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ΑΣΚΗΣH  ILWIS 
 

ILWIS 3.4 : Σύντοµη εισαγωγή 
 
 
Αντικείµενο 

Αυτή η άσκηση έχει σκοπό να σας εισάγει στο ILWIS 3.4 και ειδικά  στη διασύνδεση 
του χρήστη (user interface), καθώς και σε µερικές έννοιες-κλειδιά του ILWIS. Είναι 
µία σύντοµη εισαγωγή, βασισµένη στα κεφάλαια 1 και 2 του  ILWIS 3.0 – Οδηγός 
χρήστη. 

 
Κύριο Παράθυρο (Main Window) του ILWIS 

 
          Για να εκκινήσετε το ILWIS 3.4, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ILWIS      
          στην επιφάνεια εργασίας. Μετά το λογότυπο, θα δείτε το Κύριο Παράθυρο του  
          ILWIS  (Σχήµα 1). Από αυτό το παράθυρο, µπορείτε να διαχειριστείτε τα  

                          δεδοµένα σας, να εκκινήσετε όλες τις λειτουργίες και να επιλέξετε όλα τα    
                          δεδοµένα.      
                             
                              

 
 
 

Σχήµα  1 :  Το Κύριο Παράθυρο του ILWIS 



ILWIS 3.4 : Οδηγός  χρήστη 4 

     •    Δείτε το Κύριο Παράθυρο (Main Window) του ILWIS, παρατηρήστε τα διάφορα    
                τµήµατά του, για να διαπιστώσετε τι περιλαµβάνει το καθένα. 
 

!  Περισσότερες πληροφορίες, για το Κύριο Παράθυρο του ILWIS, µπορείτε να δείτε µε το πλήκτρο 
F1 ή από το µενού Βοήθεια (Ηelp), επιλέγοντας  Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο (Ηelp on this 
Window). 
Μεταβείτε στο κεφάλαιο (τµήµα) 1.1 του ILWIS 3.0 – Οδηγός χρήστη, αν θέλετε να εξασκηθείτε 
περισσότερο, µε τα διάφορα µέρη (τµήµατα) του Κυρίου Παραθύρου (Main window). 
 
Πριν συνεχίσετε µε τις ασκήσεις, πρέπει πρώτα να µεταβείτε στον υποφάκελο (υποκατάλογο), που 
είναι αποθηκευµένα τα αρχεία δεδοµένων, γι’ αυτήν την άσκηση. Για να βοηθηθείτε, ρωτήστε τον 
υπεύθυνο. 
 

 •  Χρησιµοποιήστε τον «Πλοηγό» (Νavigator), για να αναζητήσετε το σωστό   
                φάκελο (directory). 

 
Αν  έχετε φθάσει στο σωστό φάκελο (directory), θα δείτε στο Κύριο παράθυρο µια λίστα των 
αντικειµένων του ILWIS. Αυτό το τµήµα του Κύριου παραθύρου, στο οποίο εµφανίζονται  χάρτες, 
πίνακες και άλλα αντικείµενα του ILWIS, στον ενεργό φάκελο (directory), µε το αντίστοιχο εικονίδιο 
το κάθε θέµα, ονοµάζεται «Κατάλογος» - Catalog (Σχήµα  2). 
 
 

 
 
Σχήµα 2: Το Κύριο Παράθυρο (Main Window) ενός «Κατάλογου» (Catalog) του ILWIS. 
 
 
Tα συνήθως χρησιµοποιούµενα αντικείµενα στο ILWIS είναι : 
 

     Ψηφιδωτοί χάρτες  (για παράδειγµα  «Tmb1») 
      Πολυγωνικοί χάρτες  (για παράδειγµα  «Οικοδοµικό τετράγωνo») 
      Γραµµικοί χάρτες  (για παράδειγµα  «Περίµετρος») 
      Σηµειακοί χάρτες  (για παράδειγµα  «Βροχόπτωση») 
      Πίνακες  (για παράδειγµα  «Βροχόπτωση») 
      Πεδία (για παράδειγµα  «Οικοδοµικό τετράγωνo») 
      Παρουσιάσεις  (για παράδειγµα  «Χρήσεις γης») 
      Συστήµατα Συντεταγµένων  (για παράδειγµα  «Cochabamba») 
      Γεωαναφορές  (για παράδειγµα  «Tmgeo») 

 
 
Τα πέντε πρώτα αντικείµενα ονοµάζονται “αντικείµενα δεδοµένων” και περιέχουν  τα πραγµατικά 
(υπαρκτά) δεδοµένα. Τα άλλα αντικείµενα είναι συµπληρωµατικά-συνοδευτικά και περιέχουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες που χρειάζονται τα “αντικείµενα δεδοµένων, εκτός από αυτά που 
περιέχουν (τα δικά τους). 
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!  Για µία πλήρη λίστα αντικειµένων του ILWIS και των εικονιδίων τους, δείτε στο θέµα (topic) 
«Βοήθεια του ILWIS» (ILWIS Help), το  θέµα «Βασικές έννοιες, αντικείµενα και εικονίδια του 
ILWIS» (Basic concepts, ILWIS objects and icons). 

   •   Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στον πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης  
               (Landuse). Στη «Γραµµή εργασιών» (Status bar) θα εµφανιστεί µία περιγραφή   
               αυτού του χάρτη. 
 
Η  «Γραµµή εργασίας» (Status bar) δίνει, επίσης, µια σύντοµη πληροφορία, όταν µετακινείτε το 
δείκτη του ποντικιού σε µία εντολή µενού, σ’ ένα κουµπί στη «Γραµµή εργαλείων» (Toolbar)  ή σε 
µια λειτουργία στο «Δέντρο Λειτουργιών» (Operation –Tree) ή στη «Λίστα Λειτουργιών»  
(Operation-List). 

