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Διάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

- Λεηηνπξγηθό: Windows 2000/XP/Vista 

- Δπεμεξγαζηήο: Pentium III ζηα 800Mhz 

- RAM: 256MB 

- Κάξηα γξαθηθώλ: 16MB κε ππνζηήξημε OpenGL 1.1 

- Χώξνο δίζθνπ γηα Cruiser: 99MB 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα έρεηε Administrator privileges. 
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1 Γιασείπιζη καναλιών ζηον Άηλανηα Αιγαίος 

Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ άηιαληα Αηγαίνπ, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε 

ην  «θαλάιη» ηεο εθαξκνγήο. Γηα λα ην θάλεηε απηό, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Αλνίμηε ηελ εθαξκνγή Άηιαληαο Αηγαίνπ.  

2. Δπηιέμηε «Ρπζκίζεηο→Γηαρείξηζε θαλαιηώλ» από ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο (βι. εηθόλα 1). 

 

Εικόνα 1 

ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί έλα λέν παξάζπξν κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαλαιηώλ», πνπ πεξηέρεη 

ηνπο ηίηινπο ησλ θαλαιηώλ (βι. παξαθάησ εηθόλα). 

 

Εικόνα 2 

3. Κάληε θιηθ κε ην πνληίθη ζαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηνπ θαλαιηνύ πνπ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ώζηε λα επηιεγεί (όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα).  

 

4. Πηέζηε ην θνπκπί «Δγθαηάζηαζε» (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2). Μόιηο ε εγθαηάζηαζε 

νινθιεξσζεί, ε θόθθηλε θνπθθίδα ζα κεηαηξαπεί ζε πξάζηλε (βι. Δηθόλα 3).  
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Εικόνα 3 

5. Γηα λα εκθαληζηεί ην θαλάιη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο πηέζηε ην θνπκπί «Δλεξγνπνίεζε» (βι. 

Δηθόλα 4). 

 

Εικόνα 4 

6. Γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν πηέζηε ην θνπκπί «Δληάμεη».  
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2 Δπιλογή σάπηη 

Με ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, ζηε δεμηά πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη έλαο 

θαηάινγνο από ράξηεο (Γεσκνξθνινγηθόο, Γεσινγηθόο, θιπ.). 

 

Δπηιέγνληαο θάπνηνλ από απηνύο, ν επηιεγκέλνο ράξηεο εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηεο 

εθαξκνγήο, ελώ ζηε δεμηά πεξηνρή εκθαλίδεηαη έλα πεξηγξαθηθό θείκελν, κε ζρεηηθνύο 

ζπλδέζκνπο ζην δηαδίθηπν, ππόκλεκα, θιπ. 

 

Γηα λα επηιέμεηε λέν ράξηε, παηήζηε ην θνπκπί  πάλσ από ην θείκελν, γηα λα επηζηξέςεηε 

ζηελ αξρηθή ζειίδα επηινγήο ραξηώλ. 

Δπηιέγνληαο ην tab «Δμεξεπλεηήο», θάησ από ηελ πεξηνρή θεηκέλνπ, εκθαλίδνληαη ηα επίπεδα 

από ηα νπνία απνηειείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο. 
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Γηα λα μαλαεκθαλίζεηε ηελ πεξηνρή θεηκέλνπ, επηιέμηε ην tab «Χάξηεο». 

Αλ έρεηε ζπλδεζεί σο πξνρσξεκέλνο ρξήζηεο ή σο δηαρεηξηζηήο, ηόηε εθηόο από ηα δύν tabs 

πνπ αλαθέξακε, ηνπο Χάξηεο θαη ηνλ Δμεξεπλεηή, εκθαλίδεηαη θαη έλα ηξίην tab, ε 

«Αλάθηεζε», όπνπ εκθαλίδνληαη θάπνηνη ζύλδεζκνη πνπ έρεη νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο. 
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3 Υπονολοςπίδα 

Σα δεδνκέλα κεξηθώλ από ηνπο ράξηεο έρνπλ θαη ρξνληθή δηάζηαζε. Π.ρ., ν πιεζπζκόο ησλ 

δηαθόξσλ πεξηνρώλ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. Γηα λα δνύκε ηα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο, ρξεζηκνπνηνύκε ηε ρξσλνινπξίδα: 

 

Μεηαθηλώληαο κε ηνλ πνληηθό ηελ θόθθηλε γξακκή ηεο ρξσλνινπξίδαο ζε θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή, δίλνπκε εληνιή ζην ράξηε λα εκθαλίζεη ηα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζ’ απηή ηε 

ρξνληθή ζηηγκή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηνλ πιεζπζκηαθό ράξηε, βάδνληαο ηε ρξνλνινπξίδα 

δεμηά, βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ελώ βάδνληαο ηε ρξνλνινπξίδα 

αξηζηεξά, βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1971, θαη ν ράξηεο ρξσκαηίδεηαη αλάινγα, 

ώζηε λα αληαλαθιά ην δηαθνξεηηθό πιεζπζκό θάζε πεξηνρήο. 
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4 Αλλαγή κλίμακαρ Υάπηη: Δπγαλείο Μεγεθςνηικού Φακού 

 
Γηα λα αιιάμεηε ηελ θιίκαθα ηνπ ειεθηξνληθνύ ράξηε αξθεί λα παηήζεηε 

έλα από ηα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη δίπια ζην κεγεζπληηθό θαθό, είηε ην ζπλ 

(+ Χάξηεο κεγάιεο θιίκαθαο, zoom in) είηε ην πιελ (- Χάξηεο κηθξήο 

θιίκαθαο, zoom out). Αλ θάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζε έλα ζεκείν πάλσ ζην 

ράξηε ηόηε γίλεηαη απηόκαηε εζηίαζε (εκβάζπλζε) ζε απηό ην ζεκείν. Αλ 

θάλεηε δεμί θιηθ ηόηε γίλεηαη απηόκαηε αλάδπζε (zoom out) από ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αξθεί λα είλαη επηιεγκέλν ην εξγαιείν πινήγεζεο 

(ρεξάθη, navigation tool). Σέινο, γπξίδνληαο ηνλ ηξνρό ηνπ πνληηθνύ πξνο ηα 

πάλσ, γίλεηαη εκβάζπλζε ηνπ ράξηε, ελώ γπξίδνληαο ηνλ ηξνρό ηνπ πνληηθνύ 

πξνο ηα θάησ, γίλεηαη αλάδπζε ηνπ ράξηε. 
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5 Αλλαγή οπηικήρ γωνίαρ: Μεηάβαζη από ηο διζδιάζηαηο ζηον 

ηπιζδιάζηαηο σάπηη 

 

Σν ινγηζκηθό ζάο επηηξέπεη λα δείηε ηνλ ειεθηξνληθό ράξηε 

είηε α) ζε δύν δηαζηάζεηο (δηζδηάζηαηνο)  

 

 

είηε  

 

 

 

β) ζε ηξεηο δηαζηάζεηο νπόηε κπνξείηε λα δείηε ην αλάγιπθν 

ηεο πεξηνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα λα πεξάζεηε από ην δηζδηάζηαην ζηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε ή αληίζηξνθα παηήζηε 

ην θνπκπί «3D» πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα δίπια. Όηαλ βιέπεηε ην δηζδηάζηαην ράξηε, 

ην θνπκπί είλαη απνεπηιεγκέλν (πξώηε εηθόλα). Όηαλ βιέπεηε ηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε, 

ην θνπκπί είλαη επηιεγκέλν (δεύηεξε εηθόλα).  

