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Μ.4.1 Ειςαγωγι ςτθν πλατφόρμα 
 

Μ.4.1.1 Γιατί να χρθςιμοποιείτε το Forget-me-not ωσ μια ψθφιακι ςυλλογι 
αναμνιςεων 
 

Σο Forget-Me-Not επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του να δθμιουργιςουν μια ψθφιακι ςυλλογι 
αναμνιςεων θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθ κεραπεία τθσ αναπόλθςθσ. Είτε μζςω τθσ 
ιδιότθτασ του επαγγελματία ι άτυπου φροντιςτι, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να ανεβάςετε 
φωτογραφίεσ, βίντεο κλπ και να δθμιουργιςετε μια ςυλλογι, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι για ςυηιτθςθ αλλά και ωσ μια χαλαρωτικι κεραπεία για τα άτομα 
με άνοια.  
Επίςθσ, προςφζρει τθν ευκαιρία ςτθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ ι τουσ διάφορουσ 
φροντιςτζσ να ςυνεργαςτοφν ςτθν δθμιουργία τθσ πλατφόρμασ, προςκζτοντασ υλικό που 
κα βοθκιςει το άτομο ςτθν αναπόλθςθ των αναμνιςεων. Για παράδειγμα διάφορεσ 
φωτογραφίεσ που κα μποροφςαν να ξυπνιςουν αναμνιςεισ, θχογραφιςεισ αγαπθμζνων 
προςϊπων που διθγοφνται προςωπικζσ ιςτορίεσ, βίντεο ςθμαντικϊν γεγονότων ι και 
ακόμθ ζνα κείμενο που να τουσ κυμίηει ζνα ςθμαντικό γεγονόσ.  
Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι δεν κα βοθκιςετε μόνο κάποιο αγαπθμζνο πρόςωπο να 
επαναφζρει τισ αναμνιςεισ του, αλλά κα ςασ δοκεί και εςάσ θ ευκαιρία να ξαναηιςετε 
αυτζσ τισ ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ κατά τθν διάρκεια τθσ δθμιουργίασ τθσ ςυλλογισ. Ασ 
βοθκιςουμε λοιπόν τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα να πολεμιςουν κατά τθσ άνοιασ, μζςω 
τθσ αναπόλθςθσ των ςθμαντικϊν γεγονότων τθσ ηωισ τουσ.     
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Μ.4.1.2 Αςφάλεια λογαριαςμοφ 
 

Όπωσ με κάκε θλεκτρονικι υπθρεςία που επιτρζπει τθν αποκικευςθ προςωπικϊν 
δεδομζνων, ζχουν λθφκεί όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ 
αςφαλείασ των λογαριαςμϊν. Οι λογαριαςμοί είναι προςτατευόμενοι με κωδικό 
πρόςβαςθσ και οι χριςτεσ είναι υπεφκυνοι για τθ διαςφάλιςθ του κωδικοφ ι 
οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ ςχετικζσ με αυτόν. Όλα τα προςωπικά 
δεδομζνα διατθροφνται ςε διακομιςτζσ ςτθν Αγγλία, ςυνεπϊσ οι όροι χριςθσ του  Forget-
Me-Not κα διζπονται και κα ερμθνεφονται ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Αγγλίασ και τθσ 
Ουαλίασ.  
Οι χριςτεσ του  Forget-Me-Not κα είναι ςυνικωσ άτομα που βρίςκονται ςε πρϊιμα ςτάδια 
τθσ άνοιασ και εξακολουκοφν να διατθροφν τισ ψυχικζσ τουσ ικανότθτεσ. Θα ζχουν επίςθσ 
τθν δυνατότθτα, να βοθκοφνται από επαγγελματίεσ φροντιςτζσ ι οικογζνεια και φίλουσ. 
Παρόλα αυτά ο κφριοσ χριςτθσ παραμζνει το άτομο του οποίου οι αναμνιςεισ 
αποκθκεφονται ςτθν πλατφόρμα. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που κάποιοσ κοντινόσ 
άνκρωποσ του χριςτθ κα επικυμοφςε να βοθκιςει ςτθν δθμιουργία αναμνιςεων, κα 
χρειαςτεί να προςτεκεί από τον χριςτθ ωσ ςυνεργάτθσ για να μπορεί  να το κάνει.  
 
Οι ςυνεργάτεσ κα είναι ςυνικωσ επαγγελματίεσ ι και άτυποι φροντιςτζσ, που βρίςκονται 

κοντά ςτο άτομο και κα επικυμοφςαν να τον βοθκιςουν ςτθν δθμιουργία τθσ ςυλλογισ 

αναμνιςεων. αν ςυνεργάτθσ υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ που μποροφν να 

χορθγθκοφν, όπωσ το δικαίωμα να προςκζςεισ και να επεξεργαςτείσ όλεσ τισ μνιμεσ ι 

μόνο αυτζσ που εςφ ζχεισ δθμιουργιςει. 