    •   Κάντε δεξί κλικ στον  «Κατάλογο» (Catalog),  σ’ ένα πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις   
      γης» (Landuse), για να πάρετε ένα  µενού προσωρινού (στιγµιαίου) περιεχόµενου. 
 
Μενού προσωρινού περιεχοµένου, είναι  το µενού που δίνει µόνο το µενού εντολών, που είναι 
εφαρµόσιµο κατά τη στιγµή που χρησιµοποιείτε το δεξί κουµπί του. Έτσι, θα παίρνετε µόνο τις 
λειτουργίες  που µπορούν να εφαρµοστούν στον πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης» 
(Landuse). 
 
Κουτιά διαλόγου του ILWIS 

   •    Κάντε διπλό κλικ στον πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse), στον    
            «Κατάλογο» (Catalog). Ανοίγει το κουτί διαλόγου  «Εµφάνιση Επιλογών –   
           Πολυγωνικός Χάρτης» (Display Options – Polygon Map), (σχήµα 3).  
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Σχήµα  3 : Το κουτί (παράθυρο) διαλόγου «Επιλογές εµφάνισης – Πολυγωνικός 
Χάρτης» 
Ένα κουτί διαλόγου επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει την αναγκαία πληροφορία, για να 
πραγµατοποιήσει µια λειτουργία. Τα κουτιά διαλόγου διαφέρουν, ανάλογα µε τη λειτουργία που 
πρόκειται να ενεργοποιηθεί. 
 
! Διαβάστε τις σελίδες 14 και 15 στο « ILWIS 3.0 – Οδηγός χρήστη» (ILWIS 3.0 User’s Guide) ή 
κάντε κλικ στο κουµπί «Βοήθεια» (Help), για να δείτε πιο λεπτοµερείς πληροφορίες, για το κουτί 
διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Πολυγωνικός Χάρτης» (Display Options - Polygon Map). 
 
 
Παράθυρο χάρτη 

  •  Δεχθείτε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις, µε κλικ στο OK. Σ’ ένα παράθυρο-χάρτη     
               εµφανίζεται (σχήµα 4) ο πολυγωνικός χάρτης «Χρήσεις γης» (Landuse). 
 

 
 

Σχήµα  4 :  Παράθυρο-χάρτης του ILWIS 
 
Ένα παράθυρο-χάρτη έχει πολλά παρόµοια χαρακτηριστικά, µε το Κύριο Παράθυρο του ILWIS, που 
είδαµε στην αρχή. 
 

!  Για περισσότερες πληροφορίες σ’ ένα παράθυρο-χάρτη, επιλέξτε το πλήκτρο F1 ή ανοίξτε τη 
«Βοήθεια» (Help) mκαι επιλέξτε «Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο» (Help on this Window). 
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     •  Κάντε αριστερό κλικ σε διάφορα σηµεία του χάρτη, για να δείτε τι παρουσιάζουν. 
              •  Δείτε το είδος χρήσης γης, γύρω από τη θέση : X=801830 and Y=8089283. 

 Πεδίο  
 
Όπως µπορείτε να δείτε, οι µονάδες του χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse), mπεριγράφονται 
από «κλάσεις – είδη» (classes), µε ονόµατα όπως, ∆άσος (Forest), Λιβάδι 
(Grassland), Βράχοι (Bare rock), Λίµνη (Lake), κτλ. Η λίστα όλων των ειδών-
ονοµάτων, που υπάρχουν σ’ ένα χάρτη, ονοµάζεται  πεδίο (domain)  του ILWIS. Ένα  πεδίο (domain) 
ορίζει τα περιεχόµενα ενός χάρτη, ενός πίνακα  ή µιας στήλης. Με άλλα λόγια, τι σηµαίνουν (κάνουν) 
τα θέµατα  σ’ ένα χάρτη, πίνακα ή στήλη;  Είναι κλάσεις (όπως οι κλάσεις, χρήσεις γης), είναι τιµές ή 
κάτι άλλο; Όλα τα αντικείµενα δεδοµένων του ILWIS έχουν ένα πεδίο (domain). Οι τέσσερις πιο 
σηµαντικοί τύποι  πεδίων είναι : 
 
−  Πεδία Κλάση (Class domains), για αντικείµενα δεδοµένων που περιέχουν κλάσεις-είδη (π.χ.   
    µονάδες χρήσης γης, γεωµορφολογικές µονάδες, κτλ.). 
 
−  Πεδία ID (ID domains), για αντικείµενα δεδοµένων, που περιέχουν µοναδικά χαρακτηριστικά-   
    ιδιότητες (π.χ. οικοδοµικό τετράγωνο 102, σταθµός βροχόπτωσης Laguna). 
 
−  Πεδία Τιµή (Value domains), για αντικείµενα δεδοµένων που περιέχουν µετρήσεις, υπολογισµούς    
    ή  τιµές παρεµβολής (π.χ. ύψος, συγκέντρωση). 
 
−  Πεδίο Εικόνα (Image domain), για δορυφορικές εικόνες (φωτογραφίες) ή σαρωµένες 
αεροφωτογραφίες, που παίρνουν τιµές µεταξύ 0 και 255. 
 
 
!  Η έννοια «Πεδίο» (domain) είναι πάρα πολύ σηµαντική στο ILWIS και για περισσότερες 
λεπτοµέρειες, δείτε το θέµα : «Βοήθεια» - «Αντικείµενα του ILWIS, Πεδία», (ILWIS Help - ILWIS 
Objects, Domains). 
 

