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Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή
µέρους ή του συνόλου του παρόντος σε οιοδήποτε έντυπο, µηχανικό,
ηλεκτρονικό ή ψηφιακό µέσο, περιλαµβάνοντας τη φωτοτύπηση, την
καταγραφή ή την ψηφιακή αποθήκευση χωρίς την έγγραφή άδεια του
εκδότη. Επιτρέπεται η δηµιουργία ενός (1) µη ψηφιακού αντιγράφου για
ιδία χρήση. Απαγορεύεται οιαδήποτε εµπορική εκµετάλλευση του
παρόντος.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο κείµενο αυτό, αποτελούν κατοχυρωµένη
πνευµατική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και οι συγγραφείς
δεν αξιώνουν καµία απαίτηση από αυτά ή τους ιδιοκτήτες τους.

Παρόλο που κατά τη συγγραφή του παρόντος κατεβλήθη ιδιαίτερη και
συνεχής προσπάθεια για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της
ορθότητάς του, ο εκδότης και οι συγγραφείς δεν φέρουν καµία ευθύνη για
οιεσδήποτε παραλήψεις, λάθη ή συνέπειες που επιφέρει η χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Σε καµία περίπτωση ο εκδότης και
οι συγγραφείς µπορούν να καθιστούν υπεύθυνοι για άµεση ή έµµεση ζηµία,
φθορά ή εµπορική ζηµία που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα µέσω της
χρήσης του παρόντος ή του συνοδευτικού λογισµικού.
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Χαρακτηριστικό Κύµα

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

Εκδότης

Συγγραφείς

Τεχνική Βοήθεια

ΤεχνοΛογισµική

Φώτης Φωτόπουλος

Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης

Αντιγόνη Εγγλέζου



Χαρακτηριστικό Κύµα4

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

Πίνακας Περιεχοµένων

Κεφάλαιο I Περί του προγράµµατος

................................................................................................................................... 71 Τι κάνει το πρόγραµµα

................................................................................................................................... 82 Τι είναι νέο σε αυτή την έκδοση

................................................................................................................................... 83 Ελάχιστες απαιτήσεις

................................................................................................................................... 94 Τεχνική υποστήριξη

Κεφάλαιο II Αρχείο

................................................................................................................................... 111 Μενού αρχείο

................................................................................................................................... 112 Νέα µελέτη

................................................................................................................................... 113 Φόρτωµα µελέτης

................................................................................................................................... 124 Εγγραφή µελέτης

................................................................................................................................... 135 Εγγραφή µελέτης ως

................................................................................................................................... 146 Μορφοποίηση εκτύπωσης

................................................................................................................................... 147 Εκτύπωση

................................................................................................................................... 158 Εκτύπωση σε αρχείο

................................................................................................................................... 169 Εκτύπωση στο Word (µορφοποιηµένο)

................................................................................................................................... 1610 Εκτύπωση στο Excel

................................................................................................................................... 1711 Εξοδος

Κεφάλαιο III ∆εδοµένα

................................................................................................................................... 191 Μενού δεδοµένα

................................................................................................................................... 192 Στοιχεία µελέτης

................................................................................................................................... 223 Αναίρεση

................................................................................................................................... 224 Επαναφορά

................................................................................................................................... 235 Επιλογή όλων των αντικειµένων

................................................................................................................................... 236 ∆ιαγραφή επιλεγµένων αντικειµένων

................................................................................................................................... 237 Ρυθµίσεις Επίλυσης

................................................................................................................................... 248 Ανεµολογικά ∆εδοµένα

................................................................................................................................... 269 Ακτογραµµές

.......................................................................................................................................................... 26Εισαγωγή από DXF 

.......................................................................................................................................................... 28Καθαρισµός 

.......................................................................................................................................................... 28Εµφάνιση 

................................................................................................................................... 2910 Επιλογές

.......................................................................................................................................................... 29Γενικές προτιµήσεις 

.......................................................................................................................................................... 32Κελιά πινάκων 

.......................................................................................................................................................... 32Μπάρα εργασίας 

.......................................................................................................................................................... 33Οριζοντιογραφία 



5Περιεχόµενα

5

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

Κεφάλαιο IV Αντικείµενα

................................................................................................................................... 361 Μενού αντικείµενα

................................................................................................................................... 362 Προσθήκη

.......................................................................................................................................................... 36Σηµείο υπολογισµού 

.......................................................................................................................................................... 37Ετικέτα 

................................................................................................................................... 373 Ιδιότητες

.......................................................................................................................................................... 37Σηµείο Υπολογισµού 

.......................................................................................................................................................... 38Ετικέτα 

Κεφάλαιο V Αποτελέσµατα

................................................................................................................................... 411 Μενού αποτελέσµατα