 

Μ.4.1.3 Διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων πρόςβαςθσ 
 

Σα δικαιϊματα πρόςβαςθσ διζπονται από τουσ Όρουσ και τισ Προχποκζςεισ και τθν 

Πολιτικι Απορριτου που μπορείτε να τα βρείτε ςτθν πλατφόρμα Forget-me-not.  

 

Όπωσ αναφζρετε και πιο πάνω, ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει λογαριαςμό ι να του 

δθμιουργιςουν ζνα λογαριαςμό ςτο όνομά του, ο οποίοσ κα αποτελεί τθν προςωπικι του 

ψθφιακι ςυλλογι αναμνιςεων. τθ ςυνζχεια, οι αναμνιςεισ μποροφν να προςτεκοφν ςε 

αυτι τθν ςυλλογι μζςω δφο τρόπων: 

 

• Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι ο κάτοχοσ του λογαριαςμοφ να προςκζςει τισ δικζσ του μνιμεσ 

ατομικά ι με άμεςθ υποςτιριξθ από τον φροντιςτι, ενϊ ο κάτοχοσ του λογαριαςμοφ είναι 

παρϊν. 

 

• Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι ο κάτοχοσ του λογαριαςμοφ να προςκαλζςει ζναν ι 

περιςςότερουσ ςυνεργάτεσ να προςκζςουν αναμνιςεισ εκ μζρουσ του ςτθν προςωπικι του 
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ςυλλογι. Για παράδειγμα, εάν ο κάτοχοσ λογαριαςμοφ ηει ςε ζνα μζροσ, αλλά τα μζλθ τθσ 

οικογζνειάσ του βρίςκονται μακριά, μποροφν να προςκλθκοφν ωσ ςυνεργάτεσ και κα τουσ 

δίνετε θ δυνατότθτα να προςκζςουν μνιμεσ, οι οποίεσ κα εμφανιςτοφν ςτθν προςωπικι 

ςυλλογι του κατόχου του λογαριαςμοφ. 

 

Οι ςυνεργάτεσ μποροφν εφκολα να προςκλθκοφν επιλζγοντασ Πρόςκλθςθ ςυνεργατών: 

 

 
Μετά κα ςασ ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε μια απλι φόρμα, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για 

να προςκαλζςετε ζναν ςυνεργάτθ μζςω τθσ αποςτολισ ενόσ αυτοματοποιθμζνου 

μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. τθν ςυνζχεια ζνασ λογαριαςμόσ για τον 

ςυνεργάτθ κα δθμιουργθκεί αυτόματα και οδθγίεσ κα ςταλοφν μζςω θλεκτρονικου 

ταχυδρομείου. 

 

 
Ο κάτοχοσ του λογαριαςμοφ ςυνεχίηει να διατθρεί τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ του 

ςυνεργάτθ ςτισ αναμνιςεισ του. τθν ενότθτα Προβολι ςυνεργατϊν, ο κάτοχοσ του 

λογαριαςμοφ μπορεί να δϊςει πρόςβαςθ ςτον ςυνεργάτθ για επεξεργαςία όλου του 

υλικοφ ι να επιλζξει μόνο ςυγκεκριμζνεσ αναμνιςεισ.   

 

Ο ςυνεργάτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να προςκζςει νζο περιεχόμενο, αλλά και να το 

επεξεργαςτεί. το παράδειγμα που ακολουκεί, ο ςυνεργάτθσ ςτα αριςτερά ζχει πρόςβςθ 
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για να επεξεργαςτεί όλεσ τισ καταχωρθμζνεσ αναμνιςεισ, ενϊ ο ςυνεργάτθσ ςτα δεξιά 

μπορεί να επεξεργαςτεί μόνο τισ τρεισ πρϊτεσ αναμνιςεισ. 

 

 
Επιπρόςκετα, όταν ζνασ επαγγελματίασ φροντιςτισ προςφζρει υπθρεςίεσ ςε διάφορα 

άτομα με άνοια, δεν κα ιταν πρακτικό για τον φροντιςτι να κρατιςει ςτοιχεία ςφνδεςθσ 

για όλα τα προφίλ των ατόμων που υποςτθρίηει.  

 

Γι’αυτό το λόγο ο φροντιςτισ μπορεί να ςυνδεκεί ωσ ςυνεργάτθσ και ςτθ ςυνζχεια από  το 

προφίλ του/τθσ να επιλζγει τθν ςυλλογι που επικυμεί να επεξεργαςτεί. Ο ςυνεργάτθσ 

μπορεί βεβαίωσ να επεξεργαςτεί και το δικό του προφίλ. 
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Μ.4.2 Πρακτικι χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
 

Μ.4.2.1 Πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα 
 

Η πλατφόρμα Forget-Me-Not μπορεί να βρεκεί ςτθν παρακάτω θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

www.forgetmenotdigital.com. 

