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Ειραγωγή 

Σξ παοόμ λξγιρμικό απξςελεί μια ρσγκοξςημέμη ποόςαρη για ςη 

μάθηρη και ςη διδαρκαλία ςηπ Ιρςξοίαπ ρςξ Γσμμάριξ μέρα από ςη 

ρσμδσαρςική υοήρη σπεοκειμέμχμ, διαδοαρςικώμ υαοςώμ και 

υοξμξ-υαοςώμ (υοξμξδιαγοαμμάςχμ). 

Ποξρεγγίζει ςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςηπ Δλλημικήπ Ιρςξοίαπ  με 

έμα ιδιαίςεοξ ςοόπξ ξ ξπξίξπ δίμει ςη δσμαςόςηςα ρςξσπ μαθηςέπ μα 

εμπλακξύμ ρε διεοεύμηρη ιρςξοικώμ ταιμξμέμχμ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςα αμςίρςξιυα ρυξλικά βιβλία, μέρα από 

καςάλληλα εογαλεία ενεοεύμηρηπ.  

Με ςξμ όοξ «διεοεύμηρη» εμμξξύμε ςη δοάρη ςημ ξπξία 

αμαπςύρρξσμ ξι μαθηςέπ όςαμ ενεοεσμξύμ έμα πεοιβάλλξμ όπχπ 

ασςό πξσ ποξςείμεςαι εδώ.  

ςξ κείμεμξ πξσ ακξλξσθεί ξι υοήρςεπ μπξοξύμ μα βοξσμ 

πληοξτξοίεπ για ςξμ ςοόπξ υοήρηπ ςξσ λξγιρμικξύ και ςχμ 

διαθέριμχμ εογαλείχμ. 

Για ςημ ενξικείχρη ςχμ μαθηςώμ με ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ λξγιρμικξύ 

και με ςα εογαλεία ςξσ, θα ήςαμ υοήριμξ ξι διδάρκξμςεπ μα 

ατιεοώρξσμ μία διδακςική πεοίξδξ. Για ςξ ρκξπό ασςό θα 

μπξοξύραμ μα ανιξπξιήρξσμ ςμήμαςα από δοαρςηοιόςηςεπ πξσ 

ποξςείμξμςαι ρςξ βιβλίξ ςξσ δαρκάλξσ ή μα ρυεδιάρξσμ κάπξια 

από ςημ αουή. 
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Οδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ 

Για μα εγκαςαρςήρεςε ςημ «Πεοιπλάμηρη ρςξ Φώοξ-Φοόμξ», 

ςξπξθεςήρςε ςξ CD εγκαςάρςαρηπ ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ, και 

εκςελέρςε ςξ αουείξ Setup.exe πξσ θα βοείςε μέρα ρςξ CD. 

Η διαδικαρία εγκαςάρςαρηπ παοέυει ςιπ ενήπ δύξ επιλξγέπ: 

 Πλήοηπ εγκαςάρςαρη: Όλα ςα πεοιευόμεμα ςξύ CD θα 

αμςιγοατξύμ ρςξ ρκληοό δίρκξ ςξύ σπξλξγιρςή ραπ. 

 Ελάυιρςη εγκαςάρςαρη: Θα δημιξσογηθξύμ ξι καςάλληλεπ 

ρσμςξμεύρειπ ρςξ μεμξύ εκκίμηρηπ και ρςημ επιτάμεια 

εογαρίαπ, ώρςε η εταομξγή μα ςοέυει από ςξ CD 

εγκαςάρςαρηπ, υχοίπ μα καςαλαμβάμει υώοξ ρςξ ρκληοό 

δίρκξ ςξύ σπξλξγιρςή. 
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Βαρική υοήρη ςξσ λξγιρμικξύ  

Η ξθόμη ςξσ λξγιρμικξύ υχοίζεςαι ρε ςοειπ πεοιξυέπ. ςξ υώοξ 

εμτάμιρηπ κειμέμξσ/τχςξγοατιώμ (αοιρςεοά), ρςξμ υάοςη (δενιά) 

και ρςη λχοίδα ςξσ υοόμξσ (κάςχ).  

 

Βαρική αουή: ςα εικξμιζόμεμα ρςξιυεία ρςξ υάοςη, όπχπ για 

παοάδειγμα ρύμξοα κοαςώμ, ςξπχμύμια, πόλειπ, πξοείεπ, κλπ. 

ατξοξύμ ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή πξσ ποξρδιξοίζεςαι από 

ςημ «ακίδα» ςηπ λχοίδαπ ςξσ υοόμξσ. Η κάθε τξοά «ςοέυξσρα» 

υοξμική ρςιγμή εμταμίζεςαι ρςημ κάςχ δενιά γχμία ςξσ υάοςη. 

Αλλαγή ςηπ υοξμικήπ ασςήπ ρςιγμήπ είςε με μεςακίμηρη ςηπ 

«ακίδαπ» ςηπ λχοίδαπ ςξσ υοόμξσ είςε με εμεογξπξίηρη υοξμικώμ 

ρσμδέρμχμ μέρα από ςα κείμεμα (βλέπε παοακάςχ), ποξκαλεί 
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αλλαγή ςχμ πεοιευξμέμχμ ςξσ υάοςη, έςρι ώρςε μα 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςη μέα υοξμική ρςιγμή. 

Επιλξγή εμόςηςαπ 

Η επιλξγή κάπξιαπ εμόςηςαπ για πλξήγηρη-μελέςη γίμεςαι από ςξ 

ρσοόμεμξ παοάθσοξ «Πεοιευξμέμχμ» πξσ βοίρκεςαι ρςξ πάμχ 

δενιά ςμήμα ςηπ ξθόμηπ ςηπ εταομξγήπ. Δπιλέγξμςαπ ςη «λαβή» 

ςξσ παοαθύοξσ, ασςό ξλιρθαίμει ποξπ ςξ μέρξμ ςηπ ξθόμηπ, 

εμταμίζξμςαπ ςξμ καςάλξγξ με ςηπ διαθέριμεπ εμόςηςεπ. 

 

Δπιλξγή κάπξιαπ εμόςηςαπ ποξκαλεί ασςόμαςη «μεςάβαρη» ρςη 

υοξμική πεοίξδξ αματξοάπ ςηπ εμόςηςαπ και, καςά ρσμέπεια, και 

ρςημ απξςύπχρη ςχμ γαιξ-πξλιςικώμ ρσμθηκώμ ςηπ επξυήπ ρςξ 

υάοςη (ρύμξοα κοαςώμ μεςακιμήρειπ πληθσρμώμ, γεγξμόςα, κλπ).
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Πλξήγηρη ρςα κείμεμα 

Η «αμάγμχρη» ςχμ κειμέμχμ γίμεςαι με υοήρη ςχμ παοακάςχ: 

 

ε όλα ςα παοακάςχ: η «επιλξγή» λένεχμ γίμεςαι με αοιρςεοό κλίκ 

επάμχ ςξσπ. 

