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1. Διζαγυγή 

1.1. Τι είναι ηο Αβάκιο 

πλνπηηθά: Σν Αβάθην επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θηηάρλεη δηθφ ηνπ ινγηζκηθφ ζπλδπάδνληαο 

επηκέξνπο θνκκάηηα πνπ νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ πνπ κπνξεί θαλείο λα 

θαηαζθεπάζεη ζπλδένληαο θαη ζπλδπάδνληαο ςεθίδεο νλνκάδεηαη - ζε απηφ ην εγρεηξίδην - 

κηθξφθνζκνο. 

Δηδηθφηεξα:Σν Αβάθην είλαη έλα πεξηβάιινλ ζρεδηαζκέλν λα ππνζηεξίμεη δηεξεπλεηηθή κάζεζε 

πξνζθέξνληαο ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, 

ζπγγξαθείο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθδφηεο) εξγαιεία πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε 

ζχλζεζε εθπαηδεπηηθψλ «Μηθξφθνζκσλ» γηα πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ, 

ελλνηψλ, ππνζέζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ. Ιδέεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ εχθνια 

λα κεηαηξαπνχλ ζε ινγηζκηθφ, ζηε κνξθή Μηθξφθνζκσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ αιιειν-

ζπλεξγαδφκελεο Φεθίδεο. Οη Φεθίδεο παξέρνληαη σο κηα βηβιηνζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (software components), εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε, ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο. Έηζη, 

κε θαηάιιειε δηαζχλδεζε ησλ Φεθίδσλ απφ ηνλ ρξήζηε-εθπαηδεπηηθφ, ζπληίζεηαη ην θάζε 

θνξά ζηνρεπφκελν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ-δξαζηεξηφηεηα. Η δηαζχλδεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

Φεθίδσλ θαη ησλ Μηθξφθνζκσλ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζα απφ κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε 

ζπκβνιηθή γιψζζα βαζηζκέλε ζηε Logo. 

1.1.1. Πώρ και γιαηί ζσεδιάζηηκε; 

Σν Αβάθην ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εχθνιε θαη κε κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπή 

δηεξεπλεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αμηψζεσλ. Γηεξεπλεηηθφ είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ 

παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα ηε δπλακηθή ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ νληνηήησλ θαη 

ελλνηψλ ηνπ κειεηνχκελνπ γλσζηηθνχ ρψξνπ, ηελ εμνκνίσζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ηε 

δηελέξγεηα πεηξακάησλ θαη ζπγθξίζεσλ κε αιιαγή ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ, ηελ ππνζηήξημε 

νκαδηθήο εξγαζίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, εξγαζηψλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ ππνζηήξημε 

ζπκβνιηθήο έθθξαζεο κέζα απφ πςεινχ επηπέδνπ γιψζζεο ή άιια ζπκβνινζπζηήκαηα, ηελ 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ηελ απνζήθεπζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ καζεηή γηα 

κεηέπεηηα αλάιπζε ή επαλεμέηαζε, θαη ηε ρξήζε πινχζηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ (ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο, animations, γξαθήκαηα, θιπ). 
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Λνγηζκηθφ ηέηνησλ πξνδηαγξαθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα σο ην 

πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζε 

αληίζεζε κε πνιιά πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο “edutainment” ηα νπνία δελ ηπγράλνπλ απνδνρήο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

Δίλαη φκσο επίζεο γλσζηφ φηη ην ινγηζκηθφ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη απαηηεηηθφ 

απφ πιεπξάο πφξσλ αλάπηπμεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο ζε ηερλνινγηθά θαη 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. Σν Αβάθην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα παξαγσγή δηεξεπλεηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο «θιαζζηθέο» 

κεζφδνπο αλάπηπμεο (authoring tools γεληθνχ ζθνπνχ, αλάπηπμε ζε γιψζζεο ρακεινχ 

επηπέδνπ, θιπ). Σν κεγάιν θέξδνο ζε πφξνπο αλάπηπμεο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

κεγάιεο θιίκαθαο επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ινγηζκηθνχ (Φεθίδεο) πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ηερλνινγία Αβάθην. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη κε ην Αβάθην θιεξνλνκεί κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ εθπαηδεπηηθά αμηνπνηήζηκε πνηφηεηα, φπσο: 

 δπλακηθά ζπζρεηηδφκελεο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ 

 θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε κνληέισλ θαη πξνζνκνηψζεσλ 

 δνκήζηκε θαη πξνζαξκφζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα 

 δνκεκέλν θαη πξνζαξκφζηκν πνιπκεζηθφ πιηθφ 

 πξνγξακκαηηδφκελα αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο 

1.1.2. Γιαηί είναι καινοηομικό; 

1. Γίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα ζπλζέζνπλ Μηθξφθνζκνπο δηθήο ηνπο 

έκπλεπζεο ή/θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ήδε ππάξρνληεο (ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα εξγαιεία 

κε ηνπο αξρηθνχο θαηαζθεπαζηέο). Καηά ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο Μηθξφθνζκσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί-ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο ηνπο κε βάζε 

δνκηθά πιηθά πςεινχ επηπέδνπ, ηηο Φεθίδεο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ γλψξηκεο 

νληφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο ρψξνπ, αληί λα μεθηλνχλ απφ πξσηφγνλα δνκηθά 

ζπζηαηηθά (φπσο γηα παξάδεηγκα αξηζκνχο θαη δνκέο δεδνκέλσλ θάπνηαο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ) ζηελ πξνζπάζεηα λα θσδηθνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο θαη 

αιγνξίζκνπο. 
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2. Η επειημία ζχλζεζεο ιεηηνπξγηθψλ δηαηάμεσλ (Μηθξφθνζκσλ) πνπ γίλεηαη δπλαηή κε ηε 

ρξήζε Φεθίδσλ, αλνίγεη θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ζπλδπαζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ ήηαλ εθηθηέο κε πξνεγνχκελεο κεζφδνπο αλάπηπμεο. 

3. Γίλεηαη δπλαηή ε ζε κεγάιε θιίκαθα επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκψλ θαη θαηαζθεπψλ 

(Φεθίδσλ θαη Μηθξφθνζκσλ) κε πξνθαλή νθέιε: κηθξφ ρξφλν αλάπηπμεο πξσηνηχπσλ 

(rapid prototyping), ειαρηζηνπνίεζε πξνζπάζεηαο θαη ρξφλνπ -δειαδή θφζηνπο. 

4. Ο ξφινο ησλ ηερληθψλ «πεξηνξίδεηαη» ζην ρψξν εηδίθεπζήο ηνπο, ζηελ θαηαζθεπή 

δειαδή ππνινγηζηηθά άξηησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ Φεθίδσλ, δίλνληαο ηελ ειεπζεξία 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ: 

νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηψξα κφλνη ηνπο ην πεξηερφκελν, ηελ 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, πινθήο θαη ζπκπεξηθνξάο ελφο 

Μηθξφθνζκνπ. 

5. Οη Φεθίδεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα είλαη αιιεινζπλεξγάζηκεο θαη 

αληαιιάμηκεο αθφκα θη αλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο, 

γεθπξψλνληαο έηζη ην θελφ κεηαμχ ησλ κέρξη ηψξα απνκνλσκέλσλ «εθαξκνγψλ» πνπ 

δελ κπνξνχζαλ παξά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζρεδηάζηεθαλ. Γίλεηαη δειαδή εθηθηή ε ζχλζεζε παξαδνζηαθά κεηαμχ ηνπο «μέλσλ» 

πεξηβαιιφλησλ ζε εληαία ιεηηνπξγηθά ζχλνια. Η δπλαηφηεηα απηή δίλεη επηπιένλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ Φεθίδσλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο (φπσο ηελ πεξίπησζε επηινγήο ζπζθεπψλ γηα ηε ζχλζεζε ελφο 

ερνζπλφινπ απφ ζπζθεπέο δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ). 

1.2. Σε ποιόν απεςθύνεηαι ηο παπόν εγσειπίδιο;  

Σν εγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη ζ‟εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ ην Αβάθην γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ Μηθξφθνζµνπο, ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ήδε ππάξρνληεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ 

µεραληζµψλ πξνγξαµµαηηζµνχ ςεθίδσλ (scripting) απαηηείηαη ζηνηρεηψδεο εμνηθείσζε µε 

έλλνηεο πξνγξαµµαηηζµνχ 

2. Βαζικέρ έννοιερ 

2.1. Ψηθίδερ 

Δίλαη νληφηεηεο (software components) πνπ πινπνηνχλ νινθιεξσκέλε θαη ην δπλαηφλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα, απνηειψληαο ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ζχλζεησλ 
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θαηαζθεπψλ ινγηζκηθνχ, ησλ Μηθξφθνζκσλ (βιέπε παξαθάησ). Μηα Φεθίδα κπνξεί λα πάξεη 

κέξνο ζε πνιιέο θαηαζθεπέο (Μηθξφθνζκνπο) κέζα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο ηεο 

(instances). Κάζε θαηλνχξγηα εκθάληζε κηαο Φεθίδαο είλαη αλεμάξηεηε θαη δεκηνπξγείηαη σο 

αληίγξαθν θάπνηαο άιιεο, ήδε ππάξρνπζαο, ε νπνία παίδεη ην ξφιν ηεο «κήηξαο». Η 

ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο Φεθίδαο κπνξεί λα είλαη νζνδήπνηε ζχλζεηε ή απιή 

Κάζε Φεθίδα έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη δηαρεηξίζηκα κέζα απφ ην 

Αβάθην (βιέπε παξαθάησ): 

 Δίλαη δηαζπλδέζηκε κε άιιεο Φεθίδεο 

 Δίλαη δηακνξθψζηκε σο πξνο ηελ φςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

 Δίλαη πξνγξακκαηίζηκε σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

2.2. Μικπόκοζμοι 

Έλαο Μηθξφθνζκνο (Microworld) απνηειείηαη απφ επηιεγκέλεο θαη θαηάιιεια δηαηεηαγκέλεο 

Φεθίδεο, ε δε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε. Έλαο 

Μηθξφθνζκνο πινπνηεί κηα ή πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζσο ηκήκαηα ελφο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πνπ θαζνξίδεη ην επξχηεξν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  
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Δηθ. 1 Παξάδεηγκα κηθξόθνζκνπ: Παγθόζκηνο Άηιαο 

Οη Μηθξφθνζκνη θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε ηνπ Αβαθίνπ (βιέπε παξαθάησ) θαη 

απνζεθεχνληαη ζε αξρεία (ηχπνπ «..mwd») ηα νπνία κπνξνχλ λ‟αλαθηεζνχλ («αλνηρηνχλ») γηα 

ρξήζε, ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε, θαη λα δηαλεκεζνχλ κεηαμχ ρξεζηψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

(κεηαθνξά αξρείσλ, e-mail, θιπ). 

2.3. Αβάκιο 

Η νλνκαζία «Αβάθην», εθηφο απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ επξχηεξνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν- εθαξκνγή δηαρείξηζεο 

Μηθξφθνζκσλ. Σν Αβάθην σο εθαξκνγή, είλαη ην εξγαιείν θαηαζθεπήο (ζπγγξαθήο) 

Μηθξφθνζκσλ απφ Φεθίδεο, θαη παξάιιεια ην ίδην ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ησλ Μηθξφθνζκσλ 

ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή (αθνχ θαηαζθεπαζηνχλ). Έηζη, ηφζν νη ζπγγξαθείο Μηθξφθνζκσλ φζν 

θαη νη ρξήζηεο ησλ Μηθξφθνζκσλ απηψλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα ίδηα εξγαιεία θαη ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ην πεξηερφκελν θαη ηελ φςε ησλ Φεθίδσλ θαη 

ησλ Μηθξφθνζκσλ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη ηξφπνο δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο 

«ζπγγξαθήο» θαη «ρξήζεο» Μηθξφθνζκσλ: έλαο Μηθξφθνζκνο κπνξεί λα δνκείηαη ελψ 

ρξεζηκνπνηείηαη, θαη ην αληίζηξνθν. 
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Δλαιιαθηηθά: ...ην Αβάθην κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην αληίζηνηρν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 

(desktop) ελφο Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο: φπσο αθξηβψο κηα επηθάλεηα εξγαζίαο πξνζθέξεη 

έλα πεξηβάιινλ ρξήζεο εθαξκνγψλ, αξρείσλ θαη θαηαιφγσλ, έηζη θαη ην Αβάθην παξέρεη έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη Αβάθην-Φεθίδεο. 

πγθεθξηκέλα ην Αβάθην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα: 

 Καηαζθεπή, δηαρείξηζε (απνζήθεπζε, αλάθιεζε, κνξθνπνίεζε) θαη ρξήζε Μηθξφθνζκσλ 

 Γεκηνπξγία Φεθίδσλ θαη ρσξνζέηεζή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ελφο Μηθξφθνζκνπ 

 Γηαζχλδεζε, δηακφξθσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ Φεθίδσλ έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί ε 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ελφο Μηθξφθνζκνπ 

Οη κεραληζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ 

3.1. Εγκαηάζηαζη Αβακίος 

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην Αβάθην ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θάλεηε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν πνπ 

νλνκάδεηαη «E-SlateSetup.exe». Σν Αβάθην εγθαζίζηαηαη – εθηφο θαη νξίζεηε εζείο θάηη 

δηαθνξεηηθφ- ζην αθφινπζν ζεκείν ηνπ ππνινγηζηή ζαο: C:\Program Files\CTI. Σνπνζεηεί 

ζπληφκεπζε ζηελ επηθάλεηα Δξγαζίαο ζαο (εθηφο θαη αλ νξίζεηε θάηη δηαθνξεηηθφ) φπσο επίζεο 

θαη έλα αξρείν εθηέιεζεο ηνπ Αβαθίνπ κέζα ζηελ Έλαξμε ->Πξνγξάκκαηα. Απφ ην ζεκείν 

απηφ δει. «Έλαξμε -> Πξνγξάκκαηα» κπνξείηε λα απεγθαηαζηήζεηε ην Αβάθην. 

3.2. Εκκίνηζη Αβακίος 

Γηα λα μεθηλήζεη ην Αβάθην
1
 κπνξείηε λα: 

α) θάλεηε θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην πνπ ζα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή φπνπ 

αιινχ ην έρεηε ηνπνζεηήζεη εζείο  

β) πάηε « Έλαξμε – > πξνγξάκκαηα – >Αβάθην θαη απφ θεη λα επηιέμεηε «Αβάθην» 

Σν Αβάθην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κέζα απφ έλα θπιινκεηξεηή ζειίδσλ (browser), σο 

Applet πνπ πεξηέρεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ηζηνζειίδεο. 

                                                 

1
 Σν Αβάθην, φληαο εθαξκνγή Java, ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα Java Virtual Machine (VM). Παξ‟ φηη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ εγθαζηζηά ηελ VM ηεο Sun, ν ρξήζηεο έρεη, αλ ζέιεη, ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε 

ρξήζε θάπνηαο άιιεο VM σο πεξηβάιινλ εθηέιεζεο, ηελ νπνία έρεη εγθαηαζηεκέλε ζην ζχζηεκά ηνπ. Απηφ 

γίλεηαη θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθφο 

δηάινγνο επηινγήο κεηαμχ ησλ εγθαηαζηεκέλσλ VMs. 
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ηαλ μεθηλάεη ην Αβάθην ζηελ νζφλε ζαο εκθαλίδεηαη κία άδεηα επηθάλεηα εξγαζίαο (βι. εηθφλα 

2)  

 

Δηθ.2 

Η επηθάλεηα εξγαζίαο απηή έρεη ηνλ ηίηιν «Μηθξφθνζκνο» θαη δηαζέηεη 4 Μελνχ:  

 Μηθξφθνζκνο 

 Φεθίδα 

 Δξγαιεία  

 Βνήζεηα 

Απφ ην κελνχ κηθξφθνζκνο κπνξείηε  

α) λα δεκηνπξγήζεηε Νέν κηθξφθνζκν 

β) λα αλνίμεηε έλαλ ππάξρνληα κηθξφθνζκν (άλνηγκα .mwd αξρείνπ) 

γ) λα επηιέμεηε λα αλνίμεηε έλαλ απφ ηνπο κηθξφθνζκνπο πνπ είραηε αλνίμεη πξφζθαηα 

δ) λα πινεγεζείηε ζε δηαθνξεηηθνχο κηθξφθνζκνπο 

ε) λα επεμεξγαζηείηε ζηνηρεία ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ δεκηνπξγείηε (αλαιπηηθά ζεκεία απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζε επφκελεο ελφηεηεο) 

ζη) λα εθηππψζεηε 

δ) λα θιείζεηε ην κηθξφθνζκφ ζαο 
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ε) λα βγείηε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Αβαθίνπ 

3.3. Ανάκηηζη μικπόκοζμος 

Γηα λα αλαθηήζνπκε έλαλ απνζεθεπκέλν Μηθξφθνζκν πξνο ρξήζε, ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε, 

επηιέγνπκε ην κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ -> ΑΝΟΙΓΜΑ -> ΣΟΠΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ θαη 

δεηθηνδνηνχκε ην επηζπκεηφ αξρείν ζην δίζθν. 

Πποζοσή: αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε έλα κηθξφθνζκν πνπ θηηάρλεηε κελ ηνλ αλνίμεηε κε 

δηπιφ θιηθ αιιά αλνίμηε ηνλ κέζα απφ ην κελνχ ηνπ Αβαθίνπ (κηθξφθνζκνο -> Άλνηγκα) 

 

3.4. Ειζαγυγή τηθίδυν ζηο μικπόκοζμο 

Γηα λα δείηε ην ζχλνιν ησλ ςεθίδσλ πνπ δηαζέηεη ην Αβάθην πεγαίλεηε ζην Μελνχ «Φεθίδα» 

θαη επηιέμηε «Νέα». ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα δηαιέμεηε ηελ ςεθίδα πνπ ζέιεηε επηιέγνληάο 

ηελ κε ην πνληίθη ζαο φπσο βιέπεηε ζηελ εηθφλα 3 

 

Δηθ. 3 

Αλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζηελ επηιεγκέλε ςεθίδα, ηφηε απηή εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ Αβαθίνπ (βι. εηθφλα 4) 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

12 

 

 

Δηθ.4 

Κάζε ςεθίδα κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί, λα κεγηζηνπνηεζεί ή λα θιείζεη απφ ηα αληίζηνηρα 

θνπκπηά πάλσ ζηε κπάξα ηεο ςεθίδαο (βι. εηθφλα 5) 

 

Δηθ.5 

3.5. Πλοήγηζη ζε ένα μικπόκοζμο 

Η επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξεο Φεθίδεο κέζα ζ‟ 

έλα Μηθξφθνζκν, κπνξεί γξήγνξα λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία «αθαηαζηαζίαο» ζηελ νζφλε. 