 

  

ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ κπνξείηε λα δείηε δύν ζηηγκηόηππα από ηνλ ηξηζδηάζηαην ράξηε. 

Η δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν ζηηγκηόηππα βξίζθεηαη ζην κέγεζνο ηεο νπηηθήο γσλίαο. 
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Γηα λα αιιάμεηε νπηηθή γσλία, θαιό είλαη λα πηέδεηε δηαδνρηθά ην θνπκπί πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ πιελ δει. λα ην θηλείηε κία θνξά λα πεξηκέλεηε λα αιιάμεη ε 

πξνβνιή ηνπ ράξηε θαη λα αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα θηάζεηε ζηελ 

νπηηθή γσλία πνπ ζέιεηε.  



 Ηιεθηξνληθόο, Γηαδξαζηηθόο Άηιαληαο ηνπ Αηγαίνπ 30/04/2009 

Δγρεηξίδην Χξήζεο  

 

12 

 

6 Πλοήγηζη ζηο σάπηη 

6.1 Επγαλείο πλοήγηζηρ 

 

Γηα λα κεηαθηλεζείηε πάλσ ζην ράξηε, ρξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν 

πινήγεζεο (ην θνπκπί κε ην ρεξάθη). Κάλεηε θιηθ πάλσ ζην εξγαιείν ώζηε 

λα επηιεγεί (ην ρξώκα ηνπ γίλεηαη γαιάδην θαη ν δξνκέαο ηνπ πνληηθνύ έρεη 

ηε κνξθή ρεξηνύ). Σόηε κπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην ράξηε πνπ θαίλεηαη 

ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πξνο ηελ πεξηνρή πνπ ζαο ελδηαθέξεη (κε 

αξηζηεξό θιηθ θαη θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζαλ λα ηξαβάηε ην ράξηε). Δπίζεο 

κπνξείηε θαηεπζείαλ λα πάηε ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή πνπ ζαο ελδηαθέξεη (αλ 

απηή θαίλεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ράξηε) θαη κε δηαδνρηθά θιηθ κπνξείηε λα 

εκβαζύλεηε (λα θάλεηε zoom in). 
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7 Πςξίδα  

 

ηελ πάλσ αξηζηεξή πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ε ππμίδα. Η 

ππμίδα δείρλεη ην γεσγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνύ πάλσ κέξνπο 

ηεο νζόλεο. Όηαλ πεξηζηξέθνπκε ην ράξηε ε ππμίδα, δείρλεη πνην 

ζεκείν ηνπ ράξηε έρεη έξζεη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο (βι. 

παξαθάησ εηθόλεο) 

 

  

 

ηελ αξηζηεξή εηθόλα ε έλδεημε ηεο ππμίδαο είλαη Β, ελώ ζηε δεμηά ε έλδεημε ηεο ππμίδαο 

είλαη Γ.  

Γηα λα επαλαθέξεηε ην βνξξά ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο, απιώο θάληε θιηθ κέζα ζηελ ππμίδα. 
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8 Πεπιζηποθή ηού σάπηη  

Γηα λα πεξηζηξέςεηε ην ράξηε ζαο, παηήζηε ηνλ αξηζηεξό θνπκπί ηνπ πνληηθνύ πάλσ ζηελ 

ππμίδα θαη, θξαηώληαο ην θνπκπί παηεκέλν, πεξηζηξέςηε ηελ ππμίδα. Αλ ζέιεηε λα ζηξίςεηε ην 

ράξηε πξνο ηα αξηζηεξά, ζηξίςηε ηελ ππμίδα πξνο ηα αξηζηεξά, αλ ζέιεηε λα ηνλ ζηξίςεηε πξνο 

ηα δεμηά, ζηξίςηε ηελ ππμίδα πξνο ηα δεμηά. Γηα ηελ ζηξνθή, αληί γηα ηελ ππμίδα, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν πινήγεζεο, νπόηε κε δεμί θιηθ θαη ζύξζηκν ηνπ πνληηθηνύ πξνο 

ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά ζηξίβνπκε αληίζηνηρα ην ράξηε. 



 Ηιεθηξνληθόο, Γηαδξαζηηθόο Άηιαληαο ηνπ Αηγαίνπ 30/04/2009 

Δγρεηξίδην Χξήζεο  

 

15 

 

9 Δπγαλείο «πληποθοπίερ» 

 

Δλεξγνπνηώληαο ην εξγαιείν ησλ πιεξνθνξηώλ (θάλεηε θιηθ πάλσ ηνπ νπόηε 

από γθξη γίλεηαη γαιάδην), παίξλεηε ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε 

βξίζθεηαη θάησ από ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

εκθαλίδνληαη ζε έλα κηθξό παξάζπξν κέζα ζηελ νζόλε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ράξηε. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ην εξγαιείν πιεξνθνξηώλ αξθεί λα θάλεηε 

πάιη θιηθ πάλσ ηνπ.  
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10 Δπγαλείο Μέηπηζηρ Αποζηάζεων 

 

Δλεξγνπνηώληαο ην εξγαιείν κέηξεζεο απνζηάζεσλ (βι. εηθόλα αξηζηεξά, 

θάλεηε θιηθ πάλσ ηνπ ώζηε από γθξη λα γίλεη γαιάδην) κπνξείηε λα 

κεηξήζεηε απνζηάζεηο πάλσ ζην ράξηε.  

 

Γηα λα κεηξήζεηε κία απόζηαζε θάλεηε θιηθ ζην ζεκείν από ην 

νπνίν ζέιεηε λα μεθηλήζεηε λα κεηξάηε θαη πάλσ ζην ράξηε 

εκθαλίδεηαη έλαο ράξαθαο (βι. εηθόλα αξηζηεξά). Καζώο 

κεηαθηλείηε ην πνληίθη πάλσ ζην ράξηε ν ράξαθαο ζαο δείρλεη ηελ 

απόζηαζε ηνπ δξνκέα ηνπ πνληηθηνύ από ην αξρηθό ζεκείν ζην 

νπνίν θάλαηε θιηθ. 