 

τθν Αρχικι ελίδα προςφζρονται δφο επιλογζσ : Εγγραφι και φνδεςθ. 
 

 
 

Οι νζοι χριςτεσ κα χρειαςτεί να επιλζξουν "Εγγραφι" και να ςυμπλθρϊςουν το αντίςτοιχο 

ζντυπο με το όνομα, το επϊνυμο, τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τον 

κωδικό πρόςβαςθσ. Επίςθσ, κα χρειαςτεί να ςυμφωνιςουν με τουσ Όρουσ και 

Προχποκζςεισ των χρθςτϊν, επιλζγοντασ Συμφωνώ και να περάςουν το ςφςτθμα 

αςφαλείασ reCaptcha που προςτατεφει τθν πλατφόρμα από κακόβουλα bots. 

http://www.forgetmenotdigital.com/
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Οι υπάρχοντεσ χριςτεσ κα επιλζγουν Σφνδεςθ για να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν ςυλλογι 

αναμνιςεων. 

 

 
Οι χριςτεσ κα χρειαςτεί να πλθκτρολογιςουν το όνομα του χριςτθ, το οποίο είναι θ 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ που χρθςιμοποίθςαν για εγγραφι και τον κωδικό πρόςβαςθσ τουσ, 
και ςτθν ςυνζχεια να επιλζξουν τθν επιλογι Σφνδεςθ. Επίςθσ δίνετε θ δυνατότθτα ςτουσ 
χριςτεσ να επιςτρζψουν ςτθν επιλογι Εγγραφι ι να επαναφζρουν τον κωδικό πρόςβαςθσ 
τουσ.  
Οι ςυνεργάτεσ που προςκαλοφνται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κα ζχουν ιδθ λάβει 
τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ τουσ, οπότε πρζπει να επιλζξουν  φνδεςθ και να προχωριςουν ωσ 
υπάρχοντεσ χριςτεσ. 
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Εάν ζνασ χριςτθσ επικυμεί να επαναφζρει τον κωδικό πρόςβαςισ του, μπορεί να το κάνει 
ανά πάςα ςτιγμι κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι Επαναφορά κωδικοφ πρόςβαςθσ και να 
ακολουκιςει τισ οδθγίεσ. 

Μ.4.2.2 Πϊσ να οργανϊςετε τθν ςυλλογι αναμνιςεων  
 

Κάκε νζα καταχωρθμζνθ ανάμνθςθ μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ όπωσ μια 
φωτογραφία, ζνα κείμενο, βίντεο ι θχογράφθςθ, αλλά ακόμθ και ζνα ςυνδυαςμό των πιο 
πάνω ανάλογα με τον χριςτθ.  
 

Κάκε νζα ανάμνθςθ μπορεί να καταχωρθκεί κάτω από  μία ι περιςςότερεσ 

προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ κα διευκολφνουν οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ 

αναηιτθςθ. Με τθν προςκικθ μιασ κατθγορίασ, θ εξεφρεςθ μιασ ανάμνθςθσ γίνετε 

ευκολότερθ μζςω μιασ φιλτραριςμζνθσ αναηιτθςθσ. 

 

• Για παράδειγμα, φανταςτείτε ζναν χριςτθ που ζχει δθμιουργιςει πάνω από 100 

αναμνιςεισ, αλλά ςτθ ςυνζχεια προςπακεί να βρει μια ςυγκεκριμζνθ ανάμνθςθ λίγουσ 

μινεσ αργότερα. Ο χριςτθσ γνωρίηει ότι θ ανάμνθςθ που αναηθτά ςχετίηεται με ζνα γάμο 

ςτθ δεκαετία του 1960, οπότε χρθςιμοποιόντασ το φίλτρο, και επιλζγοντασ τθν κατθγορία 

"weddings" και τθν κατθγορία "1960s", θ ανάμνθςθ κα πρζπει να εμφανίηεται ςτθ λίςτα 

των αποτελεςμάτων. 

