Πώς να…;
Επειδή πολλοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το forum έγινε
αυτό ο οδηγός για αρχαρίους.

Πώς να γράψω ένα μήνυμα;
Μπαίνουμε στο forum σαν χρήστες και όχι σαν απλοί επισκέπτες. (Που; Πάνω δεξιά-πιοοοο πάνωόχι τόοοοσο πάνω-εκεί είσαι!)
Συμπληρώνουμε ως όνομα χρήστη αυτό που έχουμε. Συνήθως το πρώτο συστατικό του e-mail μας
π.χ. Psaltaras@gmail.com to όνομα χρήστη θα είναι το Psaltaras εκτός και το έχουμε ορίσει αλλιώς.
Βάζουμε τον κωδικό μας από κάτω. Συνήθως είναι psaltologion για όσους είχαν γραφτεί αυτόματα
από το παλιό Psaltologion και καλό είναι να τον αλλάξετε σε κάτι που δεν θα ξέρετε μόνο εσείς κι όλοι που
διαβάζουν αυτή την στιγμή το υπόμνημα! (παρακάτω το πώς αλλάζει ο κωδικός)
Κι αν δεν θέλουμε να ξανακάνουμε κάθε φορά την διαδικασία αυτή, επιλέγουμε και το κουτάκι που
λέει αυτόματη σύνδεση, ώστε να μας θυμάται σε αυτόν τον υπολογιστή που είμαστε. Αν όμως ο
υπολογιστής δεν είναι δικός μας (π.χ. Internet Cafe) ή είναι κοινόχρηστος και δεν θέλουμε να μπαίνουν κι
άλλοι από τον λογαριασμό μας, τότε απλά δεν το επιλέγουμε.

Άντε και μπήκαμε… Πάμε στον φάκελο που μας ενδιαφέρει ανάλογα με το θέμα που θέλουμε να
δημοσιεύσουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε κάτι ιστορικό, πάμε στο ανάλογο θέμα δηλαδή στην Ιστορία.

Εκεί αφού μπούμε πατάμε
γράφουμε μετά το μήνυμά μας.

και δημιουργούμε ένα νέο θέμα. Του δίνουμε τίτλο και

Αν θέλουμε να στείλουμε και κάποιο αρχείο μαζί με αυτά που γράφουμε πατάμε την επισύναψη
αρχείου. Εκεί μας βγαίνει ένα νέο παράθυρο όπου μας ενημερώνει μέχρι πόσο μεγάλα αρχεία μπορούμε να
στείλουμε ανα είδος αρχείου. Πατάμε αναζήτηση για να βρούμε που βρίσκετε το αρχείο στον υπολογιστή
μας και μετά ανέβασμα για να ανέβει. Μόλις ανέβει (θα μας το πει) τότε πατάμε κλείσιμο του παραθύρου.

Πριν το στείλουμε το μήνυμα πατάμε προεπισκόπηση μηνύματος να δούμε τι γράψαμε και πως θα
το βλέπουν οι άλλοι κι αν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θέλουμε τότε πατάμε υποβολή νέου θέματος.
Αν θέλουμε να μας ειδοποιήσει το σύστημα αυτόματα όποτε δώσει απάντηση κάποιος στο θέμα που
έχουμε δημιουργήσει τότε πάμε παρακάτω εκεί που λέει πρόσθετες επιλογές και επιλέγουμε πως θέλουμε
να παρακολουθήσουμε το θέμα.

Πως να απαντήσω σε ένα ήδη υπάρχον μήνημα;
Πάμε στο μήνυμα που μας ενδιαφέρει και πατάμε
(κάτω-κάτω αριστερά). Τα
υπόλοιπα είναι ίδια με αυτά που κάνουμε για να στείλουμε καινούργιο μήνυμα.

…εννοούσα να βγαίνει και η παράθεση…
Για να βγει λοιπόν και η παράθεση, δηλαδή να δείξουμε σε τι απαντάμε όπως εδώ:

πατάμε στο τέλος του μηνύματος που μας ενδιαφέρει (και όχι μετά το τελευταίο μήνημα)

Μετά βλέπουμε κάτι που αρχίζει με [quote=V_Zacharis;97] το κείμενο που είχε γράψει ο
V_Zacharis και στο τέλος [/quote]. Μετά από το [/quote] μπορούμε να γράψουμε την απάντησή μας.
Πατήστε και μια προεπισκόπηση να δείτε πως φαίνεται.

.

Ας πούμε όμως ότι εγώ θέλω να απαντήσω βήμα-βήμα σε αυτό το μήνυμα και χρειάζομαι πολλές
παραθέσεις. Ανάμεσα σε δύο [quote] ΠΑΡΑΘΕΣΗ [/quote] μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε παράθεση
επιθυμούμε, αρκεί να ανοίγει με [quote] και να κλείνει με [/quote] και μετά το τελευταίο [/quote] να
γράφουμε το μήνυμά μας. Και ΠΑΝΤΑ πριν στείλουμε κάτι προεπισκόπηση!

Πως να τροποποιήσω τα μηνύματα μου;
(…κάτι έγραψα λάθος βρε αδερφέ…)
Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα μηνύματα που έχουν δημοσιεύσει.
Σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να περιορίσει αυτή την δυνατότητα αν το επιθυμεί. Η δυνατότητα να
τροποποιήσετε η να διαγράψετε τα μηνύματα σας ίσως να έχει χρονικούς περιορισμούς, ανάλογα με τίς
ρυθμίσεις που έχει κάνει ο Διαχειριστής.
Για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε (προσέχουμε το δεύτερο) ένα μήνυμα σας, πατήστε το εικονίδιο
στο μήνυμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αν το μήνυμα είναι το πρώτο στο θέμα, ίσως η
διαγραφή του να έχει σαν αποτέλεσμα την διαγραφή όλου του θέματος.
Κατά την επεξεργασία του μηνύματος μπορείτενα αφήσετε ένα σχόλιο για τους υπολοίπους χρήστες με την
αιτία ή τους λόγους που τροποποιήθηκε το μήνυμα. Ο Διαχειριστής και οι Συντονιστές έχουν την
δυνατότητα να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα μηνύματά σας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αφήσουν
κάποιο σχόλιο με την αιτία ή τους λόγους που τροποποιήθηκε το μήνυμα.
Αυτά για αρχή. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα στείλτε μήνυμα στους άλλους διαχειριστές που
λουφάρουν!!! (πλάκα κάνω φυσικά…)
Βασίλης Ζάχαρης