 

 

 

Δπεηδή κπνξεί λα ζέιεηε λα κεηξήζεηε απνζηάζεηο νη νπνίεο δελ είλαη επζύγξακκα ηκήκαηα 

(όπσο π.ρ. έλαο δξόκνο ή έλα πνηάκη) είλαη δπλαηόλ λα ρσξίζεηε ηηο απνζηάζεηο απηέο ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν άζξνηζκα ησλ κεγεζώλ ησλ ηκεκάησλ απηώλ πξνβάιιεηαη ζε έλα 

παξάζπξν πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ εηθόλα, ην 

εξγαιείν κέηξεζεο απνζηάζεσλ κεηξάεη ηα κεγέζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρώξνπ (ρικ, κ)  
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11 Δπγαλείο πποζθήκηρ ανηικειμένων 

 

Με ην εξγαιείν πξόζζεζεο αληηθεηκέλσλ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πάλσ ζηνλ 

ειεθηξνληθό ράξηε ηα δηθά ζαο ζεκεία, γξακκέο ή πεξηνρέο. Κάλεηε θιηθ ζην 

εξγαιείν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα αξηζηεξά. Μόιηο ην εηθνλίδην γίλεη από 

γθξη κπιε εκθαλίδεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ ην 

παξάζπξν πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα κε ηνλ ηίηιν «Δπεμεξγαζία» 

 

11.1 Πποζθήκη ζημείων 

 

Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ζεκείν πάλσ ζην ράξηε επηιέγεηε ην πξώην 

εηθνλίδην από αξηζηεξά ζην παξάζπξν επεμεξγαζία (ην εηθνλίδην κε ην 

ζεκαηάθη). ηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζην ζέζε ηνπ ράξηε ζηελ νπνία 

ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην ζεκείν, νπόηε πάλσ ζην ράξηε εκθαλίδεηαη έλα 

ζύκβνιν κε ηίηιν «Αληηθείκελν 0». Γηα λα έρεηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα 

πξνηείλεηαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκείνπ λα έρεηε θάλεη zoom in. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή ζην παξάζπξν «επεμεξγαζία» εκθαλίδεηαη ην λέν όλνκα ηεο νκάδαο ζεκείσλ  

Σν αληηθείκελν πνπ ηνπνζεηήζαηε, γηα ηελ ώξα, έρεη νλνκαζηεί «Αληηθείκελν 0 ή 1, 2, θιπ» θαη 

ζεκεηώλεηαη κε έλα ζύκβνιν. 

 

 

 

 

 

Σν αληηθείκελν πνπ ζα ηνπνζεηήζεηε πξέπεη λα αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα 

αληηθεηκέλσλ, ηελ νπνία νξίδεηε εζείο. Απηόκαηα απηό ηνπνζεηείηαη ζε 

κία νκάδα πνπ έρεη ην όλνκα «Νέα Οκάδα» θαη εκθαλίδεηαη ζηα 

«Πξνζσπηθά Πεξηερόκελα» ηνπ Δμεξεπλεηή (δεμηά από ηελ νζόλε ηνπ 

ράξηε, ζην tab «Δμεξεπλεηήο») κέζα ζηνλ θάθειν «Αληηθείκελα». 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην όλνκα ηεο νκάδαο αληηθεηκέλσλ θάλνληαο δεμί 

θιηθ πάλσ ζηε ιέμε «Νέα νκάδα» θαη επηιέγνληαο «Μεηνλνκαζία» ζην 

κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη. ηε ζπλέρεηα γξάθεηε κέζα ζην πιαίζην (πνπ πξηλ 

έγξαθε «Νέα Οκάδα» θαη ηώξα έρεη γίλεη γθξη) ην όλνκα πνπ επηζπκείηε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αληηθεηκέλσλ π.ρ. «ηάζεηο εθδξνκήο» 
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Γηα λα αιιάμεηε ην όλνκα θαη ην εηθνλίδηό ηνπ πεγαίλεηε ην 

πνληίθη ζαο αθξηβώο πάλσ ζην ζύκβνιό ηνπ, έρνληαο πάληνηε 

επηιεγκέλν ην εξγαιείν πξόζζεζεο αληηθεηκέλσλ. Μόιηο βξεζεί ην 

πνληίθη ζαο πάλσ ζηελ θνπθθίδα ηνπ ζεκείνπ, κεηαηξέπεηαη από 

ζεκαηάθη, ζε ρέξη. Κάλεηε θιηθ πάλσ ζην ζεκείν θαη εκθαλίδεηαη 

έλα λέν παξάζπξν. ην πεδίν «Όλνκα» γξάθεηε ην όλνκα πνπ 

ζέιεηε (π.ρ. 1
ε
 ηάζε). ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα αιιάμεηε ην 

εηθνλίδην ηνπ ζεκείνπ πεγαίλνληαο ζηελ «Δκθάληζε». Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε είηε έλα εηθνλίδην από ηα έηνηκα (πεγαίλεηε ζην 

θνπκπί «Παιέηα») είηε λα πξνζζέζεηε θάπνην δηθό ζαο (θνπκπί 

«Από αξρείν») 

 

Δπίζεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηε δηθή ζαο πεξηγξαθή γηα ην 

ζεκείν πνπ ηνπνζεηήζαηε ζην ράξηε, γξάθνληαο ζην πιαίζην θάησ 

από ηνλ ηίηιν «Πεξηγξαθή» ή λα επηζπλάςεηε έλα δηθό ζαο αξρείν 

(π.ρ. θείκελν ή θσηνγξαθία), θάλνληαο θιηθ ζην ζπλδεηήξα θάησ 

από ην όλνκα «πλεκκέλα» (βι. εηθόλα πνπ αθνινπζεί). Η ηειηθή 

εηθόλα πνπ ζα έρεηε λα είλαη ζαλ θαη απηή πνπ θαίλεηαη δίπια. 

 

 

ηε ζπλέρεηα πάλσ ζην ράξηε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην πνπ 

επηιέμαηε (ζηελ πξνθεηκέλε εθείλν ηεο θαηαζθήλσζεο) θαη ην λέν 

όλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «1
ε
 ηάζε») 

Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα πξνζζέηεηε όζα αληηθείκελα ζέιεηε 

 

Γηα λα δείηε ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ ή γηα λα αλνίμεηε ην 

ζπλεκκέλν αξρείν πνπ ην ζπλνδεύεη, ρξεζηκνπνηείηε ην εξγαιείν επηινγήο. Με 

απηό ελεξγνπνηεκέλν θάλεηε θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ αληηθεηκέλνπ, νπόηε 

ζην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ ινγηζκηθνύ εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ 

παξάζπξν. Αλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζηε ιέμε «photo.jpg», ηόηε ζα αλνίμεη ην 

αξρείν κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή θαη ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ην δείηε 
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11.2 Μεηακίνηζη - αλλαγή - αθαίπεζη ζημείος 

Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα ζεκείν πνπ ηνπνζεηήζαηε πάλσ ζην ράξηε ζε θάπνηα άιιε ζέζε, 

επηιέγεηε ην εξγαιείν πξόζζεζεο αληηθεηκέλσλ, κεηαθέξεηε ην πνληίθη ζαο πάλσ ζην ζεκείν ην 

νπνίν ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε θαη, αθνύ θάλεηε αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζην αληηθείκελν, ην ζύξεηε 

όπνπ ζέιεηε, θξαηώληαο ην πνληίθη ζαο παηεκέλν.  

Με δηπιό θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ ζεκείνπ, κπνξείηε λα αιιάμεηε ην όλνκα, ηελ εκθάληζε, 

ηελ πεξηγξαθή θαη λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε ζπλεκκέλα αξρεία. Σν ίδην κπνξείηε λα 

θάλεηε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην αληηθείκελν. Σόηε, εκθαλίδεηαη θάησ από ην αληηθείκελν έλα 

κελνύ ην νπνίν ιέεη «Μεηνλνκαζία», «Δπεμεξγαζία ηδηνηήησλ», «Αληηθαηάζηαζε γεσκεηξίαο 

από GPS, «Αθαίξεζε». Αλ δηαιέμεηε «Δπεμεξγαζία ηδηνηήησλ» κπνξείηε λα αιιάμεηε ζηνηρεία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (όλνκα, εκθάληζε, πεξηγξαθή, ζπλεκκέλα θιπ). Αλ δηαιέμεηε αθαίξεζε ηόηε 

κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ην αληηθείκελν από ην ράξηε ζαο. 

