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• Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ;  

• Πώσ ενεργοποιοφμε τθ «Βοικεια» ςε ζνα λογιςμικό; 

• Πώσ μποροφμε να τθ χρθςιμοποιιςουμε; 

• Γιατί είναι απαραίτθτο να ζχουμε «Βοικεια» ςε κάκε πρόγραμμα;  

• Γιατί χρθςιμοποιεί θ «Βοικεια» τισ αρχζσ του Υπερκειμζνου; 

 

Βοικεια (Help),  
Ευρετιριο,  
Κόμβοσ,  
Λζξθ κλειδί,  
Σφνδεςμόσ,  
Υπερκείμενο 
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6.1 Η «Βοήθεια» ςτον υπολογιςτή 

 

Όταν χρθςιμοποιοφμε το Λογιςμικό ι το Υλικό, μπορεί να αντιμετωπίςουμε διάφορα 
προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ. Για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων κα 
πρζπει να ανατρζχουμε ςτο αντίςτοιχο βιβλίο ι βιβλία που μασ ζχει προμθκεφςει ο 
καταςκευαςτισ του Λογιςμικοφ ι του Υλικοφ. Επειδι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, 
λόγω του όγκου και του πλικουσ των βιβλίων, οι καταςκευαςτζσ Λογιςμικοφ και 
Υλικοφ μάσ εφοδιάηουν με τθ «Βοήθεια» (Help), που τθν ζχουν ενςωματώςει ςτισ 
εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφμε ςε μορφι θλεκτρονικοφ κειμζνου με τθ χριςθ 
Υπερκειμζνου. 
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6.2 Η ενεργοποίηςη τησ «Βοήθειασ» 

 

H ενεργοποίθςθ τθσ «Βοικειασ» γίνεται με τουσ εξισ τρόπουσ:  

• Πατώντασ το πλικτρο F1 (βρίςκεται αριςτερά ςτθν πρώτθ ςειρά των πλικτρων) 

• Με επιλογι από τθ γραμμι μενοφ Βοικεια ι Help 

• Με τθ χριςθ του κουμπιοφ , όπου εμφανίηεται. 
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 Χρθςιμοποιώντασ τθν 
κατάλλθλθ λζξθ κλειδί 

Αναηθτώντασ τισ αντίςτοιχεσ 
οδθγίεσ από τον πίνακα των 
περιεχομζνων του 
αλφαβθτικοφ ευρετθρίου 
ι από τουσ Θεματικοφσ 
Καταλόγουσ 
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Όπωσ ςυμβαίνει και 
ςτα κείμενα του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ, 
ζτςι και ςτθ 
«Βοικεια» ιςχφουν 
οι αρχζσ του 
Υπερκειμζνου 
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Ερωτήςεισ 

1. Από τι αποτελείται θ «Βοικεια» ενόσ προγράμματοσ; 
2. Για ποιουσ λόγουσ οι καταςκευαςτζσ ενςωμάτωςαν τθ «Βοικεια» ςτο λογιςμικό; 
3. Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Υπερκειμζνου, ςτα οποία βαςίηεται θ 
δομι τθσ «Βοικειασ»; 
4. Γιατί θ «Βοικεια» ακολουκεί τισ αρχζσ του Υπερκειμζνου; 
5. Πώσ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τθ «Βοικεια»; 
6. Με ποιουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ «Βοικεια»; 
7. Γιατί είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τον τρόπο χριςθσ τθσ «Βοικειασ» ςτον 
υπολογιςτι μασ; 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

5. Θζλετε να φτιάξετε ζναν κφκλο ςτθ Ηωγραφικι, αλλά δεν γνωρίηετε ποιεσ 
ενζργειεσ πρζπει να κάνετε. Ποιεσ λζξεισ κλειδιά κα επιλζγατε, για να αναηθτιςετε 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθ «Βοικεια» τθσ Ηωγραφικισ; 
 
 
6. Θζλετε να ειςαγάγετε μια εικόνα ςτον Επεξεργαςτι Κειμζνου, αλλά δεν 
κυμόςαςτε πώσ γίνεται.  
• Ποιεσ είναι οι λζξεισ κλειδιά που κα χρθςιμοποιιςετε ςτθν αναηιτθςθ τθσ 

«Βοικειασ» του Επεξεργαςτι Κειμζνου, ώςτε να εμφανιςτοφν οι αντίςτοιχεσ 
οδθγίεσ; 

• Χρθςιμοποιιςτε το Θεματικό Κατάλογο τθσ «Βοικειασ» του Επεξεργαςτι 
Κειμζνου του ςχολικοφ εργαςτθρίου, για να μάκετε περιςςότερα για τισ εικόνεσ. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

7. Κατά τθν πλοιγθςθ ςασ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό επιςκεφκικατε ζνα δικτυακό τόπο 
που ςασ άρεςε και κζλετε να τον επιςκεφκείτε ξανά κάποια άλλθ ςτιγμι. Δεν 
ξζρετε, όμωσ, πώσ να «φυλάξετε» τθ διεφκυνςθ του δικτυακοφ τόπου ςτο 
Λογιςμικό Πλοιγθςθσ. Χρθςιμοποιιςτε τθ «Βοικεια» του Λογιςμικοφ Πλοιγθςθσ, 
ώςτε να βρείτε οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ των διευκφνςεων των αγαπθμζνων 
ςασ δικτυακών τόπων (κάτι ανάλογο χρθςιμοποιοφμε, όταν διαβάηουμε ζνα 
βιβλίο, για να κυμόμαςτε ςε ποια ςελίδα ζχουμε ςταματιςει το διάβαςμα). 
 
 
8. Περιθγθκείτε ςτθ «Βοικεια» που ςασ προςφζρει το Λειτουργικό Σφςτθμα των 
υπολογιςτών του ςχολικοφ εργαςτθρίου, επιλζγοντασ Ζναρξθ Βοικεια και 
υποςτιριξθ. 
Χρθςιμοποιώντασ το ευρετιριο βρείτε πώσ μποροφμε να αναηθτιςουμε ζνα 
αρχείο, που δεν ξζρουμε ςε ποιο φάκελο το ζχουμε αποκθκεφςει. 


