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1. Πρόσβαση στο ∆ιαλειτουργικό Χάρτη
Η πρόσβαση στο διαλειτουργικό χάρτη γίνεται από την κεντρική σελίδα του Υδροσκοπίου,
επιλέγοντας την επιλογή «∆ιαλειτουργικός Χάρτης» κάτω από το µενού επιλογές στην
αριστερά πλευρά της σελίδας.

Η εικόνα που εµφανίζεται όταν εισέλθει ο χρήστης στην εφαρµογή είναι η κάτωθι.
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2. Περιγραφή του Χάρτη
Η σελίδα του ∆ιαλειτουργικού Χάρτη περιλαµβάνει
•
•
•
•
•

το θέµα του χάρτη,
τα εργαλεία,
τον πίνακα περιεχοµένων
τον πίνακα αποτελεσµάτων και τους
συνδέσµους.
Σύνδεσµοι
Εργαλεία

Πίνακας
Αποτελεσµάτων

Πίνακας
Περιεχοµένων

Κλίµακα

3. Θέµα του Χάρτη
Τα επίπεδα του θέµατος είναι τα εξής:
α. ο Χάρτης των ∆ορυφορικών Εικόνων.
β. το Τοπογραφικό Υπόβαθρο.
γ. ο Γεωφυσικός Χάρτης της Ελλάδας και
δ. ο Χάρτης Μετεωρολογικών και Υδροµετρικών Σταθµών της Ελλάδας
Στο κάτω αριστερά µέρος του χάρτη υπάρχει η κλίµακα
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4. Εργαλεία του Χάρτη
Τα εργαλεία του χάρτη περιλαµβάνουν τα εξής:

και
o Με τα εργαλεία
ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει ή να σµικρύνει µια
συγκεκριµένη περιοχή του χάρτη. Επιλέγει το µεγεθυντικό φακό και κάνει κλικ στη µια
κορυφή της περιοχής που επιθυµεί να µεγεθύνει. Με πατηµένο το αριστερό κλικ
σέρνει τον κέρσορα σχηµατίζοντας έτσι ένα τετράπλευρο που περιλαµβάνει την
επιθυµητή περιοχή.

o Με το εργαλείο
ο χρήστης µπορεί να µετακινήσει το χάρτη προς την κατεύθυνση
που θέλει κάνοντας αριστερό κλικ στο χάρτη και σέρνοντάς τον προς την επιθυµητή
κατεύθυνση.
o Με το εργαλείο
ο χρήστης µπορεί να επαναφέρει το χάρτη στην έκταση που είχε
αρχικά, κατά την είσοδο στην εφαρµογή και κατά την οποία φαίνεται ολόκληρος ο
χάρτης.
o Με το εργαλείο
ο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να µεταβεί σε
προηγούµενη ή σε επόµενη αντίστοιχα έκταση του χάρτη.
o Επιλέγοντας το εργαλείο
εµφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο λειτουργεί σαν
µεγεθυντικός φακός. ∆ηλαδή παρόλο που η έκταση κι η κλίµακα του χάρτη δεν
αλλάζει, η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το µεγεθυντικό φακό µεγεθύνεται κατά 2
έως 10 φορές. Ο χρήστης επιλέγει τη µεγέθυνση που επιθυµεί από το συρόµενο
µενού στο κάτω αριστερά µέρος του φακού.
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o Επιλέγοντας
ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ σε ένα σηµείο πάνω στο χάρτη και
να πάρει µια σειρά από πληροφορίες για αυτό το σηµείο. Αν κάνει κλικ πάνω σε ένα
σταθµό τότε ανοίγει ένα παράθυρο µε το όνοµα του σταθµού. Στη συνέχεια ανοίγει το
συρόµενο µενού κάνοντας κλικ στο βελάκι που βρίσκεται δίπλα στο όνοµα του
σταθµού. Αν στο µενού που ανοίγει ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο σταθµό, ανοίγει
µια καρτέλα µε πληροφορίες που περιλαµβάνουν εκτός από το όνοµα του σταθµού,
τον κωδικό του, τον κωδικό της λεκάνης στην οποία βρίσκεται, σε ποιο υψόµετρο, τι
είδους σταθµός είναι, αν είναι ενεργός, αν είναι αυτόµατος, για ποια περίοδο
διαθέτουµε δεδοµένα που έχουν ληφθεί από αυτόν το σταθµό κα. Κάνοντας κλικ
πάνω σε κάποιο άλλο σηµείο θα πάρουµε πληροφορίες σχετικές µε το υδατικό
διαµέρισµα ενώ κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο ποτάµι θα πάρουµε πληροφορίες
που σχετίζονται µε αυτό κτλ.