Πξνζνρή, όιεο νη ελέξγεηεο πάλσ ζε αληηθείκελα γίλνληαη κόλν όηαλ είλαη επηιεγκέλνο ν 

αληίζηνηρνο ηύπνο. Π.ρ. δελ κπνξώ λα κεηαθηλήζσ έλα ζεκείν αλ έρσ επηιεγκέλν ην εξγαιείν 

γηα πνιύγσλα. 

11.3 Πποζθήκη νέαρ ομάδαρ ανηικειμένων 

Οη νκάδεο αληηθεηκέλσλ βνεζνύλ λα θαηεγνξηνπνηήζεηε ηα αληηθείκελα πνπ πξνζζέηεηε ζην 

ράξηε ζαο. Γηα λα πξνζζέζεηε κία λέα νκάδα αληηθεηκέλσλ, θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζην πεδίν 

«Αληηθείκελα» πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελόηεηα «Πξνζσπηθά Πεξηερόκελα» ζηνλ Δμεξεπλεηή. 

ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «Πξνζζήθε Νέαο Οκάδαο Αληηθεηκέλσλ». Γώζηε 

όλνκα ζηελ νκάδα (π.ρ. «εκεία αλεθνδηαζκνύ») κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα. 

Πξνζζέζηε ζεκεία ζε απηή ηελ νκάδα κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάςακε ήδε.  

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε νκάδεο ζαο επηηξέπεη λα επηιέγεηε πνηεο νκάδεο 

ζέιεηε λα θαίλνληαη πάλσ ζην ράξηε ζαο. Γηα παξάδεηγκα κπνξείηε λα δηαιέμεηε λα βιέπεηε 

κόλν ηα «εκεία αλεθνδηαζκνύ» (γηα λα γίλεη απηό, απνεπηιέμηε ην ηεηξαγσλάθη δίπια από ηελ 

νκάδα αληηθεηκέλσλ «ηάζεηο εθδξνκήο» ώζηε λα κελ είλαη επηιεγκέλν).  

ΠΡΟΟΥΗ: Όηαλ έρεηε θηηάμεη πεξηζζόηεξεο από κία νκάδεο αληηθεηκέλσλ, πξέπεη λα 

πξνζέρεηε ζε πνηα νκάδα εληάζζνληαη ηα λέα αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηείηε πάλσ ζην ράξηε. Σν 

όλνκα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη θάζε αληηθείκελν θαίλεηαη ζην παξάζπξν επεμεξγαζίαο 

πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπίζεο ην όλνκα απηήο ηεο νκάδαο 

είλαη επηιεγκέλν ζηνλ «Δμεξεπλεηή» (βι. παξαθάησ εηθόλεο). 
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Αλ, ελώ δνπιεύεηε ζε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ, ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε αληηθείκελα ζε άιιε 

νκάδα, π.ρ. ζηηο «ηάζεηο αλεθνδηαζκνύ», ηόηε πεγαίλεηε ζηνλ εμεξεπλεηή θαη θάλεηε θιηθ 

ζηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ ζηελ νπνία ζέιεηε λα δνπιέςεηε ώζηε λα επηιεγεί (βι. παξαθάησ 

εηθόλα). 

 

 
 

 

Σν ζύλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη κία νκάδα (π.ρ νη ζηάζεηο εθδξνκήο) πξνβάιινληαη εθηόο 

από ην ράξηε θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ «Δμεξεπλεηή» (βι. παξαθάησ εηθόλα). 

 

 

Γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε ηα αληηθείκελα κίαο 

νκάδαο ζηνλ Δμεξεπλεηή ε νκάδα απηή πξέπεη 

λα είλαη επηιεγκέλε (γηα λα ηελ επηιέμεηε 

αξθεί λα θάλεηε θιηθ πάλσ ηεο). Δπίζεο είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη επηιεγεί ε «Πξνβνιή 

όισλ» ε νπνία βξίζθεηαη θάησ δεμηά ζηνλ 

Δμεξεπλεηή (βι. δηπιαλή εηθόλα) 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ εηθόλα, κπνξείηε λα δείηε όηη ε νκάδα αληηθεηκέλσλ «ηάζεηο 

Δθδξνκήο» έρεη ηξία αληηθείκελα (ζην θάησ κέξνπο ηνπ παξαζύξνπ γξάθεη 3 από 3 

αληηθείκελα). Αθόκε κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζε έλα αληηθείκελν (ζηε δεύηεξε ζηάζε) 

θαη ν ράξηεο ζα εζηηάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

11.4 Αποθήκεςζη ομάδων ανηικειμένων 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ επηηξέπεη επίζεο λα απνζεθεύεηε θαη λα ζηέιλεηε ή λα 

δίλεηε ζε άιινπο ηα αληηθείκελά ζαο.  
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Γηα λα απνζεθεύζεηε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ ζε 

θάπνην θάθειν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ ηνύ ππνινγηζηή 

ζαο, ρξεηάδεηαη λα θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζην όλνκα 

ηεο νκάδαο θαη ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε 

«Δμαγσγή ζε αξρείν» (βι. δηπιαλή εηθόλα).  

ηε ζπλέρεηα απνζεθεύεηε όπνπ ζέιεηε ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο ηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ. 

11.5 Ειζαγωγή ομάδων ανηικειμένων 

Γηα λα εηζάγεηε ζην ράξηε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία έρεηε απνζεθεύζεη ή ηελ νπνία 

ζαο έρνπλ απνζηείιεη, θάλεηε δεμί θιηθ ζην πεδίν «Αληηθείκελα» (βι. εηθόλα πνπ αθνινπζεί). 

Αλ δελ βιέπεηε ηα «Αληηθείκελα» ζηνλ «Δμεξεπλεηή» θάλεηε θιηθ ζην κηθξό ζηαπξό πνπ 

βξίζθεηαη δίπια ζηα «Πξνζσπηθά Πεξηερόκελα» έηζη ώζηε λα γίλεη πιελ (βι. παξαθάησ 

εηθόλα). 

 

 

ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη κε ην δεμί 

θιηθ πάλσ ζην πεδίν αληηθείκελα, 

επηιέμηε «Διζαγωγή νκάδαο 

αληηθεηκέλσλ». ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε 

ηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ πνπ ζέιεηε λα 

εηζαγάγεηε. 

 

Πποζοσή: ΔΙΑΓΩΓΗ αληηθεηκέλσλ θάλεηε όηαλ ήδε έρεηε θάπνπ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κία 

νκάδα αληηθεηκέλσλ (είηε ηελ έρεηε απνζεθεύζεη εζείο, είηε ζαο ηελ έρεη δώζεη θάπνηνο άιινο). 
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ΠΡΟΘΗΚΗ λέαο νκάδαο αληηθεηκέλσλ θάλεηε όηαλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε κία θαηλνύξηα 

νκάδα αληηθεηκέλσλ. 

