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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό δηµιουργεί ένα µοντέλο εδάφους µε βάση σηµειακά δεδοµένα. Τα
δεδοµένα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν πληροφορίες υψοµέτρου, σηµειακές µετρήσεις
ρύπανσης κλπ.  

Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας τριγωνικού πλέγµατος καθώς και η δηµιουργία
ισοϋψών καµπύλων µε χρωµατική διαβάθµιση. Είναι επίσης δυνατή η εξαγωγή των
αποτελεσµάτων σε αρχείο DXF.

1.2 Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµάτων, θα πρέπει το σύστηµά σας να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium III 800 MHz
800x600 µε 256 χρώµατα
700 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom

Εάν το σύστηµά σας δεν ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
κριτήρια, προτείνεται η αναβάθµισή του πριν την εγκατάσταση των προγραµµάτων. 

Για τη βέλτιστη απόδοση των προγραµµάτων, προτείνεται ο ακόλουθος (ελάχιστος)
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συνδυασµός:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium IV 2.0 GHz
1280x768 µε 16-bit χρώµατα
1.2 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom
Internet σύνδεση

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη µέσω Internet.

Στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη
η οποία είναι διαθέσιµη καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης/υποστήριξης ενός προϊόντος,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι:

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: +30-210-656-4147
Fax: +30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.



Κεφάλαιο

II
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2 Αρχείο

2.1 Μενού αρχείο

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η διαχείριση των µελετών. Πιο συγκεκριµένα, οι
επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Νέα µελέτη
Φόρτωµα µελέτης
Εγγραφή µελέτης
Εγγραφή µελέτης ως
Εισαγωγή
o Σηµεία από DXF

o Υπόβαθρο από DXF

Εξαγωγή
o Οριζοντιογραφίας σε DXF

Έξοδος

2.2 Νέα µελέτη

Με την επιλογή αυτή, γίνεται εκκίνηση µιας Νέας Μελέτης. Όλα τα δεδοµένα
εξαφανίζονται, τα αποτελέσµατα σβήνονται και ο τίτλος της µελέτης είναι κενός.

Για τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Νέα Μελέτη.
2. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη µια φορτωµένη µελέτη ή έχουν εισαχθεί στοιχεία
που ανήκουν σε κάποια µελέτη, γίνεται η ερώτηση αν ο χρήστης επιθυµεί την εγγραφή
των αλλαγών.
3. Η υφιστάµενη µελέτη διαγράφεται (αν υπάρχει) και αρχίζει µια νέα µελέτη.

2.3 Φόρτωµα µελέτης

Με την εντολή αυτή φορτώνεται µια υπάρχουσα µελέτη από το δίσκο, το τοπικό δίκτυο
(intranet), το περιβάλλον εργασίας (desktop) ή από εξωτερική µονάδα (δισκέτα, CD-
Rom, κλπ). Αν υπάρχει ήδη φορτωµένη µελέτη ή ορισµένα δεδοµένα έχουν εισαχθεί,
γίνεται η ερώτηση στο χρήστη αν επιθυµεί την εγγραφή των αλλαγών. Με το φόρτωµα
µελέτης, η προηγούµενη µελέτη (αν υπάρχει) χάνεται.

Για να φορτωθεί µια υφιστάµενη µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Φόρτωµα Μελέτης.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει τη µελέτη που θα φορτωθεί.
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Μελέτη µοντέλου εδάφους" µε επέκταση .m62.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγµατα µελετών βρίσκονται στον κατάλογο εγκατάστασης του
προγράµµατος:

C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2013\Samples\GroundModel

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μ62 (Μελέτη µοντέλου εδάφους): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και 2013 του
προγράµµατος.
BCK (Αρχεία αντιγράφων): Εάν έχει επιλεγεί από τις επιλογές του προγράµµατος η
αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου κατά το φόρτωµα µιας µελέτης, τότε µπορεί να
φορτωθεί το αντίγραφο αυτό, επιλέγοντας από τη λίστα των τύπων τα αρχεία
αντιγράφων (*.bck).
*.* (Όλα τα αρχεία): ∆ιαβάζονται αρχεία που ανήκουν στο πρόγραµµα, αλλά δεν
έχουν εγγραφεί µε την επέκταση m62 ή bck.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Αδύνατο το φόρτωµα της µελέτης από το
δίσκο." τότε γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί µια µελέτη που δεν ανήκει στο πρόγραµµα
αυτό ή το αρχείο αυτό είναι κλειδωµένο από άλλο πρόγραµµα που τρέχει στον
υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο.

2.4 Εγγραφή µελέτης

Με την εντολή αυτή όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στη µελέτη, αποθηκεύονται σε
ορισµένη από το χρήστη τοποθεσία (σκληρός δίσκος, τοπικό δίκτυο, δισκέτα κλπ.) και µε
όνοµα της επιλογής του. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδοµένων
στο µέλλον και η επανεπεξεργασία τους. Το πλαίσιο διαλόγου εγγραφής της µελέτης
εµφανίζεται µόνο κατά την πρώτη εγγραφή µιας µελέτης. Περαιτέρω εντολές Εγγραφής
Μελέτης θα έχουν ως αποτέλεσµα την αποθήκευση των όποιων αλλαγών στο ίδιο αρχείο
που έγινε αρχικά η εγγραφή της µελέτης χωρίς να δοθεί η δυνατότητα επιλογής εκ νέου
του ονόµατος και της τοποθεσίας αποθήκευσης.

Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η αλλαγή, είτε του ονόµατος του αρχείου είτε της
τοποθεσίας αποθήκευσης, τότε θα πρέπει να επιλεχθεί η εντολή Εγγραφή Μελέτης
Ως... από το µενού αρχείο.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη:
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1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης.
2. Η µελέτη εγγράφεται στο δίσκο χωρίς καµία άλλη παρέµβαση ή ειδοποίηση.

2.5 Εγγραφή µελέτης ως

Γίνεται η ίδια διαδικασία µε την Εγγραφή Μελέτης αλλά δίδεται η δυνατότητα αλλαγής
του ονόµατος αρχείου ή της τοποθεσίας αποθήκευσης. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά της µελέτης σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη ως:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης Ως.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη µια µελέτη µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα εγγραφεί η µελέτη στο δίσκο.