 

Οι προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ ζχουν οργανωκεί με τρόπο που διευκολφνει τουσ χριςτεσ 

να τισ ανακζςουν, αλλά και να τισ αναηθτιςουν αργότερα: 

 

Χρονικζσ περίοδοι Πριν το 1920, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 
2000, 2010 

Σθμαντικά γεγονότα Γενζκλια, γάμοι, απϊλειεσ, επζτειοι, εορταςμοί, γεννιςεισ 

Στάδια ηωισ Παιδικά χρόνια, , γονείσ, εργαςία, ςφνταξθ, ςτρατιωτικι κθτεία 

Διακοπζσ Διακοπζσ, φεςτιβάλ, ταξίδια 

Τοποκεςία Σπίτι, ςχολείο, εργαςία, φφςθ, μζρθ 

Άνκρωποι Σφντροφοσ, ςυνάδελφοι, φίλοι, γείτονεσ, δάςκαλοι, , ςυγγενείσ 

Ζϊα Κατοικίδια, άλλα ηϊα 

Δραςτθριότθτεσ Χόμπι, μαγειρικι, ακλιματα, πολιτιςμόσ και τζχνθ, διάβαςμα, 
ψυχαγωγία, ταξίδια, κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, πνευματικι ηωι 

 

 

Όταν επεξεργάηεςτε μια ανάμνθςθ, ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ μπορείτε να προςκζςετε 

και μια κατθγορία ςτθν ανάμνθςθ ςασ επιλζγοντασ οποιαδιποτε από τισ προκακοριςμζνεσ 

κατθγορίεσ. Η προςκικθ πολλαπλϊν κατθγοριϊν ςυνιςτάται για καλφτερα αποτελζςματα 

αναηιτθςθσ. 
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Όταν προςπακείτε να αναηθτιςετε μια ςυγκεκριμζνθ ανάμνθςθ, θ εφαρμογι φίλτρου  
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί επιλζγοντασ τισ ςχετικζσ κατθγορίεσ ςτθν αρχικι ςελίδα όπου 
εμφανίηονται όλεσ οι αναμνιςεισ. 
 

 
Όταν δεν υπάρχουν φίλτρα κατθγορίασ, οι αναμνιςεισ κα προβάλλονται θ μία μετά τθν 
άλλθ, ζωσ ότου ο χριςτθσ επιλζξει μία κάνοντασ κλικ ςε αυτι. 
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Μ.4.3 Τρόποι δθμιουργείασ αναμνιςεων ςτθν πλατφόρμα 
 
Μια νζ ανάμνθςθ μπορεί να είναι τόςο απλι, ι τόςο πλοφςια όςο ο δθμιουργόσ τθσ κα 
ικελε να είναι. Μια ανάμνθςθ μπορεί να αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα από τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
• Ειςαγωγι κειμζνου 
• Τπερςφνδεςμοι ωσ μζροσ τθσ ειςαγωγισ κειμζνου 
•Αρχείο εικόνασ 
• Αρχείο ιχου 
• Ενςωματωμζνο βίντεο από το Youtube 
• Οικιακζσ εγγραφζσ βίντεο μζςω του Youtube 
• Διαφάνειεσ παρουςίαςθσ που ζγιναν ςε ζνα βίντεο μζςω του Youtube 
 
Οι εικόνεσ, τα αρχεία ιχου και τα ενςωματωμζνα βίντεο μποροφν να περιγραφοφν ςε μια 
ςφντομθ λεηάντα, θ οποία εμφανίηεται ακριβϊσ κάτω από το αρχείο για μια ανάμνθςθ. Αν 
το πλαίςιο λεηάντασ είναι κενό κατά τθν επεξεργαςία τθσ ανάμνθςθσ, το αρχείο κα 
εμφανιςτεί χωρίσ λεηάντα. 
 

Μ.4.3.1 Ειςαγωγι και επεξεργαςία κειμζνου 
 

Ο ρόλοσ του κειμζνου ςτθν δθμιουργεία μια νζασ ανάμνθςθσ είναι να παρζχει ζνα πλαίςιο 
για τθν ανάμνθςθ. Οι χριςτεσ μποροφν να περιγράψουν με λίγα λόγια ι φράςεισ το 
περιεχόμενο τθσ ανάμνθςθσ, ςυνικωσ με τθν βοικεια του φροντιςτι τουσ. Δεν υπάρχουν 
περιοριςμοί ςχετικά με το τι κα πρζπει να περιλαμβάνετε ςτο κείμενο, αλλά μερικζσ 
προτροπζσ μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθ καλφτερθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου του 
κειμζνου: 
 
•Πότε? 
•Ποφ? 
• Ποιοσ και με ποιόν; 
• Σί οδιγθςε ςτθ μνιμθ; 
• Ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ; 
•Πϊσ ςυνζβθ? 
• Σι ςυναιςκιματα προκάλεςε; 
 
Τπάρχουν δφο προςεγγίςεισ για τθν ειςαγωγι του κειμζνου: 
 