................................................................................................................................... 412 Εκτέλεση υπολογισµών

Κεφάλαιο VI Βοήθεια

................................................................................................................................... 431 Μενού βοήθεια

................................................................................................................................... 432 Περιεχόµενα

................................................................................................................................... 433 Παραδείγµατα επίδειξης

................................................................................................................................... 444 Συµβουλή ηµέρας

................................................................................................................................... 455 Μετατροπή µονάδων

................................................................................................................................... 456 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

................................................................................................................................... 467 Περί του προγράµµατος

Ευρετήριο όρων 47



Κεφάλαιο

I



Περί του προγράµµατος 7

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις παραµέτρους του χαρακτηριστικού κύµατος µε χρήση
της µεθόδου SMB (Sverdrup - Munk - Bretschneider). Το µοντέλο SMB είναι το πλέον
διαδεδοµένο µοντέλο βραχυπρόθεσµης περιγραφής της καταστάσεως διαταραχής της
θάλασσας.

Σύµφωνα µε το µοντέλο SMB, τα κύµατα διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες:

1) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα κύµατα πλήρως ανεπτυγµένης θάλασσας, τα οποία
δηµιουργούνται από πνοή ανέµου µακράς διαρκείας κατά µήκος µεγάλου αναπτύγµατος
πελάγους.

2) Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα κύµατα που δηµιουργούνται από την µακρά πνοή
ανέµου κατά µήκος περιορισµένου αναπτύγµατος πελάγους.

3) Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα κύµατα που δηµιουργούνται από την πνοή ανέµου
σύντοµης διαρκείας κατά µήκος µεγάλου αναπτύγµατος πελάγους.

Η βασική παραδοχή του µοντέλου SMB είναι ότι υπάρχει ένα κύµα, το οποίο αντιπροσωπεύει
την διαταραχή της θαλάσσιας επιφάνειας, και το οποίο ονοµάζεται χαρακτηριστικό.
Αντιστοιχεί προσεγγιστικά µε το φυσικό κύµα, του οποίου το ύψος είναι δυνατό να
εκτιµηθεί από την ακτή. Το ύψος του ισούται µε το µέσο ύψος του 1/3 των υψηλότερων
κυµάτων.

Με το µοντέλο SMB υπολογίζονται το ύψος Hs και η περίοδος Ts του χαρακτηριστικού
κύµατος σαν µονοσήµαντες συναρτήσεις της ταχύτητας U του ανέµου, του αναπτύγµατος
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πελάγους (fetch) F, και της διάρκειας πνοής του ανέµου D. Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω
αδιάστατες συναρτήσεις:

0.42

2
0.283tanh 0.0125sgH

U

0.257.540 tanh 0.077sgT

U

0.52
6.588exp 0.0161 ln 0.369ln 2.2024 0.8798ln

gD

U

Όπου Φ=gF/U2 είναι ο συντελεστής αναπτύγµατος πελάγους.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται δεδοµένα για την διάρκεια πνοής του ανέµου,
υπολογίζονται οι παράµετροι του χαρακτηριστικού κύµατος από την ταχύτητα του ανέµου
και το ανάπτυγµα του πελάγους µόνο.

1.2 Τι είναι νέο σε αυτή την έκδοση

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη.

1.3 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

1280x768 µε 16-bit 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)
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
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1.4 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.
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2 Αρχείο

2.1 Μενού αρχείο

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

Νέα µελέτη
Φόρτωµα µελέτης
Εγγραφή µελέτης
Εγγραφή µελέτης ως
Μορφοποίηση εκτύπωσης
Εκτύπωση
Εκτύπωση σε
o Εκτύπωση σε αρχείο
o Εκτύπωση στο Word (Μορφοποιηµένο)
o Εκτύπωση στο Excel

Εξοδος

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 αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή είναι
αρχεία τύπου "Μελέτη χαρακτηριστικού κύµατος" µε επέκταση .m45.
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\TLW2011\Samples\SignificantWave

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μ45 (Μελέτη χαρακτηριστικού κύµατος): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2011 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 m80 ή bck.

Συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις

Έχει διατηρηθεί η συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις του προγράµµατος. Έτσι, δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα µε µελέτες που έχουν δηµιουργηθεί µε παλιότερες εκδόσεις. Για
να φορτωθεί µια µελέτη που έγινε µε άλλη έκδοση του προγράµµατος αρκεί να
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για το φόρτωµα µελέτης. Όταν όµως εγγραφεί η µελέτη από
τη νέα έκδοση, η παλαιότερη έκδοση των προγραµµάτων δεν θα µπορεί να διαβάζει το
αρχείο.