            •  Κάντε διπλό αριστερό κλικ σε µια µονάδα του πολυγωνικού χάρτη «Χρήσεις γης»  
      (Landuse). 

  
Θα δείτε να εµφανίζεται ένα µικρό παράθυρο, µε τίτλο «Ιδιότητες» (Αttributes). Στο παράθυρο αυτό 
βλέπετε δύο στήλες. Η πρώτη γραµµή περιέχει την ονοµασία για την κλάση (είδος) χρήσης γης της 
µονάδας που κάνατε «κλικ» και η δεύτερη γραµµή περιλαµβάνει τον όρο «Χρήση γης» 
(Landvalue), ακολουθούµενη από έναν αριθµό, ο οποίος  είναι ο µέσος όρος της χρηµατικής 
αξίας (τιµής) του τύπου (είδους) χρήσης γης. Η γραµµή µε την πληροφορία «Χρήσεις γης» 
(Landvalue) είναι µία γραµµή από τον πίνακα ιδιοτήτων «Χρήσεις γης», ο οποίος είναι 
συνδεδεµένος µε το χάρτη. 
 
 
Παράθυρο πίνακα 

 •  Κλείστε το παράθυρο «Ιδιότητες» (Attributes)  και κάντε διπλό κλικ στον πίνακα 
«Χρήσεις γης» (Landuse) στον «Κατάλογο» (Catalog). 

 
Εµφανίζεται, τώρα, ένα παράθυρο-πίνακας «Χρήσεις γης» (Landuse), όπως φαίνεται στο 
σχήµα 5, στο οποίο ένας πίνακας  περιέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά, που έχουµε δει στο «Κύριο 
Παράθυρο» και στο παράθυρο-χάρτη.  
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!  Περισσότερες πληροφορίες, για το παράθυρο-πίνακας, µπορείτε να δείτε µε το πλήκτρο F1 ή 
ανοίγοντας το µενού «Βοήθεια» (Help) και επιλέγοντας «Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο» (Help 
on this Window) ή µπορείτε να δείτε  στις σελίδες 14 και 15 του «ILWIS 3.0 – Οδηγός χρήστη» 
(ILWIS 3.0 - User’s Guide). 
 

 
 
 

Σχήµα  5 :  Παράθυρο - πίνακα 
 
 
Ο πίνακας περιλαµβάνει δύο στήλες. Η αριστερή στήλη, µε το γκρι χρώµα, δεν έχει επικεφαλίδα. Αν 
κοιτάξετε προσεκτικά τις ονοµασίες στην αριστερή στήλη θα θυµηθείτε, ότι είναι οι ονοµασίες που 
έχετε δει  στο χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse). Αυτό είναι το «Πεδίο» (domain) του πίνακα. 
Ένα πεδίο µπορεί, έτσι, να ορίσει τα περιεχόµενα ενός χάρτη, όπως και τα περιεχόµενα ενός πίνακα. 
Δίπλα στη γκρι στήλη, που περιέχει  τα θέµατα του «πεδίου» (domain), ο πίνακας έχει ακόµη µία 
στήλη, µε επικεφαλίδα «Τιµή γης» (Landvalue). Αυτή είναι µία στήλη ιδιοτήτων (attribute 
column), που περιέχει τη µέση τιµή γης, σε πλασµατικές (φανταστικές) χρηµατικές τιµές. Αυτή η 
στήλη  χρησιµοποιεί ένα «πεδίο Τιµή» (Value domain). 
 

 •  Κάντε διπλό κλικ στην επικεφαλίδα «Στήλη» (Column), µε την ονοµασία «Τιµή γης» 
(Landvalue). 

                 Εµφανίζεται το κουτί διαλόγου «Ιδιότητες Στήλης» (Column Properties), σχήµα 6. 
 
Αυτό το κουτί διαλόγου περιλαµβάνει πληροφορίες για τη στήλη «Τιµή γης»(Landvalue). 
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! Κάντε κλικ στο µενού «Βοήθεια» (Help), για να δείτε λεπτοµερείς πληροφορίες, για το κουτί 
διαλόγου «Ιδιότητες Στήλης» (Column Properties). 
 

 •  Κάντε κλικ στο κουµπί «Άκυρο» (Cancel) για να κλείσετε το κουτί διαλόγου «Ιδιότητες 
Στήλης» (Column Properties). 

Στο κεφάλαιο (τµήµα) 1.2 του «ILWIS 3.0 – Οδηγός χρήστη»  (ILWIS 3.0 –User’s Guide) 
υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές, για το παράθυρο-πίνακα. Προς το παρόν, κλείστε τον πίνακα  
«Χρήσεις γης» (Landuse).  
 

 
 

Σχήµα 6 :  Το κουτί διαλόγου «Ιδιότητες Στήλης» (Column Properties) . 
 

 •  Ανοίξτε το ψηφιδωτό χάρτη   «Χρήσεις γης» (Landuse), σ’ ένα  άλλο   
                  παράθυρο-χάρτη και ρυθµίστε τα δύο παράθυρα να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. 
 
Η πρώτη εντύπωση είναι, ότι ο πολυγωνικός χάρτης και ο ψηφιδωτός χάρτης είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι 
από την άποψη της πληροφορίας που περιέχουν. Μπορείτε να ελέγξετε την πληροφορία, µε κλικ στην 
ίδια µονάδα και στους δύο χάρτες. Οι µονάδες  και στους δύο χάρτες, εµφανίζονται µε το ίδιο χρώµα. 
Η διαφορά είναι, στον τρόπο που είναι αποθηκευµένη η πληροφορία, στους δύο χάρτες. Η µία είναι σε 
διανυσµατική µορφή και η άλλη σε ψηφιδωτή µορφή. Ο καλύτερος τρόπος σύγκρισης είναι να 
µεγεθύνετε και τους δύο χάρτες. 
 