Δπιλξγή εμόςηςαπ: επιλέγξμςαπ κάπξια εμόςηςα, ςξ κείμεμξ ςηπ 

εμόςηςαπ εμταμίζεςαι ρςξ κάςχ διάζχμα. 

Δπιλξγή  

εμόςηςαπ 

Φοξμικόπ  

ρύμδερμξπ 

Φχοικόπ 

ρύμδερμξπ 

Αμαλσςική 

αματξοά 

ύμςξμη 

αματξοά 
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ύμςξμη αματξοά: επιλέγξμςαπ λένειπ πξσ είμαι υοχμαςιρμέμεπ με 

γκοι και σπξγοαμμιρμέμεπ με διπλή γκοι γοαμμή, νεδιπλώμεςαι μια 

ρύμςξμη επενηγημαςική ή ρσμπληοχμαςική αματξοά, η ξπξία 

επαμαδιπλώμεςαι με επόμεμη επιλξγή ςηπ ίδιαπ λένηπ. Δπιλέγξμςαπ 

για παοάδειγμα ςη λένη «Νικία» ρςξ παοαπάμχ εικξμιζόμεμξ 

κείμεμξ, εμταμίζεςαι ρύμςξμη επενήγηρη με ςξμ ςοόπξ πξσ 

ταίμεςαι παοακάςχ. Δπαμα-επιλέγξμςαπ ςη λένη Νικία, ςξ κείμεμξ 

επαμέουεςαι ρςημ ποόςεοη  μξοτή ςξσ. 

 

Αμαλσςική αματξοά: επιλέγξμςαπ λένειπ πξσ είμαι υοχμαςιρμέμεπ 

με ποάριμξ και σπξγοαμμιρμέμεπ με απλή ποάριμη γοαμμή, 

αμαδύεςαι μέξ (pop-up) παοάθσοξ με αμαλσςική ρσμπληοχμαςική 

πεοιγοατή. Δπιλέγξμςαπ για παοάδειγμα ςη λένη «ςύτξπ» ρςξ 

παοαπάμχ εικξμιζόμεμξ κείμεμξ, εμταμίζεςαι ςξ ακόλξσθξ 

παοάθσοξ με ρσμπληοχμαςική πεοιγοατή. Σξ παοάθσοξ κλείμει 

καςά ςα γμχρςά, δηλαδή με κλικ ρςξ “x” επάμχ δενιά 
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Χωοικόπ ρύμδερμξπ: επιλέγξμςαπ λένειπ πξσ είμαι υοχμαςιρμέμεπ 

με πξοςξκαλί και σπξγοαμμιρμέμεπ με απλή πξοςξκαλί γοαμμή, 

ποξκαλείςαι ερςίαρη ςξσ υάοςη ρςξμ σπξκείμεμξ γεχγοατικό 

ποξρδιξοιρμό. Δπιλέγξμςαπ για παοάδειγμα ςη λένη «ικελίαπ» ρςξ 

παοαπάμχ εικξμιζόμεμξ κείμεμξ, ξ υάοςηπ θα ερςιάρει ρςη ικελία. 

 

Χοξμικόπ ρύμδερμξπ: επιλέγξμςαπ λένειπ πξσ είμαι υοχμαςιρμέμεπ 

με κόκκιμξ και σπξγοαμμιρμέμεπ με διακεκξμμέμη κόκκιμη γοαμμή, 

ποξκαλείςαι ερςίαρη ςηπ γοαμμήπ ςξσ υοόμξσ ρςξμ σπξκείμεμξ 

υοξμικό ποξρδιξοιρμό. Δπιλέγξμςαπ για παοάδειγμα ςη λένη «421 

π.Φ.» ρςξ παοαπάμχ εικξμιζόμεμξ κείμεμξ, η γοαμμή ςξσ υοόμξσ 

θα ερςιάρει ρςη ρσγκεκοιμέμη ημεοξμημία, και, χπ εκ ςξύςξσ, ςξ 

πεοιευόμεμξ ςξσ υάοςη θα ποξραομξρςεί ασςόμαςα ρςημ 

ημεοξμημία ασςή. 
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Πλξήγηρη ρςξ υώοξ και υοήρη ςξσ υάοςη 

Η υοήρη ςξσ υάοςη γίμεςαι με επιλξγή ςχμ διαθέριμχμ εογαλείχμ 

ςξσ πξσ βοίρκξμςαι ακοιβώπ ρςη βάρη ςξσ.  

Ακξλξσθεί ρύμςξμη πεοιγοατή ςηπ λειςξσογίαπ καθεμόπ από ασςά. 

   
Δμεογξπξιεί/απεμεογξπξιεί ςξμ «Δνεοεσμηςή» ξ 

ξπξίξπ πεοιγοάτεςαι ρε επόμεμη εμόςηςα 

παοακάςχ. 

 

 

Δμτάμιρη/απόκοσφη ςηπ επιτάμειαπ ρσμξπςικήπ 

πληοξτόοηρηπ ρςξ υάοςη, μέρα ρςημ ξπξία 

εμταμίζξμςαι πληοξτξοίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη 

θέρη ςξσ υάοςη επάμχ από ςημ ξπξία διέουεςαι ξ 

δείκςηπ ςξσ πξμςικιξύ. 

 
Δπιςοέπει ςημ ποξρθήκη («καοτίςρχμα») ρςξιυείχμ 

ρςξ υάοςη από ςξ υοήρςη. Αμαλσςικόςεοη 

πεοιγοατή ςξσ εογαλείξσ γίμεςαι ρε ειδική εμόςηςα 

παοακάςχ. 

 Δπιςοέπει ςη διαυείοιρη αμςικειμέμχμ ςξσ υάοςη (πυ 

ςη δημιξσογία ρσλλξγώμ αμςικειμέμχμ). 

 
Δογαλείξ πλξήγηρηπ ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ 

μεςακίμηρη ρςξ υάοςη: πάμχ-κάςχ, δενιά-αοιρςεοά, 

βύθιρη, αμάδσρη). Ατξύ ποώςα επιλένεςε ςξ 

εογαλείξ πλξήγηρηπ ςξσ υάοςη, μπξοείςε μα 

μεςακιμήρεςε ςξ υάοςη πξσ ταίμεςαι ρςημ ξθόμη ςξσ 

λξγιρμικξύ ποξπ ςημ πεοιξυή πξσ ραπ εμδιατέοει 

(με αοιρςεοό κλικ και κίμηρη ςξσ πξμςικιξύ ραμ μα 
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ςοαβάςε ςξ υάοςη). Δπίρηπ μπξοείςε μα 

εμβαθύμεςε/αμαδσθείςε ρε μία πεοιξυή πξσ ραπ 

εμδιατέοει με διαδξυικά κλικ ςξσ αοιρςεοξύ 

(εμβάθσμρη) ή ςξσ δενιξύ(αμάδσρη) πλήκςοξσ ςξσ 

πξμςικιξύ. 