Στο κάτω µέρος της καρτέλας µε τις πληροφορίες υπάρχει η εντολή «Add to results».
Κάνοντας κλικ σε αυτήν την εντολή το επιλεγµένο αντικείµενο αποθηκεύεται στον
πίνακα αποτελεσµάτων. Αν το αντικείµενο αυτό είναι κάποιος σταθµός, τότε αυτός
σηµειώνεται µε µια πινέζα. Οτιδήποτε άλλο επιλέξει ο χρήστης να εισάγει στον
πίνακα των αποτελεσµάτων, όπως για παράδειγµα ποτάµια, υδατικά διαµερίσµατα
κτλ. σηµειώνεται πάνω στο χάρτη µε γαλάζιο χρώµα.

Κάνοντας κλικ πάνω στο σύµβολο + που βρίσκεται δίπλα στο όνοµα του αντικειµένου
ανοίγει η καρτέλα µε τις πληροφορίες για το συγκεκριµένο αντικείµενο.
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Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να γίνει αποθήκευση κι άλλων σταθµών, υδατικών
διαµερισµάτων, ποταµών κτλ. στον πίνακα των αποτελεσµάτων. Αφαίρεση κάποιας
από τις επιλογές από τον πίνακα γίνεται µε δεξί κλικ πάνω στο επίπεδο και
«Remove».

Κάνοντας δεξί κλικ στο όνοµα του επιπέδου που βρίσκεται από κάτω δίνεται στο
χρήστη η δυνατότητα τριών επιλογών: Με την πρώτη, «zoom to», µπορεί να
µεγεθύνει το χάρτη ώστε να περιλαµβάνει το συγκεκριµένο σηµείο, γραµµή ή
πολύγωνο. Με τη δεύτερη εντολή, «Pan to», µπορεί να µεταβεί στο επιλεγµένο
σηµείο, γραµµή ή πολύγωνο κρατώντας σταθερή τη µεγέθυνση. Τέλος, µε την τρίτη
εντολή, «Remove», µπορεί να αφαιρέσει από τον πίνακα αποτελεσµάτων το
συγκεκριµένο επίπεδο.

o Με το εργαλείο

του µετρητή µπορούν να γίνουν τα εξής:

α. Επιλέγοντας το πρώτο κουµπί
µπορούν να βρεθούν οι συντεταγµένες
ενός σηµείου που επιθυµεί ο χρήστης.
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β. Με το δεύτερο κουµπί
µπορεί να υπολογιστεί η απόσταση δύο ή
περισσότερων σηµείων ή το µήκος µιας διαδροµής σχεδιάζοντάς την πάνω
στο χάρτη. Στο παράθυρο του µετρητή στο επάνω πεδίο αναγράφεται το
µήκος του τελευταίου τµήµατος της γραµµής που διαγράφει ο χρήστης ενώ
από κάτω το συνολικό µήκος της γραµµής.

Κάνοντας κλικ στο βελάκι δίπλα από τη µονάδα µέτρησης στο δεύτερο πεδίο
ανοίγει ένα συρόµενο µενού από όπου δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει η
µονάδα µέτρησης σε χιλιόµετρα, µέτρα κτλ.

γ. Επιλέγοντας το τρίτο κουµπί
ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το
εµβαδόν και την περίµετρο µιας περιοχής σχεδιάζοντας το πολύγωνο στο
χάρτη.

Ανοίγοντας µε κλικ τα συρόµενα µενού των µονάδων µέτρησης δίνεται η
δυνατότητα να αλλάξουν σε µέτρα και τετραγωνικά µέτρα, σε χιλιόµετρα και
τετραγωνικά χιλιόµετρα κτλ. όπως ακριβώς και στο προηγούµενο κουµπί του
µετρητή.
ανοίγει ένας χάρτης αναφοράς στο επάνω δεξιά µέρος
o Επιλέγοντας το κουµπί
της οθόνης. Ένα κόκκινο πλαίσιο περιβάλλει στο χάρτη αναφοράς το τµήµα του
χάρτη που φαίνεται στο κεντρικό παράθυρο. Για παράδειγµα αν ο χρήστης έχει
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µεγεθύνει την περιοχή της Πελοποννήσου, στο χάρτη αναφοράς, το κόκκινο πλαίσιο
θα πλαισιώνει αυτήν την περιοχή.

Μετακινώντας το πλαίσιο στο χάρτη αναφοράς, ο χρήστης µπορεί να παρατηρήσει
άλλες περιοχές του χάρτη χωρίς να αλλάζει η µεγέθυνση.
o Εκτός από τα εργαλεία που περιγράφηκαν ανωτέρω υπάρχουν άλλα δύο που
βρίσκονται πάνω και αριστερά στο χάρτη.