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. Tο πλαίσιο διαλόγου εγγραφής της µελέτης
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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:

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.
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2.6 Μορφοποίηση εκτύπωσης

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι δυνατή η επιλογή των τµηµάτων της µελέτης που θα
σταλθούν προς εκτύπωση. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το πρόγραµµα, όλα τα
µέρη είναι προεπιλεγµένα. Αν γίνουν οιεσδήποτε αλλαγές, θα κρατηθούν στη µνήµη, έως
ότου ο χρήστης αλλάξει τις επιλογές αυτές.

Η µορφοποίηση της εκτύπωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Μορφοποίηση εκτύπωσης
2. Επιλέγονται οι ενότητες (Τίτλος, Στοιχεία Μελέτης, κλπ) που θα τυπωθούν.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Οι αλλαγές που θα γίνουν θα σωθούν µε τη µελέτη. Όλες οι αλλαγές εφαρµόζονται σε
όλες τις εκτυπώσεις, είτε αυτές γίνονται στον εκτυπωτή είτε ψηφιακά (αρχείο, Excel,
Word).

Τα πλήκτρα συντόµευσης (Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα, Επιλογή Λοιπών)
επιταχύνουν τη συντόµευση των επιλογών για κάθε µια από τις δυο λίστες. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιµα όταν το πλήθος των ενοτήτων και των αντικειµένων είναι µεγάλο, οπότε δεν
χρειάζεται να γίνεται κλικ σε κάθε ενότητα / αντικείµενο χωριστά για την επιλογή ή
αποεπιλογή τους.

2.7 Εκτύπωση

Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η µελέτη σε τοπικό εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου ή
εικονικό εκτυπωτή (όπως ο Adobe PDF Writer). Το ποια µέρη της µελέτης θα εκτυπωθούν,
καθορίζεται από τη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

Πατώντας Εκτύπωση παρουσιάζεται µια προεπισκόπηση της µελέτης όπως αυτή θα
τυπωθεί. ∆εν εκτυπώνεται αυτόµατα στον εκτυπωτή το κείµενο, αλλά παρουσιάζεται
καταρχήν στην οθόνη και εάν ο χρήστης το επιθυµεί, τότε µπορεί να σταλεί σε εκτυπωτή
για εκτύπωση.

Για τη δηµιουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση.
2. Εµφανίζεται µια προεπισκόπηση της εκτύπωσης, όπως αυτή θα τυπωθεί.
3. Εάν επιθυµεί ο χρήστης µπορεί να εκτυπώσει τη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες της µηχανής εκτύπωσης δίδονται
στο αντίστοιχο αρχείο βοήθειας του προγράµµατος.

2.8 Εκτύπωση σε αρχείο

∆ηµιουργείται ένα απλό αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της
µελέτης. Είναι δυνατή έτσι η περαιτέρω µορφοποίηση της µελέτης µε έναν επεξεργαστή
κειµένου (Microsoft Word, OpenOffice Writer κλπ.) και η προσαρµογή της εµφάνισης στις
επιθυµίες του χρήστη.

Για την εκτύπωση σε αρχείο:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Αρχείο.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει το αρχείο εκτύπωσης µετά τη δηµιουργία του.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save δηµιουργείται το αρχείο και αποθηκεύεται στον
επιλεγµένο κατάλογο.
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Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει σε αρχείο ASCII µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί
στη µορφοποίηση της εκτύπωσης.

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

2.9 Εκτύπωση στο Word (µορφοποιηµένο)

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Word
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Word. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Word ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Word σε µορφοποιηµένο κείµενο:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Microsoft Word (µορφοποιηµένο).

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης. Η επιλογή αυτή δηµιουργεί κείµενο Word έτοιµο µε όλη τη
µορφοποίηση (πίνακες, γραµµατοσειρές, στοίχιση, κλπ). Ωστόσο είναι πολύ πιο αργό από
την πρόχειρη εκτύπωση σε Word.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µην χρησιµοποιείτε το Copy (CTRL+C) σε
οποιοδήποτε πρόγραµµα του υπολογιστή σας. Υπάρχει κίνδυνος να σταµατήσει η
επικοινωνία της εργασίας του Word µε το clipboard µε αποτέλεσµα το τελικό κείµενο να
είναι κατεστραµµένο.

2.10 Εκτύπωση στο Excel

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Excel
(έκδοση 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα, αποτελέσµατα,
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γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Excel. Σηµειώνεται ότι το Microsoft
Excel ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής και η
ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση στο Excel:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εκτύπωση Σε.
2. Από το νέο υποµενού επιλέγεται Microsoft Excel.

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Excel µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

2.11 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.