Δπηπιένλ, ε αιιεινεπηθάιπςε ησλ Φεθίδσλ, αλ θαη επηηξέπεηαη, πνιιέο θνξέο δελ είλαη 

επηζπκεηή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

3.5.1. Δπιλεκηική απόκπςτη-εμθάνιζη Ψηθίδυν 

Μπνξνχκε λ‟απνθξχςνπκε κηα Φεθίδα κε δπν ηξφπνπο:  

 Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί  ηεο ξάβδνπ ειέγρνπ ηεο Φεθίδαο (εθφζνλ είλαη νξαηή). 

 Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ «Δξγαιεία» ηε «Γξακκή εξγαζίαο»  

Οη ςεθίδεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ πξνβάιινληαη κε ην 

φλνκά ηνπο θαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηε «Γξακκή εξγαζίαο»  



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

13 

 

 

Δηθ.6 

Δπεηδή είλαη δπλαηφλ ζε έλαλ κηθξφθνζκν θάπνηεο ςεθίδεο λα επηιέμεη θαλείο λα ηηο 

ειαρηζηνπνηήζεη (π.ρ. κία ςεθίδα «Βάζε δεδνκέλσλ») κπνξεί λα ηηο επαλαθέξεη ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ απφ ηε «Γξακκή Δξγαζίαο». Γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε ηηο 

ςεθίδεο ηνπ κηθξφθνζκνπ ζα πξέπεη ε «Γξακκή Δξγαζίαο» ζην κελνχ «Δξγαιεία» λα είλαη 

επηιεγκέλε (βι. εηθφλα 7).  

 

Δηθ.7 Η Γξακκή εξγαζίαο είλαη εκθαλήο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο 

Η Γξακκή Δξγαζίαο κπνξεί λα εμαθαληζηεί απφ ην κηθξφθνζκν κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: ην 

κελνχ «Δξγαιεία» γίλεηαη απν-επηινγή κε ην πνληίθη ηεο ιέμεο «Γξακκή Δξγαζίαο»(θάλεηε 

θιηθ πάλσ ζηε ιέμε «Γξακκή Δξγαζίαο» γηα εμαθαληζηεί ην λ πξηλ απφ ηε ιέμε βι. εηθφλα 8)  

 

 Δηθ. 8 Κξπκκέλε Γξακκή εξγαζίαο 

 

 

Η Γξακκή εξγαζίαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ή λα εμαθαλίδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε πίεζε ησλ 

θνπκπηψλ Alt R 

3.5.2. Γημιοςπγία «ότευν» Μικποκόζμος 

Μπνξνχκε λ‟απνζεθεχζνπκε θαη λα επαλεθαξκφζνπκε επηιεθηηθά δηαθνξεηηθέο «φςεηο» ελφο 

Μηθξνθφζκνπ, θάζεκηά απφ ηηο νπνίεο απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε εκθάληζεο-απφθξπςεο, ην 

κέγεζνο θαη ηε ζέζε φισλ ησλ Φεθίδσλ ηνπ Μηθξφθνζκνπ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο. 

Νέεο φςεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ ->ΝΔΑ ΟΦΗ θαη 

νλνκαηίδνληαη απηφκαηα. Μηα φςε κπνξεί λα επηιεγεί απφ ην κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΦΗ-

>... επαλαθέξνληαο ηηο Φεθίδεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ (σο πξνο ηελ εκθάληζε, ηε ζέζε θαη 

ην κέγεζφο ηνπο) ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο φςεο. Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο φςεηο 

ελφο Μηθξφθνζκνπ (αιιαγή νλφκαηνο, δηαγξαθή θιπ) απφ ην κελνχ ΔΡΓΑΛΔΙΑ-

>ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΦΔΧΝ... 
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3.5.3. Μεηακίνηζη ηυν τηθίδυν ηος μικπόκοζμος 

Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ηηο ςεθίδεο πνπ έρεηε εηζάγεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

κηθξφθνζκνπ ζε φπνηα ζέζε ζέιεηε θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηε κπάξα ηεο ςεθίδαο 

θαη θξαηψληαο παηεκέλν ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ λα ζχξεηε ηελ ςεθίδα φπνπ ζέιεηε. 

 

Δηθ. 9: Η κπάξα ηεο ςεθίδαο θείκελν: Πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηεο ςεθίδαο θαη ηα θνπκπηά 

ειαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, θιείζηκν 

Γηα λα κεηαθηλεζεί ε ςεθίδα πξέπεη λα θάλεη θαλείο θιηθ κε ην πνληίθη αθξηβψο πάλσ ζηε 

κπάξα ηεο ςεθίδαο. 

3.5.4. Δπέκηαζη επιθάνειαρ επγαζίαρ-Μικποκόζμος 

Γηα λα επεθηείλνπκε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ελφο Μηθξνθφζκνπ, αξθεί λα ζχξνπκε κηα Φεθίδα 

πέξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ παξάζπξνπ ηνπ. Η επηθάλεηα εξγαζίαο ζα θπιήζεη απηφκαηα πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ν επηζπκεηφο ρψξνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ε νξηδφληηα ή / θαη ε θαηαθφξπθε ξάβδνο θχιηζεο. Η 

εληνιή ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΠΑΚΔΣΑΡΙΜΑ επαλαθέξεη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 

ηνπ Μηθξφθνζκνπ ζην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα πεξηθιείνληαη φιεο νη Φεθίδεο. 

3.6. Αλλαγή ηος ονόμαηορ ηυν τηθίδυν 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα ηεο θάζε ςεθίδαο θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζηελ κπάξα ηεο 

ςεθίδαο θαη επηιέγνληαο απφ ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη «Αιιαγή νλφκαηνο» βι. εηθφλα 10 
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Δηθ.10 

Μφιηο επηιέμεηε ηελ Αιιαγή νλφκαηνο εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν ην νπνίν έρεη επηιεγκέλν 

ην ηξέρνλ φλνκα ηεο ςεθίδαο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε ιέμε «Κείκελν» βι εηθφλα 11α) 

 

Δηθ. 11α: Τν παξάζπξν κε επηιεγκέλν ην ηξέρνλ 

όλνκα ηεο ςεθίδαο 

 

Δηθ. 11β: Τν παξάζπξν κε ην λέν όλνκα ηεο 

ςεθίδαο 

ην παξάζπξν απηφ ζβήλεηε ην ηξέρνλ φλνκα ηεο ςεθίδαο – δει. ηε ιέμε «Κείκελν»- θαη 

πιεθηξνινγείηε ην Νέν φλνκα ηεο ςεθίδαο – π.ρ. ηε ιέμε «Οδεγίεο»-. ηε ζπλέρεηα πηέδεηε ην 

Κνπκπί εληάμεη θαη παξαηεξείηε φηη ζηε κπάξα ηεο ςεθίδαο δελ γξάθεη πηα «Κείκελν» αιιά 

«Οδεγίεο». 

ΠΡΟΟΥΗ: δελ κπνξνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ςεθίδεο λα έρνπλ ην ίδην φλνκα.  

Η αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ησλ ςεθίδσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε φηαλ γηα παξάδεηγκα 

ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πνιιέο ςεθίδεο θεηκέλνπ, έηζη γηα λα δηαθξίλεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θάζε ςεθίδαο είλαη ρξήζηκν λα ηεο δίλεηε φλνκα δεισηηθφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ 

φπσο π.ρ. «Οδεγίεο», «Πιεξνθνξίεο» θιπ. 

Σν φλνκα ηεο ςεθίδαο κπνξεί λα απνηειείηαη φρη κφλν απφ κία αιιά θαη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νλνκαηνινγία εθηφο απφ ην ειιεληθφ αιθάβεην, 

ιαηηληθά ζηνηρεία θαη αξηζκνί. 

3.7. Επεξεπγαζία ηηρ μοπθήρ ηυν τηθίδυν 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηε κνξθή ηεο ςεθίδαο ζαο – ην πψο θαίλεηαη δειαδή – κέζα απφ ηε 

Γηαρείξηζε Φεθίδσλ. Πεγαίλεηε ζην Μελνχ «Δξγαιεία» θαη επηιέμηε «Γηαρείξηζε Φεθίδσλ». 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο επηθάλεηαο Δξγαζίαο ηνπ αβαθίνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ 

αθνξά ζηηο Ιδηφηεηεο (1
ε
 απφ ηηο 3 θαξηέιεο – Ιδηφηεηεο, Γεγνλφηα, Ήρνη-) ζηελ ελεξγή ςεθίδα 

(απηή πνπ θάλαηε ηειεπηαία θνξά θιηθ θαη ε κπάξα ηεο ςεθίδαο είλαη πην έληνλα 

ρξσκαηηζκέλε απφ ηηο ππφινηπεο) βι. εηθφλα 12.  



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

16 

 

 

Δηθ. 12: Σηελ εηθόλα θαίλεηαη ν επεμεξγαζηήο γηα ηελ ςεθίδα θείκελν 

ην ιεπθφ πιαίζην θαίλεηαη ην φλνκα ηεο ςεθίδαο πνπ κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε. Γηα λα 

επεμεξγαζηείηε ηελ εκθάληζε κίαο άιιεο ςεθίδαο –ηελ νπνία βέβαηα πξέπεη λα ηελ έρεηε 

εηζάγεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ- κπνξείηε είηε:  

 λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζηε κπάξα ηεο ςεθίδαο – ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ Αβαθίνπ -πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε 

 λα δηαιέμεηε ηελ ςεθίδα πνπ ζέιεηε πηέδνληαο ην βειάθη δίπια απφ ην πιαίζην πνπ 

πξνβάιιεηαη ην φλνκα ηεο ςεθίδαο (βι. εηθφλα 13) 
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Δηθ. 13 Παξαηεξήζηε όηη ηα νλόκαηα ησλ ςεθίδσλ πνπ θαίλνληαη ζην πιαίζην πξνβνιήο ηνπ 

νλόκαηνο ηεο ςεθίδαο αληηζηνηρνύλ ζηηο ςεθίδεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

παξαζύξνπ (δεμηό κέξνο ηεο εηθόλαο). Μόιηο επηιέμεηε ηελ ςεθίδα πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε 

πξνβάιινληαη νη ηδηόηεηεο πνπ ηελ αθνξνύλ.  

Γνθηκάζηε λα επηζηξέςεηε ζηελ επεμεξγαζία ηεο ςεθίδαο «Κείκελν» κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο 

πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. Σψξα ζα επηρεηξήζνπκε λα αιιάμνπκε ηε κνξθή ηεο ςεθίδαο 

Κείκελν.  

Αξρηθά επηρεηξήζηε λα γξάςεηε κέζα ζηελ ςεθίδα Κείκελν φ,ηη ζέιεηε εζείο. Αλ δελ έρεηε 

θάλεη θάπνηα πξνεγνχκελε επεμεξγαζία ζηελ ςεθίδα ηφηε ζα πξνθχςεη ην απνηέιεζκα ηεο 

εηθφλαο 14 
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Δηθ. 14 

Με κία πξψηε καηηά δχν πξάγκαηα θαίλεηαη λα ζέινπλ αιιαγή: ε γξακκαηνζεηξά (κέγεζνο θαη 

είδνο) αιιά θαη ην δίπισκα ησλ γξακκψλ ψζηε λα κελ «θφβνληαη» νη ιέμεηο αθαλφληζηα. 

Γηα λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά αξθεί λα πάηε ζηε Γηαρείξηζε ησλ ςεθίδσλ λα θάλεηε θιηθ 

πάλσ ζην θνπκπί δεμηά απφ ηε ιέμε «Γξακκαηνζεηξά» θαη λα επηιέμεηε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ 

ζέιεηε απφ ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα (βι. παξαθάησ εηθφλα) 

 

Δηθ. 15 

πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 15 ε 

πξνεπηιεγκέλε γξακκαηνζεηξά είλαη 

Dialog, 9. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην 

θνπκπί πνπ γξάθεη ην φλνκα ηεο 

γξακκαηνζεηξάο (δει. ην Dialog, 9) 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε γξακκαηνζεηξά 

πνπ ζέιεηε. ην παξάδεηγκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδψ έρεη επηιεγεί ε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman 14 

Έληνλα. Μφιηο νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία επηινγήο είδνπο θαη κεγέζνπο 

ηεο γξακκαηνζεηξάο, πηέζηε ην θνπκπί 

«Δληάμεη» 
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Αθνχ πηέζεηε θαη ην θνπκπί «Δληάμεη» ηφηε ζην θνπκπί δίπια ζηελ ιέμε Γξακκαηνζεηξά ζην 

δηαρεηξηζηή Φεθίδσλ εκθαλίδεηαη αληί γηα Dialog,9  «Times New Roman, Έληνλα, 14» θαη 

ζηελ ςεθίδα «Κείκελν» έρεη εθαξκνζηεί ε λέα επηινγή ζηε Γξακκαηνζεηξά (βι. εηθφλα 16). 

 

Δηθ. 16 

Γηα λα αιιάμεηε ην αθαλφληζην «θφςηκν» ησλ ιέμεσλ πεγαίλεηε δίπια ζηελ ηδηφηεηα «ηπι 

Σπιίγκαηνο Γξακκψλ» θαη θάλεηε θιηθ κέζα ζην θνπηάθη έηζη ψζηε λα είλαη επηιεγκέλν. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε ιέμε πνπ δελ ρσξάεη ζε κία γξακκή λα κελ «θφβεηαη» αθαλφληζηα αιιά λα 

κεηαθέξεηαη νιφθιεξε ζηελ επφκελε ζεηξά (βι. εηθφλα 17) 

 

Δηθ. 17 

ηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη θαλείο ην ρξψκα ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ θφληνπ.  

Γηα λα αιιάμεηε ην ρξψκα ησλ γξακκάησλ ζην πεγαίλεηε ζην «Υξψκα πξνζθελίνπ» -είζηε 

πάληα ζηε Γηαρείξηζε Φεθίδσλ γηα ηελ ςεθίδα Κείκελν- θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί πνπ 

βξίζθεηαη δίπια απφ ηε ιέμε «Υξψκα Πξνζθελίνπ». ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν 

πνπ θαίλεηαη ζηελ  εηθφλα 18 
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Δηθ. 18 

Γηαιέγεηε ην ρξψκα πνπ ζέιεηε απφ ηελ παιέηα θαη πηέδεηε ην «ΟΚ». Γείηε ζην δεμί κέξνο ηεο 

εηθφλαο φηη ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο έρεη αιιάμεη. 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε θαη ην θφλην ηνπ θεηκέλνπ πηέδνληαο ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηηο 

ιέμεηο «Υξψκα ππνβάζξνπ» θαη επηιέγνληαο ην ρξψκα πνπ ζέιεηε. 

Γνθηκάζηε ηψξα λα θάλεηε ηα εμήο: 

Κάλεηε θιηθ δίπια ζηε ιέμε αδηαθάλεηα ψζηε λα κελ ππάξρεη ην λ κέζα ζην θνπηάθη, ζηε 

ζπλέρεηα επηιέμηε ρξψκα πξνζθελίνπ ιεπθφ. Σψξα ην θείκελν πξνβάιιεηαη πάλσ ζην θφλην 

ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ.  

Γηα λα πξνβάιιεηαη ην θείκελν κε θφλην κία εηθφλα ηεο επηινγήο ζαο θάλεηε ηα εμήο: 

 Πεγαίλεηε ζηηο ηδηφηεηεο ηεο ςεθίδαο θείκελν ζην δηαρεηξηζηή ςεθίδσλ 

 Βεβαησζείηε φηη ε ηδηφηεηα «Αδηαθάλεηα» είλαη απν-επηιεγκέλε (δελ ππάξρεη δειαδή λ ζην 

θνπηάθη δίπια απφ ηε ιέμε. Αλ δελ είλαη απν-επηιεγκέλε ε Αδηαθάλεηα, απν-επηιέμηε ηελ 

εζείο 

 Πεγαίλεηε ζηελ ηδηφηεηα εηθφλα ππνβάζξνπ θαη θάλεηε θιηθ ζην θάθειν δίπια ζην ιεπθφ 
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πιαίζην 

 Δπηιέμηε ηελ εηθφλα πνπ ζέιεηε θαη απηή ζα πξνβιεζεί σο θφλην ζηελ ςεθίδα ηνπ θεηκέλνπ 

(βι. εηθφλα 19). Σν αξρεία εηθφλσλ πνπ κπνξνχλ λα «δηαβαζηνχλ» είλαη .png, .jpg, .gif 

 

Δηθ. 19 

Γηα λα θαηαξγήζεηε ηελ εηθφλα σο θφλην ηνπ θεηκέλνπ θάλεηε θιηθ δίπια ζην θνπκπί ηεο 

Αδηαθάλεηαο ψζηε λα είλαη επηιεγκέλν θαη ζβήζηε απφ ην πιαίζην δίπια ζηελ ηδηφηεηα «Δηθφλα 

ππνβάζξνπ» ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ ηεο εηθφλαο. 

Δδψ δφζεθε έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πψο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε κίαο 

ςεθίδαο. Κάζε ςεθίδα έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηφηεηεο, κία κηθξή πεξηγξαθή γηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

θάζε ςεθίδαο κπνξείηε λα βξείηε ζηε βνήζεηα πνπ αθνξά ζηελ ςεθίδα πνπ ζαο ελδηαθέξεη (βι. 

ηε βνήζεηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε θάζε ςεθίδα) 

3.8. Αποθήκεςζη- Ανηιγπαθή- Επικόλληζη τηθίδαρ 

ηαλ έρεηε δηακνξθψζεη ηε κνξθή κίαο ςεθίδαο φπσο εζείο ζέιεηε – φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ςεθίδαο θεηκέλνπ πνπ επεμεξγαζηήθακε λσξίηεξα- είλαη πηζαλφλ λα ζέιεηε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ζε άιινπο κηθξφθνζκνπο πνπ θαηαζθεπάδεηε. Γηα λα γίλεη απηφ 

ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχζεηε ηελ ςεθίδα ζαο πεγαίλνληαο ζην κελνχ 

Φεθίδα-Απνζήθεπζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνλ ίδην κηθξφθνζκν πνιιέο ςεθίδεο 

θεηκέλνπ, ηφηε κπνξείηε λα αληηγξάςεηε κέζα απφ ην κελνχ «Φεθίδα->Αληηγξαθή» ηελ ςεθίδα 

Κείκελν θαη λα ηελ εκθαλίζεηε ζην κηθξφθνζκφ ζαο φζεο θνξέο ζέιεηε επηιέγνληαο θάζε θνξά 

«Φεθίδα ->Δπηθφιιεζε» (αξθεί λα αληηγξάςεηε κία θνξά ηελ ςεθίδα θαη λα ηελ επηθνιιήζεηε 

φζεο θνξέο ζέιεηε: αλ επηιέμεηε «Δπηθφιιεζε» 2 θνξέο ηφηε ζα έρεηε 2 ςεθίδεο θείκελν θ.ν.θ). 