 
Δογαλείξ μέςοηρηπ απξρςάρεχμ μέρχ ςξσ ξπξίξσ 

μπξοξύμ μα μεςοώμςαι απξρςάρειπ μεςανύ ρημείχμ 

πξσ επιλέγξμςαι ρςξ υάοςη. Για μα μεςοήρεςε μία 

απόρςαρη κάμεςε κλικ ρςξ ρημείξ από ςξ ξπξίξ 

θέλεςε μα νεκιμήρεςε μα μεςοάςε και επάμχ ρςξ 

υάοςη εμταμίζεςαι έμαπ υάοακαπ. Καθώπ 

μεςακιμείςε ςξ πξμςίκι πάμχ ρςξ υάοςη ξ υάοακαπ 

ραπ δείυμει ςημ απόρςαρη ςξσ δοξμέα ςξσ πξμςικιξύ 

από ςξ αουικό ρημείξ ρςξ ξπξίξ κάμαςε κλικ. 

Δπειδή μπξοεί μα θέλεςε μα μεςοήρεςε απξρςάρειπ 

ξι ξπξίεπ δεμ είμαι εσθύγοαμμα ςμήμαςα (όπχπ π.υ. 

έμαπ δοόμξπ ή έμα πξςάμι) είμαι δσμαςόμ μα 

υχοίρεςε ςιπ απξρςάρειπ ασςέπ ρε επιμέοξσπ 

ςμήμαςα. Σξ άθοξιρμα ςχμ μεγεθώμ ασςώμ ςχμ 

ςμημάςχμ ποξβάλλεςαι ρε έμα παοάθσοξ πάμχ 

αοιρςεοά ρςημ ξθόμη ςξσ λξγιρμικξύ. Όπχπ 

ταίμεςαι και από ςημ εικόμα, ςξ εογαλείξ μέςοηρηπ 

απξρςάρεχμ μεςοάει ςα μεγέθη ςξσ ποαγμαςικξύ 

υώοξσ (υλμ, μ). 

 
Δκςύπχρη ςηπ ςοέυξσραπ όφηπ ςξσ υάοςη ρςξμ 

εκςσπχςή. 

 
«Υχςξγοατίζεςαι» η ςοέυξσρα όφη ςξσ υάοςη και 

απξθηκεύει ςξ «ρςιγμιόςσπξ» ρε ρσλλξγή 



Ιρςξοία Α’ – Γ’ Γσμμαρίξσ Δγυειοίδιξ εγκαςάρςαρηπ – υοήρηπ 

 14 

ρςιγμιξςύπχμ ρςξμ τάκελξ «Ποξρχπικά 

πεοιευόμεμα» ςξσ «Δνεοεσμηςή» (βλέπε πεοιγοατή 

ρε επόμεμη εμόςηςα). Οσριαρςικά ςα ρςιγμιόςσπα 

είμαι τχςξγοατίεπ ςξσ ςμήμαςξπ ςξσ υάοςη πξσ 

ταίμεςαι ρςημ ξθόμη ςξσ λξγιρμικξύ. Μπξοείςε μα 

αμςιγοάφεςε ςξ ρςιγμιόςσπξ (δενί κλικ και 

αμςιγοατή) και μα ςξ επικξλλήρεςε χπ εικόμα ρε 

ςοίςη εταομξγή (π.υ. επενεογαρςή κειμέμξσ). Η 

διαυείοιρη ςχμ ρςιγμιξςύπχμ πξσ δημιξσογείςε 

γίμεςαι μέρχ ςξσ Δνεοεσμηςή (πεοιγοάτεςαι ρε 

επόμεμη εμόςηςα)». 

 

 

Δογαλεία για εμβάθσμρη/αμάδσρη ςξσ υάοςη (zoom 

in/out) ρε πεοιξυέπ εμδιατέοξμςξπ. Η 

εμβάθσμρη/αμάδσρη μπξοεί μα γίμει και με απλό 

κλικ ςξσ αοιρςεοξύ και δενιξύ πλήκςοξσ ςξσ 

πξμςικιξύ αμςίρςξιυα. 

 
Δμαλλαγή υαοςξγοατικξύ σπξβάθοξσ από 

μξοτξλξγική όφη ρε ξσδέςεοη (γκοίζα) όφη και 

αμςίρςοξτα. 

 
Δμτάμιρη/απόκοσφη ςηπ υαοςξγοατικήπ 

πληοξτξοίαπ ρυεςικήπ με τσρικά υαοακςηοιρςικά 

(βξσμά, πξςάμια, λίμμεπ, ςξπχμύμια, κλπ). 

 
Δμτάμιρη/απόκοσφη ςηπ υαοςξγοατικήπ 

πληοξτξοίαπ ρυεςικήπ με όοια κοαςώμ και 

διξικηςικώμ πεοιξυώμ. 

 
Δμτάμιρη/απόκοσφη ςηπ υαοςξγοατικήπ 

πληοξτξοίαπ ρυεςικήπ με πόλειπ. 
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Δμτάμιρη/απόκοσφη ςηπ υαοςξγοατικήπ 

πληοξτξοίαπ ρυεςικήπ με διαδοξμέπ (επιδοξμέπ, 

πξοείεπ, εμπξοικξύπ δοόμξσπ, κλπ.) και γεγξμόςα 

(μάυεπ, μασμαυίεπ, ενεγέορειπ, κλπ.) 

Χαοςξγοατικέπ ρσμβάρειπ 

Σταδιακή εμφάμιση πληροφορίας αμάλογα με το επίπεδο 

εμβάθυμσης 

Σα ρςξιυεία πξσ εικξμίζξμςαι ρςξ υάοςη (πόλειπ, μξοτξλξγικά 

ρςξιυεία, κλπ), εμπλξσςίζξμςαι ρςαδιακά όρξ πεοιρρόςεοξ 

πληριάζξσμε (μικοαίμξσμε δηλαδή ςη γεχγοατική κλίμακα) όπχπ 

ταίμεςαι ρςα παοακάςχ ρςιγμιόςσπα.  
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Αποτύπωση τοπωμυμιώμ 

Σα ςξπχμύμια ςχμ διατόοχμ πεοιξυώμ εμταμίζξμςαι με ςη γοατή 

πξσ ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρςιγμιόςσπξ (πυ «Θερραλία»). 