Κεφάλαιο

III
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3 ∆εδοµένα

3.1 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
Αναίρεση
Επαναφορά
Επιλογή όλων των αντικειµένων
∆ιαγραφή επιλεγµένων αντικειµένων
Ρυθµίσεις Επίλυσης
Ανεµολογικά ∆εδοµένα
Ακτογραµµές
o Εισαγωγή από DXF
o Καθαρισµός
o Εµφάνιση

Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις
o Κελιά πινάκων
o Μπάρα εργασίας
o Οριζοντιογραφία

3.2 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.
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Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο της µελέτης και τον
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.
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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
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.



Χαρακτηριστικό Κύµα22

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

3.3 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.

3.4 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.
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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.

3.5 Επιλογή όλων των αντικειµένων

Επιλέγονται όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν στην οριζοντιογραφία.

Για να επιλεγούν όλα τα δεδοµένα:

1. Από το µενού Εισαγωγή επιλέγεται το µενού Επιλογή Όλων Των Αντικειµένων.
2. Όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν στην οριζοντιογραφία επιλέγονται.

3.6 ∆ιαγραφή επιλεγµένων αντικειµένων

∆ιαγράφονται όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα που υπάρχουν στην οριζοντιογραφία.

Για να διαγραφούν όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα που υπάρχουν στην οριζοντιογραφία:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού ∆ιαγραφή Επιλεγµένων Αντικειµένων.
2. Όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα που υπάρχουν στην οριζοντιογραφία διαγράφονται.

3.7 Ρυθµίσεις Επίλυσης

Με αυτή την επιλογή, µπορείτε να καθορίσετε τις βασικές ρυθµίσεις επίλυσης.

Για τον καθορισµό των βασικών ρυθµίσεων επίλυσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Ρυθµίσεις Επίλυσης. Εµφανίζεται η παρακάτω
φόρµα:

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

Ρυθµίσεις επίλυσης:

Cos^2, Cos: επιλέγεται η χρήση του συνηµιτόνου ή του τετραγώνου του κατά τον
υπολογισµό της ενεργού αναπτύγµατος πελάγους.
Βήµα γωνίας (µοίρες): επιλέγεται το βήµα της γωνίας µε το οποίο θα γίνει ο υπολογισµός
του ενεργού αναπτύγµατος πελάγους. Η ανάλυση γίνεται µε εύρος +/- 45 µοιρών σε κάθε
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µία από τις 8 κύριες διευθύνσεις (Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, Ν∆, ∆, Β∆).

3.8 Ανεµολογικά ∆εδοµένα

Με αυτή την επιλογή, µπορείτε να εισάγετε ανεµολογικά δεδοµένα.

Για να εισάγετε ανεµολογικά δεδοµένα:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Ανεµολογικά ∆εδοµένα. Εµφανίζεται η
παρακάτω φόρµα:

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

Ειδικότερα, οι επιλογές σε αυτή την φόρµα είναι οι παρακάτω:

Προσθήκη:

Για την προσθήκη δεδοµένων, κάντε κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη. Θα εµφανιστεί η
παρακάτω φόρµα:
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Στο πεδίο Ονοµασία, επιλέξτε µια ονοµασία για τα ανεµολογικά δεδοµένα.

Εισάγετε τα ανεµολογικά δεδοµένα πληκτρολογώντας απ' ευθείας πάνω στον πίνακα. Θα
πρέπει να εισάγετε δεδοµένα για κάθε µήνα του έτους ξεχωριστά, ή µια µόνο φορά
συνολικά στην επιλογή "Ετήσιο". Τα αθροίσµατα και το υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε άπνοια
υπολογίζονται αυτόµατα.

Εναλλακτικά, µπορείτε να εισάγετε τα δεδοµένα από εξωτερικά αρχεία µε κατάληξη .ane,
κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή.

Τέλος, µπορείτε να εξάγετε τα δεδοµένα του πίνακα (για όλους τους µήνες) σε εξωτερικά
αρχεία µε κατάληξη .ane κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Εξαγωγή.

∆ιαγραφή

Για την διαγραφή δεδοµένων, κάντε κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Ενδεχοµένως να
εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης της διαγραφής, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχετε κάνει
στις γενικές προτιµήσεις του προγράµµατος. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα που
προσπαθείτε να σβήσετε χρησιµοποιούνται σε κάποιο σηµείο υπολογισµού, εµφανίζεται το
παρακάτω προειδοποιητικό µήνυµα:

Τροποποίηση

Για την τροποποίηση δεδοµένων, επιλέξτε την αντίστοιχη εγγραφή στην λίστα στα
αριστερά και κάντε κλικ στο πλήκτρο Τροποποίηση. Θα εµφανιστεί η παρακάτω φόρµα:



Χαρακτηριστικό Κύµα26

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

∆ιορθώστε τα δεδοµένα αναλόγως. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές
αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Μετακ. Πάνω

Με την επιλογή αυτή, η επιλεγµένη εγγραφή µετακινείται κατά µία θέση προς την αρχή
της λίστας, αν αυτό είναι εφικτό.