 Ο χριςτθσ μπορεί απλά να κάνει κλικ ςτο πλαίςιο κειμζνου και να αρχίςει να 
πλθκτρολογεί και όταν τελειϊςει να αποκθκεφςει τθν καταχϊρθςθ μζςω τθσ επιλογισ 
"Αποκικευςθ ςτοιχείου κειμζνου". Αυτό επιτρζπει απλζσ περιγραφζσ τθσ μνιμθσ ςε λίγα 
λόγια ι προτάςεισ. 
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Η άλλθ επιλογι είναι να χρθςιμοποιθκεί θ επιλογι τθσ μορφοποίθςθσ που επιτρζπει ςτουσ 
χριςτεσ να κάνουν το κείμενό τουσ να εμφανίηεται ςτθν μορφι που ορίηεται από τουσ 
ίςιουσ . Αυτό επιτρζπει πιο κομψά κείμενα, παρζχοντασ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ  
 
ςχετικά με τθν ανάμνθςθ και δθμιουργεί ζτςι μια όμορφθ ιςτορία για να διαβαςτεί κατά τθ 
διάρκεια των ςυνεδριϊν αναπόλθςθσ. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ο επεξεργαςτισ κειμζνου χρθςιμοποιεί τα τυπικά κουμπιά μορφοποίθςθσ κειμζνου: 
 

 Το επιλεγμζνο κείμενο κα εμφανίηεται με ζντονουσ χαρακτιρεσ. 
 
 

 Το επιλεγμζνο κείμενο θα εμφανιςτεί με πλάγια γραφή. 
 
Η ζντονθ και θ πλάγια γραφι μποροφν να ςυνδυαςτοφν για να ςχθματίςουν ζνα κείμενο 
και ςτισ δφο μορφζσ μαηί. 
 

 Οι επιλεγμζνεσ παραγράφουσ μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ μία λίςτα ςθμείων 
κουκκίδων. 
 

 Οι επιλεγμζνεσ παραγράφουσ μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ αρικμθμζνθ λίςτα. 
 

 Σο κουμπί Αναίρεςθ μπορεί να αντιςτρζψει τθν τελευταία ςου μορφοποίθςθ ι 
πλθκτρολόγθςθ. Αναιρεί τθν τελευταία ειςαγωγι. 
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 Σο επιλεγμζνο κείμενο κα διαγράφει οποιαδιποτε μορφοποίθςθ που εφαρμόςτθκε 
προθγουμζνωσ 

 Επιλζξτε τθν πρόταςθ ςασ, ι μζροσ του κειμζνου, ςτθ ςυνζχεια κάντε 
κλικ ςε ζνα από τα τρία κουμπιά ευκυγράμμιςθσ για να το ευκυγραμμίςετε ςτο κζντρο, 
προσ τα αριςτερά ι προσ τα δεξιά. 

 Για να προςκζςετε μια υπερςφνδεςθ ςτο κείμενο, υπογραμμίςτε ποια λζξθ κα 
οδθγιςει ςε αυτό και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτο ςφμβολο υπερςφνδεςθσ για να 
προςκζςετε τθ διεφκυνςθ URL προοριςμοφ (τθ διεφκυνςθ του ιςτότοπου). Δείτε 
λεπτομερι περιγραφι παρακάτω. 
 

Μ.4.3.2 Προςκικθ ενόσ υπερςφνδεςμου  
Οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ μπορεί να είναι χριςιμεσ και ενδιαφζρουςεσ για χριςθ κατά τθ 
διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ αναπόλθςθσ, οπότε γιατί να μθν τισ προςκζςετε ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ανάμνθςθσ ςτο Forget-me-not. Αv υποκζςουμε ότι το άτομο με 
άνοια ενδιαφζρεται για τα αεροπλάνα του Β 'Παγκοςμίου Πολζμου. Αντί να αναηθτά πάντα 
φωτογραφίεσ ι ιςτότοπουσ ςχετικά με αυτά τα αεροςκάφθ, το άτομο που δθμιουργεί τθν 
ανάμνθςθ κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει ζνα υπερςφνδεςμο ςε ζναν ςυγκεκριμζνο 
ιςτότοπο και να το χρθςιμοποιεί ςε μια ςυνεδρία αναπόλθςθσ. Για να προςκζςετε ζνα 
υπερςφνδεςμο, ακολουκιςτε τα εξισ βιματα: 
 
• Αφοφ προςκζςετε κείμενο ςτο πλαίςιο κειμζνου, πρζπει να επιλζξετε (επιςθμάνετε) μια 
λζξθ ι λίγεσ λζξεισ που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα. 
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• Μόλισ επιςθμανκεί το τμιμα του κειμζνου, κάντε κλικ ςτο κουμπί υπερςφνδεςθσ ςτθ 
γραμμι μορφισ κειμζνου. 
• Αυτό κα ανοίξει ζνα πλαίςιο όπου πρζπει να γράψετε ι να επικολλιςετε τθν ακριβι 
διεφκυνςθ URL (διεφκυνςθ ιςτότοπου) και να τθν αποκθκεφςετε. 
• Δθμιουργείται θ υπερ-ςφνδεςθ. Σϊρα μπορείτε να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο 
κάνοντασ κλικ ςτθν υπερςφνδεςθ κάκε φορά που ανοίγετε το ςτοιχείο μνιμθσ. 
 