Πεομώμςαπ ςξ πξμςίκι επάμχ από κάπξια πεοιξυή, εμταμίζξμςαι 

ρςιγμιαία ςα όοια ςηπ πεοιξυήπ με λεσκή διακεκξμμέμη γοαμμή και 

παοάλληλα, ςξ όμξμα ςηπ πεοιξυήπ τχςίζεςαι εμςξμόςεοα, όπχπ 

ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρςιγμιόςσπξ. 
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Αποτύπωση ορίωμ κρατώμ και διοικητικώμ περιοχώμ 

Σα ρύμξοα κοαςώμ απξςσπώμξμςαι με έμςξμη άρποη ρσμευή 

γοαμμή και ςασςόυοξμη αμαγοατή ςξσ ξμόμαςξπ ςξσ κοάςξσπ με 

εμςξμόςεοη γοατή καθώπ ςξ πξμςίκι πεομά επάμχ από ςιπ 

επικοάςειεπ εμδιατέοξμςξπ, όπχπ ταίμεςαι ρςξ επόμεμξ 

ρςιγμιόςσπξ. 
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Αποτύπωση ασαφώμ ορίωμ 

Αρατή όοια όπχπ για παοάδειγμα εκςάρειπ ενάπλχρηπ πληθσρμώμ 

και τσλώμ απξςσπώμξμςαι με διακεκξμμέμη σπξγοάμμιρη και 

ςασςόυοξμη αμαγοατή ςξσ ξμόμαςόπ ςξσπ με εμςξμόςεοη γοατή 

καθώπ ςξ πξμςίκι πεομά επάμχ από ςιπ πεοιξυέπ εμδιατέοξμςξπ, 

όπχπ ταίμεςαι ρςξ επόμεμξ ρςιγμιόςσπξ. 
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Αποτύπωση διαδρομώμ 

Διαδοξμέπ διατόοχμ ςύπχμ όπχπ εκρςοαςείεπ, πξοείεπ, εμπξοικξί 

δοόμξι, κλπ. εμταμίζξμςαι ρςξ υάοςη με γοαμμέπ και βέλη πξσ 

δηλώμξσμ ςημ καςεύθσμρη όπχπ ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ 

ρςιγμιόςσπξ. 
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Αποτύπωση πολεμικώμ γεγομότωμ 

Πξλεμικά γεγξμόςα όπχπ μάυεπ, μασμαυίεπ, πξλιξοκίεπ, 

απξρςαρίεπ ή καςαρςοξτέπ πόλεχμ εμταμίζξμςαι με 

αμςιποξρχπεσςικά για κάθε πεοίπςχρη ρύμβξλα όπχπ ταίμεςαι 

ρςξ επόμεμξ ρςιγμιόςσπξ. 
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Πλξήγηρη ρςξ υοόμξ και υοήρη ςηπ λωοίδαπ ςξσ υοόμξσ 

Η λχοίδα ςξσ υοόμξσ επιςοέπει ςημ ξπςικξπξίηρη και απξςύπχρη 

γεγξμόςχμ (ρημείχμ) είςε πεοιόδχμ (από – έχπ). Κάθε ρημείξ ςηπ 

αμςιρςξιυεί ρε κάπξια υοξμική ρςιγμή (ημεοξμημία) η ξπξία 

αμαγοάτεςαι ρςξ κάςχ ςμήμα ςηπ λχοίδαπ:  

 

Η πλξήγηρη ρςη λχοίδα ςξσ υοόμξσ γίμεςαι με παοόμξιξ ςοόπξ 

όπχπ και ρςξ υάοςη και υοήρη ςξσ αμςίρςξιυξσ εογαλείξσ 

πλξήγηρηπ.  
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 Η μεςακίμηρη ςηπ λχοίδαπ γίμεςαι είςε ποξπ ςα πίρχ ρςξ υοόμξ 

είςε ποξπ ςα εμποόπ, με κλικ και ρύοριμξ ςηπ λχοίδαπ δενιά ή 

αοιρςεοά αμςίρςξιυα.  

 Η μεςακίμηρη ςηπ ςοέυξσραπ υοξμικήπ ρςιγμήπ (η ξπξία όπχπ 

έυει ήδη αματεοθεί έυει άμερξ αμςίκςσπξ ρςημ όφη ςξσ υάοςη 

και ρςημ εικξμιζόμεμη πληοξτξοία), γίμεςαι με μεςακίμηρη ςηπ 

«ακίδαπ» ςηπ λχοίδαπ ςξσ υοόμξσ δενιά ή αοιρςεοά αμςίρςξιυα 

(με κλικ και ρύοριμξ). 

 

 Η εμβάθσμρη (zoom-in) ρε ρσγκεκοιμέμεπ πεοιόδξσπ 

εμδιατέοξμςξπ γίμεςαι είςε με απλό κλικ ρε κάπξιξ ρημείξ ςηπ 

λχοίδαπ (πξσ αμςιρςξιυεί ρε κάπξια υοξμική ρςιγμή), είςε με 

υοήρη ςξσ εογαλείξσ εμβάθσμρηπ (βλέπε πιξ κάςχ). 

Αμςίρςξιυα, η  αμάδσρη ρε πιξ γεμικεσμέμεπ πεοιόδξσπ γίμεςαι 

με δενιό κλικ ή με υοήρη ςξσ εογαλείξσ αμάδσρηπ (zoom-out). 

Καςά ςημ εμβάθσμρη, απξςσπώμεςαι λεπςξμεοέρςεοη 

πληοξτξοία (γεγξμόςα) εμώ καςά ςημ αμάδσρη, πιξ 

γεμικεσμέμη (λιγόςεοη) πληοξτξοία. 

ε κάθε ρςιγμή, με απλό πέοαρμα ςξσ δοξμέα (πξμςικιξύ) πάμχ 

από κάπξιξ από ςα ρύμβξλα ςηπ λχοίδαπ, παίομξσμε ρύμςξμη 

πληοξτόοηρη για γεγξμόςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ υοξμικήπ ρςιγμήπ 

(ρύμβξλξ κξσκίδα)  ή πεοιόδξσ (υοχμαςιρμέμξ 
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παοαλληλόγοαμμξ), όπχπ ταίμεςαι ρςξ υαοακςηοιρςικό παοακάςχ 

ρςιγμιόςσπξ. 