Μετακ. Κάτω

Με την επιλογή αυτή, η επιλεγµένη εγγραφή µετακινείται κατά µία θέση προς το τέλος της
λίστας, αν αυτό είναι εφικτό.

Ταξινόµηση

Με την επιλογή αυτή, οι εγγραφές της λίστας ταξινοµούνται κατά αλφαβητική σειρά.

3.9 Ακτογραµµές

3.9.1 Εισαγωγή από DXF

Για να γίνει εισαγωγή των ακτογραµµών από αρχείο DXF:

1. Από το µενού ∆εδοµένα > Ακτογραµµές επιλέγεται η Εισαγωγή Από DXF.
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2. Πατώντας το πλήκτρο Αρχείο >, αρχικά επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο
DXF (επέκταση .dxf)

3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείου από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή είναι
αρχεία τύπου "Αρχεία DXF" µε επέκταση .dxf.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open, το όνοµα του αρχείου µεταφέρεται στη φόρµα του
βήµατος 1.
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6. Επιλέγεται η στρώση ή οι στρώσεις (layer) που περιέχουν τα δεδοµένα των
ακτογραµµών.
7. Με τα πλήκτρα συντόµευσης Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα και Επιλογή Λοιπών,
επιλέγονται όλες, καµία ή οι στρώσεις που δεν έχουν επιλεγεί και αντίστροφα.
8. Πατώντας Εντάξει, το πρόγραµµα θα εισάγει τα δεδοµένα. Πατώντας το πλήκτρο
Άκυρο, η διαδικασία εισαγωγής ακυρώνεται.

3.9.2 Καθαρισµός

Για τον καθαρισµό των ακτογραµµών που υπάρχουν στην µελέτη:

1. Από το µενού ∆εδοµένα > Ακτογραµµές επιλέγεται ο Καθαρισµός. Εµφανίζεται το
παρακάτω προειδοποιητικό µήνυµα:

2. Επιλέγοντας Ναι/Yes γίνεται η διαγραφή των ακτογραµµών. Πατώντας οποιοδήποτε
άλλο πλήκτρο, η διαδικασία καθαρισµού ακυρώνεται.

3.9.3 Εµφάνιση

Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να αποκρύψετε ή να εµφανίσετε τις ακτογραµµές που
υπάρχουν στην µελέτη.

Για την εµφάνιση/απόκρυψη των ακτογραµµών που υπάρχουν στην µελέτη:

1. Από το µενού ∆εδοµένα > Ακτογραµµές επιλέγεται η Εµφάνιση.
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3.10 Επιλογές

3.10.1 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

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
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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.

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 ∆εκαδικά
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Εδώ γίνεται η επιλογή της επιθυµητής ακρίβειας µε την οποία θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα. Επιλέγεται το πλήθος των δεκαδικών για όλα τα µεγέθη που υπεισέρχονται
είτε ως δεδοµένα στο πρόγραµµα, είτε ως αποτελέσµατα. Για να ρυθµιστεί το πλήθος των
δεκαδικών ενός µεγέθους αρκεί να επιλεγεί µε το ποντίκι αυτό το µέγεθος από την
αριστερή λίστα και να αλλαχθεί η αναγραφόµενη τιµή στο πεδίο Αριθµός ∆εκαδικών.
Αυτές οι ρυθµίσεις δεν επιδρούν στην ακρίβεια των υπολογισµών παρά µόνο στον τρόπο
παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσµάτων.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 0.1 αντί .1" τότε οι αριθµοί που είναι µικρότεροι της
µονάδας και µεγαλύτεροι της αρνητικής µονάδας θα εµφανίζονται µε ένα µηδενικό π.χ. -
0.08 αντί για -.08 και 0.98 αντί για .98.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 1.0 αντί 1" τότε οι αριθµοί θα εµφανίζονται
υποχρεωτικά µε όσα δεκαδικά έχουν δηλωθεί. Π.χ. εάν για το µήκος σε µέτρα έχουν
δηλωθεί 4 δεκαδικά και η τιµή του είναι 1.16 θα εµφανίζεται ως 1.1600.

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



Χαρακτηριστικό Κύµα32

© 2011 ΤεχνοΛογισµική

νέες εκδόσεις και θα διεξάγεται σιωπηρά κάθε ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα ανάλογα µε την
προτίµηση του χρήστη χωρίς περαιτέρω παρέµβασή του. Εάν είναι 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.