Έηζη κπνξείηε λα έρεηε πνιιέο ςεθίδεο «θείκελν» ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα 

επεμεξγάδεζηε ηε κνξθή ηεο θάζε ςεθίδαο. 
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3.9. Πποβολή βοήθειαρ τηθίδυν 

Γηα λα πξνβάιιεηε ηε βνήζεηα ηεο ςεθίδαο πνπ ζαο ελδηαθέξεη θάλεηε θιηθ πάλσ ζηε κπάξα 

εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζην εηθνλίδην - ζχκβνιν ηεο ςεθίδαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

αξρή ηεο κπάξαο πξηλ απφ ην φλνκα ηεο ςεθίδαο γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα δείηε ηε βνήζεηα. 

 

Δηθ. 20 

Κάλεηε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην απηφ πνπ 

πξνβάιιεη ην κελνχ ηεο ςεθίδαο θαη επηιέμηε ηε 

Βνήζεηα (βι. εηθφλα 20). ηε ζπλέρεηα ζα 

εκθαληζηεί έλα λέν παξάζπξν πνπ πεξηέρεη ηε 

βνήζεηα ηεο ςεθίδαο πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 

3.10. Διασείπιζη μπάπαρ τηθίδαρ 

Δάλ, γηα αηζζεηηθνχο ίζσο ιφγνπο ζέιεηε λα αθαηξέζεηε ηε κπάξα κίαο ςεθίδαο, ρξεηάδεηαη 

πξσηίζησο λα έρεηε επηιέμεη ηελ ςεθίδα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Γηα λα γίλεη απηφ κπνξείηε 

 Να θάλεηε θιηθ κε ην πνληίθη ζαο νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ ςεθίδα έηζη ψζηε ε κπάξα ηεο λα 

απνθηήζεη έληνλν ρξψκα 

 Να πάηε ζην κελνχ Φεθίδα ->λα επηιέμεηε «Φεθίδεο» θαη απφ ηηο ςεθίδεο πνπ ζα 

πξνβιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα λα δηαιέμεηε εθείλε ηελ νπνία ζαο ελδηαθέξεη (βι. παξαθάησ 

εηθφλα) 
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Δηθ. 21 

Δλδερνκέλσο λα ζέιεηε λα αθαηξέζεηε νξηζκέλα θνπκπηά απφ ηε κπάξα κίαο ςεθίδαο. Μπνξεί 

δειαδή γηα παξάδεηγκα λα ζέιεηε λα κελ είλαη νξαηφ ην θνπκπί δηαγξαθήο ηεο ςεθίδαο (βι. 

εηθφλα 22) γηα λα κελ κπνξεί ν ρξήζηεο ηνπ κηθξφθνζκνπ λα δηαγξάςεη νξηζηηθά ηελ ςεθίδα.  

 

Δηθ. 22 

Γηα λα αθαηξέζεηε ινηπφλ θάπνην απφ ηα θνπκπηά ηεο κπάξαο ηεο ςεθίδαο αξθεί λα θάλεηε δεμί 

θιηθ πάλσ ζηε κπάξα θαη εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε κία ζεηξά απφ επηινγέο 

 

Δηθ. 23 

Πεγαίλεηε κε ην πνληίθη ζαο πάλσ ζην «Πιήθηξν „Γηαγξαθή‟ νξαηφ» θαη θάλεηε θιηθ ψζηε λα 

κελ είλαη πηα επηιεγκέλν (βι. εηθφλα 23, έρεη αθαηξεζεί ην λ δίπια απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή). Παξαηεξήζηε ηψξα φηη ζηελ κπάξα ηεο ςεθίδαο Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ πνπ 

ρξεζίκεπζε γηα ην παξάδεηγκά καο δελ ππάξρεη πηα ην θνπκπί δηαγξαθήο ηεο ςεθίδαο. 

3.11. Διασείπιζη ηηρ μπάπαρ όλυν ηυν τηθίδυν ενόρ μικπόκοζμος 

Δίλαη πηζαλφλ λα ζέιεηε λα αληηκεησπίζεηε εληαία φιεο ηηο ςεθίδεο ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ 

θαηαζθεπάδεηε π.ρ κπνξεί λα ζέιεηε λα αθαηξέζεηε απφ φιεο ηηο ςεθίδεο ηε κπάξα ή ην θνπκπί 
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δηαγξαθήο. Αληί λα θάλεηε ηελ ίδηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα θάζε ςεθίδα μερσξηζηά κπνξείηε λα 

δηαρεηξηζηείηε ηηο ηδηφηεηεο ηεο κπάξαο φισλ ησλ ςεθίδσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ αθνινπζψληαο ηα 

εμήο βήκαηα: 

 Πεγαίλεηε ζην Μελνχ «Μηθξφθνζκνο»  

 Δπηιέμηε «Ιδηφηεηεο»  

 ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, θάλεηε δηπιφ θιηθ κέζα ζην θάθειν πνπ βξίζθεηαη δίπια 

απφ ηε ιέμε «Ρπζκίζεηο» 

 Απφ ηνπο δχν ππνθαθέινπο πνπ εκθαλίδνληαη θάλεηε θιηθ πάλσ ζην ζηαπξφ ηνπ Φαθέινπ 

κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο ζε επίπεδν φςεο» 

 ηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζην ζηαπξφ ηνπ θαθέινπ «ςε “Σξέρνπζα φςε κηθξφθνζκνπ”». 

 Κάλεηε θιηθ ζην ζηαπξφ ηνπ θαθέινπ «Ρπζκίζεηο Φεθίδσλ» θαη επηιέμηε «Ρπζκίζεηο 

θνπκπηψλ κπάξαο» αλ ζέιεηε λα εκθαλίζεηε ή λα εμαθαλίζεηε θνπκπηά απφ ηε κπάξα ηεο 

ςεθίδαο (βι. εηθφλα 24) 

 

Δηθ. 24 

 Δπηιέμηε απφ ην θάθειν «Ρπζκίζεηο ςεθίδσλ» ηηο «Ρπζκίζεηο κπάξαο ςεθίδσλ» γηα λα 

αθαηξέζεηε ηε κπάξα φισλ ησλ ςεθίδσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ ή λα κελ επηηξέςεηε ηελ αιιαγή 

νλφκαηνο ησλ ςεθίδσλ απφ ηε κπάξα ηνπο (βι. εηθφλα 25) 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

25 

 

 

Δηθ. 25 

ηε ζπλέρεηα πηέζηε ην θνπκπί «Δληάμεη» θαη νη αιιαγέο πνπ θάλαηε ζα εκθαληζηνχλ ζηηο 

ςεθίδεο ηνπ κηθξφθνζκνπ 

4. Γημιοςπγία μικπόκοζμυν με σπήζη ζςνδέζμυν ηυν τηθίδυν 

πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα θάπνηεο ςεθίδεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ςεθίδα «Κείκελν» αιιά θαη ζε ζπλέξγεηα κε άιιεο ςεθίδεο. πλήζσο νη κηθξφθνζκνη 

απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκνχο ςεθίδσλ νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ – δει. αληαιιάζζνπλ 

δεδνκέλα- κεηαμχ ηνπο. ε έλα κηθξφθνζκν δελ είλαη απαξαίηεην λα επηθνηλσλεί θάζε κία κε 

φιεο ηηο άιιεο ςεθίδεο αιιά θάπνηα ςεθίδα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε νξηζκέλεο.  

Η εηζαγσγή ςεθίδσλ ζε έλα κηθξφθνζκν δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ζπλέξγεηα ησλ 

ςεθίδσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ δειαδή ζεκαίλεη, φηη αλ έρσ εηζαγάγεη ζην κηθξφθνζκφ κνπ 

κία ςεθίδα «Κείκελν» θαη κία ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» νη ςεθίδεο απηέο δελ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο εθηφο αλ ηηο ζπλδέζσ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ζπλδέζκνπο ηεο θάζε ςεθίδαο. 

4.1. Τι είναι οι ζύνδεζμοι  

Οη ζχλδεζκνη ηεο θάζε ςεθίδαο θαλεξψλνπλ ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ε ςεθίδα απηή 

κπνξεί λα εμάγεη ή κπνξεί λα δερζεί. Οη ζχλδεζκνη ηεο θάζε ςεθίδαο ζπκβνιίδνληαη κε 

ρξσκαηηζηά θνκκάηηα παδι. Σν ζρήκα θαη ην ρξψκα ησλ ζπλδέζκσλ δειψλεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην αλ ε ςεθίδα δέρεηαη ή εμάγεη ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δεδνκέλσλ (βι. εηθφλα 26).  
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Δηθ. 26: Σηελ εηθόλα θαίλνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ ησλ παδι. Αξηζηεξά 

θαίλνληαη κεξηθά από ηα είδε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα εμάγεη θαη λα δερζεί ε ςεθίδα 

Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ (ην όλνκα ηεο ςεθίδαο θαίλεηαη ζην πάλσ αξηζηεξά ηκήκα ηεο εηθόλαο). 

Γεμηά θαίλνληαη ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δέρνληαη νη ςεθίδεο Κνξλίδα Κείκελν θαη Δξώηεζε.  

Σα παδι πνπ έρνπλ κφλν εζνρέο (βι. γηα παξάδεηγκα ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ςεθίδσλ «Κνξλίδα» 

θαη εξψηεζε ) ζεκαίλεη φηη δέρνληαη δεδνκέλα. Δλψ ηα παδι πνπ έρνπλ θαη εμνρέο, φπσο π.ρ. ν 

θαθέ ζχλδεζκνο «Κείκελν» ηεο ςεθίδαο «Κείκελν» ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα εμάγνπλ δεδνκέλα. 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ δηαθνξεηηθψλ ςεθίδσλ αθνινπζνχλ ηελ εμήο ινγηθή 

(πξέπεη λα ηζρχνπλ και νη δχν παξαθάησ πξνυπνζέζεηο): 

 Ίδην ρξψκα ζπλδέεηαη κε ίδην ρξψκα 

 Παδι πνπ έρεη εμνρή ζπλδέεηαη κε πάδι ίδηνπ ρξψκαηνο πνπ έρεη εζνρή (θαη νη δχν 

ζχλδεζκνη έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζρήκα). 

πσο ζα δείηε παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα 26 δελ ζπλδέεηαη θάζε ςεθίδα κε φιεο ηηο άιιεο (π.ρ. 

ε ςεθίδα εξψηεζε δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ςεθίδα θείκελν).  

 

 

Μέξε ελφο ζπλδέζκνπ:  

  

Δηθ. 27 
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Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη κηα ζχλνςε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηχπσλ πλδέζκσλ 

(αλεμάξηεηα απφ ρξψκα θαη πεξηγξαθή) καδί κε ηελ αληίζηνηρε επεμήγεζε.. 

  

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε νπνηνδήπνηε άιιν 

χλδεζκν έρεη ειεχζεξε ππνδνρή. Αθνχ 

δηαζπλδεζεί, «θιεηδψλεη» ζηε ζχλδεζε, κέρξη 

λα απνζπλδεζεί. ην κεηαμχ, δελ είλαη δπλαηφ 

λα δηαζπλδεζεί κε δεχηεξν χλδεζκν. Απηφ 

δειψλεη θαη ην εηθνλίδην  ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη κεηά ηε ζχλδεζε 

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε νπνηνδήπνηε άιιν 

χλδεζκν έρεη ειεχζεξν αθξνδέθηε. Αθνχ 

δηαζπλδεζεί, «θιεηδψλεη» ζηε ζχλδεζε, κέρξη 

λα απνζπλδεζεί. ην κεηαμχ, δελ είλαη δπλαηφ 

λα δηαζπλδεζεί κε δεχηεξν χλδεζκν. Απηφ 

δειψλεη θαη ην εηθνλίδην  ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη κεηά ηε ζχλδεζε. 

  

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξνπο αθξνδέθηεο. Μεηά ηελ 

πξψηε ζχλδεζε, εκθαλίδεη ην εηθνλίδην  

ην νπνίν δειψλεη φηη, αλ θαη έρεη 

εγθαηαζηαζεί ήδε κηα ζχλδεζε, κπνξεί λα 

δερζεί θαη άιιεο δηαζπλδέζεηο. 

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξεο ππνδνρέο. Μεηά ηελ 

πξψηε ζχλδεζε, εκθαλίδεη ην εηθνλίδην  ην 

νπνίν δειψλεη φηη, αλ θαη έρεη εγθαηαζηαζεί 

ήδε κηα ζχλδεζε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη 

άιιεο δηαζπλδέζεηο. 

  

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξνπο αθξνδέθηεο ή ππνδνρέο. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεη 

έλα απφ ηα εηθνλίδηα: ,  ή . Σφζν 

νη αθξνδέθηεο, φζν θαη νη ππνδνρέο κπνξνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία κφλν δηαζχλδεζε. 

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξνπο αθξνδέθηεο ή ππνδνρέο. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεη 

έλα απφ ηα εηθνλίδηα: ,  ή  . Σφζν 

νη αθξνδέθηεο, φζν θαη νη ππνδνρέο κπνξνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηαζπλδέζεηο. 

  

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξνπο αθξνδέθηεο ή ππνδνρέο. 

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ειεχζεξνπο αθξνδέθηεο ή ππνδνρέο. 
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Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεη 

έλα απφ ηα ζρήκαηα: ,  ή . Η 

ππνδνρή κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε κία κφλν 

δηαζχλδεζε, ελψ ν αθξνδέθηεο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζχλδεζεο, εκθαλίδεη 

έλα απφ ηα ζρήκαηα: ,  ή . Ο 

αθξνδέθηεο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε κία 

κφλν δηαζχλδεζε, ελψ ε ππνδνρή ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

  

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην. Αθνχ 

δηαζπλδεζεί, «θιεηδψλεη» ζηε ζχλδεζε, κέρξη 

λα απνζπλδεζεί. ην κεηαμχ, δελ είλαη δπλαηφ 

λα δηαζπλδεζεί κε δεχηεξν χλδεζκν. Απηφ 

δειψλεη θαη ην εηθνλίδην  ην νπνίν 

εκθαλίδεη κεηά ηε ζχλδεζε. 

Μπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε άιινπο πλδέζκνπο 

πνπ έρνπλ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηέηνηεο 

δηαζπλδέζεηο Μεηά ηελ πξψηε ζχλδεζε, 

εκθαλίδεη ην εηθνλίδην  

4.2.  Πποβολή ηυν ζςνδέζμυν ηυν τηθίδυν 

Γηα λα δείηε ηνπο ζπλδέζκνπο φισλ ησλ ςεθίδσλ πνπ έρεηε εηζαγάγεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ κηθξφθνζκνχ ζαο κπνξείηε λα πάηε:   

Δξγαιεία -> Γηαρείξηζε πλδέζκσλ. Σφηε εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν πνπ δείρλεη ηνπο 

ζπλδέζκνπο φισλ ησλ ςεθίδσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ
2
 βι. παξαθάησ εηθφλα 

                                                 

2
 Πποζοσή! Οη ςεθίδεο ηνπ κηθξφθνζκνπ δελ είλαη φιεο νη ςεθίδεο πνπ δηαζέηεη ην Αβάθην αιιά νη ςεθίδεο πνπ 

έρεηε εηζάγεη εζείο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ γηα λα θηηάμεηε ην κηθξφθνζκφ ζαο. 
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Δηθ. 28 

Μπνξείηε λα ηαθηνπνηήζεηε ηηο ςεθίδεο θαη λα αιιάμεηε ηε ζέζε θξαηψληαο παηεκέλν ην 

αξηζηεξφ θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζαο θαη ζχξνληαο ηελ ςεθίδα ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε. ε 

πεξίπησζε πνπ έρεηε πνιιέο ςεθίδεο κπνξείηε λα επηιέμεηε «Σαθηνπνίεζε» απφ ηα 

«Δξγαιεία» ηνπ δηαρεηξηζηή ζπλδέζκσλ θαη ηφηε νη ςεθίδεο ηαθηνπνηνχληαη απηφκαηα ζην 

παξάζπξν ηνπ «Γηαρεηξηζηή ζπλδέζκσλ» έηζη ψζηε λα θαηαιακβάλεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο 

ρψξνο.  

Έλαο άιινο ηξφπνο λα πξνβάιιεηε ηνπο ζπλδέζκνπο κίαο ςεθίδαο είλαη λα θάλεηε θιηθ πάλσ 

ζην εηθνλίδην – ζχκβνιν ηεο θάζε ςεθίδαο γηα λα πξνβιεζεί ην κελνχ ηεο ςεθίδαο θαη απφ θεη 

λα επηιέμεηε «χλδεζκνη» (βι. ελφηεηα 4.7 Πξνβνιή Βνήζεηαο). ε απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξείηε λα δείηε ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο θάζε ςεθίδαο δηαδνρηθά θαη φρη φινπο καδί φπσο κε ην 

«Γηαρεηξηζηή πλδέζκσλ» 

4.3. Σύνδεζη – αποζύνδεζη ηυν ζςνδέζμυν 

Γηα λα ζπλδέζεηε έλα ζχλδεζκν κε έλαλ άιιν θάλεηε πξψηα αξηζηεξφ θιηθ θαη θξαηήζηε ην 

πνληίθη ζαο παηεκέλν πάλσ ζην ζχλδεζκν πνπ εμάγεη δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα ζχξεηε ην 
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ζχλδεζκν απηφ πάλσ ζηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν ηεο άιιεο ςεθίδαο πνπ δέρεηαη φκσο δεδνκέλα 

(βι. εηθφλα 29).  

 

Δηθ. 29 

ηε δηπιαλή εηθφλα ν 

ζχλδεζκνο «Ολφκαηα» ηεο 

ςεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο 

Βάζεσλ» ζχξεηαη πάλσ ζην 

ζχλδεζκν «Κείκελν» ηεο 

ςεθίδαο «Δηηθέηα». Μφιηο ν 

πξψηνο ζχλδεζκνο βξεζεί 

πεξίπνπ ζηε ζέζε πνπ 

εηθνλίδεηαη ζηε δηπιαλή 

εηθφλα ηφηε εκθαλίδεηαη 

αθξηβψο θάησ απφ ηνπο 

ζπλδέζκνπο έλα ιεπθφ 

ζχκβνιν ζχλαςεο θαη 

αθνχγεηαη έλαο ήρνο. 