 

Η πληοξτξοία πξσ απξςσπώμεςαι με ρύμβξλα ρςη λχοίδα ςξσ 

υοόμξσ είμαι καςηγξοιξπξιημέμη χπ ενήπ (από πάμχ ποξπ ςα 

κάςχ): 

 Διάζχμα με πξοςξκαλί απόυοχρη: ατξοά πξλιςιρςικά 

γεγξμόςα 

 Διάζχμα με μχβ απόυοχρη: ατξοά διπλχμαςικά γεγξμόςα 

 Διάζχμα με κόκκιμη απόυοχρη: ατξοά πξλεμικά γεγξμόςα 

 Διάζχμα με μπλε απόυοχρη: ατξοά πξλιςικά γεγξμόςα 

 Διάζχμα με ποάριμη απόυοχρη: απξςσπώμει/διακοίμει ςιπ 

ιρςξοικέπ πεοιόδξσπ (κλαρρική, οχμαψκή, κλπ) 

Αμαλσςικόςεοα, ςα διαθέριμα εογαλεία ςηπ λχοίδαπ ςξσ υοόμξσ 

είμαι ςα παοακάςχ. 

 
Δπιςοέπει ςημ πλξήγηρη ρςη λχοίδα ςξσ 

υοόμξσ (μποξρςά και πίρχ ρςξ υοόμξ αλλά 
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και ρε διατξοεςικά επίπεδα υοξμικήπ 

λεπςξμέοειαπ). Πλξηγείρςε ρςη λχοίδα ςξσ 

υοόμξσ με παοόμξιξ ςοόπξ όπχπ και ρςξ 

υάοςη και υοήρη ςξσ αμςίρςξιυξσ εογαλείξσ 

πλξήγηρηπ. 

 
Δπιςοέπει ςξ «καοτίςρχμα» ρςξιυείχμ ρςη 

λχοίδα (ρε κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ 

δηλαδή). Κάθε ρςξιυείξ μπξοεί μα έυει έμα 

υαοακςηοιρςικό όμξμα και εικξμίδιξ, καθώπ 

και άλλεπ πεοιγοατικέπ πληοξτξοίεπ. 

Αμαλσςικόςεοη πεοιγοατή ςξσ εογαλείξσ 

γίμεςαι ρε ειδική εμόςηςα παοακάςχ. 

 

 

 

 

Σα εογαλεία εμβάθσμρηπ/αμάδσρηπ, 

επιςοέπξσμ ςημ εμβάθσμρη/αμάδσρη ρςξ 

υοόμξ «αοαιώμξμςαπ» ή «πσκμώμξμςαπ» 

αμςίρςξιυα ςα εμταμιζόμεμα υοξμικά 

ξοόρημα (έςη, μήμεπ, κλπ) ρςη λχοίδα ςξσ 

υοόμξσ. Δμβάθσμρη μπξοεί μα επιςεσυθεί 

επίρηπ με απλό «αοιρςεοό κλικ» και 

αμςίρςξιυα αμάδσρη με «δενιό κλικ» ςξσ 

πξμςικιξύ. 

 
Δπαματέοει ςημ «ακίδα» ςηπ λχοίδαπ ςξσ 

υοόμξσ ρςξ κέμςοξ ςηπ ξοαςήπ πεοιξυήπ. 
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Αμαζήςηρη – Έοεσμα 

Σξ λξγιρμικό ποξρτέοει ςη δσμαςόςηςα λενικξγοατικήπ 

αμαζήςηρηπ ρςα πεοιευόμεμα (επιλεκςικά ή όλχμ μαζί): 

 ςχμ κειμέμχμ 

 ςχμ υαοςώμ 

 ςχμ γεγξμόςχμ ρςη λχοίδα ςξσ υοόμξσ 

Η αμαζήςηρη γίμεςαι μέρχ ςξσ εογαλείξσ «Έοεσμα» ςξ ξπξίξ 

ρύοεςαι από ςημ ξμώμσμη λαβή ρςξ πάμχ δενιά ςμήμα ςηπ ξθόμηπ 

(όπχπ ακοιβώπ ςξ παοάθσοξ ςχμ Πεοιευξμέμχμ). 

Η λένη ποξπ αμαζήςηρη δίμεςαι ρςξ ρυεςικό πλαίριξ, και 

ποξρδιξοίζεςαι ςξ πξύ είμαι επιθσμηςό μα αμαζηςηθεί, όπχπ 

ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρςιγμιόςσπξ. 

 

 

 

Σα απξςελέρμαςα ςηπ αμαζήςηρηπ ποξβάλλξμςαι 

καςηγξοιξπξιημέμα χπ ποξπ ςξ πξύ βοέθηκαμ με ςξμ ςοόπξ πξσ 

ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρςιγμιόςσπξ. 
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Δπιλέγξμςαπ (με κλικ) κάπξια από ςιπ εμταμίρειπ (ςαιοιάρμαςα) 

πξσ βοέθηκαμ από  ςξ ζηςξύμεμξ, γίμεςαι ασςόμαςα η μεςάβαρη 

ρςξ κείμεμξ – υώοξ – υοόμξ αματξοάπ. 
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Ποξυωοημέμη υοήρη ςξσ λξγιρμικξύ  

Χοήρη ςξσ «Ενεοεσμηςή» 

Ο Δνεοεσμηςήπ είμαι έμα 

αμαδσόμεμξ παοάθσοξ ςξ 

ξπξίξ επιλέγεςαι από ςξ 

ξμώμσμξ εογαλείξ ςξσ υάοςη 

και παοέυει εκςεςαμέμεπ 

δσμαςόςηςεπ διαυείοιρηπ ςχμ 

ιδιξςήςχμ εμτάμιρηπ ςχμ 

πεοιευξμέμχμ ςξσ υάοςη, 

καθώπ και ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 

δημιξσογείςε με ςξ εογαλείξ 

ποξρθήκηπ ρςξιυείχμ. 

Οι κύοιεπ λειςξσογίεπ πξσ 

μπξοξύμ μα εκςελερςξύμ 

μέρχ ςξσ ενεοεσμηςή 

αματέοξμςαι ρςη ρσμέυεια. 

Επξπςεία, μξοτξπξίηρη και 

αμαζήςηρη υαοςξγοατικήπ 

πληοξτξοίαπ 

Σξ ρύμξλξ ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ εικξμίζεςαι ρςξ υάοςη, είμαι 

διαθέριμξ ρςη μξοτή διαδοαρςικξύ σπξμμήμαςξπ ρε δεμδοική 

μξοτή. 

Κάμξμςαπ κλικ ρςα checkboxes δίπλα από ςξ όμξμα κάθε 

καςηγξοίαπ ςξσ σπξμμήμαςξπ, ποξκαλξύμε ςημ εμτάμιρη ή 

απόκοσφη ςηπ καςηγξοίαπ ασςήπ από ςξ υάοςη. 
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Κάμξμςαπ κλικ ρςξ όμξμα μια καςηγξοίαπ («Έθμη – Κοάςη» ρςξ 

εικξμιζόμεμξ παοάδειγμα), ςα πεοιευόμεμα ςηπ καςηγξοίαπ ασςήπ 

εμταμίζξμςαι ρςξ κάςχ διάζχμα ςξσ ενεοεσμηςή. Με κλικ ρε 

κάπξιξ από ςα εικξμιζόμεμα ρςξιυεία, εμςξπίζξσμε ςξ ρςξιυείξ ρςξ 

υάοςη (με υαοακςηοιρςικό flash) εμώ με διπλό κλικ, ποξκαλξύμε 

ερςίαρη ςξσ υάοςη ρςξ ρςξιυείξ ασςό. 