11.6 Πποζθήκη γπαμμών πάνω ζηο σάπηη 

Γηα  λα πξνζζέζεηε γξακκέο πάλσ ζην ράξηε, επηιέγεηε ην εξγαιείν πξόζζεζεο αληηθεηκέλσλ 

θαη από ην παξάζπξν «Δπεμεξγαζία» επηιέγεηε ην εξγαιείν ηεο γξακκήο (δεύηεξν θνπκπί από 

αξηζηεξά). 

 

Μόιηο θάλεηε θιηθ πάλσ ζην ηεηξαγσλάθη πξνζζήθεο γξακκήο ηόηε ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνύ 

κεηαηξέπεηαη ζε κνιύβη. ηε ζπλέρεηα θξαηώληαο παηεκέλν ην πνληίθη κε αξηζηεξό θιηθ 

κπνξείηε λα δσγξαθίζεηε πάλσ ζην ράξηε ηε δηαδξνκή πνπ ζέιεηε (βι. δηπιαλή εηθόλα). 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην ρξώκα θαη ην πάρνο ηεο γξακκήο θάλνληαο θιηθ ζηα θνπκπηά κε ην 

εηθνλίδην ηνπ κνιπβηνύ θαη ηεο γξακκήο αληίζηνηρα. 

Αλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε κία δηαδξνκή πνπ απνηειείηαη από επζύγξακκα ηκήκαηα δελ 

ζέξλεηε ην κνιύβη πάλσ ζην ράξηε αιιά θάλεηε θιηθ ζην ζεκείν από ην νπνίν μεθηλάεη ην 

επζύγξακκν ηκήκα θαη ζην ζεκείν ζην νπνίν ηειεηώλεη. Σα δύν απηά ζεκεία ελώλνληαη 

απηόκαηα κε κία επζεία γξακκή.  

Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε δηαδξνκή πνπ θηηάμαηε θάλεηε δεμί θιηθ θαη ηόηε εκθαλίδεηαη πάλσ ζην 

ράξηε ην όλνκα ηεο δηαδξνκήο «Αληηθείκελν 0» αλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε δηαδξνκή, 

Αληηθείκελν1 αλ πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε θνθ. Μπνξείηε ζηε ζπλέρεηα λα θάλεηε επεμεξγαζία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ «Γηαδξνκή» αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ κπνξείηε λα θάλεηε επεμεξγαζία 

ησλ αληηθεηκέλσλ «εκεία», (βιέπε ελόηεηεο 9.1 θαη 9.2)  

11.7 Πποζθήκη πολςγώνων πάνω ζηο σάπηη 

Με ηα πνιύγσλα κπνξνύκε λα νξίζνπκε κία πεξηνρή πάλσ ζην ράξηε. Γηα λα πξνζζέζεηε έλα 

πνιύγσλν ρξεζηκνπνηείηε ην ζρεηηθό εξγαιείν ζην πεξηβάιινλ πξόζζεζεο αληηθεηκέλσλ (ηξίην 

θνπκπί από αξηζηεξά). 

Αλ ζέιεηε γηα παξάδεηγκα λα απνηππώζεηε πάλσ ζην ράξηε ζαο ηε βιάζηεζε ελόο βνπλνύ ή 

ελόο λεζηνύ ρξεηάδεηαη λα κπνξείηε λα ζεκαδέςεηε νιόθιεξεο πεξηνρέο πάλσ ζην ράξηε (ηα 

ζεκεία δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ κία πεξηνρή) ζηηο νπνίεο λα παξαηεξείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

είδνο θπηώλ (βι. παξαθάησ εηθόλα).  
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Δκείο εδώ έρνπκε νξίζεη κία λέα νκάδα αληηθεηκέλσλ κε ηίηιν «Βιάζηεζε» θαη πάλσ ζην 

ράξηε έρνπκε ήδε ζεκαδέςεη δύν πεξηνρέο κία κε Πεύθα θαη κία κε Θάκλνπο. 

Γηα λα θηηάμεηε ην πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο αξθεί λα ζύξεηε κε ην πνληίθη ζαο ην κνιύβη πνπ 

εκθαλίδεηαη όπσο θάλαηε θαη ζηελ πξόζζεζε γξακκώλ. Μόλν πνπ εδώ, γηα λα νξηζηεί ε 

πεξηνρή πξέπεη λα θιείζεη ην ζρήκα ζαο. Αλ δελ κπνξείηε λα ην θιείζεηε αθξηβώο, θάλεηε δεμί 

θιηθ ζην ζεκείν πνπ έρεηε ζηακαηήζεη θαη ην ζρήκα θιείλεη απηόκαηα κόλν ηνπ. Όηαλ έρεη 

θιείζεη ην ζρήκα ηόηε απηόκαηα παίξλεη ρξώκα ιεπθό θαη εκθαλίδεηαη ν ηίηινο ηεο 

«Αληηθείκελν 0» αλ είλαη ε πξώηε πεξηνρή πνπ έρεηε νξίζεη, Αληηθείκελν 1 αλ είλαη ε δεύηεξε 

θιπ.  

Με δεμί θιηθ πάλσ ζηελ πεξηνρή, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν επεμεξγαζίαο  απ’ όπνπ κπνξείηε 

λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηνπ πνιπγώλνπ πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή, ηε γξακκή ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο, λα πξνζζέζεηε ηελ δηθή ζαο πεξηγξαθή ή λα πξνζζέζεηε ζπλεκκέλα. 

Με ηνλ ίδην ηξόπν νξίδεηε όζεο πεξηνρέο ζέιεηε 

Πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεηε θαηαρσξίζεη γηα θάπνηα πεξηνρή, κεηαθίλεζε, αθαίξεζε 

γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη γηα ηα ζεκεία.   
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12 Φίληπα πποβολήρ πληποθοπιών 

Σν ινγηζκηθό δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε θαηαρσξίζεη 

ζηα δηάθνξα αληηθείκελα (ζεκεία, γξακκέο, πεξηνρέο) κε δύν είδε θίιηξσλ α) ηα ρσξηθά θαη 

β) ηα πεξηγξαθηθά. 

12.1 Χωπικά θίληπα 

Με ηα ρσξηθά θίιηξα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιεηε ζηνλ «Δμεξεπλεηή» όρη όια ηα 

αληηθείκελα κίαο νκάδαο, αιιά εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε κία κηθξόηεξε πεξηνρή (π.ρ. ζε αθηίλα 

100 ρκ από κία πόιε) 

 

 

 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηα ρσξηθά θίιηξα, πηέδεηε ην  θνπκπί κε ην 

παξαιιειόγξακκν ή ην θνπκπί κε ηνλ θύθιν. (βι. δηπιαλή εηθόλα). Με ην 

παξαιιειόγξακκν κπνξείηε λα επηιέμεηε κία πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θαη 

πιάηνο, ελώ κε ηνλ θύθιν λα επηιέμεηε κία πεξηνρή πνπ ζα εθηείλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε γύξσ από έλα ζεκείν.  