ηαλ δχν ζχλδεζκνη ζπλδεζνχλ επηηπρψο θαίλνληαη φπσο ζηελ εηθφλα 30 

 

Δηθ. 30 

ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα απνζπλδέζεηε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδέζκνπο ηφηε ζχξεηε ηνλ 

πξψην ζχλδεζκν πάλσ ζην δεχηεξν, κε ηε ζεηξά πνπ ηα ζπλδέζαηε πξηλ. Γειαδή ζα ζχξεηε ην 

ζχλδεζκν «Ολφκαηα» ηεο Φεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» πάλσ ζην ζχλδεζκν «Κείκελν» 

ηεο ςεθίδαο «Δηηθέηα». Δκθαλίδεηαη έλα ςαιίδη θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζχλδεζκνη δελ είλαη πηα 

ελσκέλνη κεηαμχ ηνπο.  

Αλ δνθηκάζεηε λα ζπλδέζεηε ζπλδέζκνπο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο π.ρ. ην ζχλδεζκν 

«Ολφκαηα» κε ην ζχλδεζκν «Ηζνπνηφο1» ηφηε εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ εηδνπνηεί φηη νη 
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ζπγθεθξηκέλνη ζχλδεζκνη δελ κπνξνχλ λα ελσζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αθνχγεηαη αληίζηνηρνο 

ήρνο. 

4.4. Παπάδειγμα δημιοςπγίαρ ενόρ μικπόκοζμος με σπήζη ζςνδέζμυν τηθίδυν 

Αο ππνζέζνπκε φηη ζέιεηε λα θηηάμεηε έλα κηθξφθνζκν φπνπ λα κπνξείηε λα έρεηε 

θαηαρσξήζεη κία ζεηξά απφ πξφζσπα (π.ρ. ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο) έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ηε θσηνγξαθία ηνπο. Αο ππνζέζνπκε επίζεο φηη ζέιεηε λα επηιέγνληαη απφ ηε 

ιίζηα νξηζκέλα πξφζσπα κε θάπνηα θξηηήξηα π.ρ. Θεβαίνη ζηξαηεγνί ή πξφζσπα πνπ ε πφιε 

πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ε Αζήλα θαη λα κπνξείηε ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ πάλσ ζε 

θαζέλα απφ ηα πξφζσπα απηά λα βιέπεηε ην φλνκά ηνπ, ηε θσηνγξαθία ηνπ θαη έλα ζχληνκν 

βηνγξαθηθφ ηνπ.  

Μία πξψηε κνξθή πινπνίεζεο απηήο ηεο ηδέαο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 31 

 

Δηθ. 31 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθφλα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη ηα πξφζσπα ηεο Αξραίαο 

Διιάδαο πνπ δελ είραλ πφιε πξνέιεπζεο ηελ Αζήλα (βι. ςεθίδα «Δξψηεζε» πάλσ αξηζηεξά 

εηθφλα 31) θαη θάλνληαο θιηθ ζε έλα απφ ηα νλφκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θχθινπ ( βι. 
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Φεθίδα «χλνιν» θάησ αξηζηεξά, εηθφλα 31) λα δεη ηε θσηνγξαθία ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ 

(πάλσ Γεμηά, εηθφλα 31) θαζψο επίζεο θαη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. (Μπνξείηε λα αλνίμεηε ην ζπγθεθξηκέλν κηθξφθνζκν θάλνληαο θιηθ 

ζην αξρείν «example_1.mwd. Σν αξρείν απηφ βξίζθεηαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-

Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αβαθίνπ)  

ηελ εηθφλα 32, κπνξείηε λα δείηε δηαηππσκέλε κία δηαθνξεηηθή εξψηεζε: πνηα απφ ηα 

θαηαρσξεκέλα πξφζσπα ηεο αξραηφηεηαο είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκνζέηε (βι. ςεθίδα 

«Δξψηεζε» εηθφλα 32) θαη έρεη επηιεγεί απφ ηα πξφζσπα απηά ν φισλ θαη δεμηά πξνβάιιεηαη 

κία θσηνγξαθία ηνπ, ην φλνκά ηνπ θαη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ.  

 

Δηθ. 32 

Γηα λα θηηάμνπκε έλα κηθξφθνζκν κε ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ ζθηαγξαθνχληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρηθά έλαλ επεμεξγαζηή βάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαρσξήζνπκε ηα πξφζσπα ηεο αξραίαο Διιάδνο πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαζψο επίζεο θαη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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ηνλ επεμεξγαζηή Βάζεσλ δεκηνπξγνχκε κία λέα Βάζε δεδνκέλσλ (Φεθίδα  «Δπεμεξγαζηήο 

Βάζεσλ -> Μελνχ «Βάζε»-> Δπηιέγνπκε «Νέα Βάζε») θαη δεκηνπξγνχκε πέληε πεδία 

(«Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ -> Μελνχ «Πεδίν» -> Δπηιέγνπκε «Νέν Πεδίν» θαη δίλνπκε ηα 

νλφκαηα πνπ αθνινπζνχλ
3
): λνκα, Ιδηφηεηα, Πφιε πξνέιεπζεο, χληνκν Βηνγξαθηθφ θαη 

Φσηνγξαθία. ια ηα πεδία πεξηιακβάλνπλ αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα (βι. εηθφλα 33) ηνλ 

Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 8 εγγξαθέο ζε πίλαθα κε ηίηιν «Πξφζσπα Αξραίαο 

Διιάδαο». Γηα θάζε εγγξαθή έρνπκε δψζεη ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηελ 

πφιε πξνέιεπζεο, ηε δηαδξνκή γηα λα αλνίμεη ην αξρείν κε ην ζχληνκν βηνγξαθηθφ (π.ρ. mwd-

texts/vrasidas.txt
4
. (ηα αξρεία απηά βξίζθνληαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-

Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αβαθίνπ) φπσο επίζεο θαη ηε δηαδξνκή γηα λα αλνίμεη ηε θσηνγξαθία ηνπ π.ρ. mwd-

images/Vrasidas.jpg (βι. παξαθάησ εηθφλα). ΠΡΟΟΥΗ λα κελ μεράζεηε λα γξάςεηε θαη ηελ 

θαηάιεμε ηεο εηθφλαο π.ρ. jpg, gif θιπ. Φσηνγξαθίεο ζα βξείηε κέζα ζην θάθειν « Δγρεηξίδην 

Υξήζεο» θαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη 

θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ.   

 

                                                 

3
 ηαλ δεκηνπξγείηε λέα Βάζε δεδνκέλσλ αξρηθά δεκηνπξγνχληαη δχν πεδία κε ηίηινπο Πεδίν1 θαη Πεδίν2 Με δεμί 

θιηθ πάλσ ζην φλνκα ηνπ Πεδίνπ (δει. Πεδίν1) επηιέγεηε «Ιδηφηεηεο» θαη ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη κπνξείηε 

λα αιιάμεηε ην φλνκα, ηα δεδνκέλα θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί. 
4
 mwd-texts είλαη ν θάθεινο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα .txt αξρεία κε ην ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηεο θάζε 

πξνζσπηθφηεηαο. vrasidas.txt είλαη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην Βξαζίδα νη 

νπνίεο ζέινπκε ζηε ζπλέρεηα λα πξνβάιινληαη ζηελ ςεθίδα θείκελν. Ο Φάθεινο mwd-texts είλαη κέζα ζην 

θάθειν πνπ πεξηέρεη θαη ην κηθξφθνζκν. Αλ απνκαθξχλνπκε ην κηθξφθνζκν θαη ην βάινπκε ζε άιιν θάθειν 

ρσξίο λα κεηαθέξνπκε ην θάθειν κε ηα θείκελα ηφηε νη πιεξνθνξίεο δελ ζα πξνβάιινληαη ζηελ ςεθίδα θείκελν 

γηαηί ην κνλνπάηη ζην νπνίν αλαδεηά ηα θείκελα ν κηθξφθνζκνο έρεη αιιάμεη (δελ είλαη δειαδή ζε ππνθάθειν απφ 

ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν κηθξφθνζκνο αιιά θάπνπ αιινχ. 
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Δηθ. 33 

Πξνο ην παξφλ ε κφλε ςεθίδα πνπ έρνπκε ζην κηθξφθνζκφ καο είλαη ν Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ. 

Με βάζε ην ηί ζέινπκε λα θάλνπκε κε ην κηθξφθνζκν επηιέγνπκε θαη ηηο αληίζηνηρεο ςεθίδεο. 

Έηζη γηα λα δνχκε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θάζε πξνζψπνπ ρξεηαδφκαζηε κία ςεθίδα «Κνξλίδα» 

(γηα ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο λέαο ςεθίδαο ζην κηθξφθνζκν βι. ελφηεηα 4.1) 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δελ αξθεί λα εηζαρζεί κία ςεθίδα ζην κηθξφθνζκφ καο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε ζπλέξγεηα κε ηηο ππφινηπεο. Υξεηάδεηαη λα ζπλδεζεί κε θάπνηα απφ απηέο ηηο 

ςεθίδεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θάλνπκε ηελ αθφινπζε ζχλδεζε: πλδένπκε ην 

ζχλδεζκν «Φσηνγξαθία» απφ ηνλ Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ κε ην ζχλδεζκν «λνκα αξρείνπ 

εηθφλαο» ηεο ςεθίδαο «Κνξλίδα» (βι. εηθφλα 34) 
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Δηθ. 34 

Κιείλνπκε ην παξάζπξν ηεο «Γηαρείξηζεο πλδέζκσλ» θαη θάλνπκε θιηθ ζε κία απφ ηηο 

εγγξαθέο ηνπ «Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ» ψζηε λα γίλεη θίηξηλε δει. ελεξγή (φηαλ θάπνηεο 

εγγξαθέο είλαη απιψο κπιε ηφηε είλαη επηιεγκέλεο θαη φρη ελεξγέο. Μία εγγξαθή κπνξεί λα είλαη 

θαη κπιε θαη θίηξηλε δει. θαη ελεξγή θαη επηιεγκέλε) βιέπνπκε ηφηε φηη ε θσηνγξαθία πνπ 

ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή πξνβάιιεηαη ζηελ θνξλίδα. 

Γηα λα πξνβάιινπκε ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα θαίλεηαη ζηελ θνξλίδα ρξεηαδφκαζηε κία 

ςεθίδα «Δηηθέηα» (Οη εηηθέηεο πξνβάιινπλ κηθξφ θείκελν θαη γη‟ απηφ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βι. θαη βνήζεηα ηεο ςεθίδαο). ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε ην χλδεζκν 

«λνκα» ηεο ςεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» κε ην ζχλδεζκν «Κείκελν» ηεο ςεθίδαο 

«Δηηθέηα». (Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ζπλδέεηε αλ ζέιεηε ηνλ ζχλδεζκν «Πφιε πξνέιεπζεο» 

ηεο ςεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» κε ην ζχλδεζκν «Κείκελν» ηεο ςεθίδαο «Δηηθέηα» γηα 

λα δείηε ηη ζα ζπκβεί). Αθνχ ζπλδέζακε θαη ηελ εηηθέηα βιέπνπκε φηη πξνβάιιεηαη θαη ην 

φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη επηιεγεί ζηνλ «Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ» (βι. εηθφλα 35) 
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Δηθ. 35 

Έπεηηα εηζάγνπκε κία ςεθίδα «Κείκελν» γηα λα πξνβάιινπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζην ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ θάζε πξνζψπνπ θαη ζπλδένπκε ην ζχλδεζκν «χληνκν 

Βηνγξαθηθφ» ηεο ςεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» κε ην ζχλδεζκν «λνκα αξρείνπ 

θεηκέλνπ» (Πποζοσή: αλ αληί γηα ην ζχλδεζκν «λνκα αξρείνπ θεηκέλνπ» ρξεζηκνπνηήζεηε ην 

ζχλδεζκν «Κείκελν» ηεο ςεθίδαο θείκελν ηφηε ζα πξνβιεζεί ε δηαδξνκή απφ ηελ νπνία 

αλαδεηά ην Αβάθην ην αξρείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη φρη ηελ 

πιεξνθνξία πνπ καο ελδηαθέξεη). 

ηε ζπλέρεηα επεηδή καο ελδηαθέξεη λα πξνβάιινπκε ηα δεδνκέλα καο κε βάζε θάπνηα 

θξηηήξηα ρξεηαδφκαζηε κία ςεθίδα Δξψηεζε.  

πλδένπκε ην ζχλδεζκν «Βάζε Γεδνκέλσλ» ηεο ςεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» κε ην 

ζχλδεζκν «Βάζε δεδνκέλσλ» ηεο ςεθίδαο «Δξψηεζε». Πποζοσή λα κε γίλεη ιάζνο ζηελ 

ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πξψην ξνδ ζχλδεζκν πνπ έρεη ηίηιν 

«Δηζαγσγή Βάζεο Γεδνκέλσλ» γηαηί δελ ζπλδέεηαη κε ην ζχλδεζκν «Βάζε δεδνκέλσλ» ηεο 

ςεθίδαο «Δξψηεζε». (βι. εηθφλα 36) 

Γηα λα πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ θαη κε άιιε κνξθή εθηφο απφ εθείλε 

ηνπ πίλαθα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηελ Φεθίδα «χλνιν». πλδένπκε ην ζχλδεζκν «Βάζε 

Γεδνκέλσλ» ηεο Φεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» κε ην ζχλδεζκν «Βάζε Γεδνκέλσλ» ηεο 

ςεθίδαο «χλνιν» (βι. εηθφλα 36).  
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Δηθ. 36 Σηελ εηθόλα θαίλεηαη πνηνί ζύλδεζκνη έρνπλ αληηζηνηρεζεί κεηαμύ ηνπο θαη κε πνηα ζεηξά 

Έρνληαο θάλεη φιεο απηέο ηηο ζπλδέζεηο ν κηθξφθνζκφο καο ηψξα πνηα έρεη ηε κνξθή θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δείμακε ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο. ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κηθξφθνζκνπ 

ε ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» έρεη ειαρηζηνπνηεζεί θαη δελ θαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ Αβαθίνπ, γηαηί απιψο ρξεζηκεχεη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δελ 

είλαη απαξαίηεην λα θαίλεηαη φηαλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην κηθξφθνζκν γηα λα θάλεη φζα 

πξνδηαγξάςακε ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο. 

4.5. Άλλα παπαδείγμαηα ηςπικών μικπόκοζμυν με σπήζη ζςνδέζμυν τηθίδυν 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε δχν παξαδείγκαηα κηθξφθνζκσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ην Αβάθην ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ςεθίδσλ: Γηα θάζε έλα 

απφ απηά ηα παξαδείγκαηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ςεθίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ ζπλδέζκσλ. Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο κηθξφθνζκνπο είλαη δπλαηφλ λα 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

38 

 

επεθηαζεί κε ηελ πξνζζήθε άιισλ ςεθίδσλ. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο φκσο βαζίδνληαη ζην 

ζπλδπαζκφ ησλ ςεθίδσλ πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ 

4.5.1. Μικπόκοζμορ οπγάνυζηρ και επεξεπγαζίαρ δεδομένυν: «Ταξινομούμε»  

Υξεζηκνπνηνχκελεο ςεθίδεο (βι. εηθφλα 37) 

1. Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ 

2. Δξψηεζε 

3. χλνιν 

 

Δηθ. 37: Οη ςεθίδεο ηνπ κηθξόθνζκνπ ηαμηλνκνύκε 

 

πλδέζεηο:  

Φεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» - χλδεζκνο «Βάζη Γεδομένυν» ζπλδέεηαη κε χλδεζκν  

«Βάζη Γεδομένυν» ηεο Φεθίδαο «Δξψηεζε» 

Φεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» - χλδεζκνο «Βάζη Γεδομένυν» ζπλδέεηαη κε χλδεζκν  

«Βάζη Γεδομένυν» ηεο Φεθίδαο «χλνιν» 

(βι. εηθφλα 38) 
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Δηθ. 38 

Γηα λα δείηε πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ηνπ 

κηξθφθνζκνπ ηαμηλνκνχκε κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο http://etl.ppp.uoa.gr 

4.5.2. Μικπόκοζμορ Χαπηογπάθηζηρ 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ κηθξφθνζκν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ραξηψλ – πξνζζήθεο 

γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζε ζεκεία ηνπ ράξηε θαη επεμεξγαζίαο απηήο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Υξεζηκνπνηνχκελεο ςεθίδεο: 

1. Δπεμεξγαζηήο Υαξηψλ 

2. Πξνβνιέαο Υαξηψλ 

3. Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ 
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Δηθ. 39 

Πξηλ επηρεηξήζηε νπνηαδήπνηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ρξεηάδεηαη λα θάλεηε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

Πεγαίλεηε ζηελ ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Υαξηψλ»: έρεη ηνλ ηίηιν «Ο ράξηεο κνπ». -

>Αξρείν-> Δπεμεξγαζία θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ λένπ παξαζχξνπ δίπια ζηε ιέμε 

«Βάζε Γεδνκέλσλ» θάλεηε θιηθ ζην «Νέα» θαη δψζηε ην φλνκα πνπ ζέιεηε π.ρ. «Βάζε 

ράξηε» ζηε ζπλέρεηα θιείζηε ην παξάζπξν θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Απνδνρή 

Υάξηε θαη Κιείζηκν». Δάλ έρεηε ήδε κία βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία ζέιεηε λα εηζάγεηε 

ζην ράξηε ζαο αληί γηα «Νέα» επηιέμηε «Αλαδήηεζε». 

ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα θάλεηε ηηο αθφινπζεο ζπλδέζεηο 

Φεθίδα «Ο ράξηεο κνπ» χλδεζκνο «Βάζη Γεδομένυν», ζπλδέεηαη κε χλδεζκν «Διζαγυγή 

Βάζηρ Γεδομένυν» ηεο Φεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» 

Φεθίδα «Ο ράξηεο κνπ» χλδεζκνο «Χάπηηρ (άποτη1) », ζπλδέεηαη κε χλδεζκν «Πποβολή 

Χάπηη» ηεο Φεθίδαο «Πξνβνιέαο Υαξηψλ» 

(γηα κία επηζθφπεζε ησλ ζπλδέζκσλ βι. ηελ εηθφλα 40) 
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Δηθ. 40 

Αθνχ έρεηε αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηε ην ράξηε ζαο π.ρ. λα έρεηε νξίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κία ςεθίδα Κηλνχκελε νληφηεηα ε νπνία κπνξεί λα θηλείηαη ζην ράξηε 

απφ ζεκείν ζε ζεκείν ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν εξγαιείν ηνπ πξνβνιέα ραξηψλ ή κπνξεί 

λα μεθηλήζεη λα θηλείηαη εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε κία Φεθίδα «Υξνληζηήο» θαη λα ηε ζπλδέζεηε 

πάλσ ζηελ Κηλνχκελε νληφηεηα ζην ζχλδεζκν «Παικφο Υξνληζηή». Υξήζηκν είλαη θαη κία 

ςεθίδα «Γηάλπζκα» ε νπνία ζα ζαο επηηξέπεη λα νξίδεηε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θίλεζεο ηεο νληφηεηαο δπλακηθά ηελ ψξα πνπ ε νληφηεηα θηλείηαη (ν χλδεζκνο «Γηάλπζκα» 

ηεο ςεθίδαο «Γηάλπζκα» ζπλδέεηαη κε ην ζχλδεζκν «Καηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα» ηεο ςεθίδαο 

«Κηλνχκελε Οληφηεηα». 

Δπίζεο εάλ ζέιεηε λα πξνβάιινληαη ζην ράξηε αληηθείκελα κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην π.ρ. ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηε κάρε ζην Μαξαζψλα θαη πξηλ ην 

ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε Υξνλνκεραλή ηελ νπνία ζπλδέεηε 

κε ηελ ςεθίδα «Ο ράξηεο κνπ». Γηα λα ιεηηνπξγεί ε ρξνλνκεραλή ρξεηάδεηαη λα νξίζεηε ζηνλ 

επεμεξγαζηή βάζεσλ δχν πεδία κε δεδνκέλα «Ηκεξνκελία» ην έλα πεδίν ζα αθνξά ζην ρξφλν 

Έλαξμεο ηνπ γεγνλφηνο θαη ην άιιν ζην Υξφλν ιήμεο ηνπ. 
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Γηα λα δείηε πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ηνπ 

κηθξφθνζκνπ Υαξηνγξάθεζεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο http://etl.ppp.uoa.gr.  

4.6. Διαμόπθυζη ηηρ ότηρ Μικπόκοζμος 

4.6.1. Γιάηαξη Ψηθίδυν 

Αθξηβήο ζηνίρηζε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ Φεθίδσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πιέγκα-νδεγφ (grid), κε βάζε ην νπνίν πξνζαξκφδνληαη ηα πεξηζψξηα ησλ Φεθίδσλ θαηά ην 

ζχξζηκν (draging) ή ηελ αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο (resizing). Σν πιέγκα κπνξεί λα 

(απν)επηιεγεί απφ ην κελνχ ΔΡΓΑΛΔΙΑ->ΠΛΔΓΜΑ (θάλεηε θιηθ δίπια απφ ηε θξάζε 

«Πιέγκα νξαηφ» ψζηε λα εμαθαληζηεί ην λ απφ ην θνπηάθη) 

 

Δηθ. 41 

4.6.2. Γιαμόπθυζη ςποβάθπος 

Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ Μηθξφθνζκνπ, επηιέγνληαο θάπνην θφλην 

πνπ επηζπκνχκε (έλα απιφ ρξψκα ή κηα εηθφλα) κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ νξίδνπκε ην 

θφλην κηαο ηζην-ζειίδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηιέγνπκε ηελ εληνιή ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ-

>ΙΓΙΟΣΗΣΔ-> ΔΜΦΑΝΙΗ… θαη νξίδνπκε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ζην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ 

αθνινπζεί (βι. εηθφλα 42). 

http://etl.ppp.uoa.gr/
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Δηθ. 42 

4.7. Επιλεκηική εμθάνιζη πάβδος μενού Μικπόκοζμος 

Η ξάβδνο ησλ κελνχ ελφο Μηθξφθνζκνπ κπνξεί λα απνθξπθηεί κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ALT+Z -θαη λα επαλεκθαληζηεί κε ηνλ ίδην ρεηξηζκφ-, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα 

κείσζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ επηινγψλ πνπ δίλνληαη 

ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Να ζεκεησζεί φηη απηή ε ξάβδνο ησλ κελνχ ελφο κηθξφθνζκνπ είλαη 

εκθαλήο φηαλ αλνίγεηαη ηνλ Composer ηνπ Αβαθίνπ θαη φρη φηαλ αλνίγεηε έλα αξρείν 

κηθξφθνζκνπ κε δηπιφ θιηθ (ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ε ξάβδνο ησλ 

κελνχ ηνπ κηθξφθνζκνπ αθφκε θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπλδπαζκφο ALT+Z πνπ αλαθέξζεθε 

λσξίηεξα). 

4.8. Επίπεδα Ψηθίδυν 

Μπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε δηάηαμε ζε «βάζνο» ησλ Φεθίδσλ ελφο Μηθξφθνζκνπ (z-

order) έηζη ψζηε θάπνηεο Φεθίδεο λα εκθαλίδεηαη πάληα πάλσ (ή θάησ) απφ θάπνηεο άιιεο. 

Απηφ γίλεηαη νξίδνληαο «επίπεδα» Φεθίδσλ απφ ην κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΔΠΙΠΔΓΑ... θαη 

δηαηάζζνληαο ηηο Φεθίδεο ζ‟απηά ηα επίπεδα κέζσ ηνπ κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΔΠΙΠΔΓΑ 
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ΦΗΦΙΓΧΝ... Οη Φεθίδεο πνπ αλήθνπλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, εκθαλίδνληαη πάληνηε «θάησ» 

απφ ηηο Φεθίδεο πνπ αλήθνπλ ζε πςειφηεξα ζηε δηάηαμε επίπεδα 

 

Δηθ. 43α  Δπίπεδα Μηθξόθνζκνπ 

 

Δηθ. 43β Δπίπεδα Ψεθίδσλ:Τα επίπεδα 

αθνξνύλ ζην κηθξόθνζκν example_2.mwd. 

Γνθηκάζηε λα ηα νξίζεηε θη εζείο κε ηνλ ίδην 

ηξόπν γηα λα δείηε ηί ζα ζπκβεί 

4.9. Αποθήκεςζη Μικπόκοζμος 

Γηα λα απνζεθεχζνπκε ζε αξρείν θαη λα θνξηψζνπκε μαλά ηελ απνζεθεπκέλε θαηάζηαζε ελφο 

Μηθξφθνζκνπ, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εληνιέο ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ- 

>ΑΝΟΙΓΜΑ/ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ/ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Χ…. 

4.10. Εκηύπυζη Μικπόκοζμυν και Ψηθίδυν 

Υξεζηκνπνηψληαο ην κελνχ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΔΚΣΤΠΧΗ->... κπνξνχκε λα εθηππψζνπκε 

ηελ φςε ηνπ ηξέρνληνο Μηθξνθφζκνπ, θαη αληίζηνηρα απφ ην κελνχ ΦΗΦΙΓΑ->ΔΚΣΤΠΧΗ-

>... κπνξνχκε λα εθηππψζνπκε ηελ φςε ηεο ελεξγήο Φεθίδαο (σο εηθφλα). 
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4.11. Πλοήγηζη ανάμεζα ζε Μικπόκοζμοςρ 

Σν Αβάθην δηαηεξεί ην ηζηνξηθφ ηεο αθνινπζίαο κε ηελ νπνία θνξηψζεθαλ νη Μηθξφθνζκνη θαη 

καο επηηξέπεη λα πινεγεζνχκε «κέζα» ζηελ αθνινπζία κε ηηοεπηινγέο κεηαθίλεζεο εκπξφο θαη 

πίζσ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ εληνιή ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ->ΠΛΟΗΓΗΗ. 

5. Ππογπαμμαηιζμόρ τηθίδυν 

Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ κπνξεί λα γίλεη κε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Logo (γηα ην ζπληαθηηθφ θαη ηηο εληνιέο ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ (βι. D Azuma Tutrle Tracks documentation 

http://turtletracks.sourceforge.net/docs/index.html ). 

Κάζε ςεθίδα έρεη ηηο δηθέο ηηο εληνιέο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα 

δεκηνπξγήζεηε δηθέο ζαο ιεηηνπξγηθφηεηεο ή λα πξνζδηνξίζεηε είηε πην ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ είηε λα «ζπλδέζεηε» ςεθίδεο πνπ δελ 

«επηθνηλσλνχζαλ» πξηλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζπλδέζκσλ. 

Γηα λα δείηε ηηο εληνιέο πνπ δηαζέηεη ε θάζε ςεθίδα έρεηε δχν επηινγέο: 

 Να πάηε ζηε βνήζεηα ηεο ςεθίδαο (βι. ελφηεηα 4.7) θαη λα επηιέμεηε απφ ην κελνχ ηεο 

βνήζεηαο “Eληνιέο πξνγξακκαηηζκνχ Logo”. Η βνήζεηα πνπ παξέρεηαη εδψ δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ εληνιψλ.  

Ή 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε κία ςεθίδα Logo θαη λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ εληνιή: ask 

“Όνομα_Ψηθίδαρ [primitives] (Παξάδεηγκα: ask “Κείκελν [primitives]): Σφηε νη εληνιέο 

ησλ ςεθίδσλ ζα εκθαληζηνχλ ζην θάησ κέξνο ηεο ςεθίδαο Logo (βι. παξαθάησ εηθφλα) 

Γηα λα δείηε ηηο εληνιέο πνπ δηαζέηεη ην Αβάθην κπνξείηε λα πάηε ζην κελνχ «Βνήζεηα» θαη λα 

δηαιέμεηε «Αβάθην», ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «Δληνιέο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Logo Αβαθίνπ» θαη «Κνηλέο εληνιέο Πξνγξακκαηηζκνχ Logo Φεθίδσλ» 

http://turtletracks.sourceforge.net/docs/index.html
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Δηθ. 44 

Πξνζνρή! ε πεξίπησζε πνπ ην φλνκα ηεο ςεθίδαο απνηειείηαη απφ δχν ιέμεηο φπσο π.ρ. ε 

Φεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» ε ζχληαμε έρεη σο εμήο ask “|Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ| 

[primitives]. Οη δχν θάζεηεο γξακκέο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ νλφκαηνο ηεο ςεθίδαο 

ρξεζηκεχνπλ ψζηε ην θελφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν ιέμεσλ λα απνηειεί κέξνο ηνπ 

νλφκαηνο ηεο ςεθίδαο. (Βεβαίσο αλ πξνηηκάηε κπνξείηε λα αιιάμεηε ην φλνκα ηεο ςεθίδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο κία ιέμε) 

5.1. Παπάδειγμα σπήζηρ  γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού 

Γηα λα ζπλδέζεηε δχν ή πεξηζζφηεξεο ςεθίδεο κεηαμχ ηνπο κε ρξήζε γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηηο εληνιέο ζηελ ςεθίδα Logo.  

Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έρεηε δεκηνπξγήζεη κία ςεθίδα «Κείκελν» κε νδεγίεο ρξήζεο ή 

κε πιεξνθνξίεο γηα ην κηθξφθνζκν πνπ θαηαζθεπάζεηε. Χζηφζν, ε ςεθίδα απηή δελ ζέιεηε λα 

είλαη ζπλέρεηα εκθαλήο ζην κηθξφθνζκν. Γηα λα θξχςεηε ηελ ςεθίδα απηή ρξεηάδεηαη λα θάλεηε 

ηα αθφινπζα βήκαηα 

 Δηζάγεηε ζην κηθξφθνζκν κία ςεθίδα «Κείκελν» θαη κία ςεθίδα «Logo».  

 Πιεθηξνινγήζηε ζηελ ςεθίδα Logo ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία (βι. παξαθάησ εηθφλα) 
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για κπύτιμο_κειμένος 

 ask “Κείμενο [hide]  

ηέλορ 

Δπηιέμηε ζηε ζπλέρεηα φιε ηε δηαδηθαζία κε ην πνληίθη ζαο απφ ηελ αξρή ηνπ «γηα» κέρξη ην 

«ο» ηεο ιέμεο «ηέινο».  

 

Δηθ. 45 

Πηέζηε ην Insert. Αλ έρεηε αθνινπζήζεη ηα παξαπάλσ βήκαηα ζσζηά, ηφηε ζην θάησ κέξνο ηεο 

ςεθίδαο «Logo» ζα εκθαληζηεί ε θξάζε «θξχςηκν_θεηκέλνπ defined (βι. παξαπάλσ εηθφλα). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ιεμηιφγην ηεο Logo έρεη εκπινπηηζηεί κε κία λέα εληνιή, ηελ εληνιή 

«θξχςηκν_θεηκέλνπ» ηελ νπνία κφιηο δεκηνπξγήζακε θαη πεξηγξάςακε ηί ζεκαίλεη. Γηα λα 

θξχςνπκε ηψξα ην θείκελν ρξεηάδεηαη λα εθηειέζνπκε ηελ εληνιή: Πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα 

ηεο εληνιήο πνπ θηηάμακε δει. κπύτιμο_κειμένος (ρσξίο ην γηα) θαη πηέδνπκε μαλά ην insert 

κε ηνλ θέξζνξα ζην ηέινο ηεο εληνιήο. 

Πξνζνρή ζην φλνκα ηεο ςεθίδαο αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε αιιάμεη ην φλνκα ηεο ςεθίδαο 

Κείκελν ή ρξεζηκνπνηήζεηε κηθξφ «θ» αληί γηα θεθαιαίν ηφηε ε εληνιή ζαο δελ ζα εθηειεζηεί 

δηφηη ην Αβάθην αλαδεηά κία ςεθίδα κε ην φλνκα «θείκελν» θαη φρη κε ην φλνκα «Κείκελν». 

Δπίζεο πξνζνρή ζηα θελά: γξάθεηε ηελ εληνιή ask αθήλεηε θελφ κεηά αλνίγεηε δηπιφ 

εηζαγσγηθφ θαη πιεθηξνινγείηε ην φλνκα ηεο ςεθίδαο ρσξίο λα αθήζεηε θελφ. Αθνχ 
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πιεθηξνινγήζεηε ην φλνκα ηεο ςεθίδαο ηελ νπνία ζέιεηε λα θξχςεηε αθήλεηε θελφ θαη 

αλνίγεηε αγθχιε, γξάθεηε ηελ εληνιή hide θαη θιείλεηε ηελ αγθχιε.  

Δπίζε,ο ην φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη εληαίν φρη δχν ιέμεηο κε θελφ. Γη‟απηφ ζην 

παξάδεηγκά καο νη ιέμεηο θξχςηκν θαη θεηκέλνπ ζπλδένληαη κε underscore: θξχςηκν_θεηκέλνπ 

Γηα λα εκθαλίζεηε πάιη ηελ ςεθίδα θείκελν πιεθηξνινγήζηε ζηε Logo ηα αθφινπζα 

για εμθάνιζη_κειμένος 

ask «Κείμενο [restore] 

ηέλορ  

Δπηιέμηε κε ην πνληίθη ζαο ηε λέα δηαδηθαζία θαη πηέζηε ην Insert. Μφιηο εκθαληζηεί ζην θάησ 

κέξνο ηεο Logo εκθάληζε_θεηκέλνπ defined πιεθηξνινγήζηε ζην πάλσ κέξνο ηεο Logo 

εκθάληζε_θεηκέλνπ θαη πηέζηε ην Insert. Βιέπεηε φηη ε ςεθίδα «Κείκελν» εκθαλίδεηαη θαη 

πάιη.  

Χζηφζν, δελ είλαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ γηα ην ρξήζηε λα ςάρλεη λα βξεη ζηε Logo πηα είλαη ε 

ζσζηή εληνιή γηα λα θξχςεη ή λα εκθαλίζεη ην θείκελν νδεγηψλ (ε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη 

αθφκε πην δχζθνιε αλ εθηφο απφ απηέο ηηο δχν κηθξέο δηαδηθαζίεο έρεηε γξάςεη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο). Έηζη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία ςεθίδα θνπκπί γηα λα 

θξχβνπκε ηελ ςεθίδα θείκελν. 

Δηζάγνπκε ινηπφλ ζην κηθξφθνζκν κία ςεθίδα Κνπκπί. Πξνο ην παξφλ φηαλ πηέδνπκε ην 

θνπκπί δελ ζπκβαίλεη ηίπνηε. Η κφλε ζχλδεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ηνπ Κνπκπηνχ θαη 

ηνπ Κεηκέλνπ είλαη κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ «Σίηινο» ηεο ςεθίδαο Κνπκπί θαη ηνπ ζπλδέζκνπ 

«Κείκελν» ζηελ ςεθίδα θείκελν. Η ζχλδεζε απηή φκσο εθείλν πνπ θάλεη είλαη λα πξνβάιεη ηνλ 

ηίηιν ηνπ θνπκπηνχ πνπ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη ζηε ζέζε «Κείκελν» ζηηο Ιδηφηεηεο ηεο 

ςεθίδαο «Κνπκπί». Πξνζνρή: ν ηίηινο δελ αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ θνπκπηνχ. Σν φλνκα ηεο 

ςεθίδαο είλαη «Κνπκπί». Ο ηίηινο ηεο ςεθίδαο είλαη «Απφθξπςε» (βι. παξαθάησ εηθφλα, θαη 

κηθξφθνζκν example2.mwd. Ο κηθξφθνζκνο απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε ζέζε C:\Program 

Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ).   
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Δηθ. 46 

Η ζχλδεζε απηή δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζέινπκε: δειαδή λα πηέδνπκε 

ην θνπκπί θαη λα εμαθαλίδεηαη ε ςεθίδα θείκελν. Δδψ δειαδή, ζέινπκε φηαλ ζπκβαίλεη έλα 

γεγνλφο (π.ρ. θιηθ πάλσ ζην θνπκπί) λα ζπκβαίλεη θάηη πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη εκείο. ηελ 

πξνθεηκέλε λα θξχβεηαη ε ςεθίδα θείκελν. Αλαιπηηθά γηα ηα Γεγνλφηα ησλ ςεθίδσλ ζηελ 

επφκελε ελφηεηα 

5.2. Χπήζη ηυν Γεγονόηυν ηυν τηθίδυν  

Γηα λα δνχκε ηα Γεγνλφηα ηεο ςεθίδαο Κνπκπί (ππάξρνπλ θνηλά γεγνλφηα γηα φιεο ηηο ςεθίδεο 

αιιά θαη δηαθνξνπνίεζε ζηα γεγνλφηα αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

ςεθίδαο) πεγαίλνπκε ζην κελνχ Δξγαιεία ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη επηιέγνπκε «Γηαρείξηζε 

Φεθίδσλ». Πξνζέρνπκε ζην πιαίζην πνπ δείρλεη ην φλνκα ηεο ςεθίδαο πνπ ζα δνπιέςνπκε λα 

ιέεη «Κνπκπί» θαη επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Γεγνλφηα» (βι. εηθφλα 47)  
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Δηθ. 47 

Απφ ηα δηαζέζηκα γεγνλφηα πεγαίλνπκε ζην «Πάηεκα πνληηθνχ» θαη θάλνπκε θιηθ πάλσ ζην 

θνπκπί κε ην L (L ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα πιεθηξνινγήζνπκε εθεί εληνιέο ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Logo). Μφιηο θάλνπκε θιηθ πάλσ ζην L εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν κε 

ηίηιν «Γηαρεηξηζηήο πξνγξακκάησλ ελεξγεηψλ ςεθίδσλ» (βι. παξαθάησ εηθφλα) ζην νπνίν 

πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή: ask “Logo [logo.execute “κπύτιμο_κειμένος] (βι. παξαθάησ 

εηθφλα) 

Με ηελ εληνιή απηή νπζηαζηηθά ιέκε ζην θνπκπί φηη: θάζε θνξά πνπ ζα παηάεη πάλσ ηνπ ην 

πνληίθη ζα πξέπεη λα δεηάεη απφ ηελ ςεθίδα Logo λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία κπύτιμο_ 

κειμένος 
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Δηθ. 48 

Γηα λα θαηαρσξεζεί ε εληνιή ζην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πξέπεη λα πηέζεηε ην θνπκπί κε ηνλ 

θεξαπλφ (απηφ πνπ είλαη κέζα ζην θφθθηλν πιαίζην). Μφιηο θαηαρσξεζεί ε εληνιή ν θεξαπλφο 

απελεξγνπνηείηαη απφ θίηξηλνο γίλεηαη γθξί.  