2.6 Εισαγωγή

2.6.1 Σηµεία από DXF

Για να γίνει εισαγωγή σηµείων από αρχείο DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή Από DXF.
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2. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχεία DXF" µε επέκταση .dxf.
3. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
4. Πατώντας το πλήκτρο Open, το αρχείο αναλύεται.

5. Επιλέγεται αν η εισαγωγή θα γίνει από POINTS, POLYLINES ή/και 3DFACES. Για
κάθε οντότητα, µπορεί να γίνει επιλογή συγκεκριµένης στρώσης (layer) η οποία περιέχει
τα δεδοµένα. Η πληροφορία υψοµέτρου µπορεί να ληφθεί εναλλακτικά από την ιδιότητα
(property) z του σηµείου, ή από κάποιο κείµενο που υπάρχει σε σταθερή σχετική
απόσταση από το κάθε σηµείο. Στην περίπτωση POLYLINES υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου της ελάχιστης απόστασης µεταξύ των σηµείων, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή
υπερβολικού αριθµού σηµείων. 
6. Πατώντας Εντάξει, γίνεται η εισαγωγή των σηµείων. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο,
η διαδικασία εισαγωγής της οριζοντιογραφίας ακυρώνεται.
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2.6.2 Υπόβαθρο από DXF

Στη φόρµα αυτή γίνεται η εισαγωγή υποβάθρου από DXF. Το υπόβαθρο δεν είναι άµεσα
προσβάσιµο από το πρόγραµµα, καθώς αποτελεί βοηθητική πληροφορία που έχει ως
στόχο της τη διευκόλυνση της χάραξης του δικτύου. Να τονισθεί ότι δεν εισάγεται
πλήρως το DXF για λόγους ταχύτητας και εξοικονόµησης µνήµης, αλλά τα βασικότερα
συστατικά του, όπως lines, points, polylines, arcs, circles.

Για την εισαγωγή υποβάθρου από DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται το µενού Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Υπόβαθρο Από DXF.

3. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση.

4. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
5. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο DXF" µε επέκταση .dxf.
6. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
7. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το αρχείο DXF στη µνήµη. Στην οθόνη
εµφανίζονται όλες οι στρώσεις (layers) που περιέχει το αρχείο.
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8. Επιλέγεται η στρώση ή οι στρώσεις που περιέχουν το υπόβαθρο. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα ή Επιλογή Λοιπών, επιλέγονται όλες οι
στρώσεις, αποεπιλέγονται όλες ή επιλέγονται οι µη επιλεγµένες και αντίστροφα.
9. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει το υπόβαθρο εισάγεται στο πρόγραµµα ενώ µε το
πλήκτρο Άκυρο όλες οι αλλαγές ακυρώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παραµετροποίηση του υποβάθρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
λειτουργία Υπόβαθρο του µενού Οριζοντιογραφία που βρίσκεται στο µενού
Προβολή.

2.7 Εξαγωγή

2.7.1 Εδάφους σε DXF

Εξάγεται το µοντέλο εδάφους σε αρχείο DXF. Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργείται ένα
σχέδιο µε τα ακόλουθα στοιχεία:

Σηµεία
Τρίγωνα
Ισοϋψείς καµπύλες

Για να εξαχθεί το µοντέλο εδάφους σε DXF:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Εδάφους σε DXF.
3. Εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου :
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4. Γίνονται οι επιθυµητές επιλογές του οδηγού DXF:

Κλίµακα εκτύπωσης: Επιλέγεται η επιθυµητή κλίµακα στην οποία θα εκτυπωθεί
το σχέδιο. Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις (ύψη γραµµάτων κ.λ.π.) µετρώνται πια
σε mm στο εκτυπωµένο σχέδιο. Με βάση την επιθυµητή κλίµακα
εκτύπωσης, προκύπτει αντίστροφα και αυτόµατα το κατάλληλο µέγεθος
των  διαφόρων στοιχείων.
Επιλέξτε το αντικείµενο που θέλετε να ρυθµίσετε από την λίστα στα αριστερά.
Αναλόγως, γίνονται διαθέσιµες οι παρακάτω ρυθµίσεις:

Βασικό µέγεθος συµβόλου (mm): Εισάγεται το µέγεθος του βασικού
συµβόλου σε mm εκτυπωµένου σχεδίου. 
Γραµµατοσειρά άνω ετικέτας: επιλέγεται η γραµµατοσειρά της άνω ετικέτας.
Όλες οι ετικέτες είναι οµαδοποιηµένες σε layers και κατάλληλα font styles, ώστε
να µπορείτε να τα τροποποιείτε εύκολα µε κάποιο σύστηµα CAD.
Ύψος γραµµατοσειράς άνω (mm): Εισάγεται το ύψος των γραµµάτων της
άνω ετικέτας σε mm εκτυπωµένου σχεδίου. Για παράδειγµα, αν το ύψος των
γραµµάτων επιλεγεί ίσο µε 2mm και η επιθυµητή κλίµακα στην οποία θα
εκτυπωθεί το σχέδιο είναι 1:1000, τότε το ύψος των γραµµάτων στο σχέδιο θα
προκύψει ίσο µε 2mm * 1000 = 2m. 
Απόσταση άνω ετικέτας (mm) : Η απόσταση της άνω ετικέτας από το κέντρο
του αντικειµένου, σε mm εκτυπωµένου σχεδίου.
Άνω ετικέτα : εισάγεται το κείµενο που θα εµφανιστεί στην άνω ετικέτα του
επιλεγµένου αντικειµένου. Το κείµενο µπορεί να περιλαµβάνει κωδικούς. Αυτοί
έχουν το πρόθεµα "&" και κατάλληλη ονοµασία ανάµεσα στους
χαρακτήρες "[" "]". Για παράδειγµα, αν η ετικέτα επιλεγεί να είναι "&[NAME]"
τότε αυτή θα εµφανίζει το όνοµα του αντικειµένου. Επιτρέπεται οποιοσδήποτε
συνδυασµός κωδικών και απλού κειµένου.
Εισαγωγή κωδικού άνω: ανάλογα µε το επιλεγµένο αντικείµενο, επιλέγεται ο
κωδικός από τους διαθέσιµους στην λίστα. Η εισαγωγή γίνεται κάνοντας κλικ
στο πλήκτρο " + " και η θέση εισαγωγής είναι η τρέχουσα θέση του κέρσορα
στο αµέσως προηγούµενο πεδίο Άνω Ετικέτα.
Αντίστοιχες ρυθµίσεις ενδεχοµένως να υπάρχουν και για την κάτω
ετικέτα.
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Χρώµα layer: επιλέγεται το χρώµα που θα έχει το αντίστοιχο layer του
αντικειµένου.
Χρώµα layer γέµισης: επιλέγεται το χρώµα που θα έχει το αντίστοιχο layer
γέµισης τους αντικειµένου (το οποίο έχει το επίθεµα "_FILLED")

Οι διαθέσιµοι κωδικοί, ανάλογα µε το επιλεγµένο αντικείµενο, µπορεί να είναι:
"&[Χ]": η συντεταγµένη Χ του σηµείου. 
"&[Υ]": η συντεταγµένη Χ του σηµείου.
"&[Ζ]": η συντεταγµένη Ζ του σηµείου.
"&[DESCRIPTION]": η περιγραφή του αντικειµένου.
"&[TAG]": η ετικέτα του αντικειµένου.