 

Μόιηο επηιέμεηε ην ζρήκα ην νπνίν ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, πεγαίλεηε ζηελ πεξηνρή 

πξνβνιήο ηνπ ράξηε (ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ). Ο δξνκέαο ηνπ πνληηθηνύ ζαο ηώξα έρεη 

κεηαβιεζεί ζε ζηαπξό. Κάλεηε θιηθ (αξηζηεξό) ζην ζεκείν ζην νπνίν ζέιεηε λα έρεη κία από ηηο 

γσλίεο ηνπ ην παξαιιειόγξακκν, ή ην θέληξν ηνπ ν θύθινο, θαη ζηε ζπλέρεηα, θξαηώληαο 

παηεκέλν ην πνληίθη, ζύξεηε πξνο έμσ (από ην θέληξν πξνο ηα έμσ). Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

ζπκβαίλεη απηό, εκθαλίδεηαη θαη ε αθηίλα ηνπ θύθινπ ή νη πιεπξέο ηνύ νξζνγσλίνπ πνπ 

ζρεδηάδεηε (βι. παξαθάησ εηθόλα). 

 

 

Μπνξείηε λα κεγαιώζεηε ηνλ θύθιν ή ην παξαιιειόγξακκν 

ηξαβώληαο κε ην πνληίθη ζαο ηα ιεπθά ζεκεία πνπ βιέπεηε πάλσ ζηελ 

πεξίκεηξό ηνπ. Αθόκε κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηνλ θύθιν ή ην 

παξαιιειόγξακκό ζαο αιινύ πάλσ ζην ράξηε, «πηάλνληαο» κε ην 

πνληίθη ζαο, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρέξη, ηνλ θύθιν ή ην 

παξαιιειόγξακκν από νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

Όπσο είπακε λσξίηεξα, ηα ρσξηθά θίιηξα βνεζνύλ ώζηε λα βιέπνπκε όρη όια ηα αληηθείκελα 

πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ράξηε αιιά πνηα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζε ένα ημήμα ηνπ ράξηε 

(εθείλν πνπ νξίδεηαη από ηνλ θύθιν ή ην παξαιιειόγξακκν). Σα θίιηξα κπνξεί λα 

εθαξκνζηνύλ ζε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Σν ρσξηθό θίιηξν 

αθνξά κόλν ζηα αληηθείκελα πνπ έρεη ε νκάδα «ηάζεηο Δθδξνκήο» θαη καο δείρλεη ζην θάησ 

κέξνο ηνπ «Δμεξεπλεηή» όηη κέζα ζηνλ θύθιν βξίζθεηαη κόλν ε 3
ε
 ζηάζε. 
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Αλ ζέιεηε λα δείηε θαη πνηα αληηθείκελα από ηελ νκάδα «ηάζεηο αλεθνδηαζκνύ» βξίζθνληαη 

κέζα ζηνλ θύθιν ρξεηάδεηαη λα επηιέμεηε θαη ηηο δύν νκάδεο. Απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε 

θξαηώληαο πηεζκέλν ην θνπκπί Control (Ctrl) από ην πιεθηξνιόγην θαη θάλνληαο θιηθ πάλσ 

ζηα νλόκαηα ησλ πεξηνρώλ έηζη όπσο θαίλνληαη ζηνλ «Δμεξεπλεηή» (βι. παξαθάησ εηθόλα) 

 

 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα ηόζν νη «ηάζεηο αλεθνδηαζκνύ» όζν θαη νη «ηάζεηο εθδξνκήο» είλαη 

θσηηζκέλεο. Απηό ζεκαίλεη όηη θαη νη δύν νκάδεο έρνπλ επηιεγεί. ην θάησ κέξνο ηνπ 

Δμεξεπλεηή (θάησ δεμηά) βιέπνπκε όηη κέζα ζηνλ θύθιν βξίζθεηαη κόλν ε 3ε ηάζε από ηηο 

ηάζεηο εθδξνκήο θαη ν Αλεθνδηαζκόο 2 θαη Αλεθνδηαζκόο 3 από ηηο ζηάζεηο αλεθνδηαζκνύ. 
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Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηνπ Δμεξεπλεηή πξνβάιινληαη κόλν ηξία από ην ζύλνιν ησλ 6 

αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ θαη νη δύν νκάδεο καδί. 

Πηέδνληαο ην πξώην θνπκπί από δεμηά πνπ βξίζθεηαη ζην γθξη πιαίζην, πάλσ από ην ζεκείν 

πξνβνιήο ησλ αληηθεηκέλσλ (είλαη ην θνπκπί πνπ έρεη πάλσ ηνπ έλα παξαιιειόγξακκν θαη 

ζηελ θάησ δεμηά γσλία έρεη έλαλ θύθιν), ν ράξηεο εκβαζύλεη (zoom in) ζην ελεξγό ζρήκα (ηνλ 

ηειεπηαίν θύθιν ή παξαιιειόγξακκν ή αιιηώο ηνλ θύθιν ή ην παξαιιειόγξακκν πνπ ην 

πεξίγξακκά ηνπ είλαη θίηξηλν). Με control θαη θιηθ κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα 

ζρήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηκήκα ηνπ ράξηε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε είλαη ηόζν 

κεγάιν ώζηε λα πεξηιακβάλεη όια ηα επηιεγκέλα ζρήκαηα. 

Με δεμί θιηθ πάλσ ζηνλ θύθιν ή ην παξαιιειόγξακκν κπνξείηε λα ην αθαηξέζεηε επηιέγνληαο 

αθαίξεζε από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη.   

Αλ γηα θάπνην ιόγν επηζπκείηε λα απελεξγνπνηήζεηε πξνζσξηλά ηα ρσξηθά θίιηξα ρσξίο λα 

ζβήζεηε ηα ζρήκαηα πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη κπνξείηε λα πηέζεηε ζηνλ εμεξεπλεηή ην θνπκπί 

απελεξγνπνίεζεο ησλ ρσξηθώλ θίιηξσλ (βι. παξαθάησ εηθόλα) 

 

Μόιηο απελεξγνπνηήζεηε ηα ρσξηθά θίιηξα ηόηε πξνβάιινληαη όια ηα αληηθείκελα ηεο 

επηιεγκέλεο νκάδαο αληηθεηκέλσλ (όρη κόλν εθείλα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ θύθινπ ή ηνπ 

ηεηξαγώλνπ). 

Δίλαη πηζαλόλ ε παξαπάλσ κπάξα, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηε ιίζηα κε ηα επηιεγκέλα 

αληηθείκελα, λα κελ θαίλεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή αξθεί λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζηα δύν καύξα 

βειάθηα πνπ βξίζθνληαη  ζηνλ εμεξεπλεηή, πάλσ από ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα: 

 

12.2 Πεπιγπαθικά θίληπα 

Με ηα πεξηγξαθηθά θίιηξα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιεηε ζηνλ Δμεξεπλεηή, όρη όια ηα 

αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην ράξηε, αιιά εθείλα πνπ πιεξνύλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. 

ηάζεηο αλεθνδηαζκνύ πνπ βξίζθνληαη πάλσ από πςόκεηξν 1000 κέηξα). Οη ζπλζήθεο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη είηε κε βάζε ην όλνκα είηε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ.  