Κάζε θνξά πνπ ζέιεηε λα θάλεηε θάπνηεο δηνξζψζεηο ζηνλ θψδηθα πνπ πιεθηξνινγείηε κέζα 

ζην «Γηαρεηξηζηή πξνγξακκάησλ ελεξγεηψλ ςεθίδσλ» γηα λα θαηαρσξεζνχλ νη αιιαγέο ζαο 

πξέπεη λα πηέδεηε ηνλ θεξαπλφ. 

Αλ ζέιεηε λα ζβήζεηε φ,ηη έρεηε γξάςεη πηέδεηε ην θνπκπί κε ην ρ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

αθαηξείηαη απφ ην γεγνλφο νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν θαη φηαλ ζα ζπκβαίλεη ην γεγνλφο δελ ζα 

γίλεηαη ηίπνηα.  

ηε ζπλέρεηα θιείλεηε ην παξάζπξν θαη πηέδεηε ην θνπκπί. Βιέπεηε φηη ε ςεθίδα θξχβεηαη. 

Χζηφζν αλ μαλαπαηήζεηε ην θνπκπί δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα γηαηί ε ςεθίδα είλαη ήδε θξπκκέλε. 

Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ έλαλ ηξφπν λα επαλαθέξνπκε ηελ ςεθίδα «Κείκελν». Μία ιχζε είλαη λα 

εηζάγνπκε κία άιιε ςεθίδα «Κνπκπί» ζηελ νπνία ζα θαηαρσξήζνπκε ηελ εληνιή 

εμθάνιζη_κειμένος κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε ήδε. 

Μία άιιε ιχζε είλαη λα εηζάγεηε κία ςεθίδα «Γηαθφπηε» Η ςεθίδα απηή ιεηηνπξγεί φπσο ην 

θνπκπί αιιά έρεη δχν ζέζεηο: κία φπνπ ην θνπκπί είλαη «παηεκέλν» θαη κία πνπ δελ είλαη 

παηεκέλν. Έηζη κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε πψο φηαλ ν Γηαθφπηεο είλαη παηεκέλνο λα 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

52 

 

εμαθαλίδεηαη ην θείκελν θαη φηαλ ηνλ πηέδνπκε γηα λα κελ είλαη πηα παηεκέλνο λα εκθαλίδεηαη 

ην θείκελν.  

 Δηζάγεηε ζην κηθξφθνζκν κία λέα ςεθίδα «Κνπκπί Γηαθφπηεο» 

 Βεβαησζείηε φηη ζηε Logo έρεηε πιεθηξνινγήζεη ηηο δχν δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

λσξίηεξα: θξχςηκν_θεηκέλνπ θαη εκθάληζε_θεηκέλνπ.  

 Πιεθηξνινγήζηε ηψξα ζηε Logo ηε δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

για απόκπςτη_εμθάνιζη 

ifelse ask "Γιακόπηηρ [tbutton.selected] [κπύτιμο_κειμένος] [εμθάνιζη_κειμένος] 

ηέλορ 

 Με ηε δηαδηθαζία απηή νπζηαζηηθά ιέκε πσο αλ ε Φεθίδα «Γηαθφπηεο» είλαη παηεκέλε 

ηφηε λα θξχςεη ην θείκελν, αλ φρη λα ην εκθαλίζεη. 

 ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηε λέα δηαδηθαζία θαη νξίζηε ηελ παηψληαο ην Insert. 

 Μφιηο εκθαληζηεί ζην θάησ κέξνο ηεο ςεθίδαο Logo απφθξπςε-εκθάληζε defined, 

πεγαίλεηε ζηα γεγνλφηα ηεο ςεθίδαο «Γηαθφπηεο», επηιέμηε ην γεγνλφο «Πάηεκα πνληηθνχ» 

θαη γξάςηε ηελ εληνιή ask “Logo [logo.execute “απφθξπςε_εκθάληζε] 

Μπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνζζέηνληαο πσο φηαλ θξχβεηαη ην 

θείκελν λα εκθαλίδεηαη ζην δηαθφπηε ε ιέμε «Δκθάληζε» θαη φηαλ εκθαλίδεηαη ην θείκελν λα 

θαίλεηαη θαη ζην δηαθφπηε ε ιέμε «Κξχςηκν».  

Γηα λα ην θάλεηε απηφ δηακνξθψζηε ζηελ ςεθίδα Logo ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία σο εμήο:  

για απόκπςτη_εμθάνιζη 

ifelse ask "Γιακόπηηρ [tbutton.selected]  

[ κπύτιμο_κειμένος ask "Γιακόπηηρ [tbutton.settext "Δμθάνιζη ]]   

[εμθάνιζη_κειμένος ask "Γιακόπηηρ  [tbutton.settext "Απόκπςτη ]] 

ηέλορ 

Οη δχν πξνζζήθεο είλαη ππνγξακκηζκέλεο. Δπνκέλσο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε απηά ηα δχν 

ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία πνπ πιεθηξνινγήζαηε αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηε δηαδηθαζία κε 

ην πνληίθη ζαο θαη πηέζηε ην Insert. ην θάησ κέξνο ηεο ςεθίδαο Logo ζα εκθαληζηεί ε θξάζε 

απόκπςτη_εμθάνιζη redefined. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαδηθαζία ππήξρε πξηλ, έγηλαλ αιιαγέο 

θαη νξίζηεθε εθ λένπ. 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

53 

 

ιεο ηηο παξαπάλσ εληνιέο ζα ηηο βξείηε ζην κηθξφθνζκν example2.mwd (Σν αξρείν απηφ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη 

θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ)  

 

5.3. Logo – Γεγονόηα Ψηθίδυν: γενικέρ επιζημάνζειρ 

Η πιεθηξνιφγεζε ηνπ θψδηθά ζαο ζηελ ςεθίδα Logo ζαο επηηξέπεη  

α) λα ηνλ νξγαλψλεηε ζε επηκέξνπο δηαδηθαζίεο (εληνιέο δειαδή πνπ δεκηνπξγείηε 

εζείο). Απηφ ζαο βνεζάεη λα δνκείηε θαιχηεξα ησλ θψδηθά ζαο θαη άξα λα ηνλ ειέγρεηε 

θαη λα ηνλ δηνξζψλεηε πην εχθνια.  

β) λα έρεηε ζπγθεληξσκέλν φιν ηνλ θψδηθα πνπ έρεηε γξάςεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κηθξφθνζκν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ςάρλεηε ηα γεγνλφηα ηεο θάζε ςεθίδαο γηα λα δείηε 

πνχ έρεηε πιεθηξνινγήζεη ηνλ θψδηθά ζαο. Ιδηαίηεξα φηαλ ν θψδηθαο αθνξά ζε 

δηαθνξεηηθέο ςεθίδεο είλαη θαιχηεξα λα βξίζθεηαη θάπνπ εληαία αληί λα έρεηε αλνίμεη 

ηα γεγνλφηα ηεο θάζε ςεθίδαο θαη λα πξνζπαζείηε λα εληνπίζεηε πνχ ππάξρεη ην 

πξφβιεκα 

γ) λα θάλεηε φ,ηη αιιαγέο ζέιεηε ζην πεξηερφκελν –φρη φκσο ζην φλνκα- κίαο 

δηαδηθαζίαο, λα ηελ νξίδεηε εθ λένπ θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θάπνηα αιιαγή ζηα 

γεγνλφηα ηεο ςεθίδαο πνπ εθηειεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα 

ηαλ πιεθηξνινγείηε ηνλ θψδηθά ζαο απ‟ επζείαο ζηα γεγνλφηα κίαο ςεθίδαο δελ κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε επηκέξνπο δηαδηθαζίεο αιιά γξάθεηε φινλ ηνλ θψδηθα «ρχκα». Δπίζεο ζηα 

γεγνλφηα δελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπηθέο κεηαβιεηέο (localmake) αιιά κφλν γεληθέο 

(make) βι. γεγνλφηα ςεθίδαο text_base.comp ζην κηθξφθνζκν example_3.mwd (Σν αξρείν 

απηφ βξίζθεηαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε 

νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ) . 

Σέινο, αλ πιεθηξνινγείηε ηηο εληνιέο ζαο απ‟ επζείαο ηηο εληνιέο ζαο ζηα γεγνλφηα κίαο 

ςεθίδαο γηα λα δείηε ηα ζθάικαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ θψδηθα πνπ 

γξάςαηε πεγαίλεηε:  

ζην κελνχ Δξγαιεία –>Κνλζφιεο θαη επηιέμηε ηελ θαξηέια πνπ ιέεη Logo Κνλζφια (βι. 

εηθφλα 49) 
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Δηθ. 49 

Γηα λα δείηε παξαδείγκαηα κηθξφθνζκσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε ρξήζε γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη γεγνλφησλ κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο http://etl.ppp.uoa.gr. 

5.4. Τοποθέηηζη ήσος ζε γεγονόηα τηθίδυν 

πσο θαίλεηαη απφ ηα φζα έρνπλ ήδε εηπσζεί, θάζε ςεθίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηείηε ηξία ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ: ηδηφηεηεο, γεγνλφηα θαη ήρνπο. Γηα ηα δχν 

πξψηα έρεη γίλεη αλαθνξά ζηηο ελφηεηεο 4, 5, θαη 6. Δδψ ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ήρνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε γεγνλφηα ησλ ςεθίδσλ. Δηδηθφηεξα, κπνξείηε λα επηιέμεηε έλαλ ήρν 

ν νπνίνο ζα αθνχγεηαη φηαλ ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο ζε κίαο ςεθίδα π.ρ. θιηθ πάλσ ζηελ ςεθίδα.  

Γεκηνπξγήζηε έλα λέν κηθξφθνζκν θαη εηζάγεηαη απφ ην κελνχ «ςεθίδα» κία ςεθίδα εηηθέηα. 

Πάλσ ζηελ εηηθέηα γξάςηε ην φλνκά ζαο.  

ηε ζπλέρεηα πεγαίλεηε ζηε δηαρείξηζε ςεθίδσλ θαη επηιέμηε ηελ θαξηέια πνπ γξάθεη «Ήρνη» 

βι. εηθφλα 50 

 

http://etl.ppp.uoa.gr/
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Δηθ. 50 

Γηαιέμηε ην γεγνλφο ζην νπνίν ζέιεηε λα πξνζζέζεηε έλαλ ήρν (π.ρ. είζνδνο πνληηθνχ) 

θάλνληαο θιηθ πάλσ ηνπ. ηε ζπλέρεηα πηέζηε ην θάθειν πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην πιαίζην θάησ 

απφ ηε ιέμε «Ήρνη» ζηελ θνξπθή ηεο θαξηέιαο. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ζαο δεηάεη λα 

πξνζδηνξίζεηε ην αξρείν ήρνπ πνπ ζέιεηε λα πξνζηεζεί (βι. εηθφλα 51).  

 

Δηθ. 51 

Σα είδε αξρείσλ ήρνπ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γη‟ απηφ ην ζθνπφ είλαη: .wav, .midi, 

.au, .rmf, .aiff. Μπνξείηε λα δείηε ηα είδε ησλ αξρείσλ ήρνπ αλ θάλεηε πάλσ ζην βειάθη πνπ 

είλαη δίπια ζηε θξάζε «Αξρεία ήρνπ» ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηαιέμηε «wav αξρεία ήρνπ» θαη επηιέμηε απφ ην θάθειν 

mwd_material ην αξρείν applauds.wav (ηα αξρεία απηά βξίζθνληαη ζηε ζέζε C:\Program 
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Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ έρεηε νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ)  

Μφιηο επηιέμεηε ην αξρείν ήρνπ ηφηε ζηε δηαρείξηζε ησλ ςεθίδσλ θαίλεηαη φηη 

α) έρεη πξνζηεζεί ήρνο ζην γεγνλφο «Δίζνδνο πνληηθνχ» επεηδή έρεη έλα κεγάθσλν δίπια ζην 

γεγνλφο θαη 

β) ζην πιαίζην πάλσ απφ ηα γεγνλφηα θαη αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηεο θαξηέιαο θαίλεηαη 

ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη πξνζηεζεί (βι. εηθφλα 52) 

 

Δηθ. 52 

Μπνξείηε λα αλαπαξαγάγεηε ηνλ ήρν απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθίδσλ πηέδνληαο ην θνπκπί Play 

πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα γεγνλφηα ηεο ςεθίδαο. 

Κιείζηε ην παξάζπξν Γηαρείξηζεο ησλ Φεθίδσλ θαη δνθηκάζηε λα πεξάζεηε ην πνληίθη ζαο 

πάλσ απφ ηελ εηηθέηα θαη ζα αθνχζεηε ρεηξνθξνηήκαηα. Μπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ην 

ζπγθεθξηκέλν ήρν κε φπνηνλ ήρν ζέιεηε εζείο θαη λα ηνλ πξνζζέζεηε θαη ζε φπνηα ςεθίδα 

ζέιεηε.  
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6. Γημιοςπγία νέαρ Σύνθεηηρ Ψηθίδαρ  

Σν Αβάθην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηεο ςεθίδεο λα θηινμελνχλ κέζα ηνπο θάπνηεο άιιεο 

ςεθίδεο. Απηή αθξηβψο ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε κία δηθή ζαο λέα ςεθίδα ε 

νπνία φκσο βαζίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο ςεθίδεο ηνπ Αβαθίνπ.  

Αο ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε κία ζχλζεηε ςεθίδα ε νπνία λα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα δεκηνπξγεί κία ηπραία πξφηαζε επηιέγνληαο 

ηξία ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ νπνία ζπλδέζεθε 

ην Αβάθην δελ ππάξρεη ςεθίδα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Η λέα ςεθίδα ζα απνηειείηαη απφ 

άιιεο ππάξρνπζεο ςεθίδεο νη νπνίεο ζα έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ 

πεξηγξάςακε λσξίηεξα κε ρξήζε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Δηδηθφηεξα ε Νέα Φεθίδα ζα 

θηινμελεί κέζα ηεο κία ζεηξά απφ άιιεο ςεθίδεο:  

 έλαλ «Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ» (γηα λα ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ) 

 έλα «Κείκελν» γηα λα πξνβάιιεηαη ε ζχλζεζε ηεο πξφηαζεο 

 έλα θνπκπί ην νπνίν ζα ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο ηπραίαο επηινγήο ζηνηρείσλ απφ ηε 

Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο πξφηαζεο 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε λέα ζχλζεηε ςεθίδα εηζάγεηε κία ςεθίδα «Πιαίζην» (Μελνχ: Φεθίδα 

->Νέα Φεθίδα -> Πιαίζην). Η ςεθίδα απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζα εληαρζνχλ νη ηξεηο ςεθίδεο πνπ πξναλαθέξακε.  

Γηα εηζάγεηε ηηο ηξεηο απηέο ςεθίδεο ζηελ ςεθίδα «Πιαίζην» πξέπεη λα επηιέμεηε ηε 

«Γηαρείξηζε Φεθίδσλ» (Μελνχ «Δξγαιεία» -> «Γηαρείξηζε ςεθίδσλ»). Πξνζνρή: Ο 

δηαρεηξηζηήο ςεθίδσλ πξέπεη λα αθνξά ζηελ ςεθίδα «Πιαίζην» (δει. αθξηβψο θάησ απφ ηηο 

ξπζκίζεηο λα ιέεη «Πιαίζην» θαη φρη κηθξφθνζκνο ή ν,ηηδήπνηε άιιν. 

ην παξάζπξν «Γηαρείξηζε Φεθίδσλ» πεγαίλεηε ζην Μελνχ «Δπεμεξγαζία» θαη επηιέμηε 

«Πξνζζήθε Φεθίδαο» βι. εηθφλα 53 
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Δηθ. 53 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν κε ηίηιν «Πξνζζήθε ςεθίδαο» (βι. εηθφλα 54) ην 

νπνίν δεηάεη λα πξνζδηνξίζεηε ην «φλνκα θιάζεο ςεθίδαο» εθεί θάλεηε θιηθ ζην βειάθη πνπ 

βξίζθεηαη ζην ιεπθφ πιαίζην δίπια ζηε θξάζε «φλνκα θιάζεο ςεθίδαο» θαη απφ ην κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη δηαιέγεηαη εζείο ηελ ςεθίδα θείκελν. ηε ζπλέρεηα πηέδεηε ην θνπκπί εληάμεη. 

 

Δηθ. 54 

Μφιηο θάλεηε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα παξαηεξήζεηε φηη ζηελ ςεθίδα πιαίζην έρεη 

πξνζηεζεί κία ςεθίδα θείκελν ρσξίο ηε κπάξα ηεο (βι. εηθφλα 55) 

 

Δηθ. 55 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνζζέηνπκε ηηο ςεθίδεο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» θαη «Κνπκπί».  