3.10.2 Κελιά πινάκων

Αλλάζει η συµπεριφορά των πινάκων εισαγωγής δεδοµένων.

Οι πίνακες που µπορούν να εισαχθούν δεδοµένα επί αυτών, έχουν συµπεριφορά που
παραµετροποιείται µέσω της φόρµας αυτής.

Με την επιλογή "Κανένας αυτοµατισµός στα κελιά", πατώντας ENTER σε ένα κελί, ο
κέρσορας παραµένει σε αυτό.

Για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο γραµµές η εισαγωγή κατά στήλες, η δεύτερη
δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα µεταφερθεί
στο αµέσως από κάτω του. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα όταν τα δεδοµένα εισάγονται κατά
στήλες.

Τέλος για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο στήλες, η εισαγωγή κατά γραµµές, η τρίτη
δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα µεταφερθεί
στο αµέσως διπλανό του (δεξιά από αυτό). Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό όταν τα δεδοµένα
εισάγονται κατά γραµµές.

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

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

3.10.3 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.
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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.

3.10.4 Οριζοντιογραφία

Αλλάζει ο τρόπος εµφάνισης και λειτουργίας της οριζοντιογραφίας.

Για την παραµετροποίηση του σκαριφήµατος:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Επιλογές.
2. Από το νέο µενού επιλέγεται η Οριζοντιογραφία.
3. Παραµετροποιείται η εµφάνιση του κάναβου ως εξής:
3.1. Επιλέγεται αν θα εµφανίζεται ο κάναβος ή όχι ενεργοποιώντας την επιλογή Ενεργός.
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.
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7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Κεφάλαιο

IV
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4 Αντικείµενα

4.1 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:

Προσθήκη
o Σηµείο Υπολογισµού
o Ετικέτα

Ιδιότητες
o Σηµείο Υπολογισµού
o Ετικέτα

4.2 Προσθήκη

4.2.1 Σηµείο υπολογισµού

Προστίθεται ένα νέο σηµείο υπολογισµού. Για την προσθήκη, αρκεί να γίνει κλικ
οπουδήποτε στην οριζοντιογραφία. 

Για να προστεθεί ένα νέο σηµείο υπολογισµού:

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

Για να προστεθούν πολλαπλά σηµεία:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγεται η Προσθήκη.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το µενού Σηµείο Υπολογισµού,
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:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης ενός ή πολλαπλών σηµείων.
2. Για γραφικό ορισµό της αρχής γίνεται κλικ στο σχέδιο ενώ για αναλυτικό ορισµό
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.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται µια νέα διατοµή στο σχέδιο ενώ πατώντας Άκυρο
µεταφέρεται η ροή στο βήµα 2 της παρούσας διαδικασίας.
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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.

4.2.2 Ετικέτα

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

Για να προστεθεί µια νέα ετικέτα:

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

Για να προστεθούν πολλαπλές ετικέτες:

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

Προσθήκη µε αναλυτικό ορισµό του κέντρου µιας ετικέτας:

1. Εκτελούνται τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας προσθήκης µια 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 κέντρου.
2.3. Πατώντας Εντάξει εµφανίζεται η νέα ετικέτα στο σχέδιο 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.

4.3 Ιδιότητες

4.3.1 Σηµείο Υπολογισµού

Τα σηµεία υπολογισµού είναι σηµεία επί της θαλάσσιας επιφάνειας στα οποία γίνεται
εφαρµογή του µοντέλου SMB.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων των σηµείων υπολογισµού:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
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2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Σηµείο Υπολογισµού.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τα αντικείµενα ένα ή περισσότερα σηµεία υπολογισµού. Εάν
υπάρχουν στο σχέδιο επιλεγµένες σηµεία, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εµφάνιση της φόρµας.
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.

∆εδοµένα

Όνοµα: εισάγεται το αλφαριθµητικό όνοµα του αντικειµένου το οποίο πρέπει να είναι
µοναδικό για κάθε αντικείµενο.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του σηµείου.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του σηµείου.
Σηµείωση: εισάγονται προαιρετικά σχόλια για το αντικείµενο. 
Ανεµολογικά στοιχεία: επιλέγεται από την λίστα η κατάλληλη εγγραφή
ανεµολογικών δεδοµένων.

4.3.2 Ετικέτα

Οι ετικέτες του χάρτη είναι προαιρετικά αντικείµενα που χρησιµοποιούνται από το
πρόγραµµα για να εµπλουτίσουν το σχέδιο της οριζοντιογραφίας µε π.χ. κατατοπιστικά
σχόλια ή τοπωνύµια.