   •  Κάντε κλικ στο κουµπί  «Μεγέθυνση» (Zoom In), στη «Γραµµή εργαλείων»    
                 (Toolbar) του πολυγωνικού χάρτη. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σ’ ένα µέρος   
                 του χάρτη, κοντά στα όρια µερικών µονάδων-περιοχών (για παράδειγµα κοντά στη  
                 λίµνη) . Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρετε,  
                 για να µεγεθύνετε µια µικρή περιοχή. 
             •  Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία και στον ψηφιδωτό χάρτη, ακριβώς στην ίδια περιοχή.  
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Τώρα, µπορείτε να διακρίνετε µερικές διαφορές, µεταξύ των δύο χαρτών. Ο πολυγωνικός χάρτης 
εµφανίζει οµαλές τις γραµµές των ορίων, µεταξύ των µονάδων-περιοχών, ενώ ο ψηφιδωτός χάρτης  
τις εµφανίζει µε µικρά συνεχόµενα τετραγωνίδια.  
 

   •  Κλείστε το παράθυρο-χάρτη που εµφανίζει τον ψηφιδωτό χάρτη «Χρήσεις γης»    
       (Landuse). 
             •  Στον  «Κατάλογο» (Catalog) επιλέξτε τη δορυφορική φωτογραφία «Tmb1» aκαι  
                σύρετέ την στο παράθυρο του πολυγωνικού χάρτη. Ανοίγει το κουτί διαλόγου  
                «Επιλογές εµφάνισης – Ψηφιδωτός Χάρτης» (Display Options - Raster Map). 
 
             •  Δεχθείτε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις και κάντε κλικ στο OK. Ο ψηφιδωτός χάρτης  Tmb1     
       προστέθηκε, τώρα, στο παράθυρο του χάρτη. 
 
 
Στο παράθυρο του χάρτη, ο πολυγωνικός χάρτης  «Χρήσεις γης» (Landuse) εµφανίζεται 
στην κορυφή του ψηφιδωτού χάρτη Tmb1. Κάθε χάρτης, που εµφανίζεται σ’ ένα παράθυρο-χάρτη 
ονοµάζεται «επίπεδο δεδοµένων» (data layer). 
 
 
 
Layer management 
 

   •  Στην περιοχή «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer Management), σύρετε και  
                 τοποθετήστε το πολυγωνικό επίπεδο δεδοµένων «Χρήσεις γης» (Landuse),  
                 κάτω από το επίπεδο δεδοµένων  «Tmb1». Τώρα, ο ψηφιδωτός χάρτης «Tmb1»  
       εµφανίζεται στην κορυφή του πολυγωνικού χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse). 

  
   •  Πατήστε το κουµπί «Κανονικό»  (Normal) στη «Γραµµή Εργαλείων» (Toolbar)   του    
       παράθυρου-χάρτη, για να επιστρέψετε, από τη  «Μεγέθυνση» (Zoom In),  στη µορφή    
       «Κανονικό» (Normal) και µετά κάντε αριστερό κλικ σε διάφορα εικονοστοιχεία (pixels).   
       Οι τιµές που εµφανίζονται στο χάρτη, είναι οι τιµές του ψηφιδωτού χάρτη «Tmb1». 
 

             •  Κάντε διπλό κλικ στο «Tmb1» στην περιοχή «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer  
                Management). Εµφανίζεται το κουτί διαλόγου του ψηφιδωτού χάρτη «Tmb1»  
                «Επιλογές Εµφάνισης – Ψηφιδωτός Χάρτης» (Display Options – Raster Map).  
 

   •  Στο κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Ψηφιδωτός Χάρτης» (Display Options –     
       Raster Map)  καθαρίστε το κουτί διαλόγου «Πληροφορίες» (Info). Αυτό σηµαίνει, ότι    
       δεν θα βλέπετε, πλέον, τις τιµές των εικονοστοιχείων (pixels), όταν κάνετε κλικ στο χάρτη.  
 
   •  Δεχθείτε όλες τις άλλες ρυθµίσεις  και κάντε κλικ στο OK. Παρατηρήστε, ότι στην περιοχή    
       «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer Management) το – i – µπροστά από το κουτί    
       διαλόγου «Tmb1» έχει εξαφανιστεί. 
 
   •  Μετακινείστε πάλι , µε το δείκτη του ποντικιού, µέσα στο χάρτη, µε πατηµένο το αριστερό  
       πλήκτρο του ποντικιού. Οι κλάσεις (είδη-τύποι), που µπορείτε να διαβάσετε στο χάρτη,   
       είναι οι ονοµασίες των κλάσεων του πολυγωνικού «Χρήσεις γης» (Landuse). 

 
 
 

Το παράθυρο «Πληροφορίες εικονοστοιχείου» (pixel Information window) 
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Το ILWIS διαθέτει ένα ειδικό εργαλείο, µε το οποίο µπορείτε να εξετάσετε πολλαπλούς χάρτες και 
συνδεδεµένους πίνακες, ταυτόχρονα.: Το παράθυρο «Πληροφορίες εικονοστοιχείου» (pixel 
information window). 
 

 •  Στο παράθυρο-χάρτη, ανοίξτε το µενού «Αρχείο» (File)  και επιλέξτε «Άνοιγµα   
          Πληροφοριών Εικονοστοιχείου» (Open Pixel Information). Ανοίγει το  
           παράθυρο «Πληροφορίες Εικονοστοιχείου» (pixel information window), σχήµα  7. 

