλέξεις το τμήμα
του κειμένου που θέλεις να διαγράψεις ή να μετακινήσεις και μετά να κάνεις
κλικ πάνω σε αυτό το εικονίδιο.

Το πέμπτο εικονίδιο είναι το εργαλείο της «αντιγραφής». Χρησιμοποίησέ το
για να προσθέσεις ένα κομμάτι του εγγράφου σου (κείμενο ή/και εικόνα)
στο τρέχον έγγραφο ή σε κάποιο άλλο χωρίς να το γράψεις ξανά.
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Το έκτο εικονίδιο είναι το εργαλείο της «επικόλλησης». Με αυτό,
εισαγάγεις το κομμάτι του κειμένου που έκοψες ή αντέγραψες
προηγουμένως. Πριν χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο θα πρέπει έχεις
θέσει το δείκτη του ποντικιού στο σημείο όπου θέλεις να επικολληθεί το
κείμενο.

Αυτά τα δύο βελάκια αποτελούν τα εργαλεία «αναίρεση» και
«επανάληψη». Χρησιμοποίησε το αριστερό βέλος για να αναιρέσεις το
τελευταίο πράγμα που έχεις κάνει. Για παράδειγμα, εάν διέγραψες κάτι κατά
λάθος, μπορείς να κάνεις κλικ στο αριστερό βέλος και να επαναφέρεις το
κείμενο που σβήστηκε.
Προσοχή: εάν αποθηκεύσεις το έγγραφο, ο υπολογιστής παύει να
θυμάται τι κίνηση έγινε τελευταία στο έγγραφο. Ως εκ τούτου, δεν είναι
δυνατόν να αποκατασταθούν οι ενέργειες που έγιναν πριν από την
αποθήκευση.
Το δεξί βέλος επαναφέρει ό,τι αναίρεσε το αριστερό βέλος.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εικονίδιο μόνο αν έχεις
χρησιμοποιήσει πρώτα το δεξί βέλος .

Κάνοντας κλικ στο τελευταίο εικονίδιο, μπορείς να εκτυπώσεις το έγγραφό
σου. Βεβαιώσου ότι ο υπολογιστής σου είναι σωστά συνδεδεμένος με έναν
εκτυπωτή.
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11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Αν θέλεις να δεις τις ψηφιακές φωτογραφίες σου με το Έλντι, ξεκίνησε από
την Πλατεία και κάνε κλικ στις «Χρήσιμες εφαρμογές» και στη συνέχεια
στα «Έγγραφα».
Θα εμφανιστεί αυτή την οθόνη (οι εικόνες είναι ενδεικτικές):

Εάν δεν μπορείς να δεις τις φωτογραφίες σου, θα πρέπει να μετακινήσεις
βέλος στο «Επάνω» και να κάνεις κλικ πάνω του. Αναζήτησε τον φάκελο
όπου είναι αποθηκευμένες οι φωτογραφίες σου.
Όταν βρεις το σωστό έγγραφο που θέλεις να δεις, διάλεξέ το. Ένα πράσινο
σύμβολο θα εμφανιστεί:

Κάνε κλικ στο εξής «Άνοιγμα» και στη συνέχεια στο «Εντάξει».
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Μπορείς να περιηγηθείς στις φωτογραφίες σου με τα κουμπιά «Πίσω» και
«Εμπρός».

Για να δεις τη φωτογραφία σου μεγαλύτερη ή μικρότερη, κάνε κλικ στα
κουμπιά «Μεγαλύτερο» και «Μικρότερο».

Για να περιστρέψεις τις φωτογραφίες, κάνε κλικ στα κουμπιά «Στροφή
Αριστερά» και «Στροφή Δεξιά».

Για να επιστρέψεις στις μικρογραφίες, κάνε κλικ στο κουμπί «Back».

Για να εκτυπώσεις κάποια φωτογραφία, κάνε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση».
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12. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗΣ

Το Έλντι σού δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις βιντεοκλήσεις.
Απλώς κάνε κλικ στις «Χρήσιμες εφαρμογές» και στη συνέχεια στο
«Skype», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Από εκεί, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις εύκολα το Skype για να καλέσεις
έναν αριθμό τηλεφώνου ή να πραγματοποιήσεις μια βιντεοκλήση στους
συγγενείς σου.

Προσοχή: Είναι πολύ σημαντικό το Skype να είναι ενεργό στον υπολογιστή
σου και έχει επιτραπεί η χρήση του από το Έλντι.
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