Μ.4.3.3 Αρχείο εικόνασ  

 
Οι εικόνεσ και οι φωτογραφίεσ μποροφν να ανζβουν ςτισ δφο πιο κοινζσ μορφζσ εικόνασ 
JPG και PNG. Οι χριςτεσ δεν χρειάηεται να ανθςυχοφν για το μζγεκοσ ι τισ διαςτάςεισ του 
αρχείου, κακϊσ όλεσ οι εικόνεσ μεταςχθματίηονται αυτόματα κατά το ανζβαςμα. 
 
Οι χριςτεσ πρζπει απλϊσ να μεταβοφν ςτθν ενότθτα Εικόνεσ  και ςτθ ςυνζχεια κάτω από 
τθν εντολι Ανεβάςτε νζα εικόνα, οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν Επιλογι αρχείου, το 
οποίο κα ανοίξει ζνα παράκυρο μεταφόρτωςθσ (ανζβαςμα) που τουσ  επιτρζπει να 
περιθγθκοφν ςτο ςφςτθμα αρχείων και να επιλζξουν τθν εικόνα ι τισ εικόνεσ που 
επικυμοφν να ανεβάςουν ςτθν πλατφόρμα. Προςφζρετε θ δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ 
πολλαπλϊν εικόνων ταυτόχρονα επιλζγοντασ περιςςότερεσ εικόνεσ και ςτθ ςυνζχεια, 
ολοκλθρϊνοντασ τθ μεταφόρτωςθ κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί (Άνοιγμα) ςτο κάτω μζροσ του 
παρακφρου. Ανάλογα με το μζγεκοσ και τον αρικμό των εικόνων, κακϊσ και τθν ταχφτθτα 
φόρτωςθσ τθσ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο θ προςκικθ μπορεί να διαρκζςει λίγα 
δευτερόλεπτα. 
   

 
 

Κατά τθ μεταφόρτωςθ περιςςότερων από μία εικόνων, οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν 
ποια εικόνα κα πρζπει να οριςτεί ωσ θ προεπιλεγμζνθ εικόνα κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο 
με το αςτεράκι κάτω από τθν εικόνα που κα ζχει ανεβάςει. Η προεπιλεγμζνθ εικόνα κα 
εμφανίηετε ςτθν προεπιςκόπθςθ των αναμνιςεων όπου οι αναμνιςεισ παρουςιάηονται. 
 
Οι χριςτεσ μποροφν επίςθσ να αναδιατάξουν τισ φωτογραφίεσ με μια προτιμϊμενθ ςειρά, 
ϊςτε να εμφανίηονται ςε μια λογικι για αυτοφσ ςειρά. Αυτό γίνεται με μια απλι μεταφορά 
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και απόκεςθ των φωτογραφιϊν κατά τθν διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ. Κάντε κλικ ςτθ 
φωτογραφία, κρατιςτε παρατεταμζνο κλικ και ςφρετε τθ φωτογραφία ςτθν επικυμθτι 
κζςθ, ςτθ ςυνζχεια αφιςτε τθ φωτογραφία ςτθ νζα τθσ κζςθ. 
 
 
 
Οι χριςτεσ μποροφν επίςθσ να προςκζςουν μια λεηάντα κάτω από τθ φωτογραφία για να 
περιγράψουν ι να προςδιορίςουν τθ φωτογραφία. Οι λεηάντεσ μποροφν να προςτεκοφν 
ςτισ φωτογραφίεσ μόνο όταν μεταφορτϊνονται ωσ μεμονωμζνεσ φωτογραφίεσ, μία προσ 
μία. Όταν μεταφορτϊνονται ταυτόχρονα πολλζσ φωτογραφίεσ, μόνο ςτθν πρϊτθ 
φωτογραφία κα εμφανίηετε θ λεηάντα. 
 

Μ.4.3.4 Ενςωμάτωςθ ενόσ  βίντεο από το YouTube 

 
Οι αναμνιςεισ μποροφν επίςθσ να ενεργοποιθκοφν παρακολουκϊντασ ζνα βίντεο, ζνα 
απόςπαςμα μιασ αγαπθμζνθσ ταινίασ ι μια ιδιωτικι καταγραφι ενόσ οικογενειακοφ 
γεγονότοσ. Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο αποκθκευτικόσ χϊροσ που χρειάηετε και να 
διατθριςουμε τα πλεονεκτιματα που προςφζρει το βίντεο θ πλατφόρμα Forget-me-not 
χρθςιμοποιεί το YouTube για τθν αποκικευςθ των βίντεο, και δίνετε θ δυνατότθτα να 
παρουςιάηονται μζςω τθσ πλατφόρμασ. Λόγω τθσ χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ, οι χριςτεσ 
δεν μποροφν να ενςωματϊςουν αρχεία βίντεο απευκείασ από τον υπολογιςτι ι τθ 
ςυςκευι τουσ και κα πρζπει πάντα να μεταβοφν μζςω του YouTube. 
 