 
 

Σχήµα 7: Το παράθυρο «Πληροφορίες εικονοστοιχείου» (pixel information) του ILWIS. 
 
!  Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε το παράθυρο «Πληροφορίες Εικονοστοιχείου», (pixel 
information window), pπατήστε το πλήκτρο F1 ή ανοίξτε το µενού «Βοήθεια» (Help) και επιλέξτε 
«Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο» (Help on this Window). 
 

    •  Τοποθετήστε το ένα παράθυρο δίπλα στο άλλο και µετακινείστε το δείκτη του ποντικιού  
           •  Κλείστε το παράθυρο «Πληροφορίες Εικονοστοιχείου», µε διπλό κλικ στο «Εικονίδιο   
            Ελέγχου Μενού»  (Control menu icon). 

   •   Στην περιοχή «Διαχείριση Επιπέδου» (Layer Management)  επεκτείνετε το δέντρο    
           «Ιδιότητες» (Properties)  του πολυγωνικού χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse) και   
            κάντε διπλό κλικ στο  «Χρήση γης – Πεδίο Κλάση» (Landuse – Domain Class), για  
            να ανοίξει ο επεξεργαστής (editor) «Πεδίο Κλάση» (Domain Class), σχήµα 8. 
 
Όπως µπορείτε να δείτε, το πεδίο «Χρήσεις γης» (Landuse)περιέχει όλες τις δυνατές 
ονοµασίες  «κλάση» του πολυγωνικού χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse). Είναι, απλά, µία 
λίστα όλων των τύπων χρήσης γης, που µπορούν να περιληφθούν στο χάρτη.  
 
Επεξεργαστής «Πεδίο Κλάση» (Domain Class editor) 
 

 
Σχήµα 8 :  Ο  επεξεργαστής  ‘’Πεδίο Κλάση’’ (Domain Class – editor). 
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! Για περισσότερες πληροφορίες του επεξεργαστή «Πεδίο Κλάση» (Domain Class), πατήστε το 
πλήκτρο F1 ή ανοίξτε το µενού «Βοήθεια» (Help)  και επιλέξτε  «Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο» 
(Help on this Window). 
 
Στο κεφάλαιο (τµήµα) 2.3 του «ILWIS 3.4 – Οδηγός Χρήστη» (ILWIS 3.4 - User’s Guide, 
µπορείτε να εξασκηθείτε, µε διάφορους τύπους πεδίων. 
 

 •  Κλείστε τον επεξεργαστή «Πεδίο Κλάση» (Domain Class). 
 

             •  Η περιοχή «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer Management)  δείχνει το   
                 «Υπόµνηµα» (Legend) του χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse), ο οποίος  
                 είναι, στην πράξη, αναπαράσταση του «Χρήσεις γης» (Landuse).  
                 Κάντε διπλό κλικ στη λέξη «Υπόµνηµα» (Legend), στην περιοχή  
                 «Διαχείριση Επιπέδου» (Layer Management). Ανοίγει ο επεξεργαστής  
                 «Αναπαράσταση» (Representation Class), σε πολυγωνική µορφή (σχήµα 9).                         
 
 
Επεξεργαστής «Κλάση – Αναπαράσταση» (Representation Class editor) 
 

 

 
 
 

Σχήµα  9 : Ο  επεξεργαστής ‘’Κλάση Παρουσίαση’’ (The Representation Class editor) 
 

! Περισσότερες πληροφορίες  για τον επεξεργαστή «Κλάση Παρουσίαση» (Representation 
Class)  παίρνετε µε το πλήκτρο F1 ή ανοίγοντας  το µενού «Βοήθεια» (Help)  και µε την επιλογή 
«Βοήθεια σ’ αυτό το παράθυρο» (Help on this Window). 
 
 
Όπως ένα πεδίο καθορίζει τα θέµατα που αποθηκεύονται σ’ ένα χάρτη ή σ’ ένα πίνακα ή σε µία 
στήλη, µία παρουσίαση καθορίζει πως θα εµφανιστούν αυτά τα θέµατα σε µία οθόνη ή σε µία 
εκτύπωση (π.χ, χρώµα). Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα χρώµατα, µε κλικ πάνω στο θέµα και µετά να 
αλλάξετε το ποσοστό του Κόκκινου/Πράσινου/Μπλε, σύροντας το χειριστήριο ολίσθησης στον 
«Χρωµατικό Ρυθµιστή» (Color Slider) ή επιλέγοντας ένα χρώµα στον  «Επιλογέα Χρωµάτων» 
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(Color Selector)  ή µε διπλό κλικ σ’ ένα θέµα, στον επεξεργαστή «Παρουσίασης» 
(Representation editor). 
 

 •  Ασκηθείτε µε αλλαγές  χρωµάτων, όπως περιγράφτηκε παραπάνω. 
 

            •  Κοιτάξτε τα θέµατα των άλλων µενού, δοκιµάστε µερικά απ’ αυτά και κλείστε τον   
                επεξεργαστή «Κλάση Παρουσίαση» (Representation Class). 
 

•  Κατόπιν, πηγαίνετε στην περιοχή «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer Management),    
    επιλέξτε τον πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse) και κάντε κλικ στο    
    κουµπί    «Διαγραφή Επιπέδου» (Remove Layer) στη «Γραµµή Εργαλείων»    
    (Toolbar)  του παραθύρου-χάρτη. Εµφανίζεται το κουτί «Διαγραφή Επιπέδου»  
    (Remove Layer),  µε την ερώτηση : «∆ιαγραφή του Πολυγωνικού Χάρτη  
  “Χρήσεις γης”. Είσαι βέβαιος;» (Remove Polygon Map  
  “Landuse”. Are you sure?)   
 