Πποζοσή: κε ηελ εηζαγσγή ηεο ςεθίδαο «Κείκελν» ζην πιαίζην, ε «Γηαρείξηζε Φεθίδσλ» 

αθνξά ζηελ Φεθίδα «Κείκελν» ηνπ Πιαηζίνπ θαη φρη ζηελ ςεθίδα πιαίζην. Γηα λα πξνζζέζεηε 

λέα ςεθίδα ζην «Πιαίζην» πξέπεη απφ ην βειάθη επηινγήο ςεθίδσλ ζηε «Γηαρείξηζε ςεθίδσλ» 

λα επηιέμεηε «Πιαίζην» (βι. εηθφλα 56) 
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Δηθ. 56 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθφλα επηιέγεηαη ην πξψην πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Φεθίδα πνπ έρεη 

εηζαρζεί ζην κηθξφθνζκν. Σν δεχηεξν πιαίζην πνπ θαίλεηαη ζην κελνχ αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο ςεθίδαο πιαίζην θαη νχησο ή άιισο δελ ζαο επηηξέπεη λα πξνζζέζεηε ή λα 

αθαηξέζεηε ςεθίδα. 

Μφιηο πξνζζέζεηε θαη ηηο άιιεο δχν ςεθίδεο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» θαη «Κνπκπί», ε 

ςεθίδα πιαίζην πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 57. 

 

Δηθ. 57 
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Γηα λα κπνξέζεη ε ςεθίδα λα ιεηηνπξγήζεη φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 

ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί έλα θνκκάηη θψδηθα ζηα γεγνλφηα ηεο ςεθίδαο θνπκπί θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην γεγνλφο «Πάηεκα πνληηθνχ» (βι. πξνεγνχκελε ελφηεηα). Μπνξείηε λα 

αλνίμεηε θαη λα δείηε ηνλ θψδηθα ηεο ςεθίδαο text_base.comp αλ εηζάγεηε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ςεθίδα ζην κηθξφθνζκν.  

Δδψ φινο ν θψδηθαο πιεθηξνινγείηαη απεπζείαο ζην «δηαρεηξηζηή πξνγξακκάησλ ελεξγεηψλ 

ςεθίδσλ» επεηδή δελ έρνπκε εηζάγεη θάπνηα ςεθίδα Logo ζηε λέα ςεθίδα πνπ δεκηνπξγήζακε 

(βι. εηθφλα).  

 

Δηθ. 58 

Πξνζνρή: ηα νλφκαηα ησλ ςεθίδσλ πνπ έρεηε εηζάγεη ζην πιαίζην κπνξείηε λα ηα δείηε απφ ηε 

«Γηαρείξηζε Φεθίδσλ» (βι. εηθφλα 59) 
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Δηθ. 59 

πσο βιέπεηε ζηελ εηθφλα εθηφο απφ ηα νλφκαηα ησλ ςεθίδσλ θαίλεηαη θαη ε ηεξαξρία ηνπο  

δει. νη ςεθίδεο «Κείκελν», «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» θαη «Κνπκπί» βξίζθνληαη κέζα ζηελ 

Φεθίδα Πιαίζην. 

6.1. Διαμόπθυζη ζσήμαηορ ηηρ νέαρ τηθίδαρ 

Γηα λα δηακνξθψζεηε ην ζρήκα ηεο λέαο ςεθίδαο πνπ δεκηνπξγήζαηε ζα πξέπεη λα πάηε: 

Γηαρείξηζε ςεθίδσλ, επηιέγεηε ην Πιαίζην πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ Φεθίδα Πιαίζην (βι. 

παξαπάλσ εηθφλα είλαη ε ιέμε Πιαίζην πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θίηξηλε επηινγή: 

Μηθξφθνζκνο->Πιαίζην->Πιαίζην).  

ην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ πνπ εκθαλίδεηαη πεγαίλεηε «ρήκα Παξαζχξνπ» (βι. εηθφλα 60)  
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Δηθ. 60 

Δθηφο απφ ην Οξζνγψλην πνπ απνηειεί πξνεπηινγή έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεηε απφ 

ππάξρνληα ζρήκαηα (π.ρ. Έιεηςε, πνιχγσλν θιπ) ή λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο ζρήκα 

ςεθίδαο. 

6.2. Αλλαγή ονόμαηορ ηηρ νέαρ Ψηθίδαρ 

Μπνξείηε λα δψζεηε ην δηθφ ζαο φλνκα ζηελ ςεθίδα πνπ δεκηνπξγήζαηε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αιιάδεηε ην φλνκα ζηηο ςεθίδεο πνπ εηζάγεηε ζην κηθξφθνζκν (βι. ελφηεηα 4.4). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε δεμί θιηθ πάλσ ζηε κπάξα ηεο ςεθίδαο πιαίζην κπνξείηε λα 

αιιάμεηε ην φλνκά ηεο ζε «Βάζε-Κείκελν». 

Σα νλφκαηα ησλ ςεθίδσλ πνπ έρεηε εηζάγεη ζην κηθξφθνζκν (π.ρ. Κνπκπί, Δπεμεξγαζηήο 

Βάζεσλ, Κείκελν) δελ κπνξείηε λα ηα αιιάμεηε. 
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6.3. Επεξεπγαζία ηηρ μοπθήρ ηηρ νέαρ τηθίδαρ 

Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηε κνξθή ησλ ςεθίδσλ πνπ έρεηε εηζάγεη ζην πιαίζην κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 4.5 (Δπεμεξγαζία ηεο κνξθήο ησλ ςεθίδσλ) π.ρ. λα 

αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά ηεο ςεθίδαο «Κείκελν» θιπ. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ζέιεηε λα απμήζεηε ην κέγεζνο ηεο ςεθίδαο «Κείκελν». Υξεηάδεηαη γη‟ απηφ 

λα θάλεηε ηηο εμήο ελέξγεηεο:  

 Πεγαίλεηε δηαρείξηζε ςεθίδσλ 

 Δπηιέμηε ην «Κείκελν» πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ςεθίδα «Πιαίζην» 

 Πεγαίλεηε Ρπζκίζεηο ->Σχπνο θαη επηιέμηε ιεο (βι. εηθφλα 61) 

 

Δηθ. 61 

Θα εκθαληζηνχλ ηφηε πξφζζεηεο Ιδηφηεηεο ζηελ Καξηέια ησλ Ιδηνηήησλ. Απηέο πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο κίαο ςεθίδαο θαη γηα ηε κεηαθίλεζή ηεο είλαη απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην «Πιάηνο – Όςνο» ηεο ςεθίδαο θαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην «location» 

(βι. εηθφλα 62) 
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Δηθ. 62 

 Γνθηκάζηε λα αιιάμεηε ην «Πιάηνο» ηεο ςεθίδαο απφ 200 ζε 400 

 θαη ηε ζέζε ηεο (location) ζην ρ απφ 199 ζην 134 

 Απνζεθεχζηε ηελ ςεθίδα πνπ θαηαζθεπάζαηε θαη κπνξείηε λα ηελ αλαθηήζεηε ζε 

νπνηνλδήπνηε κηθξφθνζκν (Μελνχ Φεθίδα-> Απνζήθεπζε ή -> Αλάθηεζε αληίζηνηρα) 

Αο δνχκε ηψξα πψο ιεηηνπξγεί ε ςεθίδα πνπ θαηαζθεπάζακε. 

 Γεκηνπξγνχκε έλα λέν κηθξφθνζκν (Μελνχ Μηθξφθνζκνο->Γεκηνπξγία ->Νένο) 

 Δηζάγνπκε έλαλ επεμεξγαζηή βάζεσλ θαη θάλνπκε «Αλάθηεζε» ηεο ςεθίδαο 

“text_base.comp” 

 ηνλ «Δπεμεξγαζηή Βάζεσλ» πεγαίλνπκε ζην κελνχ Βάζε -> άλνηγκα.  

 Αλνίγνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ: “word.cdb” 

 Αλνίγνπκε ηνλ Γηαρεηξηζηή πλδέζκσλ (Μελνχ «Δξγαιεία» ηνπ κηθξφθνζκνπ «Γηαρείξηζε 

πλδέζκσλ» 

 πλδένπκε ην χλδεζκν «Βάζη Γεδομένυν» ηεο Φεθίδαο «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» (Ο 

ζχλδεζκνο απηφο βξίζθεηαη θάησ απφ ηε «Βάζε Γεδνκέλσλ» ηεο ςεθίδαο Δπεμεξγαζηήο 

Βάζεσλ. Κάλεηε θιηθ ζην ηαπξφ δίπια ζηε ιέμε Βάζε δεδνκέλσλ γηα λα εκθαληζηνχλ νη 

ζχλδεζκνη θάησ απφ ηε ιέμε) κε ην ζχλδεζκν «Διζαγυγή Βάζηρ Γεδομένυν» ηεο 

ςεθίδαο «Βάζε Κείκελν» (ν χλδεζκνο απηφο βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ Δπεμεξγαζηή 

Βάζεσλ (θάλεηε θιηθ ζην ζηαπξφ πξηλ απφ ηε ιέμε «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» αλ δελ 

θαίλεηαη ν ζχλδεζκνο) (βι. εηθφλα 63). 



Δγρεηξίδην Καηαζθεπήο Μηθξφθνζκσλ κε ην Αβάθην   

 

65 

 

 

Δηθ. 63 

Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε ζχλδεζε ησλ ςεθίδσλ πηέζηε ην θνπκπί «ΔΠΙΛΔΞΔ ΛΔΞΔΙ» πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ςεθίδα «Βάζε-Κείκελν».  

Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξείηε λα δείηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θαη απηφ 

πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 64. 

 

Δηθ. 64 
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Σν παξάδεηγκα απηφ κπνξείηε λα ην δείηε αλνίγνληαο ην κηθξφθνζκν «example_3.mwd» (Σν 

αξρείν απηφ βξίζθεηαη ζηε ζέζε C:\Program Files\CTI\E-Slate\Δγρεηξίδην ρξήζεο, εθηφο αλ 

έρεηε νξίζεη θάπνην άιιν ζεκείν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αβαθίνπ) Αλ ζπλδέζεηε ηελ 

ςεθίδα «Βάζε-Κείκελν» κε νπνηαδήπνηε άιιε Βάζε Γεδνκέλσλ ηφηε ζα έρεηε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην Κείκελν.  

7. Φιλοξενία Ψηθίδυν: «Nesting» 

Η δεκηνπξγία ζχλζεηεο ςεθίδαο πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

Αβαθίνπ λα απνηειείηαη απφ ςεθίδεο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ κέζα ηνπο άιιεο ςεθίδεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο λέαο ζχλζεηεο ςεθίδαο είδακε φηη ε εηζαγσγή θάπνησλ 

ςεθίδσλ κέζα ζηελ ςεθίδα πιαίζην απνθαζίζηεθε απφ εκάο κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ 

ζέιακε λα δεκηνπξγήζνπκε.  

ην Αβάθην επίζεο ππάξρνπλ ςεθίδεο νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί απφ πξηλ
5
 ζε πνηεο άιιεο ςεθίδεο 

κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πξηλ πξνζδηνξίζακε εκείο πνηα ςεθίδα ζα θηινμελεζεί ζε πνηά. ηελ 

πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εδψ ε ζρέζε απηή είλαη απφ πξηλ πξνζδηνξηζκέλε. Δηδηθφηεξα 

πξφθεηηαη γηα ςεθίδεο Μνληέια πνπ θηινμελνχληαη ζε ςεθίδεο πνπ πξνβάιινπλ ηα δεδνκέλα 

ησλ κνληέισλ: Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ςεθίδα Βάζε δεδνκέλσλ θαη ε ςεθίδα 

Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ.  

Έηζη, ζε έλα κηθξφθνζκν κπνξείηε γηα παξάδεηγκα λα εηζαγάγεηε κία ςεθίδα «Βάζε 

δεδνκέλσλ» θαη κία Φεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ». Γηα λα επηθνηλσλήζνπλ απηέο νη δχν 

ςεθίδεο ρξεηάδεηαη λα ελψζεηε ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ δηαζέηνπλ. Αλ επηρεηξήζεηε ζηελ πνξεία 

λα θαηαξγήζεηε ηελ Φεθίδα «Βάζε Γεδνκέλσλ» (δεμί θιηθ πάλσ ζηελ ςεθίδα->Αθαίξεζε) 

ηφηε ζηελ νζφλε ζαο, πξψηα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ξσηάεη αλ ζέιεηε λα αθαηξέζεηε ηελ 

ςεθίδα. Απαληάηε «Ναη». ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεηαη ην κήλπκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 65: 

                                                 

5
 Δλ δπλάκεη φιεο νη ςεθίδεο ηνπ Αβαθίνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ απφ φιεο. Χζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο 

ςεθίδεο νη νπνίεο έρεη «λφεκα» λα θηινμελεζνχλ κέζα ζε άιιεο. Απηέο νη «θηινμελίεο» είλαη απφ πξηλ 

θαζνξηζκέλεο. 
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Δηθ.65 

Ο Γνλέαο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ν Μηθξφθνζκνο. ην drop 

down κελνχ θαίλνληαη φιεο νη ςεθίδεο ζηηο νπνίεο είλαη απφ πξηλ θαζνξηζκέλν φηη κπνξεί λα 

θηινμελεζεί ε Βάζε Γεδνκέλσλ. ηελ πξνθεηκέλε πξφθεηηαη γηα ηελ Φεθίδα «Δπεμεξγαζηήο 

Βάζεσλ». ηε ζπλέρεηα πηέζηε ην θνπκπί «Μεηαθνξά» θαη ηψξα ε Φεθίδα «Βάζε Γεδνκέλσλ» 

Βξίζθεηαη κέζα ζηελ ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ». Γηα λα ην δηαπηζηψζεηε απηφ αλνίμηε 

ηε Γηαρείξηζε πλδέζκσλ θαη ζα δείηε φηη ην εηθνλίδην ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ καδί κε ηνπο 

ζπλδέζκνπο ηεο έρεη ήδε κεηαθεξζεί κέζα ζηελ ςεθίδα «Δπεμεξγαζηήο Βάζεσλ» (βι. εηθφλα 

66).  

 

Δηθ. 66 

ζα αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ εθ‟ φζνλ έρεη πξνθαζνξηζηεί ε 

ζρέζε θηινμελίαο. Αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε ζην κηθξφθνζκφ ζαο κία ςεθίδα Βάζε Γεδνκέλσλ 

θαη κία Φεθίδα «Γηάλπζκα» ηφηε δελ ζα πξνβιεζεί ε επηινγή ηεο κεηαθνξάο ηεο Φεθίδαο 

«Βάζε Γεδνκέλσλ» ηελ Φεθίδα «Γηάλπζκα» 
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8. Παπάπηημα: Αβάκιο - Logo 

Η Αβάθην-Logo είλαη κηα επέθηαζε ηεο γιψζζαο Logo έηζη ψζηε ε ηειεπηαία λα απνθηήζεη 

ραξαθηήξα κηαο scripting γιψζζαο ζ‟έλα πεξηβάιινλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζε Φεθίδεο 

(component oriented) φπσο είλαη ην Αβάθην. 

Η βαζηθή Logo δελ ππνζηεξίδεη αληηθεηκελνζηξαθείο έλλνηεο, φπσο νληφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (νη ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα δηαβαζζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ) 

ή ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα θιεζνχλ απφ άιιεο νληφηεηεο. Δπηπιένλ, 

αθφκε θαη ζε πινπνηήζεηο ηεο Logo κε αληηθεηκελνζηξαθείο επεθηάζεηο (φπσο ε ObjectLogo 

θαη ε Atari Logo), δελ ππνζηεξίδνληαη αληηθείκελα ηα νπνία, ελψ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ 

δηεξκελέα ηεο Logo, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο κέζα απφ εληνιέο Logo. 

Η αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ scripting απφ ηηο Φεθίδεο ηνπ Αβαθίνπ νδήγεζε ζηε ζρεδίαζε 

εηδηθψλ ςεθηδν-ζηξαθψλ ζηνηρεησδψλ εληνιψλ θαη κεραληζκνχ ππνζηήξημεο. Απηέο είλαη νη: 

TELL, ASK θαη EACH νη νπνίεο θαη επεμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα. ηελ πεξηγξαθή πνπ 

αθνινπζεί ρξεζηκνπνηείηαη ε εμήο νξνινγία: 

 Δληνιή: κηα ελέξγεηα, ε νπνία ζπλήζσο ζέηεη ηηκή ζε κηα ηδηφηεηα, αιιά δελ επηζηξέθεη 

απνηέιεζκα. 

 Λεηηνπξγία: κηα ζπλάξηεζε, ε νπνία ζπλήζσο δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο ηδηφηεηαο θαη 

επηζηξέθεη θάπνην απνηέιεζκα. 

 Πξσηαξρηθή εληνιή (primitive): κηα εληνιή ή κηα ζπλάξηεζε πνπ έρεη πινπνηεζεί ζην Logo 

ζχζηεκα.  

 Οκάδα ζηνηρεησδψλ εληνιψλ: ην παθέην νξηζκνχ / πινπνίεζεο ζηνηρεησδψλ εληνιψλ 

“TurtleTracks
6
 ” 

 Γνληθή Φεθίδα κηαο πξσηαξρηθήο εληνιήο/εληνιήο/ιεηηνπξγίαο: ε Φεθίδα ζηελ νπνία έρεη 

εγγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε πξσηαξρηθή εληνιή/εληνιή/ιεηηνπξγία. Δάλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηηγκηφηππα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Φεθίδαο, φια ζεσξνχληαη γνλείο. 

                                                 

6
 Σν TurtleTracks είλαη κηα πινπνίεζε ζε Java ελφο δηεξκελέα / ππξήλα ηεο Logo, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Daniel Azuma (dazuma@kagi.com) ζην έξγν TurtleTracks (http://www.ugcs.caltech.edu/~dazuma/turtle/). Σν 

TurtleTracks πηνζεηήζεθε σο ν ππξήλαο Logo ηνπ Αβάθην, αθνχ επεθηάζεθε θαη πξνζαξκφζζεθε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο Φεθίδσλ 
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8.1. Ππυηαπσικέρ ενηολέρ Logo ηος Αβακίος 

8.1.1. TELL <ΛΙΣΤΑ ΨΗΦΙΓΩΝ> 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα Φεθίδσλ ηχπνπ «Αβάθην» (πνπ 

δηαρσξίδνληαη απφ ηα κνλαδηθά ηνπο νλφκαηα) ζηηο νπνίεο παξαπέκπνληαη νη πξσηαξρηθέο 

εληνιέο. Η ιίζηα TELL είλαη έγθπξε κέρξη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηλνχξηα -αθφκε θαη άδεηα- 

ιίζηα κε άιιε εληνιή TELL. Αο ζεκεησζεί φηη: 

 Μηα εληνιή κηαο Φεθίδαο ζα ζηαιεί γηα παξαπέξα εθηέιεζε ζε θάζε γνληθή Φεθίδα (εάλ 

ππάξρεη) πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα TELL, αξρίδνληαο απφ ηα αξηζηεξά θαη πξνρσξψληαο 

αθνινπζηαθά πξνο ηα δεμηά - νη κε γνληθέο Φεθίδεο αγλννχληαη. 