5. Πατώντας Εντάξει, τα στοιχεία που εισαχθήκανε ή οι αλλαγές που έγιναν
αποθηκεύονται στη µνήµη αλλιώς µε το πλήκτρο Άκυρο, oποιαδήποτε αλλαγή αγνοείται
και η διαδικασία εξαγωγής ακυρώνεται.
6. Αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο DXF της οριζοντιογραφίας.
7. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο οριζοντιογραφίας στον
επιλεγµένο κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εµφανίζεται τίποτα στο DXF που δηµιουργείται από το
πρόγραµµα, αρκεί να επιλεγεί το Zoom Extents µέσα από το πρόγραµµα CAD.

2.8 Εξοδος

Κλείνει το πρόγραµµα. Εάν υπάρχει φορτωµένη µελέτη και έχουν πραγµατοποιηθεί
αλλαγές χωρίς να έχουν εγγραφεί, τότε το πρόγραµµα:

Θα ρωτήσει για την εγγραφή των αλλαγών στη µελέτη
ή θα εγγράψει τις αλλαγές από µόνο του
ή θα αγνοήσει τις αλλαγές αυτές

ανάλογα µε το τι έχει ορίσει ο χρήστης στην καρτέλα επιλογές.

Για την έξοδο από το πρόγραµµα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Έξοδος.
2. Εάν έχουν γίνει αλλαγές τότε θα πρέπει να τις εγγράψετε ή να τις αγνοήσετε.
3. Το πρόγραµµα κλείνει.
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3 Εισαγωγή

3.1 Μενού εισαγωγή

Από το µενού αυτό µπορούν να γίνουν ορισµένες βασικές ενέργειες ως εξής:

Αναίρεση
Επαναφορά

3.2 Αναίρεση

Η αναίρεση ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αλλαγής:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Αναίρεση.
2. Η τελευταία ενέργεια αναιρείται.

Για την αναίρεση της αναίρεσης, υπάρχει η εντολή επαναφορά που περιγράφεται στη
συνέχεια. Η επαναφορά γίνεται διαθέσιµη µόλις χρησιµοποιηθεί η εντολή αναίρεση.

Είναι δυνατή η αναίρεση περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν γίνει διαδοχικά
όπως επίσης και η επαναφορά τους, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε αναίρεση η
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το πλήθος των αναιρέσεων που κρατώνται στη
µνήµη είναι εξ' ορισµού 20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αλλαγές
και να τις αναιρεί. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα
από τον κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο 
εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που δεν αναιρούνται όπως η δηµιουργία νέας
µελέτης ή η εγγραφή της µελέτης.

3.3 Επαναφορά

Η επαναφορά ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αναίρεσης:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται η Επαναφορά.
2. Η τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί επαναφέρεται.

Για την αναίρεση της επαναφοράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου η εντολή αναίρεση
.

Είναι δυνατή η επαναφορά περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν αναιρεθεί
διαδοχικά, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε επαναφορά η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω. Το πλήθος των επαναφορών που κρατώνται στη µνήµη είναι εξ' ορισµού 20,
δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αναιρέσεις και να τις επαναφέρει. Ο
αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα από τον κύριο
κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο
χρήσης του κυρίως καταλόγου.
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4 Προβολή

4.1 Μενού προβολή

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η παραµετροποίηση της εµφάνισης του σχεδίου της
οριζοντιογραφίας και του σκαριφήµατος της µηκοτοµής. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές
που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Οριζοντιογραφία
o Ορατά αντικείµενα

o Υπόβαθρο

Εικόνες υποβάθρου
o Προσθήκη

o Επεξεργασία

o ∆ιαγραφή

o Εµφάνιση

4.2 Οριζοντιογραφία

4.2.1 Ορατά αντικείµενα

Επιλέγονται τα αντικείµενα που θα εµφανίζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας. Η
επιλογή αυτή αναφέρεται στα ενεργά αντικείµενα του δικτύου και όχι στο (πιθανό)
υπόβαθρο.

Για τον ορισµό των ορατών αντικειµένων:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγεται η Οριζοντιογραφία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Ορατά Αντικείµενα.
3. Επιλέγονται τα αντικείµενα που είναι επιθυµητό να φαίνονται στο σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.
4. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Επιλογή Κανενός ή Επιλογή Λοιπών
, επιλέγονται όλα τα αντικείµενα, αποεπιλέγονται όλα ή επιλέγονται τα µη επιλεγµένα και
αντίστροφα.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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4.2.2 Υπόβαθρο

Μπορεί να γίνει πλήρης διαχείριση του υποβάθρου από αρχείο DXF. Η πλήρης
διαχείριση περιλαµβάνει και την Εισαγωγή Υποβάθρου από DXF που βρίσκεται στο
µενού Εισαγωγή του Αρχείου.

Για τη διαχείριση του υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγεται η Οριζοντιογραφία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Υπόβαθρο.