 
 

Για να ανεβάςετε ζνα υπάρχον βίντεο από το YouTube: 

 Ανοίξτε ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοφ ι τθν εφαρμογι YouTube ςε μια ςυςκευι 
και μεταβείτε ςτθν κφρια ςελίδα του YouTube. 

 Αναηθτιςτε και εντοπίςτε ζνα βίντεο που κζλετε να ενςωματϊςετε ςτο ςτοιχείο. 

 Αντιγράψτε τθ διεφκυνςθ URL (διεφκυνςθ ιςτοφ) από τθ γραμμι διευκφνςεων ςτθν 
κορυφι του παρακφρου του YouTube. 

o Αντιγραφθ URL, Επιλζξτε τθ διεφκυνςθ URL, Κάντε δεξί κλικ ςε εκείνο για να 
εμφανιςτεί το μενοφ και κάντε κλικ ςτθν ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ) 
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Εναλλακτικά: Επιλζξτε τη διεφθυνςη URL και χρηςιμοποιήςτε τη ςυντόμευςη 
πληκτρολογίου Ctrl + C 
 

 
 
 
 
 
 

• Σϊρα που ζχετε αντιγράψει τθ διεφκυνςθ URL του επικυμθτοφ βίντεο ςτο 
YouTube, επιςτρζψτε ςτθν πλατφόρμα Forget-me-not, όπου δθμιουργείτε 
τθν ανάμνθςθ και τοποκετιςτε το ςτο πλαίςιο "φνδεςμοι YouTube". 

• Για να επικολλιςετε τθ διεφκυνςθ URL, κάντε δεξί κλικ ςτο πλαίςιο για να 
εμφανίςετε το μενοφ και κάντε κλικ ςτθν ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ) 

 
Εναλλακτικά: Κάντε κλικ ςτο πλαίςιο και χρθςιμοποιιςτε τθ ςυντόμευςθ 
πλθκτρολογίου Ctrl + V 
 

 Μπορείτε να προςκζςετε μια ςφντομθ περιγραφι του βίντεο ςτο πλαίςιο 
ΛΕΖΑΝΤΑ. Εμφανίηεται κάτω από το βίντεο, όταν εμφανίηεται ωσ μζροσ τθσ μνιμθσ. 

 Αποκθκεφςτε το ενςωματωμζνο βίντεο κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί "Αποκικευςθ 
ςτοιχείου YouTube" 

 Η προεπιςκόπθςθ βίντεο κα πρζπει να εμφανίηεται ςτο ςτοιχείο τθσ ανάμνθςθσ ςασ 
τϊρα. 
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Για να ανεβάςετε ζνα βίντεο από τον υπολογιςτι ι τθ ςυςκευι ςασ: 
 
• Όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, λόγω τθσ χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ, οι χριςτεσ 
δεν μποροφν να ενςωματϊςουν αρχεία βίντεο απευκείασ από τον υπολογιςτι ι τθ 
ςυςκευι τουσ. Τπάρχει, ωςτόςο, ζνασ εφκολοσ τρόποσ να το κάνετε μζςω του YouTube. 
• Οι χριςτεσ πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα προφίλ ςτο YouTube ι απλϊσ να ςυνδεκοφν με 
τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ του Google. 
• Η διαδικαςία φόρτωςθσ ενόσ βίντεο δεν είναι δφςκολθ και περιγράφεται λεπτομερϊσ 
ΕΔΩ: 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=e
n-GB&oco=1 
• Μετά τθ μεταφόρτωςθ του βίντεο, βεβαιωκείτε ότι θ ρφκμιςθ Απόρρθτο για το βίντεό 
ςασ ςτο YouTube ζχει οριςτεί ςε Μθ κακοριςμζνθ. Με αυτόν τον τρόπο, άλλα άτομα δεν 
μποροφν να προβάλουν το βίντεό ςασ, αλλά είναι διακζςιμο για μεταφόρτωςθ ςτθν 
πλατφόρμα. 
• Αφοφ φορτωκεί το βίντεό ςασ ςτο YouTube, μπορείτε να προχωριςετε με τον ίδιο τρόπο 
όπωσ περιγράφεται πιο πάνω. 
 