Ποξρξυή: ςα εμταμιζόμεμα ρςξιυεία αμά καςηγξοία αματέοξμςαι 

«μόμξ» ρςημ ςοέυξσρα υοξμική πεοίξδξ αματξοάπ (πξσ 

ποξρδιξοίζεςαι από ςη θέρη ςηπ ακίδαπ ςηπ λχοίδαπ ςξσ υοόμξσ). 

ςξιυεία πξσ δεμ εμπίπςξσμ υοξμικά ρςημ ςοέυξσρα πεοίξδξ 

αματξοάπ, δεμ εμταμίζξμςαι ρςξμ καςάλξγξ ςχμ ρςξιυείχμ. Για 

αμαζήςηρη ρςξιυείχμ υχοίπ υοξμικό πεοιξοιρμό, υοηριμξπξιξύμε 

ςη δσμαςόςηςα «Αμαζήςηρη» πξσ πεοιγοάτηκε ρε ποξηγξύμεμη 

εμόςηςα. 

Ποξρθήκη και διαυείοιρη ρςξιυείωμ ρςξ υάοςη και ρςη λωοίδα 

ςξσ υοόμξσ  

Με ςξ εογαλείξ ποόρθερηπ αμςικειμέμχμ μπξοείςε μα ποξρθέρεςε 

πάμχ ρςξμ ηλεκςοξμικό υάοςη ή ςη λχοίδα ςξσ υοόμξσ (ρε κάθε 

πεοίπςχρη, με επιλέγξμςαπ ςα αμςίρςξιυα εογαλεία από ςημ 

εογαλειξθήκη) ςα δικά ραπ ρημεία, γοαμμέπ ή πεοιξυέπ. Μόλιπ 

εμεογξπξιηθεί ςξ εικξμίδιξ εμταμίζεςαι πάμχ αοιρςεοά ρςξ υάοςη 

ςξ παοάθσοξ πξσ ταίμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα με ςξμ ςίςλξ 

«Δπενεογαρία».  
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Προσθήκη σημείωμ 

Για μα ποξρθέρεςε έμα ρημείξ πάμχ ρςξ υάοςη επιλέγεςε ςξ ποώςξ 

από αοιρςεοά εογαλείξ (ρημαιάκι). ςη ρσμέυεια κάμεςε κλικ ρςη 

θέρη ςξσ υάοςη ρςημ ξπξία θέλεςε μα ποξρθέρεςε ςξ ρημείξ, ξπόςε 

πάμχ ρςξ υάοςη εμταμίζεςαι μία κξσκκίδα με ςίςλξ «Αμςικείμεμξ 

0». Για μα έυεςε μεγαλύςεοη ακοίβεια ποξςείμεςαι ποιμ ςημ 

ςξπξθέςηρη ςξσ ρημείξσ μα έυεςε κάμει zoom in. 

Σξ αμςικείμεμξ πξσ θα ςξπξθεςήρεςε ποέπει μα αμήκει ρε κάπξια 

ξμάδα αμςικειμέμχμ, ςημ ξπξία ξοίζεςε ερείπ. Ασςόμαςα ασςό 

ςξπξθεςείςαι ρε μία ξμάδα πξσ έυει ςξ όμξμα «Νέα Ομάδα» και 

εμταμίζεςαι ρςα «Ποξρχπικά Πεοιευόμεμα» ςξσ Δνεοεσμηςή (δενιά 

από ςημ ξθόμη ςξσ υάοςη) μέρα ρςξμ τάκελξ «Αμςικείμεμα». 

Μπξοείςε μα αλλάνεςε ςξ όμξμα ςηπ ξμάδαπ αμςικειμέμχμ κάμξμςαπ 

δενί κλικ πάμχ ρςη λένη «Νέα ξμάδα» και επιλέγξμςαπ 

«Μεςξμξμαρία» ρςξ μεμξύ πξσ εμταμίζεςαι. ςη ρσμέυεια γοάτεςε 

μέρα ρςξ πλαίριξ (πξσ ποιμ έγοατε «Νέα Ομάδα» και ςώοα έυει 

γίμει γκοι) ςξ όμξμα πξσ επιθσμείςε για ςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα 

αμςικειμέμχμ π.υ. «Δμδιατέοξμςα ρημεία» 

Σημ ίδια ρςιγμή ρςξ παοάθσοξ «επενεογαρία» εμταμίζεςαι ςξ μέξ 

όμξμα ςηπ ξμάδαπ ρημείχμ  

Σξ αμςικείμεμξ πξσ ςξπξθεςήραςε, ποξρχοιμά, έυει ξμξμαρςεί 

«Αμςικείμεμξ 0 ή 1, 2, κλπ» και ρημειώμεςαι με έμα ποξρχοιμό 

ρύμβξλξ. 

Για μα αλλάνεςε ςξ όμξμά ςξσ και ςξ ρύμβξλξ (εικξμίδιξ) 

ςξπξθεςείςε ςξ πξμςίκι ακοιβώπ πάμχ ρςημ κξσκκίδα πξσ ςξ 

ρσμβξλίζει, έυξμςαπ πάμςξςε επιλεγμέμξ ςξ εογαλείξ ποόρθερηπ 

αμςικειμέμχμ. Μόλιπ βοεθεί ςξ πξμςίκι ραπ πάμχ ρςημ κξσκκίδα 

ςξσ ρημείξσ μεςαςοέπεςαι από «ρημαιάκι», ρε «υέοι». Κάμεςε κλικ 

πάμχ ρςξ ρημείξ και εμταμίζεςαι έμα μέξ παοάθσοξ. ςξ πεδίξ 
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«Όμξμα» γοάτεςε ςξ όμξμα πξσ θέλεςε (π.υ. «1ξ εμδιατέοξμ»). 