 



 Ηιεθηξνληθόο, Γηαδξαζηηθόο Άηιαληαο ηνπ Αηγαίνπ 30/04/2009 

Δγρεηξίδην Χξήζεο  

 

27 

 

 

Σα πεξηγξαθηθά θίιηξα ελεξγνπνηνύληαη από ηα «ρσλάθηα» πνπ ππάξρνπλ ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ 

«Δμεξεπλεηή» Δίλαη πηζαλόλ λα κελ θαίλνληαη ηα ρσλάθηα ελεξγνπνίεζεο ησλ θίιηξσλ (βι. 

παξαθάησ εηθόλα).  

 

 

 

ηελ πεξίπησζε απηή αξθεί λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζηα δύν καύξα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά 

ζηνλ εμεξεπλεηή αθξηβώο δίπια ζηελ κπάξα θύιηζεο. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θίιηξν θάλεηε θιηθ πάλσ ζην ρσλάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια από ηελ 

νκάδα αληηθεηκέλσλ γηα ηελ νπνία ζαο ελδηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεηε ην θίιηξν. ηε ζπλέρεηα 

εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 
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Από ην παξάζπξν απηό κπνξείηε λα νξίζεηε ην όλνκα ηνπ θίιηξνπ, ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηέρεη 

θαη ην αλ ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ όιεο ή θάπνηεο από απηέο ηηο ζπλζήθεο.  

 

 

 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα έρνπκε πξνζδηνξίζεη ην όλνκα ηνπ θίιηξνπ «ηάζεηο – πςόκεηξν» θαη 

ηηο ζπλζήθεο: 

α) Σν όλνκα ησλ αληηθεηκέλσλ λα πεξηέρεη «ζηάζε»  

β) Η πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ λα πεξηέρεη ηνλ αξηζκό 1000.  

ΠΡΟΟΥΗ: γηα λα κπνξέζεηε λα δεκηνπξγήζεηε κία ζπλζήθε πνπ λα αθνξά ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ράξηε, ζα πξέπεη λα έρεηε δώζεη θάπνηα πεξηγξαθή γηα απηά ηα 

αληηθείκελα. Γειαδή αλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηάζεσλ δελ είρακε βάιεη ηνπο αξηζκνύο πνπ λα 

δείρλνπλ ην πςόκεηξό ηνπο ηόηε ε ζπλζήθε «Πεξηγξαθή πεξηέρεη 1000» δελ ζα είρε λόεκα. 

Δπεηδή έρνπκε επηιέμεη λα «ηθαλνπνηνύληαη όια ηα αθόινπζα» (βι. παξαπάλσ εηθόλα ηε θξάζε 

θάησ από ην «Όλνκα θίιηξνπ») ηόηε, όηαλ ελεξγνπνηεζεί ην θίιηξν, ζα εκθαληζζνύλ ζηνλ 

Δμεξεπλεηή κόλν εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ ην όλνκά ηνπο πεξηέρεη ηε ιέμε «ηάζε» και 

Πεξηγξαθή ηνπο πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό 1000. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαθέξλνπκε λα 

εκθαλίζνπκε ηηο ηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν 1000 κέηξα.  
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Δάλ επηιέγακε «Να ηθαλνπνηείηαη θάπνην από ηα αθόινπζα» ηόηε ζα εκθαλίδνληαλ εθείλα ηα 

αληηθείκελα πνπ ην όλνκά ηνπο κπνξεί λα πεξηέρεη ηε ιέμε «ηάζε» αιιά ε πεξηγξαθή ηνπο λα 

κελ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό 1000 θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ίζρπε ην αληίζηξνθν (ε 

πεξηγξαθή πεξηέρεη ηνλ αξηζκό 1000 αιιά όρη ην όλνκα δελ πεξηέρεη ηε ιέμε «ζηάζε»), αιιά 

θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ηζρύνπλ θαη νη δύν ζπλζήθεο. 

Αλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θαη άιινπο όξνπο ζην θίιηξν κπνξείηε λα πηέζεηε ην θνπκπί 

«Πεξηζζόηεξα». Αλ ζέιεηε λα θαηαξγήζεηε θάπνηα από ηηο ζπλζήθεο κπνξείηε λα πηέζεηε ην 

«x» πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από ην πξώην κέξνο ηεο θάζε ζπλζήθεο (ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε πξηλ από ηε ιέμε Πεξηγξαθή γηα λα θαηαξγήζεηε ηε ζπλζήθε «Πεξηγξαθή πεξηέρεη 

1000).  

Όηαλ δίπια ζε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ έρεη νξηζηεί έλα πεξηγξαθηθό θίιηξν, ηόηε ην ρξώκα ηνπ 

από γθξη γίλεηαη γαιάδην (βι. παξαθάησ εηθόλα) 

 

 

 

Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ή λα θαηαξγήζεηε έλα θίιηξν θάλεηε θιηθ πάλσ ζην γαιάδην ρσλάθη, 

ηόηε, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν πνπ θαίλεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε εηθόλα. Γηα λα 

θαηαξγήζεηε ην θίιηξν πηέδεηε ην θνπκπί «Καηάξγεζε Φίιηξνπ». Γηα λα αιιάμεηε ην όλνκα, 

ηηο ζπλζήθεο ή ηνπο όξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ πεγαίλεηε ζηα αληίζηνηρα ζεκεία κε 

ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάςακε ακέζσο πξηλ ζε απηή ηελ ελόηεηα. 

Αλ ζέιεηε λα θαηαξγήζεηε πξνζσξηλά ηα πεξηγξαθηθά θίιηξα πνπ έρεηε νξίζεη  ηόηε θάλεηε 

θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (είλαη ην θνπκπί πνπ έρεη δηαγξακκέλν 

έλα ρσλάθη).  

 

 

Με θιηθ πάιη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί ελεξγνπνηνύληαη πάιη ηα πεξηγξαθηθά θίιηξα. 
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13 ςλλογέρ 

13.1 «Έξςπνερ» ζςλλογέρ 

Χξεζηκνπνηώληαο ηα «Φίιηξα πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ», νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκείηε 

κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηα αληηθείκελα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θίιηξα πνπ έρεηε ζέζεη ζε κία 

ζπιινγή. Η ζπιινγή απηή έρεη δύν ζπζηαηηθά: 

1. Σν πεδίν νξηζκνύ ηεο, πνπ είλαη ηα ζεκαηηθά επίπεδα ή νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνπ 

είλαη επηιεγκέλεο ζηνλ Δμεξεπλεηή (ζπκεζείηε όηη κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θάλνληαο θιηθ έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Control). 

2. Σα θίιηξα, ρσξηθά θαη πεξηγξαθηθά, πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

13.1.1.  Γημιοςπγία έξςπνηρ ζςλλογήρ 

Η απνζήθεπζε γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απνζήθεπζεο έμππλεο ζπιινγήο , ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ εξγαιεηνζήθε πάλσ από ηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ. Αλ ε εξγαιεηνζήθε απηή δελ 

είλαη νξαηή, ηόηε ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θιηθ ζηα δύν καύξα βειάθηα γηα λα ηελ εκθαλίζεηε, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. 