3. Για να φορτωθεί ένα υπόβαθρο γίνεται κλικ στο Φόρτωµα από DXF. Η διαδικασία
φορτώµατος περιγράφεται στο µενού Αρχείο, υποµενού Εισαγωγή, µενού Εισαγωγή
Υποβάθρου από DXF.
4. Πατώντας το πλήκτρο Καθαρισµός, διαγράφεται οριστικά το υφιστάµενο υπόβαθρο
από το έργο. Ο χρήστης θα ερωτηθεί αν συµφωνεί µε τον καθαρισµό του υποβάθρου.
5. Με την επιλογή Εµφάνιση υποβάθρου µπορεί ο χρήστης να κρύβει ή να εµφανίζει
το υπόβαθρο όποτε επιθυµεί.
6. Με την επιλογή Εµφάνιση κειµένου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η εµφάνιση
των οντοτήτων TEXT του DXF στο υπόβαθρο.
7. Με την επιλογή Χρώµα υποβάθρου οι οντότητες του υποβάθρου σχεδιάζονται µε τα
αυθεντικά τους χρώµατα, αλλιώς παρουσιάζονται µονόχρωµες, µε χρώµα που επιλέγεται
στο βήµα 8.
8. Αν δεν έχει επιλεγεί το Χρώµα υποβάθρου, τότε όλες οι οντότητες του υποβάθρου
εµφανίζονται µε το ίδιο χρώµα.
8.1. Για να επιλεγεί ενιαίο χρώµα υποβάθρου, γίνεται κλικ στο πλήκτρο Επιλογή
Χρώµατος.
8.2. Επιλέγεται το επιθυµητό χρώµα.
8.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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9. Επιλέγονται οι στρώσεις (layers) που είναι επιθυµητό να φαίνονται στο σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.
10. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επιλογή Όλων, Επιλογή Κανενός ή Επιλογή
Λοιπών, επιλέγονται όλες οι στρώσεις, αποεπιλέγονται όλες ή επιλέγονται οι µη
επιλεγµένες και αντίστροφα.
11. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.3 Εικόνες υποβάθρου

4.3.1 Προσθήκη

Προστίθεται µια νέα εικόνα µορφής bmp στο χάρτη της οριζοντιογραφίας.

Για την προσθήκη νέας εικόνας υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Προσθήκη.
3. Κάνοντας κλικ στο ∆ιαδροµή επιλέγεται το αρχείο εικόνας bmp.
4. Προαιρετικά εισάγονται οι συντεταγµένες της άνω αριστερής γωνίας της εικόνας
(Αριστερό Χ, Άνω Υ)
5. Εισάγεται το πλάτος και το ύψος της εικόνας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.3.2 Επεξεργασία

Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των εικόνων υποβάθρου.

Για την επεξεργασία των εικόνων υποβάθρου:
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1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Επεξεργασία.
3. Επιλέγεται από τη λίστα διαδροµή η εικόνα της οποίας θα αλλάξουν τα στοιχεία.
4. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
5. Με το πλήκτρο Εφαρµογή γίνεται προεπισκόπηση των αλλαγών.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.3.3 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται µια ή περισσότερες εικόνες από τη λίστα εικόνων υποβάθρου.

Για τη διαγραφή µιας ή περισσοτέρων εικόνων υποβάθρου:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαγραφή.
3. Επιλέγεται από τη λίστα η εικόνα που θα διαγραφεί.
4. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή αφαιρείται η επιλεγµένη εικόνα.
5. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή Όλων αφαιρούνται όλες οι εικόνες.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.

4.3.4 Εµφάνιση

Εµφανίζονται ή αποκρύπτονται οι εικόνες υποβάθρου από το σχέδιο της
οριζοντιογραφίας.

Για την εµφάνιση των εικόνων οριζοντιογραφίας όταν έχουν απενεργοποιηθεί:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Εµφάνιση.
3. Οι εικόνες υποβάθρου εµφανίζονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

Για την απόκρυψη των εικόνων οριζοντιογραφίας όταν έχουν ενεργοποιηθεί:

1. Από το µενού Προβολή επιλέγονται οι Εικόνες Υποβάθρου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Εµφάνιση.
3. Οι εικόνες υποβάθρου αποκρύπτονται από το σχέδιο της οριζοντιογραφίας.
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5 ∆εδοµένα

5.1 Μενού δεδοµένα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Στοιχεία µελέτης
Περίληψη έργου
Έλεγχος µοντέλου
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Σκαρίφηµα

o Μπάρα εργασίας

5.2 Στοιχεία µελέτης

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται εισαγωγή γενικών στοιχείων για την µελέτη. Τα
στοιχεία που µπορούν, προαιρετικά, να εισαχθούν είναι Τίτλος Μελέτης, Μελετητής και
Σχόλια. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να εκτυπωθούν εάν αυτό είναι επιθυµητό στο
τεύχος της µελέτης. Όσα πεδία µείνουν κενά αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των στοιχείων µελέτης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Στοιχεία Μελέτης.
2. Εισάγεται ο τίτλος µελέτης, ο µελετητής και τα σχόλια.
3. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή ηµεροµηνίας στις εκτυπώσεις, επιλέγεται το "Να
συµπεριληφθεί η ώρα και η ηµεροµηνία της µελέτης". Στα πεδία κειµένου
πληκτρολογείται ο αριθµός ηµέρας, µήνα, έτους, ωρών και λεπτών αντίστοιχα. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Τώρα τοποθετούνται οι τιµές που αντιστοιχούν στη σηµερινή
ηµέρα και ώρα.
4. Εάν είναι επιθυµητό να συµπεριληφθεί στις εκτυπώσεις η πλήρης διαδροµή (path)
και όνοµα του αρχείου της µελέτης, επιλέγεται το "Να συµπεριληφθεί το όνοµα του
αρχείου της µελέτης".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο της µελέτης και τον
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µελετητή, ανοίγουν οι βάσεις δεδοµένων για τις µελέτες και τους µελετητές.

Βάση δεδοµένων µελετών

Σε µια µελέτη µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότερα από ένα προγράµµατα. Για
διευκόλυνση, µπορεί να εισαχθεί ο τίτλος της µελέτης σε ένα εξ αυτών και να γίνει
διαθέσιµος από τα υπόλοιπα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο µελέτης
εµφανίζεται η βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου τίτλου στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος τίτλος διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος τίτλος µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.

Βάση δεδοµένων µελετητών

Ένας µελετητής µπορεί να συντάσσει παραπάνω από µια µελέτες. Για διευκόλυνση,
µπορεί να εισαχθεί το όνοµα του µελετητή στη βάση δεδοµένων και να γίνει διαθέσιµο
από τα υπόλοιπα προγράµµατα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετητών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από το µελετητή εµφανίζεται η
βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου µελετητή στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος µελετητής διαγράφεται από τη βάση
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δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος µελετητής µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.