Με το πρώτο από αυτά
ο χρήστης µπορεί πατώντας τα βέλη να µετακινήσει το
χάρτη στην κατεύθυνση που δείχνουν.
Με το δεύτερο εργαλείο,

µπορεί να µεγεθύνει ή να σµικρύνει το χάρτη

5. Χειρισµός του χάρτη µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο
Εκτός από τα εργαλεία του χάρτη, ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο για να χειριστεί το χάρτη.
o Η µετατόπιση του χάρτη µπορεί να γίνει µε πατηµένο το αριστερό κλικ και σέρνοντας
το χάρτη προς την κατεύθυνση που επιθυµεί ο χρήστης.
o Κυλώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα εµπρός ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει
το χάρτη ενώ αντίθετα κυλώντας τη προς τα πίσω µπορεί να τον σµικρύνει.
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o Ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει µια συγκεκριµένη περιοχή που επιθυµεί, αν µε
πατηµένο το πλήκτρο SHIFT σύρει τον κέρσορα πάνω στο χάρτη. Αντιθέτως, µπορεί
να σµικρύνει αν σύρει και πάλι τον κέρσορα έχοντας όµως πατηµένα τα κουµπιά
CTRL+SHIFT.
o Πατώντας SHIFT και κάνοντας κλικ στο χάρτη τότε γίνεται εστίαση στο κέντρο
o Με διπλό κλικ γίνεται µεγέθυνση και εστίαση στο κέντρο.
o Πατώντας SHIFT και κάνοντας διπλό κλικ γίνεται µεγέθυνση και εστίαση στο κέντρο.
o Με τα βέλη του πληκτρολογίου µπορεί να γίνει µετατόπιση του χάρτη προς την
κατεύθυνση που επιθυµεί ο χρήστης.
o Πατώντας το πλήκτρο + γίνεται µεγέθυνση
o Πατώντας το πλήκτρο – γίνεται σµίκρυνση.

6. Πίνακας Περιεχοµένων του Χάρτη

Στον πίνακα περιεχοµένων του χάρτη βρίσκεται το υπόµνηµά του. Πατώντας πάνω στο
σύµβολο + δίπλα από κάθε επίπεδο ο χρήστης µπορεί να δει ποιο είναι το σύµβολο για
καθένα από αυτά και να το αναγνωρίσει στο χάρτη.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιπέδων. Η πρώτη είναι αυτή που περιλαµβάνει τους
διάφορους σταθµούς (κλιµατολογικούς, µετεωρολογικούς, σταθµηµετρικούς και
υδροµετεωρολογικούς). Η δεύτερη είναι αυτή που περιλαµβάνει το τοπογραφικό υπόβαθρο
και η τρίτη είναι αυτή µε τις δορυφορικές εικόνες.
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7. Εκτύπωση
Κάνοντας κλικ στην επιλογή Print – Εκτύπωση ανοίγει το κάτωθι παράθυρο

Στο πρώτο πεδίο ο χρήστης δακτυλογραφεί τον τίτλο του χάρτη και στο δεύτερο µε τη
βοήθεια του συρόµενου µενού ορίζει το µέγεθος του σε µικρό, µεσαίο, µεγάλο. Στο πλαίσιο
που ακολουθεί τσεκάρει τα επίπεδα για το οποία επιθυµεί να περιλαµβάνονται πληροφορίες
στην εκτύπωση. Αν τσεκάρει το τελευταίο κουµπί, «Print results only (no map)», τότε στην
εκτύπωση θα περιλαµβάνονται µόνο οι πληροφορίες για τα επίπεδα που έχουν επιλεγεί στο
προηγούµενο κουτί και όχι ο χάρτης.
Αφού ολοκληρωθούν οι επιλογές ο χρήστης πιέζει το κουµπί «Create Map – ∆ηµιουργία
Χάρτη» και ανοίγει το παράθυρο µε τον χάρτη και το υπόµνηµα καθώς και τις πληροφορίες
που έχει επιλέξει να εµφανιστούν.

8. Σύνδεσµοι
Οι σύνδεσµοι που υπάρχουν στη σελίδα της εφαρµογής του διαλειτουργικού χάρτη είναι το
Υδροσκόπιο και η βοήθεια. Πατώντας τον πρώτο γίνεται µετάβαση στην κεντρική σελίδα του
υδροσκοπίου, ενώ πατώντας το δεύτερο γίνεται µετάβαση στη σελίδα που περιέχει τις
οδηγίες χρήσης.
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