Οη ζπιινγέο απηέο νλνκάδνληαη «έμππλεο» γηαηί έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα αλαλεώλνληαη απηόκαηα, 

όπνηε αιιάμεη θάηη ζην πεδίν νξηζκνύ ηνπο ή ζηα θίιηξα πνπ ηηο ζπλζέηνπλ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ πξνζηεζνύλ λέα αληηθείκελα ζε θάπνηα νκάδα αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ηθαλνπνηνύλ ηα θίιηξα 

κε ηα νπνία έρεη νξηζηεί κία «έμππλε» ζπιινγή, ηόηε απηνκάησο ε ζπιινγή ελεκεξώλεηαη θαη 

ην λέν αληηθείκελν πξνζηίζεηαη ζε απηή, όπσο, αληηζηνίρσο, έλα αληηθείκελν πξνζηίζεηαη 

απηνκάησο αλ αιιάμνπλ θάπνηεο ηδηόηεηέο ηνπ (θαη ελώ δελ ηθαλνπνηνύζε ηα θίιηξα, ηα 

ηθαλνπνηεί, πιένλ). Έλα αληηθείκελν αθαηξείηαη όηαλ ζπκβνύλ ηα αληίζηξνθα από ηα 

πξνεγνύκελα. 

Οη έμππλεο ζπιινγέο αλά πάζα ζηηγκή κε επηινγή ηνπο ζηνλ Δμεξεπλεηή δείρλνπλ ηα 

πεξηερόκελά ηνπο ζηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ, ελώ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεδία νξηζκνύ 

γηα άιιεο έμππλεο ζπιινγέο, ζαλ λα ήηαλ θαλνληθά ζεκαηηθά επίπεδα ή νκάδεο αληηθεηκέλσλ. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί κία έμππλε ζπιινγή πάλσ ζηελ νκάδα 

αληηθεηκέλσλ «Καηαζθελώζεηο» κε ρσξηθό θξηηήξην λα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε 20ρικ από 

έλαλ ηόπν. Η έμππλε ζπιινγή πνπ παξάγεηαη από ην πξνεγνύκελν θίιηξν κπνξεί λα απνηειέζεη 

πεδίν νξηζκνύ γηα άιιεο έμππλεο ζπιινγέο, νη νπνίεο ζα θαηεγνξηνπνηνύλ ηα αληηθείκελα πνπ 

πεξηέρεη, π.ρ. αλάινγα κε ηηο λύρηεο δηαλπθηέξεπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθήλσζε. Όιεο 

απηέο νη έμππλεο ζπιινγέο ζα ελεκεξώλνληαη απηόκαηα όπνηε αιιάμεη θάπνην ζηνηρείν ζηελ 

νκάδα αληηθεηκέλσλ «Καηαζθελώζεηο». Γείηε κία αλαπαξάζηαζε ζηνλ Δμεξεπλεηή απηνύ πνπ 

πεξηγξάθεθε κόιηο: 
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13.1.2.  Δπεξεπγαζία έξςπνηρ ζςλλογήρ 

Δπηιέγνληαο κία απνζεθεπκέλε έμππλε ζπιινγή ζηνλ Δμεξεπλεηή θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην 

εξγαιείν επεμεξγαζίαο έμππλσλ ζπιινγώλ  κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε κηα ζπιινγή, 

αιιάδνληαο πεδίν νξηζκνύ ή ηξνπνπνηώληαο ή πξνζζέηνληαο ή αθαηξώληαο ρσξηθά θαη 

πεξηγξαθηθά θίιηξα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία γηα λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν απνζήθεπζεο έμππλεο ζπιινγήο . 

13.1.3. Απλέρ ζςλλογέρ 

Σηο απιέο ζπιινγέο ηηο δηαρεηξίδεζηε πιήξσο θαη δελ έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο απηόκαηεο 

ελεκέξσζεο πνπ δηαζέηνπλ νη έμππλεο ζπιινγέο. Με δεμί θιηθ ζηνλ Δμεξεπλεηή πάλσ ζηνλ 

θόκβν «πιινγέο», εκθαλίδεηαη ην κελνύ κε ην νπνίν κπνξείηε λα πξνζζέζεηε όζνπο θαθέινπο 

ζπιινγώλ επηζπκείηε. 

 

 

ε θάζε θάθειν ζπιινγήο, κπνξείηε θαηά βνύιεζε λα 

πξνζζέζεηε αληηθείκελα νπνηαζδήπνηε νκάδαο ή 

ζεκαηηθνύ επηπέδνπ ηνπ Δμεξεπλεηή, είηε ηξαβώληαο ην 

κε ην πνληίθη απ’επζείαο από ηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ θαη 

αθήλνληάο ην επάλσ ζην θάθειν ζπιινγήο πνπ 

επηζπκείηε, είηε κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ επηινγήο  

ηξαβώληαο ην απεπζείαο από ην ράξηε (κόλν ζε 

θαηάζηαζε απεηθόληζεο δύν δηαζηάζεσλ – 2D). 

Οπνηαδήπνηε ζπιινγή κπνξεί λα απνζεθεπζεί ζε εμσηεξηθό αξρείν θάλνληαο δεμί θιηθ θαη 

επηιέγνληαο «Δμαγσγή ζε αξρείν...». Σν αξρείν ζην νπνίν ζα απνζεθεπζεί ε ζπιινγή κπνξεί λα 

εηζαρζεί μαλά ζηνλ Δμεξεπλεηή (ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ππνινγηζηή όπνπ ηξέρεη ε εθαξκνγή) 

θάλνληαο δεμί θιηθ ζην θάθειν ζπιινγήο ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα πξνζαξηήζεηε ηε ζπιινγή 

πνπ πεξηέρεη θαη επηιέγνληαο από ην κελνύ ην «Δηζαγσγή ζπιινγήο...». 
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Οη ζπιινγέο παίξλνπλ όπνην όλνκα επηζπκείηε, ελώ κπνξεί λα νξηζηεί γη’ απηέο αλαγλσξηζηηθό 

εηθνλίδην από ην αλαδπόκελν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη κε δεμί θιηθ πάλσ ζηε ζπιινγή. 
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14 ηιγμιόηςπα 

 

 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπάθη κε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή, κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε έλα ζηηγκηόηππν (βι. παξαθάησ εηθόλα ην δεύηεξν θνπκπί 

από αξηζηεξά).  

 

Σα ζηηγκηόηππα απηά νπζηαζηηθά είλαη θσηνγξαθίεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ράξηε πνπ θαίλεηαη ζηελ 

νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ βι. παξαθάησ εηθόλα ζην θάησ κέξνο ηνπ εμεξεπλεηή ηηγκηόηππν 1 θαη 

ηηγκηόηππν 2. 

Μπνξείηε λα αληηγξάςεηε ην ζηηγκηόηππν (δεμί θιηθ θαη αληηγξαθή) θαη λα ην επηθνιιήζεηε σο 

εηθόλα ζε έλα αξρείν Word. 

 

 

 

 

Γηα λα δείηε ηα ηηγκηόηππα πνπ έρεηε θξαηήζεη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θιηθ ζηηο «Απόςεηο – 

ηηγκηόηππα» πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηα «Πξνζσπηθά Πεξηερόκελα» Κάλνληαο δηπιό θιηθ 

ζην «ηηγκηόηππν (1)» εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ αθξηβώο ην ίδην ηκήκα ηνπ 

ράξηε πνπ θαίλεηαη θαη ζην ζηηγκηόηππν. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε όια ηα ζηηγκηόηππα πνπ έρεηε 

πάξεη.
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