ςη ρσμέυεια μπξοείςε μα αλλάνεςε ςξ εικξμίδιξ ςξσ ρημείξσ 

πηγαίμξμςαπ ρςημ «Δμτάμιρη». Μπξοείςε μα επιλένεςε είςε έμα 

εικξμίδιξ από ςα έςξιμα (πηγαίμεςε ρςξ κξσμπί «Παλέςα») είςε μα 

ποξρθέρεςε κάπξιξ δικό ραπ (κξσμπί «Από αουείξ») 

Δπίρηπ μπξοείςε μα ποξρθέρεςε ςη δική ραπ πεοιγοατή για ςξ 

ρημείξ πξσ ςξπξθεςήραςε ρςξ υάοςη, γοάτξμςαπ ρςξ πλαίριξ κάςχ 

από ςξμ ςίςλξ «Πεοιγοατή» ή μα επιρσμάφεςε έμα δικό ραπ αουείξ 

(π.υ. κείμεμξ ή τχςξγοατία), κάμξμςαπ κλικ ρςξ ρσμδεςήοα κάςχ 

από ςξ όμξμα «σμημμέμα» (βλ. εικόμα πξσ ακξλξσθεί). Η ςελική 

εικόμα πξσ θα έυεςε μα είμαι ραμ και ασςή πξσ ταίμεςαι δίπλα. 

ςη ρσμέυεια πάμχ ρςξ υάοςη εμταμίζεςαι ςξ εικξμίδιξ πξσ 

επιλέναςε (ρςημ ποξκειμέμη εκείμξ ςηπ καςαρκήμχρηπ) και ςξ μέξ 

όμξμα ςξσ αμςικειμέμξσ (ρςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη «1ξ 

εμδιατέοξμ») Με ςξμ ίδιξ ςοόπξ μπξοείςε μα ποξρθέςεςε όρα 

αμςικείμεμα θέλεςε. 

Για μα δείςε ςημ πεοιγοατή κάπξιξσ αμςικειμέμξσ ή για μα αμξίνεςε 

ςξ ρσμημμέμξ αουείξ πξσ ςξ ρσμξδεύει, υοηριμξπξιείςε ςξ εογαλείξ 

επιλξγήπ. Με ασςό εμεογξπξιημέμξ κάμεςε κλικ πάμχ ρςξ εικξμίδιξ 

ςξσ αμςικειμέμξσ, ξπόςε ρςξ κάςχ αοιρςεοά μέοξπ ςηπ ξθόμηπ ςξσ 

λξγιρμικξύ εμταμίζεςαι ςξ διπλαμό παοάθσοξ. 

Ποξρξυή: όλεπ ξι εμέογειεπ πάμχ ρε αμςικείμεμα γίμξμςαι μόμξ 

όςαμ είμαι επιλεγμέμξπ ξ αμςίρςξιυξπ ςύπξπ. Για παοάδειγμα, δεμ 

επιςοέπεςαι η μεςακίμηρη κάπξιξσ ρημείξσ ρημείξ αμ είμαι 

επιλεγμέμξ ςξ εογαλείξ για ρυεδιαρμό γοαμμώμ ή πξλσγώμχμ. 
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Προσθήκη γραμμώμ ή πολυγώμωμ 

Με αμάλξγξ ςοόπξ, μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε γοαμμικά  ή 

πξλσγχμικά γοατικά αμςικείμεμα ρςξ υάοςη, επιλέγξμςαπ κάθε 

τξοά ςξ αμςίρςξιυξ εογαλείξ από ςξ διάλξγξ «Δπενεογαρία». Με 

ςξμ ςοόπξ ασςό μπξοείςε μα απξςσπώρεςε διαδοξμέπ, πεοιξυέπ 

εμδιατέοξμςξπ, επικοάςειεπ, κλπ.  

Μετακίμηση αμτικειμέμωμ στημ επιφάμεια εργασίας 

Μπξοείςε με ςξ πξμςίκι ραπ μα αλλάζεςε ςη θέρη ελεύθεοα ρςα 

αμςικείμεμα ςξσ υάοςη πξσ έυεςε δημιξσογήρει. Όςαμ ξ δείκςηπ ςξσ 

πξμςικξύ βοίρκεςαι μακοιά από αμςικείμεμα έυει ςξ ρυήμα ςξσ 

βέλξσπ. Όςαμ πληριάρει έμα ελεύθεοξ ρε μεςακίμηρη αμςικείμεμξ, 

ςξ ρυήμα ςξσ γίμεςαι υέοι.  Για μα μεςακιμήρεςε έμα αμςικείμεμξ, 

πιέρςε ςξ αοιρςεοό πλήκςοξ ςξσ πξμςικιξύ μόλιπ ξ δείκςηπ ςξσ 

πληριάρει κξμςά ρςξ αμςικείμεμξ και μεςακιμήρςε ςξ. Όςαμ 

μεςακιμήρεςε ςξ αμςικείμεμξ ρςη θέρη πξσ θέλεςε, απλώπ ατήρςε 

ςξμ δείκςη ςξσ πξμςικιξύ.  

Προσθήκη μέας ομάδας αμτικειμέμωμ 

Οι ξμάδεπ αμςικειμέμχμ βξηθξύμ μα καςηγξοιξπξιήρεςε ςα 

αμςικείμεμα πξσ ποξρθέςεςε ρςξ υάοςη ραπ. Για μα ποξρθέρεςε μία 

μέα ξμάδα αμςικειμέμχμ, κάμεςε δενί κλικ πάμχ ρςξ πεδίξ 

«Αμςικείμεμα» πξσ βοίρκξμςαι ρςημ εμόςηςα «Ποξρχπικά 

Πεοιευόμεμα» ρςξμ Δνεοεσμηςή. ςξ παοάθσοξ πξσ εμταμίζεςαι 

επιλένςε «Ποξρθήκη Νέαπ Ομάδαπ Αμςικειμέμχμ». Δώρςε όμξμα 

ρςημ ξμάδα (π.υ. «ρημεία αμετξδιαρμξύ») με ςξμ ςοόπξ πξσ 

αματέοαμε μχοίςεοα. Ποξρθέρςε ρημεία ρε ασςή ςημ ξμάδα με ςξμ 

ςοόπξ πξσ πεοιγοάφαμε ήδη.  
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Η καςηγξοιξπξίηρη ςχμ αμςικειμέμχμ ρε ξμάδεπ ραπ επιςοέπει μα 

επιλέγεςε πξιεπ ξμάδεπ θέλεςε μα ταίμξμςαι πάμχ ρςξ υάοςη ραπ. 

Για παοάδειγμα μπξοείςε μα διαλένεςε μα βλέπεςε μόμξ ςα «ρημεία 

αμετξδιαρμξύ» (για μα γίμει ασςό απξεπιλένςε ςξ ςεςοαγχμάκι 

δίπλα από ςημ ξμάδα αμςικειμέμχμ «ςάρειπ διαδοξμήπ» ώρςε μα 

μημ είμαι επιλεγμέμξ).  