Για την εισαγωγή ιδιοτήτων ετικέτας:

1. Από το µενού Αντικείµενα επιλέγονται οι Ιδιότητες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ετικέτα.
3. Επιλέγονται από τη λίστα µε τα αντικείµενα µια ή περισσότερες ετικέτες. Εάν υπάρχουν
στο σχέδιο επιλεγµένες ετικέτες, η επιλογή εµφανίζεται αυτόµατα µε την εµφάνιση της
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φόρµας.
4. Εάν έχουν επιλεγεί περισσοτέρων της µίας ετικέτας, 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.

∆εδοµένα

Όνοµα: εισάγεται το αλφαριθµητικό όνοµα του αντικειµένου το οποίο πρέπει να είναι
µοναδικό για κάθε αντικείµενο.
Τετµηµένη Χ: η τετµηµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Τεταγµένη Υ: η τεταγµένη του αντικειµένου σε οιοδήποτε σύστηµα µέτρησης.
Σηµείωση: εισάγεται ένα αλφαριθµητικό κείµενο που θα εµφανίζεται στην
οριζοντιογραφία.
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5 Αποτελέσµατα

5.1 Μενού αποτελέσµατα

Στο µενού Αποτελέσµατα εκτελούνται οι υπολογισµοί και παράγονται συγκεκριµένα
αποτελέσµατα ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο
χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση υπολογισµών

5.2 Εκτέλεση υπολογισµών

Με αυτή την επιλογή, εκτελούνται οι υπολογισµοί.

Για να εκτελεστούν οι υπολογισµοί:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται η Εκτέλεση Υπολογισµών.
2. Οι υπολογισµοί εκτελούνται και εµφανίζεται η φόρµα των αποτελεσµάτων:

Επιλέξτε το ενεργό Σηµείο υπολογισµού από την αντίστοιχη λίστα στα αριστερά. Στο
πεδίο Εµφάνιση επιλέγεται το αποτέλεσµα που θέλετε να εµφανιστεί στον πίνακα, όπως
τα τελικά αποτελέσµατα SMB ή τα αναλυτικά αναπτύγµατα πελάγους.
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6 Βοήθεια

6.1 Μενού βοήθεια

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

Περιεχόµενα
Παραδείγµατα επίδειξης
Συµβουλή ηµέρας
Μετατροπή µονάδων
ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο
Περί του προγράµµατος

6.2 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.

6.3 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.
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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 επίδεξης.

6.4 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.

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.
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6.5 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.

6.6 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται µια από τις ακόλουθες ιστοσελίδες της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser):

Η κύρια ιστοσελίδα
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα από το οποίο µπορείτε να κάνετε αγορές όλο το 24ωρο
Η σελίδα του κέντρου τεχνικής υποστήριξης
άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης στο Internet και φυσικά η
εύρυθµη λειτουργία ενός φυλλοµετρητή (όπως του Mozilla, Netscape Communicator,
Internet Explorer και Opera).

Για τη σύνδεση µε την ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το ΤεχνοΛογισµική Στο ∆ιαδίκτυο.
2. Επιλέγεται η σελίδα που ενδιαφέρει το χρήστη.
3. Πατώντας το πλήκτρο Σύνδεση φορτώνεται η σελίδα στο φυλλοµετρητή. Με το
πλήκτρο Άκυρο κλείνει η φόρµα.
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6.7 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.

Στη φόρµα αυτή φαίνεται η έκδοση του προγράµµατος, ο τίτλος του προγράµµατος και η
ηµεροµηνία έκδοσής του.
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Ευρετήριο όρων

- A -
adobe     14

ASCII     15

- B -
bck     11, 29

browser     45

- C -
cd     43, 45

communicator     45

ctrl     36, 37

- D -
default     45

desktop     11

DXF     26

- E -
email     9

enter     32

excel     14, 16

explorer     45

- F -
fax     9

file     11, 13, 15

- I -
Internet     9, 29, 43, 44, 45

- M -
microsoft     15, 16

mozilla     45

- N -
name     13, 15

netscape     45

- O -
online     43

open     11

openoffice     15

opera     45

- P -
path     19

pdf     14

- S -
save     13, 15

SMB     7

- T -
type     11

- W -
windows     29

word     14, 15, 16

writer     14, 15

- Z -
αγγλικά     29

αγνόηση     17, 29

αγορά     45

αδύνατος     11

ακτογραµµή     26, 28

αλλαγή     12, 17, 19

αναβάθµιση     43, 44

αναίρεση     22

ανάκτηση     12
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αναλυτικός     43