5.3 Περίληψη έργου

Με τη λειτουργία αυτή εµφανίζεται µια φόρµα που περιέχει την περίληψη του έργου. Η
περίληψη απαρτίζεται από απαρίθµηση των στοιχείων του δικτύου.

Για την εµφάνιση της περίληψης του δικτύου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Περίληψη Έργου.
2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει κλείνει η φόρµα περίληψης έργου.

5.4 Έλεγχος µοντέλου

Όταν γίνεται εισαγωγή δεδοµένων από εξωτερική πηγή, υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης
ενός αριθµού προβληµάτων τα οποία εντοπίζονται δύσκολα. Η φόρµα αυτή διευκολύνει
τον εντοπισµό και τη διόρθωση τέτοιων προβληµάτων.
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Για τη χρήση του εργαλείου ελέγχου του µοντέλου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ο Έλεγχος Μοντέλου.
2. Επιλέγεται ο τύπος προβληµάτων που θα αναζητηθούν και προαιρετικά θα
διορθωθούν.
3. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έλεγχος και γεµίζει η λίστα µε τα προβλήµατα αυτά.
4. Επιλέγοντας ένα πρόβληµα από τη λίστα και κάνοντας κλικ στο Αντικείµενα
Επιλεγµένου Προβλήµατος, τα αντικείµενα αυτά επιλέγονται στο χάρτη.
5. Προαιρετικά, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Αντικείµενα Όλων Των Προβληµάτων
εµφανίζονται στο χάρτη όλα τα αντικείµενα που προκαλούν όλα τα προβλήµατα της
λίστας.
6. Κάνοντας κλικ στον καθαρισµό επιλογής, όλα τα επιλεγµένα στο χάρτη αντικείµενα
αποεπιλέγονται.
7. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο η φόρµα κλείνει.

5.5 Επιλογές

5.5.1 Γενικές προτιµήσεις

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται η ρύθµιση του προγράµµατος. Με την εντολή 
Γενικές Προτιµήσεις εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που περιέχει τέσσερις κάρτες
στις οποίες βρίσκονται οµαδοποιηµένες οι επιλογές ρύθµισης του προγράµµατος.

Για να µεταβεί ο χρήστης από την µια κάρτα στην άλλη αρκεί να κάνει κλικ µε το ποντίκι
στο όνοµα της κάθε καρτέλας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάθε
καρτέλας:

Καρτέλα Γενικά
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Στην κάρτα αυτή υπάρχουν οι γενικές ρυθµίσεις του προγράµµατος. Εδώ, ο χρήστης,
µπορεί να επιλέξει αν το πρόγραµµα θα καταχωρίσει στο µητρώο των Windows την
κατάληξη αρχείων του προγράµµατος. Αυτή είναι η κατάληξη µε την οποία σώζει η
εφαρµογή τις µελέτες. Έτσι όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ σε ένα αρχείο µε κατάληξη
αυτή του προγράµµατος, θα εκτελεστεί αυτή η εφαρµογή και θα φορτωθεί αυτόµατα η
επιλεγµένη µελέτη.

Εάν επιλεγεί η αυτόµατη εµφάνιση µηνυµάτων υπολογισµών τότε θα εµφανίζονται
οι πίνακες των αποτελεσµάτων, τα µηνύµατα λαθών ή οι αναφορές των υπολογισµών
αυτόµατα µε το πάτηµα της επιλογής Εκτέλεση υπολογισµών.

Η αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου θα δηµιουργεί ένα αντίγραφο µε επέκταση .bck
τη στιγµή που θα φορτώνεται ένα αρχείο. Το αρχείο θα δηµιουργείται στο φάκελο
προσωρινής αποθήκευσης που αρχικά τίθεται από το πρόγραµµα ως ο προσωρινός
φάκελος των Windows.

Με την επιβεβαίωση διαγραφών θα ερωτάται ο χρήστης εάν συµφωνεί για τη
διαγραφή του αντικειµένου κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο διαγραφή. Η εντολή αυτή
επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των εντολών διαγραφής.

Ο φάκελος προσωρινής αποθήκευσης αφορά την δηµιουργία προσωρινών αρχείων.
Συνίσταται να µην αλλάξετε τις εξ' ορισµού τιµές.

Επίσης δίνονται οι εξής επιλογές από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να διαλέξει αυτή που
προτιµά:

Κατά την έξοδο να αγνοούνται οι αλλαγές - Όταν ο χρήστης κλείσει την
εφαρµογή όποιες αλλαγές έχει κάνει σε ήδη υπάρχουσα ή σε νέα µελέτη θα χαθούν,
εκτός αν επιλέξει πρώτα το Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να σώζονται οι αλλαγές - Με το κλείσιµο της εφαρµογής όποιες
αλλαγές έχουν γίνει σε υπάρχουσα µελέτη αποθηκεύονται αυτόµατα χωρίς να
ερωτηθεί πρώτα ο χρήστης. Αν πρόκειται για νέα µελέτη που δεν έχει αποθηκευτεί
ακόµα θα βγει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει όνοµα για την αποθήκευση
της µελέτης όπως στο Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να βγαίνει µήνυµα για ενέργεια - Όταν κλείνει η εφαρµογή θα
βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ρωτάει το χρήστη αν επιθυµεί να
αποθηκευτούν οι αλλαγές. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά θα βγει το παράθυρο 
Εγγραφής Μελέτης. Αν απαντήσει αρνητικά όλες οι αλλαγές θα χαθούν.
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Ο αριθµός τελευταίων αρχείων αναφέρεται στο µενού Αρχείο και ρυθµίζει το πλήθος
των τελευταίων αρχείων που είναι διαθέσιµα.

Καρτέλα Γλώσσες

Αν έχουν εγκατασταθεί πολυγλωσσικά πακέτα, τότε είναι εφικτή η επιλογή της γλώσσας
χρήσης του προγράµµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν δυο πακέτα, τα
ελληνικά (που έχουν ήδη επιλεγεί) και τα αγγλικά. Αλλαγή της γλώσσας του
προγράµµατος, θα έχει ως αποτέλεσµα, όλα τα µηνύµατα, τα µενού, τα αρχεία βοήθειας
και η σύνδεση µε το Internet να είναι στην επιλεγµένη γλώσσα.

Για την αλλαγή της γλώσσας, απαιτείται επανεκκίνηση του προγράµµατος.