•  Απαντήστε  «Ναι» (Yes), στην ερώτηση. 
 
 

Πολυγωνικός χάρτης (Polygon map) 
 
 
Τώρα, θα δούµε τον πολυγωνικό χάρτη «Οικοδοµικό τετράγωνο» (Cityblock), που 
περιλαµβάνει τα οικοδοµικά τετράγωνα µιας περιοχής της πόλης «Κοτσαµπάµπα». 
 

  •  Τοποθετήστε τον πολυγωνικό χάρτη «Οικοδοµικό τετράγωνο» (Cityblock) στο 
παράθυρο-χάρτη, κάντε µεγέθυνση και µετά κάντε κλικ σε διάφορα οικοδοµικά τετράγωνα, για να 
δείτε τι περιέχουν.  
 
Θα δείτε, ότι κάθε οικοδοµικό τετράγωνο χαρακτηρίζεται (ταυτοποιείται) από έναν αριθµό. Αυτοί οι 
χαρακτηριστικές ταυτοποιήσεις (IDs) είναι συνήθως, καθαροί αριθµοί, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
σηµασία. Περισσότερες πληροφορίες, για κάθε διαφορετικό οικοδοµικό τετράγωνο, µπορείτε να 
πάρετε από τον πίνακα ιδιοτήτων, που είναι συνδεδεµένος µε το χάρτη. 

 

    •  Στην περιοχή «Διαχείριση Επιπέδων» (Layer Management) pκάντε διπλό κλικ   
         στον πολυγωνικό χάρτη  «Οικοδοµικό τετράγωνο» (Cityblock), για να   
         ανοίξετε το κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Πολυγωνικός Χάρτης»   
        (Display Options – Polygon Map). 

 
            •  Επιλέξτε το κουτί ελέγχου «Ιδιότητα» (Attribute), και µετά επιλέξτε τη στήλη  
                ιδιοτήτων «Χρήσεις γης» (LandUse), µε την «Παρουσίαση»  
               (Representation) «Χρήσεις γης - Πόλη» (City_Landuse) και κάντε  
                κλικ στο OK.  
 
 
Ο πολυγωνικός χάρτης «Οικοδοµικό τετράγωνο» (Cityblock) εµφανίζει τους 
υπάρχοντες τύπους (κλάσεις) χρήσης γης, σε  κάθε οικοδοµικό τετράγωνο. 
 
 
Γραµµικός χάρτης (Segment map) 
 
Ας προσθέσουµε, τώρα, άλλο ένα επίπεδο δεδοµένων στο παράθυρο-χάρτη :  ένα γραµµικό  χάρτη, 
που περιέχει ψηφιοποιηµένες  ισοϋψείς (ή περιµετρικές) γραµµές.   
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 •   Κάντε κλικ στο κουµπί   «Ολόκληρος Χάρτης» (Entire Map)  και προσθέστε το 
γραµµικό χάρτη «Ισοϋψείς» (Contour). 
Στο κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Γραµµικός Χάρτης» (Display Options - 
Segment Map), επιλέξτε το κουτί ελέγχου «Πληροφορίες» (Info), δεχθείτε όλες τις  
υπάρχουσες ρυθµίσεις και κάντε κλικ στο OK. Ο γραµµικός χάρτης «Ισοϋψείς» 
(Contour) προστέθηκε, τώρα, στο παράθυρο-χάρτη. 

 
             •   Κάντε κλικ στις γραµµές των ισοϋψών (ή ορίων) και δείτε τη σηµασία τους. 
 
Οι γραµµές των ισοϋψών (ή ορίων) είναι κωδικοποιηµένες σύµφωνα µε το υψόµετρό τους.  Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, τα περιεχόµενα δεν αντιστοιχούν σε  κλάσεις, αλλά σε τιµές.  Ο χάρτης 
«Ισοϋψείς» (Contour), δηλαδή, έχει «πεδίο τιµή». 
 
 

     •  Ανοίξτε το πεδίο (domain)   «Ύψος» (Height). 
 
Ένα πεδίο τιµή (domain value) εµφανίζεται, τελείως διαφορετικό από ένα  “πεδίο κλάση” ή  ένα 
“πεδίο ID” . Δεν είναι µία λίστα ονοµασιών ή κωδικών, αλλά ένας καθορισµός  ορισµένων τιµών, που 
θα χρησιµοποιηθούν σ’ ένα χάρτη ή σε µία στήλη. Για την περιοχή «Κοτσαµπάµπα», οι τιµές του 
ύψους κυµαίνονται από 2.500 µέχρι 4.600 µέτρα. 
 

      •  Κλείστε το πεδίο (domain)  «Ύψος» (Height). 
 
             •  Στον «Κατάλογο» (Catalog), κάντε δεξί κλικ στο πεδίο (domain) «Ύψος»    
       (Ηeight) και επιλέξτε την εντολή «Ιδιότητες» (Properties) από το προσωρινό µενού   
                 κειµένου. 
                Ανοίγει το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties). Όπως µπορείτε να δείτε, το πεδίο (domain)     
                «Ύψος» (Height) έχει µία τιµή παρουσίασης, µε την ονοµασία  «Ύψος»   
       (Height). 
 
             •  Κλείστε το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) και ανοίξτε την παρουσίαση «Ύψος»   
               (Height). Ανοίγει ο επεξεργαστής «Παρουσίαση Τιµή» (Representation Value). 
 
             •  Παρατηρήστε την παρουσίαση (representation) «Ύψος» (Height). 
 