 Μηα ιεηηνπξγία κηαο Φεθίδαο ζα ζηαιεί κφλν ζηελ πξψηε γνληθή Φεθίδα -εάλ ππάξρεη- πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα TELL, θαζψο ηε δηαπεξλνχκε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

(αγλννχληαη νη ππφινηπεο γνληθέο Φεθίδεο, εάλ ππάξρνπλ). Απηφ ζπκβαίλεη γηα δπν ιφγνπο: 

α) νη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, ιεηηνπξγίεο αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ κηα κφλν ηηκή 

(ιέμε) θαη φρη κηα ιίζηα ηηκψλ (φπσο ζα ζπλέβαηλε, εάλ κηα ιεηηνπξγία εθηεινχληαλ ζε φιεο 

ηηο γνληθέο Φεθίδεο), θαη β) γηα λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο παξελέξγεηεο. 

Μέρξη λα δνζεί γηα πξψηε θνξά κηα εληνιή TELL, φιεο νη εληνιέο / ιεηηνπξγίεο πξνσζνχληαη 

ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο γνληθέο Φεθίδεο. 

Παξαδείγκαηα 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ3 ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ2 ΓΙΑΝΤΜΑ1] FORWARD 10 FORWARD 

XCOR 

εκεηψλνπκε φηη ε ιίζηα ησλ Φεθίδσλ πεξηθιείεηαη ζε αγθχιεο, θαζψο θαη φηη νη Φεθίδεο 

δηαρσξίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα «θελφ» (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν ραξαθηήξαο 

«θφκκα»).  

ην παξάδεηγκα απηφ απεπζπλφκαζηε ζε πέληε Φεθίδεο. Οη ηέζζεξηο έρνπλ ηα νλφκαηα 

ΥΔΛΧΝΑ3, ΥΔΛΧΝΑ1, ΥΔΛΧΝΑ2, ΓΙΑΝΤΜΑ1. ιεο νη πξσηαξρηθέο εληνιέο ηεο 

Φεθίδαο, ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζεη ζην εμήο ν δηεξκελέαο ηεο Logo, ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

εληνπίζνπλ ηηο γνληθέο ηνπο Φεθίδεο κέζα ζε απηή ηε ιίζηα Tell θαη ζα ζηαινχλ πξνο εθηέιεζε 

ζε θάζε Φεθίδα δηαδνρηθά (κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα). 

Η εθηέιεζε ηεο εληνιήο Φεθίδαο FORWARD 10 (κεηαθίλεζε κηα Υειψλα 10 βήκαηα εκπξφο), 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζεί 10 βήκαηα εκπξφο ε Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ3, λα 

κεηαθηλεζεί 10 βήκαηα εκπξφο ε Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1 θαη λα θάλεη ην ίδην ε Φεθίδα 
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ΥΔΛΧΝΑ2 - κε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Η Φεθίδα ΓΙΑΝΤΜΑ1, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε 

ιίζηα TELL, απιά ζα αγλνεζεί.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο FORWARD XCOR (ε XCOR είλαη κηα ηππηθή ιεηηνπξγία ηεο 

Logo, ε νπνία επηζηξέθεη ηε ζπληεηαγκέλε X κηαο Υειψλαο), ελψ είλαη ελεξγή ε ίδηα ιίζηα 

TELL, ε εληνιή FORWARD ζα δεηήζεη κηα παξάκεηξν. Απηφ ζα ελεξγνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία 

XCOR, ε νπνία ζα εθηειεζηεί κφλν ζηελ πξψηε Υειψλα ζηε ιίζηα TELL (εάλ δελ ππάξρεη 

ηέηνηα, ε πινπνίεζε ηεο XCOR ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα Language Exception, ε νπνία 

ζα πεξηέρεη ην κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ ρξήζηε). Αθνχ ιάβεη ην απνηέιεζκα ηεο 

XCOR, ε εληνιή FORWARD ζα εθηειεζηεί αθνινπζηαθά ζε θάζε Υειψλα ηεο ιίζηαο TELL - 

δηαπεξλψληαο ηε ιίζηα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 

Η ιίζηα TELL ζα παξακείλεη ελεξγή θαη πξνζπειάζηκε απφ ηηο πξσηαξρηθέο εληνιέο ησλ 

Φεθίδσλ, κέρξη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ εθηέιεζε κηαο λέαο εληνιήο TELL. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ3 ΘΗΗ1 ΥΔΛΧΝΑ4 ΘΗΗ5] FORWARD VECTORANGLE 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε Φεθίδεο δπν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζηε ιίζηα TELL θαη 

ζπγθεθξηκέλα δχν Φεθίδεο ηχπνπ Υειψλα (ηηο ΥΔΛΧΝΑ3 θαη ΥΔΛΧΝΑ4) θαη δχν Φεθίδεο 

ηχπνπ Γηάλπζκα (ηηο ΘΗΗ1 θαη ΘΗΗ5). ηε ζπλέρεηα, δίλνπκε ηελ εληνιή FORWARD, 

ε νπνία εθηειείηαη κφλν απφ ηηο Φεθίδεο ηχπνπ Υειψλα, δειαδή ηηο ΥΔΛΧΝΑ3 θαη 

ΥΔΛΧΝΑ4 (κε ηε ζεηξά απηή), αθνχ έρεη δνζεί σο παξάκεηξνο ζηελ Φεθίδα ΘΗΗ1 ην 

απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο VECTORANGLE. 

Να ππελζπκίζνπκε φηη: ε Φεθίδα ΘΗΗ1 είλαη ε πξψηε Φεθίδα ηχπνπ Γηάλπζκα, αξρίδνληαο 

απφ αξηζηεξά, ζηε ιίζηα TELL. Έηζη, αγλνείηαη ε Φεθίδα ΘΗΗ5 (ε ιεηηνπξγία 

VECTORANGLE επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηελ πξψηε Γηαλπζκαηηθή Φεθίδα ζηε ιίζηα TELL). Η 

εληνιή FORWARD ζα πάξεη ην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο VECTORANGLE θαη ζα 

πξνζπαζήζεη ζηε ζπλέρεηα λα εθηειεζηεί ζε φιεο ηηο Υειψλεο ζηε ιίζηα TELL - αξρίδνληαο 

απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. πλεπψο, ζα εθηειεζηεί πξψηα ζηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ3 θαη 

έπεηηα ζηελ ΥΔΛΧΝΑ4, αγλνψληαο ηηο Φεθίδεο ΘΗΗ1 θαη ΘΗΗ5 – νη νπνίεο δελ είλαη 

ηχπνπ Υειψλα. 

εκεηψλνπκε φηη, γηα λα πάξνπκε ηελ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο «γσλία» κηαο Φεθίδαο ηχπνπ 

Γηάλπζκα, νξίδνπκε κηα πξσηαξρηθή εληνιή πνπ ιέγεηαη VECTORANGLE θαη φρη απιά 

ANGLE, επεηδή απηφ ζα δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο ζε ζέκαηα νλνκαηνινγίαο αλάκεζα ζε 

φζεο Φεθίδεο ρξεηαζηεί λα παξάζρνπλ πξσηαξρηθέο εληνιέο γηα ην ρεηξηζκφ κηαο ηδηφηεηαο 
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«γσλία». Η κφλε εμαίξεζε ζηε ζχκβαζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ Φεθίδα Υειψλα, ε νπνία 

εγγξάθεη έλα ζχλνιν ζηνηρεησδψλ εληνιψλ, φπσο νη FORWARD θαη BACKWARD (θαη φρη 

FORWARDTURTLE θαη BACKWARDTURTLE). Δίλαη θαιχηεξν λα κείλνπλ σο έρνπλ νη 

εληνιέο απηέο, θαζψο απνηεινχλ δηαδεδνκέλεο ηππηθέο πξσηαξρηθέο εληνιέο Logo. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ1 [ΥΔΛΧΝΑ ΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ] ΓΙΑΝΤΜΑ2 [ΥΔΛΧΝΑ ΣΟΤ 

ΝΙΚΟΤ] ΓΙΑΝΤΜΑ1] 

εκεηψλνπκε φηη ζηε Logo δελ παίδεη ξφιν ε δηαθνξά κεηαμχ πεδψλ/θεθαιαίσλ ραξαθηήξσλ 

ζηε ζχληαμε ησλ εληνιψλ: έρνπκε γξάςεη TELL αληί TELL θαη είλαη απνδεθηφ. ην 

παξάδεηγκα απηφ απεπζπλφκαζηε ζε δχν Φεθίδεο, ζηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ πεξηέρεηαη ν 

ραξαθηήξαο «θελφ». Σα νλφκαηα ησλ Φεθίδσλ “ΥΔΛΧΝΑ ΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” θαη 

“ΥΔΛΧΝΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟΤ” δίλνληαη σο ιίζηεο. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ\ A [ΥΔΛΧΝΑ B] ΥΔΛΧΝΑ\ Γ\ 61] 

Δδψ αθνινπζήζακε δηαθνξεηηθή ζχληαμε γηα λα πεξηγξάςνπκε νλφκαηα Φεθίδσλ φπνπ 

πεξηέρεηαη ν ραξαθηήξαο «θελφ». Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ ραξαθηήξα «δηαθπγήο» [\], γηα λα 

γξάςνπκε ηα νλφκαηα ησλ Φεθίδσλ “ΥΔΛΧΝΑ A” θαη “ΥΔΛΧΝΑ Γ 61”. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ2 ΥΔΛΧΝΑ1] 

Παξαηεξνχκε φηη απεπζπλφκαζηε δχν θνξέο ζηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1. ηαλ εθηειεζηεί 

θάπνηα πξσηαξρηθή εληνιή ησλ Φεθίδσλ ζ‟ απεπζπλζεί αξρηθά ζηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1, 

έπεηηα ζηελ ΥΔΛΧΝΑ2, θαη ζην ηέινο μαλά ζηελ ΥΔΛΧΝΑ1 

 

8.1.2. ASK <ΛΙΣΤΑ ΨΗΦΙΓΩΝ> <ΛΙΣΤΑ ΔΝΤΟΛΩΝ> 

Η ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζσξηλή ιίζηα TELL θαη λα 

εθηειέζεη κηα ιίζηα εληνιψλ ζε απηή, ζαλ λα επξφθεηην γηα κηα θαλνληθή ιίζηα TELL. Μεηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ιίζηαο εληνιψλ, επαλαθέξεηαη ε ιίζηα TELL πνπ ήηαλ ελεξγή πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο ASK. Οπνηαδήπνηε ηηκή επηζηξαθεί απφ ηε ιίζηα εληνιψλ, ζα επηζηξαθεί 

απφ ηε ιεηηνπξγία ASK ζηελ Φεθίδα πνπ ηελ θάιεζε. πλεπψο, εάλ ε πξψηε πξσηαξρηθή 

εληνιή ζηε ιίζηα εληνιψλ ηεο ASK είλαη κηα ιεηηνπξγία, ην απνηέιεζκά ηεο ζα επηζηξαθεί απφ 
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ηε ιεηηνπξγία ASK. Δάλ φκσο ε πξψηε πξσηαξρηθή εληνιή είλαη ιίζηα, δελ ζα επηζηξαθεί 

ηίπνηα - θελφ απνηέιεζκα. 

Παξαδείγκαηα 

 

ASK [ΥΔΛΧΝΑ1] [FORWARD XCOR] 

Η εληνιή απηή δεηά απφ ηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1 λα εθηειέζεη ηε ιίζηα εληνιψλ FD XCOR, 

δειαδή λα κεηαθηλεζεί εκπξφο ηφζα βήκαηα φζε είλαη ε ηηκή ηεο ζπληεηαγκέλεο Υ ηεο 

Υειψλαο.  

 

ASK [ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ2] [FD XCOR] 

Η εληνιή απηή δεηά απφ ηηο δχν Φεθίδεο ΥΔΛΧΝΑ1 θαη ΥΔΛΧΝΑ2 λα εθηειέζνπλ ηε ιίζηα 

εληνιψλ FD XCOR, δειαδή λα κεηαθηλεζνχλ εκπξφο θαη νη δχν ηφζα βήκαηα φζε είλαη ε ηηκή 

ηεο ζπληεηαγκέλεο Υ ηεο Υειψλαο πνπ αλαπαξίζηαηαη απφ ηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ3] FORWARD ASK [ΥΔΛΧΝΑ2] [XCOR] 

Δδψ νξίδνπκε φηη ζην εμήο (θαη κέρξη λα παξάζρνπκε κηα θαηλνχξηα ιίζηα TELL κε κηα εληνιή 

TELL) ζα απεπζπλφκαζηε ζηηο Φεθίδεο ΥΔΛΧΝΑ1 θαη ΥΔΛΧΝΑ3. Έπεηηα εθηεινχκε κηα 

εληνιή FORWARD, ε νπνία δέρεηαη σο παξάκεηξν ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο εληνιήο 

ASK ζηελ ΥΔΛΧΝΑ2, κε ηελ νπνία ηεο δεηείηαη λα επηζηξέςεη ηελ Υ ζπληεηαγκέλε ηεο. Αθνχ 

πάξεη ην απνηέιεζκα απφ ηελ ΥΔΛΧΝΑ1 (ε ASK ζα θαιέζεη ηε ιεηηνπξγία XCOR ζηελ 

Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1), ε εληνιή FORWARD ζα εθηειεζηεί ηφζν ζηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1, φζν 

θαη ζηελ ΥΔΛΧΝΑ3. 

8.1.3. EACH <ΛΙΣΤΑ ΔΝΤΟΛΩΝ> 

Η εληνιή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηειέζεη κηα ιίζηα εληνιψλ ηφζεο θνξέο, φζεο νξίδεη ην 

πιήζνο ησλ Φεθίδσλ ζηελ ελεξγή ιίζηα TELL. Πξνθαιείηαη ε παξαθάησ αθνινπζία 

ελεξγεηψλ: 

 Απνζεθεχεηαη ε ηξέρνπζα ιίζηα TELL 

 Γηαζρίδεηαη επαλαιεπηηθά ε ηξέρνπζα ιίζηα TELL απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. ε θάζε 

βήκα ηεο επαλάιεςεο: 

o Η ελεξγή ιίζηα TELL επαλαθαζνξίδεηαη πξνζσξηλά, ψζηε λα πεξηέρεη κφλν ηελ 

Φεθίδα ζηελ ηξέρνπζα ζέζε ηεο αξρηθήο ιίζηαο TELL 
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o Δθηειείηαη ε ιίζηα εληνιψλ 

 Η επαλάιεςε ηεξκαηίδεηαη, φηαλ έρεη δηαπεξάζεη φιε ηε ιίζηα TELL απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά, έρνληαο εθηειέζεη ηε ιίζηα εληνιψλ ηφζεο θνξέο φζεο θαη νη Φεθίδεο ζηε ιίζηα 

TELL  

 Δπαλαθέξεηαη ε αξρηθή ιίζηα TELL πνπ ήηαλ ελεξγή πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο EACH 

Παξαδείγκαηα 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ3] EACH [PRINT XCOR] 

Η εληνιή απηή δεηά απφ ηηο Φεθίδεο ΥΔΛΧΝΑ1 θαη ΥΔΛΧΝΑ3 λα ηππψζνπλ ηηο X 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Η εληνιή PRINT ζα εθηειεζηεί δχν θνξέο, ελψ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία XCOR, φπσο εάλ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην ζψκα κηαο εληνιήο επαλάιεςεο (π.ρ. 

REPEAT). ε θάζε επαλάιεςε ζα ππάξρεη κφλν κηα Φεθίδα ζηελ πξνζσξηλή ιίζηα TELL πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ε εληνιή EACH. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο επαλάιεςεο ε ιίζηα TELL 

ζα πεξηέρεη κφλν ηελ Φεθίδα ΥΔΛΧΝΑ1, ελψ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δεχηεξεο επαλάιεςεο ε 

ιίζηα TELL ζα πεξηέρεη κφλν ηελ ΥΔΛΧΝΑ2. 

 

TELL [ΥΔΛΧΝΑ1 ΥΔΛΧΝΑ3 ΓΙΑΝΤΜΑ1] EACH [FD 10 PRINT ASK [ΥΔΛΧΝΑ2] 

[XCOR+6]] 

Η εληνιή απηή ζα εθηειέζεη ηξεηο θνξέο ηε ιίζηα εληνιψλ ηεο EACH. Καηά ηελ πξψηε 

επαλάιεςε, ε ΥΔΛΧΝΑ1 ζα κεηαθηλεζεί 10 βήκαηα εκπξφο θαη ζα ηππψζεη ζηελ θνλζφια ην 

άζξνηζκα ηεο Υ ζπληεηαγκέλεο ηεο ΥΔΛΧΝΑ2 θαη ηνπ αξηζκνχ 6. Καηά ηε δεχηεξε 

επαλάιεςε, ε ΥΔΛΧΝΑ3 ζα κεηαθηλεζεί 10 βήκαηα εκπξφο θαη ζα ηππψζεη επίζεο ζηελ 

θνλζφια ην άζξνηζκα ηεο Υ ζπληεηαγκέλεο ηεο ΥΔΛΧΝΑ2 θαη ηνπ αξηζκνχ 6, ελψ ζηελ ηξίηε 

επαλάιεςε δελ ζα κεηαθηλεζνχλ Υειψλεο, αθνχ ε ΓΙΑΝΤΜΑ1 δελ είλαη Υειψλα, νπφηε 

αγλνείηαη απφ ηελ FD. Παξφια απηά, θαηά ηελ ηξίηε επαλάιεςε, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο δχν, ζα ηππσζεί ην άζξνηζκα ηεο Υ ζπληεηαγκέλεο ηεο ΥΔΛΧΝΑ2 θαη ηνπ 

αξηζκνχ 6. 

Οη πξσηαξρηθέο εληνιέο πνπ νξίδεη δπλακηθά θάζε Φεθίδα, φηαλ ελζσκαησζεί ζε θάπνηνλ 

κηθξφθνζκν, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζειίδεο «βνήζεηαο» ησλ Φεθίδσλ, ελψ φιεο νη 

ππφινηπεο (θιαζζηθέο) Logo εληνιέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεθκεξίσζεο ηνπ 

TurtleTracks Logo ζηε δηεχζπλζε:  
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