Καρτέλα Internet

Το πρόγραµµα µπορεί µέσω Internet να ελέγχει εάν είναι στην τελευταία έκδοση ή όχι.
Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται αυτόµατα εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόµατος
έλεγχος για νέες εκδόσεις και θα διεξάγεται σιωπηρά κάθε ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα
ανάλογα µε την προτίµηση του χρήστη χωρίς περαιτέρω παρέµβασή του. Εάν είναι
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επιθυµητός ο χειροκίνητος έλεγχος για νέα έκδοση τότε αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο 
Έλεγξε Τώρα. Εάν υπάρχει νέα έκδοση, τότε δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα να
κατεβάσει και να εγκαταστήσει τη νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤεχνοΛογισµική σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου νέων εκδόσεων µέσω Internet δεν πραγµατοποιείται καµία
µεταφορά δεδοµένων από τον υπολογιστή προς το Internet.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5.5.2 Σκαρίφηµα

Αλλάζει ο τρόπος εµφάνισης και λειτουργίας των σχεδίων.

Για την παραµετροποίηση του σκαριφήµατος:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Επιλογές.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται το Σκαρίφηµα.
3. Παραµετροποιείται η εµφάνιση του κάναβου ως εξής:
3.1. Επιλέγεται αν θα εµφανίζεται ο κάναβος ή όχι ενεργοποιώντας την επιλογή Ορατό
Πλέγµα.
3.2. Επιλέγεται η γραµµατοσειρά πατώντας το πλήκτρο Γραµµατοσειρά.
3.3. Επιλέγεται το στυλ των γραµµών πατώντας το πλήκτρο Γραµµή.
3.4. Επιλέγεται το χρώµα των γραµµάτων πατώντας το πλήκτρο Χρώµα Γραµµάτων.
3.5. Επιλέγεται το χρώµα των γραµµών πατώντας το πλήκτρο Χρώµα Γραµµής.
4. Παραµετροποιείται η δυνατότητα έλξης αντικειµένων στο πλαίσιο έλξη αντικειµένων
ως εξής:
4.1. Επιλέγεται αν θα είναι ενεργή η έλξη των αντικειµένων ή όχι ενεργοποιώντας την
επιλογή Ενεργός.
4.2. Επιλέγονται σε ποια σηµεία τα αντικείµενα θα έχουν έλξη. Με τα πλήκτρα
συντόµευσης Όλα και Κανένα επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλα τα σηµεία έλξης
αντίστοιχα.
5. Παραµετροποιείται η δυνατότητα έλξης στα σηµεία του κάναβου στο πλαίσιο έλξη ως
εξής:
5.1. Επιλέγεται αν θα είναι ενεργή η έλξη στον κάνναβο ή όχι ενεργοποιώντας την
επιλογή Ενεργός.
5.2. Εισάγονται οι ισαπόστασεις Χ και Υ που καθορίζουν το µέγεθος των
ορθογωνικών κελιών του κάναβου.
5.3. Εισάγεται το σηµείο βάσης του κάναβου.
6. Επιλέγεται το χρώµα του υποβάθρου πατώντας το πλήκτρο Χρώµα στο πλαίσιο
υπόβαθρο.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



∆εδοµένα 33

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

5.5.3 Μπάρα εργασίας

Παραµετροποιείται η µπάρα εργασίας που υπάρχει στην κύρια φόρµα του
προγράµµατος.

Για την παραµετροποίηση της µπάρας εργασίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το µενού Επιλογές γίνεται κλικ στο υποµενού Μπάρα Εργασίας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Η µπάρα εργασίας που υπάρχει, µπορεί να έχει µικρά ή µεγάλα πλήκτρα, µε ή χωρίς
επεξήγηση (επί του πλήκτρου, επιλογή συνοδευτικό κείµενο στα κουµπιά), ανάλογα
µε τις επιλογές του χρήστη. Επίσης, πολλές φορές βολεύει να εµφανίζεται µια επεξήγηση
εάν ο κέρσορας του ποντικιού µείνει ακίνητος 2-3 δευτερόλεπτα πάνω από ένα πλήκτρο.
Αυτό θα συµβαίνει εάν επιλεγεί το εµφάνιση επεξήγησης κάθε κουµπιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.



Κεφάλαιο

VI
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6 Αντικείµενα

6.1 Μενού αντικείµενα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η ρύθµιση των αντικειµένων. Πιο συγκεκριµένα, οι
επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Σηµεία
Προσθήκη
∆ιαγραφή
Ιδιότητες

Τρίγωνα
Προσθήκη
∆ιαγραφή
Ιδιότητες
∆ιόρθωση
Νέος τριγωνισµός
Ρυθµίσεις

Ισουψείς
∆ηµιουργία
∆ιαγραφή
Ρυθµίσεις

Ετικέτες
Προσθήκη
∆ιαγραφή
Ιδιότητες

6.2 Σηµεία

6.2.1 Προσθήκη

Προστίθεται ένα νέο σηµείo. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε στο
χάρτη. 

Για να προστεθεί ένα νέο σηµείο:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Σηµεία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται το νέο σηµείο.

Για να προστεθούν πολλαπλά σηµεία:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Σηµεία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται το νέο σηµείο.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλα τα νέα σηµεία.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό των συντεταγµένων:
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1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης ενός ή πολλαπλών
ετικετών.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του σηµείου εισαγωγής.
2.3. Πατώντας Εντάξει γίνεται η προσθήκη ενώ πατώντας Άκυρο µεταφέρεται η ροή
στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

6.2.2 ∆ιαγραφή

Με την εντολή αυτή διαγράφονται τα επιλεγµένα σηµεία στον χάρτη.

Για να διαγραφούν τα επιλεγµένα σηµεία:

1. Επιλέγονται τα σηµεία στον χάρτη.
2. Από το µενού Σηµεία επιλέγεται η ∆ιαγραφή.  

6.2.3 Ιδιότητες

Με την εντολή αυτή εµφανίζεται η φόρµα ιδιοτήτων σηµείων. 

Για να εµφανιστεί η φόρµα ιδιοτήτων σηµείων:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Σηµεία.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ιδιότητες.
3. Επιλέγονται από τη λίστα ένα ή περισσότερα σηµεία.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερα του ενός σηµεία, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν µόνο
οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.3 Τρίγωνα

6.3.1 Προσθήκη

Προστίθεται ένα νέο τρίγωνο. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ σε τρία κατάλληλα
(υφιστάµενα) σηµεία στο χάρτη. 