Ποξρξυή: Όςαμ έυεςε δημιξσογήρει πεοιρρόςεοεπ από μία ξμάδεπ 

αμςικειμέμχμ, ποέπει μα ποξρέυεςε ρε πξια ξμάδα εμςάρρξμςαι ςα 

μέα αμςικείμεμα πξσ ςξπξθεςείςε πάμχ ρςξ υάοςη. Σξ όμξμα ςηπ 

ξμάδαπ ρςημ ξπξία αμήκει κάθε αμςικείμεμξ ταίμεςαι ρςξ 

παοάθσοξ επενεογαρίαπ πξσ βοίρκεςαι πάμχ αοιρςεοά ρςημ ξθόμη 

ςξσ υάοςη.  

Σξ ρύμξλξ ςχμ αμςικειμέμχμ πξσ έυει μία ξμάδα (π.υ. ξι ρςάρειπ 

διαδοξμήπ) ποξβάλλξμςαι εκςόπ από ςξ υάοςη και ρςξ κάςχ μέοξπ 

ςξσ «Δνεοεσμηςή». 

Για μα μπξοέρεςε μα δείςε ςα αμςικείμεμα μίαπ ξμάδαπ ρςξμ 

Δνεοεσμηςή η ξμάδα ασςή ποέπει μα είμαι επιλεγμέμη (για μα ςημ 

επιλένεςε αοκεί μα κάμεςε κλικ πάμχ ςηπ). Δπίρηπ είμαι απαοαίςηςξ 

μα έυει επιλεγεί η «Ποξβξλή όλχμ» η ξπξία βοίρκεςαι κάςχ δενιά 

ρςξμ Δνεοεσμηςή. 

Δημιξσογία και διαυείοιρη ρσλλξγώμ 

Με δενί κλικ ρςξμ Δνεοεσμηςή πάμχ ρςξμ κόμβξ «σλλξγέπ», 

εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ με ςξ ξπξίξ μπξοείςε μα ποξρθέρεςε όρξσπ 

τακέλξσπ ρσλλξγώμ επιθσμείςε. 

ε κάθε τάκελξ ρσλλξγήπ, μπξοείςε καςά βξύληρη μα ποξρθέρεςε 

αμςικείμεμα ξπξιαρδήπξςε ξμάδαπ ή θεμαςικξύ επιπέδξσ ςξσ 

Δνεοεσμηςή, είςε ςοαβώμςαπ ςξ με ςξ πξμςίκι απ’εσθείαπ από ςη 
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λίρςα αμςικειμέμχμ και ατήμξμςάπ ςξ επάμχ ρςξ τάκελξ ρσλλξγήπ 

πξσ επιθσμείςε, είςε με υοήρη ςξσ εογαλείξσ επιλξγήπ  ςοαβώμςαπ 

ςξ απεσθείαπ από ςξ υάοςη. 

Οπξιαδήπξςε ρσλλξγή μπξοεί μα απξθηκεσθεί ρε ενχςεοικό αουείξ 

κάμξμςαπ δενί κλικ και επιλέγξμςαπ «Δναγχγή ρε αουείξ...». Σξ 

αουείξ ρςξ ξπξίξ θα απξθηκεσθεί η ρσλλξγή μπξοεί μα ειραυθεί 

ναμά ρςξμ Δνεοεσμηςή (ρςξμ ίδιξ ή ρε άλλξ σπξλξγιρςή όπξσ ςοέυει 

η εταομξγή) κάμξμςαπ δενί κλικ ρςξ τάκελξ ρσλλξγήπ ρςξμ ξπξίξ 

θέλξσμε μα ποξραοςήρεςε ςη ρσλλξγή πξσ πεοιέυει και 

επιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ ςξ «Διραγχγή ρσλλξγήπ...». 

Οι ρσλλξγέπ παίομξσμ όπξιξ όμξμα επιθσμείςε, εμώ μπξοεί μα 

ξοιρςεί γι’ασςέπ αμαγμχοιρςικό εικξμίδιξ από ςξ αμαδσόμεμξ 

μεμξύ πξσ εμταμίζεςαι με δενί κλικ πάμχ ρςη ρσλλξγή. 

Διαυείοιρη ςιγμιξςύπωμ 

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, ςα ρςιγμιόςσπα πξσ δημιξσογείςε με ςξ 

αμςίρςξιυξ εογαλείξ ςξσ υάοςη, απξθηκεύξμςαι ρςξ τάκελξ 

«Απόφειπ-ςιγμιόςσπα» ςχμ Ποξρχπικώμ Πεοιευξμέμχμ ςξσ 

Δνεοεσμηςή. Δπιλξγή κάπξιξσ από ςα απξθηκεσμέμα ρςιγμιόςσπα, 

ποξκαλεί ςημ άμερη μεςάβαρη ρςημ πεοιξυή πξσ είυε 

δημιξσογηθεί. Έςρι, ςα ρςιγμιόςσπα μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ 

χπ κάςι αμάλξγξ ςχμ ρελιδξδεικςώμ ρςξ υώοξ-υάοςη.  

Απξθήκεσρη - Αμάκςηρη Ποξρωπικώμ Πεοιευξμέμωμ 

Όλα ςα ρςξιυεία (ρημεία ρςξ υάοςη, ρςιγμιόςσπα και ρσλλξγέπ) πξσ 

δημιξσογείςε με ςξμ παοαπάμχ ςοόπξ, μπξοείςε μα ςα 

απξθηκεύεςε ρε ενχςεοικό αουείξ για μελλξμςική αμάκληρη, ή για 

αμςαλλαγή με άλλξσπ υοήρςεπ ςξσ λξγιρμικξύ.  
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Η απξθήκεσρη ςχμ Ποξρχπικώμ Πεοιευξμέμχμ γίμεςαι κάμξμςαπ 

δενί κλικ ρςξ τάκελξ «Ποξρχπικά Πεοιευόμεμα», και επιλξγή ςξσ 

«Απξθήκεσρη ποξρχπικώμ πεοιευξμέμχμ…». Η αμάκςηρη 

πεοιευξμέμξσ πξσ δημιξσογήραςε ερείπ ή άλλξι, γίμεςαι με επιλξγή 

ςξσ «Διραγχγή ποξρχπικώμ πεοιευξμέμχμ». 
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Σευμική Τπξρςήοινη 

 

Δικςσακόπ Σόπξπ : www.intracom-schools.gr και 

www.chorochronos.gr 

Ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ : support_it@intracom-it.gr 

Σηλέτχμξ : 210-6679105 

Fax : 210-6679106 

Τπεύθσμη : κα Μπεοςρά Όλγα 

 

ΤΠΔΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΔΠΙΦΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» 

 

 

Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ 

ΔΡΓO ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΔΝO ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΣ  

ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 

«Ολξκληοχμέμη Ανιξπξίηρη ςχμ Σ.Π.Δ.  

ρςημ Δκπαιδεσςική Διαδικαρία» 
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