Μία παρουσίαση για ένα «πεδίο τιµή» ορίζεται µε βάση έναν αριθµό ορισµένων τιµών, µεταξύ των 
οποίων αλλάζουν τα χρώµατα , από ένα χρώµα σε άλλο, µε ορισµένο βήµα αλλαγής, που καθορίζεται 
από το χρήστη. 
 
! Περισσότερες πληροφορίες  για τον επεξεργαστή «Παρουσίαση Τιµή» (Representation Value), 
µπορείτε να πάρετε, µε το πλήκτρο F1 ή να ανοίξετε το µενού «Βοήθεια» (Help) και να επιλέξετε 
«Βοήθεια σ’ αυτό το Παράθυρο» (Help on this Window). 
 
 
Σηµειακός χάρτης (Point map) 
 
Τέλος, ας ρίξουµε και µια µατιά στο σηµειακό χάρτη «Βροχόπτωση» (Rainfall), που 
περιλαµβάνει πλασµαστικές τοποθεσίες σταθµών βροχόπτωσης, στην περιοχή «Κοτσαµπάµπα». 
 

       •  Κλείστε τον επεξεργαστή «Παρουσίαση Τιµή» (Representation Value) και σύρετε   
                 (drag and drop) το σηµειακό χάρτη «Βροχόπτωση» (Rainfall) στο παράθυρο-  
                 χάρτη. Εµφανίζεται το κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Σηµειακός Χάρτης»  
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            (Display Options - Point Map). Παρατηρήστε, ότι ο σηµειακός χάρτης  
             «Βροχόπτωση» (Rainfall) χρησιµοποιεί ένα πεδίο ID (ID domain), στο οποίο  
             κάθε ονοµασία ισχύει για ένα και µόνο σταθµό βροχόπτωσης. 
             •  Επιλέξτε το κουτί ελέγχου «Κείµενο» (Text). Εµφανίζονται µερικές ακόµη επιλογές    
             κειµένου. 
             •  Κάντε κλικ στο κουµπί «Γραµµατοσειρά» (Font), για να ανοίξετε το κουτί διαλόγου  
             «Γραµµατοσειρά» (Font). 
             •  Στο κουτί διαλόγου «Γραµµατοσειρά» (Font), επιλέξτε «Γραµµατοσειρά» (Font):   
             Arial, «Στυλ Γραµµατοσειράς» (Font Style): «Κανονικό» (Regular) και  
             «Μέγεθος» (Size): 8 και κάντε κλικ στο OK. 
             •  Στο κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης – Σηµειακός Χάρτης» (Display Options  
            – Point Map), επιλέξτε «Χρώµα κειµένου» (Text Color): «Κίτρινο» (Yellow)  
             και κάντε κλικ στο κουµπί «Σύµβολο» (Symbol). 
             •  Στο κουτί διαλόγου «Σύµβολο» (Symbol) επιλέξτε «Τύπος Συµβόλου» (Symbol Type):    
             «Απλό» (Simple), «Σύµβολο» (Symbol): «Τετράγωνο» (Square), «Μέγεθος»    
            (Size): 5, «Χρώµα Γεµίσµατος» (Fill Color): «Κίτρινο» (Yellow), «Πάχος   
            Γραµµής» (Line Width): 1, και «Χρώµα» (Color): «Κόκκινο» (Red). 
             •  Κάντε κλικ στο OK,  στο κουτί διαλόγου «Σύµβολο» (Symbol). 
             •  Κάντε κλικ στο OK, στο κουτί διαλόγου «Επιλογές Εµφάνισης - Σηµεία» (Display   
            Options – Points). Ο σηµειακός χάρτης προστέθηκε, τώρα, στο παράθυρο-χάρτη. 
             •  Κλείστε το παράθυρο-χάρτη, όταν τελειώσετε την άσκηση. 
 
 
Ιδιότητες αντικειµένων (Object properties) 
 
Όπως είδατε σε προηγούµενα κεφάλαια, διαφορετικά δεδοµένα και συνοδευτικά (συµπληρωµατικά) 
αντικείµενα  απαιτούνται, για το σχηµατισµό ενός χάρτη στο ILWIS. Οι ιδιότητες ενός αντικειµένου 
δείχνουν ποια συνοδευτικά αντικείµενα  χρησιµοποιούνται, για ένα αντικείµενο δεδοµένων ή ένα 
άλλο συνοδευτικό αντικείµενο. Ένας διανυσµατικός χάρτης  χρειάζεται ένα σύστηµα συντεταγµένων, 
ένα πεδίο και µία παρουσίαση. Αυτά τα συνοδευτικά αντικείµενα χρειάζονται, επίσης, για τους 
ψηφιδωτούς χάρτες, µαζί µε έναν άλλο τύπο συνοδευτικού αντικειµένου : Τη γεωαναφορά  
(georeference). 
 
 
Στα σχήµατα 2.4 και 2.5 του «ILWIS 3.4 – Οδηγός Χρήστη» (ILWIS 3.0 - User’s Guide), 
φαίνεται µία σχηµατική παρουσίαση  των ιδιοτήτων των διανυσµατικών και ψηφιδωτών χαρτών. Για 
να κατανοήσετε πλήρως αυτά τα σχήµατα, καλό είναι να δείτε τις ιδιότητες του πεδίου (domain) 
«Χρήσεις γης» (Landuse). 
 
 

 •  Δείτε τα σχήµατα 2.4 and 2.5 του «ILWIS 3.4 – Οδηγός Χρήστη» (ILWIS 3.0 - User’s 
Guide). 

              •  Στον «Κατάλογο» (Catalog), κάντε δεξί κλικ στο πεδίο τύπου «Χρήσεις γης»      
      (Landuse) και επιλέξτε «Ιδιότητες» (Properties) στο εµφανιζόµενο προσωρινό  
               µενού. Ανοίγει το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties). 
              •  Κάντε κλικ στη  ετικέτα «Χρήση από» (Used By). 
 