Μ.4.3.5 Προςκικθ παρουςίαςθσ διαφανειϊν που ζγιναν ςε ζνα βίντεο μζςω του 
YouTube 
 

Μερικζσ φορζσ τα μζλθ τθσ οικογζνειασ δθμιουργοφν διαφάνειεσ παρουςίαςθσ με 
φωτογραφίεσ και κείμενο ζτςι ϊςτε να βοθκιςουν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ να 
προςδιορίςουν τισ αναμνιςεισ τουσ. Αυτζσ οι παρουςιάςεισ μποροφν να μετατραποφν ςε 
βίντεο και να μεταφορτωκοφν ςτο YouTube, ϊςτε να ενςωματωκοφν ςτθ ςυνζχεια ςε μια 
ψθφιακι ςυλλογι αναμνιςεων Forget-me-not. 
 



        

Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν παραγωγι αυτισ τθσ ζκδοςθσ δε ςυνιςτά ζγκριςθ του 
περιεχομζνου, κακϊσ αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων και θ Επιτροπι δε μπορεί να 

κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτι.. 
Project ID Number:2017-1-UK01-KA202-036686 

 

Αυτό κα είναι χριςιμο κυρίωσ για τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ιδθ δθμιουργιςει τζτοιεσ 
παρουςιάςεισ και κα ικελαν να τουσ ενςωματϊςουν ςε μια ψθφιακι ςυλλογι 
αναμνιςεων με πιο ςφγχρονο τρόπο. Ανάλογα με τον τφπο και τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ 
παρουςίαςθσ (PowerPoint, Keynote, Impress) υπάρχουν διαδικτυακοί οδθγοί που ςασ 
βοθκοφν να μετατρζψετε τισ παρουςιάςεισ ςασ ςε απλά βίντεο που μπορείτε να 
ενςωματϊςετε ςτισ ψθφιακζσ ςυλλογζσ αναμνιςεων, αντί να ανοίξετε ςε άλλο λογιςμικό 
για να δείτε αυτιν τθν παρουςίαςθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να 
αναηθτιςετε διαδικτυακά οδθγίεσ ι να ακολουκιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 
 
• Μετατροπι παρουςιάςεων PowerPoint ςε βίντεο (χριςτεσ Windows / Microsoft Office) 
https://support.office.com/en-us/article/turn-your-presentation-into-a-video-c140551f-
cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83 
 
• Μετατροπι των παρουςιάςεων Keynote ςε βίντεο (χριςτεσ του iOS / Apple Office) 
https://support.apple.com/kb/PH26007?locale=en_US 
 
• Μετατροπι εντυπϊςεων ςε βίντεο (οποιοδιποτε λειτουργικό ςφςτθμα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθςτϊν του Linux / LibreOffice) 
https://ask.libreoffice.org/en/question/76096/how-to-turn-libreoffice-impress-into-video-
mp4-format/ 
 
 

Μ.4.3.6 Προςκικθ αρχείων ιχου 
 

Σα αρχεία ιχου μποροφν να προςτεκοφν ςε μια ανάμνθςθ με παρόμοιο τρόπο όπωσ με τισ 
εικόνεσ. Η πλατφόρμα υποςτθρίηει τθ δθμοφιλζςτερθ μορφι αρχείων μουςικισ MP3. Αν θ 
εγγραφι δεν είναι ςε μορφι MP3, μπορεί να μετατραπεί με μερικά κλικ χρθςιμοποιϊντασ 
λογιςμικό επεξεργαςίασ ιχου ι ακόμθ πιο εφκολα μζςω ενόσ ιςτότοπου όπωσ: 
https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3 
 

 

https://support.office.com/en-us/article/turn-your-presentation-into-a-video-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://support.office.com/en-us/article/turn-your-presentation-into-a-video-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://support.apple.com/kb/PH26007?locale=en_US
https://ask.libreoffice.org/en/question/76096/how-to-turn-libreoffice-impress-into-video-mp4-format/
https://ask.libreoffice.org/en/question/76096/how-to-turn-libreoffice-impress-into-video-mp4-format/
https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3
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Οι χριςτεσ πρζπει απλά να μεταβοφν ςτθν ενότθτα Θχοσ μιασ καταχϊρθςθσ και ςτθ 
ςυνζχεια κάτω από το κείμενο Ανεβάςτε νζο ιχο (MP3), οι χριςτεσ κάνουν κλικ ςτο  
Επιλογι αρχείου, το οποίο κα ανοίξει ζνα παράκυρο μεταφόρτωςθσ που ςασ επιτρζπει να 
περιθγθκείτε ςτο ςφςτθμα των αρχείων ςασ και να επιλζξετε το αρχείο ιχου που 
επικυμείτε να μεταφορτϊςετε.  
 
Μπορείτε επίςθσ να προςκζςετε μια ςφντομθ περιγραφι του αρχείου ιχου ςτο πλαίςιο 
Λεηάντα θ οποία εμφανίηεται κάτω από το εικονίδιο του αρχείου ιχου. 
 
 
 
 