Για να προστεθεί ένα νέο τρίγωνο:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Τρίγωνα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο διαδοχικά σε τρία σηµεία και προστίθεται το νέο τρίγωνο. Αν
δεν είναι δυνατή η επιλογή ενός σηµείου τότε αυτό είναι άκυρο (π.χ. το δηµιουργούµενο
τρίγωνο περιέχει σηµεία, ή οι πλευρές του τέµνουν πλευρές υφιστάµενων τριγώνων
κλπ).

Για να προστεθούν πολλαπλά σηµεία:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Τρίγωνα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο διαδοχικά σε τρία σηµεία και προστίθεται το νέο τρίγωνο.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλα τα νέα τρίγωνα.  
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6.3.2 ∆ιαγραφή

Με την εντολή αυτή διαγράφονται επιλεκτικά τα τρίγωνα στον χάρτη.

Για να διαγραφούν επιλεκτικά τα τρίγωνα στον χάρτη:

1. Από το µενού Αντικείµενα > Τρίγωνα επιλέγεται η ∆ιαγραφή.
2. ∆ιαγράφονται τα τρίγωνα µε απλό κλικ πάνω τους. Με πατηµένο το [CTRL] είναι
δυνατή η διαγραφή πολλαπλών τριγώνων.

6.3.3 Ιδιότητες

Με την εντολή αυτή εµφανίζεται η φόρµα ιδιοτήτων τριγώνων. 

Για να εµφανιστεί η φόρµα ιδιοτήτων τριγώνων:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Τρίγωνα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ιδιότητες.
3. Επιλέγονται από τη λίστα ένα ή περισσότερα τρίγωνα.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερα του ενός τρίγωνα, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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6.3.4 ∆ιόρθωση

Με την εντολή αυτή είναι δυνατή η διόρθωση δύο γειτονικών τριγώνων, ώστε να
αλλαχθεί η κοινή τους πλευρά µε την άλλη διαγώνιο του τετραπλεύρου. Με αυτόν τον
τρόπο είναι δυνατή η ακριβής παρακολούθηση του φρυδιού ή του πόδα ενός πρανούς,
ή του βαθέως σηµείου ενός χειµάρου κλπ.

Για να διορθωθούν επιλεκτικά τα τρίγωνα στον χάρτη:

1. Από το µενού Αντικείµενα > Τρίγωνα επιλέγεται η ∆ιόρθωση.
2. ∆ιορθώνονται τα τρίγωνα µε απλό κλικ πάνω τους. Μια διακεκοµµένη γραµµή
υποδεικνύει αν είναι δυνατή η διόρθωση. Με πατηµένο το [CTRL] είναι δυνατή η
διόρθωση πολλαπλών τριγώνων.

6.3.5 Νέος τριγωνισµός

Με την εντολή αυτή είναι δυνατή η αυτόµατη εύρεση των τριγώνων που ορίζονται από
τα υφιστάµενα σηµεία. Η εντολή αυτή διαγράφει τα υπάρχοντα τρίγωνα της µελέτης.

Για να γίνει νέος τριγωνισµός:

1. Από το µενού Αντικείµενα > Τρίγωνα επιλέγεται το Νέος Τριγωνισµός.
2. Τα υφιστάµενα τρίγωνα διαγράφονται και νέα τρίγωνα δηµιουργούνται, σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις του τριγωνισµού.

6.3.6 Ρυθµίσεις

Με την εντολή αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο
τριγωνισµός. 

Για να ρυθµίσετε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο τριγωνισµός:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Τρίγωνα.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ρυθµίσεις. Εµφανίζεται η παρακάτω
φόρµα:

3. Επιλέγεται το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος της πλευράς του τριγώνου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

6.4 Ισουψείς

6.4.1 ∆ηµιουργία

Με την εντολή αυτή δηµιουργούνται οι ισοϋψείς στον χάρτη.

Για να δηµιουργηθούν οι ισοϋψείς:
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1. Από το µενού Ισοϋψείς επιλέγεται η ∆ηµιουργία. ∆ηµιουργούνται οι ισοϋψείς µε
βάση τα υπάρχοντα τρίγωνα και τις αντίστοιχες ρυθµίσεις.

6.4.2 ∆ιαγραφή

Με την εντολή αυτή διαγράφονται οι ισοϋψείς από τον χάρτη.

Για να διαγραφούν οι ισοϋψείς από τον χάρτη:

1. Από το µενού Ισοϋψείς επιλέγεται η ∆ιαγραφή.

6.4.3 Ρυθµίσεις

Με την εντολή αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται οι
ισοϋψείς. 

Για να ρυθµίσετε τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται οι ισοϋψείς:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Ισοϋψείς.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ρυθµίσεις. Εµφανίζεται η παρακάτω
φόρµα:

3. Επιλέγεται η κατάλληλη ισοδιάσταση, η ισοδιάσταση των κύριων καµπύλων (οι
οποίες τυπώνονται πιο παχιές και συνοδεύονται από την τιµή τους) καθώς και ο 
συντελεστής οµαλότητας γραµµών.
4. Επιλέγονται τα χρώµατα τα οποία αντιστοιχούν στην ελάχιστη και την µέγιστη τιµή,
πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο Αλλαγή. Αν θέλετε να ορίσετε εσείς την ελάχιστη και
την µέγιστη τιµή, τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή και εισάγετε τις τιµές. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να ορίσετε και το χρώµα που θα αντιστοιχεί σε τιµές µεγαλύτερες
της ανώτερης και µικρότερες της κατώτερης.
5. Επιλέγεται το πλήθος των κλάσεων για την κατάταξη των αντικειµένων. 
6. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει κλείνει το πλαίσιο και σώζονται οι αλλαγές. Πατώντας
το πλήκτρο Άκυρο κλείνει το πλαίσιο και αγνοούνται οι αλλαγές.
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6.5 Ετικέτες

6.5.1 Προσθήκη

Προστίθεται µια νέα ετικέτα. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ οπουδήποτε στο
χάρτη. 

Για να προστεθεί µια νέα ετικέτα:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Ετικέτες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη.
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται η νέα ετικέτα.

Για να προστεθούν πολλαπλές ετικέτες:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Ετικέτες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Προσθήκη, πατώντας το
πλήκτρο CTRL (κρατείται πατηµένο).
3. Γίνεται κλικ στο σχέδιο και προστίθεται η νέα ετικέτα.
4. Επαναλαµβάνεται το βήµα 3 για όλα τις νέες ετικέτες.