ανεµολογικά δεδοµένα     24

ανοµοιόµορφος     11

αντίγραφο     11, 29

αντικατάσταση     13, 15

αντικείµενο     14, 23, 33

απαίτηση     8

αποθήκευση     12, 29

αποκάτω     32

απόκρυψη     28

αποτέλεσµα     14, 41

αριθµός     29

αρχείο     11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

αυτοµατισµός     32

αυτόµατος     29, 43, 44

βάση     19, 33

βέλτιστος     8

βοήθεια     43, 44, 46

βοηθητικός     45

γενικός     19, 29

γλώσσα     29

γράµµατα     33

γραµµατοσειρά     33

γραµµή     32, 33

δεδοµένο     14, 19, 23, 29, 32

δεκαδικός     29

δηµιουργία     11, 29

διαγραφή     11, 19, 23, 29

διαδίκτυο     45

διαδραστικός     9

διαδροµή     19

διεύθυνση     9

δίκτυο     11, 12, 36

διπλανός     32

δισκέτα     12

δίσκος     11, 12

εβδοµάδα     29

εγγραφή     12, 13, 17

εγκατάσταση     43, 45

εικονικός     14

εισαγωγή     26

έκδοση     8, 11, 29, 46

εκτέλεση     29, 41

εκτύπωση     14, 15, 16

εκτυπωτής     14

ελάχιστος     8

έλεγχος     29

ελληνικός     29

έλξη     33

εµφάνιση     28, 29, 32

ενέργεια     29

ενεργός     33

ενότητα     14

εντολή     22

έξοδος     17, 29

επαναφορά     22

επεξεργασία     12

επεξήγηση     32

επιβεβαίωση     29

επίδειξη     43

επιλεγµένος     13

επιλογή     23

επίλυσης     23

επόµενος     32

εργασία     32

έργο     11

ετικέτα     37, 38

έτος     19

εφαρµογή     43, 44

ηλεκτρονικός     9, 45

ηµέρα     19, 29

ηµεροµηνία     19, 46

ιδιότητες     37, 38

ικανοποιητικός     8

ισαπόσταση     33

ιστοσελίδα     45

καθαρισµός     28

κάναβος     33

κάρτα     29

κατάλογος     13, 15

κατάστηµα     45

κατέβασµα     43, 44

κατηγορία     29

κείµενο     32

κελί     32

κέντρο     45

κέρσορας     32

κλειδωµένος     11

κλείσιµο     17

κουµπί     32

λάθος     43, 45

λεπτό     19

λιµενικά έργα     7

µελέτη     11, 12, 13, 19

µελετητής     19

µετατροπή     45
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µεταφορά     29

µηδενικός     29

µήνας     19, 29

µήνυµα     29, 43, 45

µηχανή     14

µονάδα     45

µορφοποίηση     14, 15, 16

µπάρα     32

νέος     8, 11

οδηγία     43

όλος     23

οµοιόµορφος     11

ορατός     23

οριζοντιογραφία     33

πακέτο     29

παράδειγµα     43

παράθυρο     45

περί     46

περιεχόµενο     43, 44

πίνακας     29, 32, 41

πλαίσιο     46

πλήθος     22, 29

πλήκτρο     14

πολλαπλός     36, 37

πολυγλωσσικός     29

ποταµός     11

πρόγραµµα     11, 43, 44, 45, 46

προεπισκόπηση     14

προηγούµενος     11

προσθήκη     19, 36, 37

προσωπικός     29

προσωρινός     29

προτίµηση     29

ρέµα     11

ροζέτα     24

ροή     11

ρυθµίσεις     23, 24

ρύθµιση     33

σελίδα     14

σηµείο     33

σηµείο υπολογισµού     36, 37

σιωπηρός     29

σκληρός     12

στήλη     32

στοιχείο     19

συµβατότητα     11

συµβουλή ηµέρας     44

συµπερίληψη     19

συµπεριφορά     32

σύνδεση     45

συνδυασµός     8

συνοδευτικός     32

συντόµευση     14

σχέδιο     36, 37

σχόλιο     19

σώσιµο     29

τεχνική     45

τηλέφωνο     9

τίτλος     14, 19, 46

τοπικός     11, 12

τρέχων     13

υποέργο     29

υπολογισµός     29, 41

υπολογιστής     11, 29

υποστήριξη     9, 16, 45

υφιστάµενος     13

φόρτωµα     11

φορτωµένος     11

φυλλοµετρητής     45

χαρακτηριστικό κύµα     7

χάρτης     33, 36

χειροκίνητος     29

χρήση     43

χρήστης     29

χρώµα     33

χωριστός     14

ψηφιακός     14

ώρα     19

ως     13



Η σελίδα αυτή είναι επίτηδες κενή.
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