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό των συντεταγµένων:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης ενός ή πολλαπλών
ετικετών.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό της
αρχής πατιέται CTRL+2.
2.1. Αν πατηθεί CTRL+2 θα εµφανιστεί η φόρµα εισαγωγής συντεταγµένων.
2.2. Εισάγεται η τετµηµένη και η τεταγµένη του σηµείου εισαγωγής.
2.3. Πατώντας Εντάξει γίνεται η προσθήκη ενώ πατώντας Άκυρο µεταφέρεται η ροή
στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνση της ακρίβειας εισαγωγής αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα έλξης
στον κάνναβο αλλά και στα αντικείµενα µέσω του µενού ∆εδοµένα > Επιλογές >
Σκαρίφηµα ή πατώντας CTRL+1 στην κύρια φόρµα του προγράµµατος.

6.5.2 ∆ιαγραφή

Με την εντολή αυτή διαγράφονται οι επιλεγµένες ετικέτες από τον χάρτη.

Για να διαγραφούν οι επιλεγµένες ετικέτες:

1. Επιλέγονται οι ετικέτες στον χάρτη.
2. Από το µενού Ετικέτες επιλέγεται η ∆ιαγραφή.

6.5.3 Ιδιότητες

Με την εντολή αυτή εµφανίζεται η φόρµα ιδιοτήτων ετικετών. 
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Για να εµφανιστεί η φόρµα ιδιοτήτων ετικετών:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται το Ετικέτες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Ιδιότητες.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µία ή περισσότερες ετικέτες.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες της µίας ετικέτες, στις ιδιότητες θα εµφανιστούν
µόνο οι κοινές τιµές.
5. Γίνονται οι αλλαγές των δεδοµένων.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Κεφάλαιο

VII
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7 Βοήθεια

7.1 Μενού βοήθεια

Στο µενού Βοήθεια υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές που έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας στο χρήστη:

Περιεχόµενα
Εγχειρίδιο χρήσης
Παραδείγµατα επίδειξης
Συµβουλή ηµέρας
Μετατροπή µονάδων
ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο
Αγορά προϊόντων
ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ
ΤεχνοΛογισµική Live!
Περί του προγράµµατος

7.2 Περιεχόµενα

Εµφανίζεται η online βοήθεια του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση της βοήθειας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγονται τα Περιεχόµενα.
2. Εµφανίζεται η online βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet τη βοήθεια.

7.3 Εγχειρίδιο χρήσης

Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Εγχειρίδιο Χρήσης.
2. Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet το εγχειρίδιο
χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται το Adobe Acrobat Reader ή ένα άλλο πρόγραµµα που να
µπορεί να διαβάσει αρχεία pdf για να εµφανιστεί το εγχειρίδιο χρήσης.
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7.4 Παραδείγµατα επίδειξης

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να διαλέξετε ένα από τα διαθέσιµα παραδείγµατα
επίδειξης του προγράµµατος. Τα παραδείγµατα επίδειξης είναι βήµα-προς-βήµα
εφαρµογές που σας βοηθούν να µάθετε το πρόγραµµα γρήγορα και απλά.

Για να εµφανίσετε τα παραδείγµατα επίδειξης:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγονται τα Παραδείγµατα Επίδειξης.
2. Επιλέγεται το παράδειγµα και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έναρξη για να εµφανιστεί.
3. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των παραδειγµάτων επίδειξης µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων παραδειγµάτων επίδειξης.

7.5 Συµβουλή ηµέρας

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να ανοίξετε την φόρµα των συµβουλών ηµέρας. Οι
συµβουλές ηµέρας είναι σύντοµες οδηγίες οι οποίες αφορούν την χρήση των
προγραµµάτων και µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες στον χρήστη.

Για να εµφανίσετε τις συµβουλές ηµέρας:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγεται η Συµβουλή ηµέρας.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των συµβουλών ηµέρας.
3. Επιλέγεται το Μην δείξεις τη φόρµα αυτή ξανά ώστε να µην εµφανίζεται η
συµβουλή ηµέρας όταν ξεκινά το πρόγραµµα. Πατώντας τα πλήκτρα Προηγούµενη/
Επόµενη µπορείτε να µεταβείτε στην προηγούµενη/επόµενη συµβουλή. 
4. Πατώντας το πλήκτρο Esc κλείνει η φόρµα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των συµβουλών ηµέρας µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων συµβουλών ηµέρας.

7.6 Μετατροπή µονάδων

Με την επιλογή αυτή, τρέχει το βοηθητικό πρόγραµµα µετατροπής µονάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος δίδονται µέσα από το ίδιο το
πρόγραµµα. Το εργαλείο αυτό µπορεί να είναι ανοικτό χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία του κυρίως προγράµµατος.

Για την εκκίνηση του βοηθητικού εργαλείου:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Μετατροπή Μονάδων.
2. Το βοηθητικό εργαλείο εµφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί το βοηθητικό
εργαλείο, τότε δεν το έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε το από CD ή από το Internet
και προσπαθήστε πάλι να εφαρµόσετε την παραπάνω διαδικασία.

7.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η κύρια ιστοσελίδα της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

7.8 Αγορά προϊόντων

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα προϊόντων της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

7.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΝΟΜΟΣ της
ΤεχνοΛογισµικής στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).
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7.10 ΤεχνοΛογισµική Live!

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Live! της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

7.11 Περί του προγράµµατος

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό πλαίσιο που περιέχει το όνοµα, την
έκδοση και πληροφορίες χρήσης για το πρόγραµµα.

Για να εµφανιστεί η φόρµα περί του προγράµµατος:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Περί Του Προγράµµατος. 
2. Εµφανίζεται η φόρµα.
3. Με κλικ οπουδήποτε στη φόρµα ή µε πάτηµα του πλήκτρου ESC κλείνει η φόρµα.
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Ευρετήριο όρων

- A -
arc     14

- C -
circle     14

- D -
dxf     14

- L -
layer     14

line     14

- O -
open     14

- P -
point     14

polyline     14

- Z -
αφαίρεση     14

εισαγωγή     14

επιλογή     14

στρώση     14

υπάρχον     14

υπόβαθρο     14

υφιστάµενος     14



Η σελίδα αυτή είναι επίτηδες κενή.
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