Βλέπετε µία λίστα αντικειµένων που χρησιµοποιούν το πεδίο (domain)  «Χρήσεις γης» 
(Landuse): ψηφιδωτός χάρτης «Χρήσεις γης» (raster map Landuse),  Πολυγωνικός 
χάρτης  «Χρήσεις γης» (polygon map Landuse), πίνακας  «Χρήσεις γης» (table 
Landuse) και  παρουσίαση «Χρήσεις γης» (representation Landuse) 
. 

 •  Συγκρίνετε το αποτέλεσµα  µε το σχήµα Figure 2.4 και µετά κλείστε το φύλλο  
         «Ιδιότητες» (Properties). 
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Εξαρτήσεις (Dependencies) 
 
Όταν χάρτες χρησιµοποιούνται, για δηµιουργία άλλων χαρτών, για παράδειγµα  εκτελώντας µια  
λειτουργία ή µια έκφραση, τότε αυτή η λειτουργία ή έκφραση  και η ονοµασία του εισαγόµενου χάρτη 
αποθηκεύονται στο νέο χάρτη. Αυτή η λειτουργία καλείται «εξάρτηση» (dependency), στο ILWIS. 
Έτσι, οι εξαγόµενοι χάρτες γνωρίζουν πως δηµιουργήθηκαν και από ποιους χάρτες, πίνακες ή στήλες 
εξαρτώνται. Αυτοί οι εξαγόµενοι (παραγόµενοι) χάρτες καλούνται (ονοµάζονται) «αντικείµενα 
εξαρτηµένων δεδοµένων» (dependent data objects). Το ίδιο ισχύει για τους πίνακες και τις στήλες. Η 
λειτουργία ή έκφραση που αποθηκεύτηκε στα αντικείµενα εξαρτηµένων δεδοµένων καλείται 
(ονοµάζεται)  καθορισµός – προσδιορισµός  (definition). 
 
Ας δούµε ένα παράδειγµα. Ο πολυγωνικός χάρτης «Χρήσεις γης» (Landuse) 
χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε τη γεωαναφορά, για να δηµιουργηθεί ο ψηφιδωτός «Χρήσεις 
γης» (Landuse). Αυτή η δηµιουργία  φαίνεται στο σχήµα 10. 
 
 

 
 

 
Figure 10: Η σύνδεση εξάρτησης µεταξύ αντικειµένων. Ο δηµιουργούµενος ψηφιδωτός 

                   χάρτης προέρχεται από έναν πολυγωνικό χάρτης και µία γεωαναφορά, µε τη 
             χρήση της λειτουργίας «Πολυγωνικός σε ψηφιδωτό» (Polygon to Raster). 

 
 
Ο εξαρτηµένος ψηφιδωτός χάρτης, ο οποίος είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας «Πολυγωνικός σε 
ψηφιδωτό» (Polygon to Raster), π.χ. η λειτουργία  “Ψηφιοποίηση Πολυγωνικού Χάρτη - 
Rasterize Polygon Map”, περιέχει πληροφορίες των πηγαίων αντικειµένων, από τα οποία 
δηµιουργήθηκε. Σ’ αυτήν την περίπτωση ένας πολυγωνικός χάρτης και µία γεωαναφορά. 
Ας ελέγξουµε, τώρα, αυτό το παράδειγµα, στην οµάδα δεδοµένων. 
 

 •  Κάντε κλικ στον «Κατάλογο» (Catalog) και δεξί κλικ στον ψηφιδωτό χάρτη   
                «Χρήσεις γης» (Landuse) και επιλέξτε «Ιδιότητες» (Properties),  στο  
                εµφανιζόµενο προσωρινό µενού. 
                Ανοίγει το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties), µε τίτλο : «Ιδιότητες του Εξαρτηµένου    
              Ψηφιδωτού Χάρτη “Χρήσεις γης”» (Properties of Dependent Raster Map  
               “Landuse”),  σχήµα 11. 
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Στο σχήµα 11, η ετικέτα «Ψηφιδωτός Χάρτης» (Raster Map) δίνει πληροφορίες για τα 
συνοδευτικά αντικείµενα (service objects) αυτού του χάρτη και πληροφορίες, πως δηµιουργήθηκε ο 
χάρτης, π.χ.  «Καθορισµός» (Definition): 
 

 
 

Σχήµα 11:  Το φύλλο  «Ιδιότητες» (Properties sheet). 
 
Η ετικέτα «Ψηφιδωτός Χάρτης» (Raster Map) δίνει πληροφορίες για τα συµπληρωµατικά-
συνοδευτικά αντικείµενα του χάρτη και πληροφορίες πως δηµιουργήθηκε ο χάρτης (π.χ. 
«Καθορισµός» - Definition): 
! Κάντε κλικ στο κουµπί H «Βοήθεια» (Help)  για να δείτε πιο λεπτοµερείς πληροφορίες, στο 
κουτί διαλόγου «Ιδιότητες Ψηφιδωτού Χάρτη» (Raster Map Properties). 
 

 •  Κάντε κλικ στην ετικέτα «Εξάρτηση» (Dependency). Παρατηρήστε ότι η γραµµή   
           κάτω από την έκφραση  «ΨηφιοποιηµένοςΠολυγωνικόςΧάρτης(Χρήσεις   
     γης.mpa, Κοτσαµπάµπα.grf)»     
    [MapRasterizePolygon(Landuse.mpa,Cochabamba.grf] γράφει :   
          «Αντικείµενο προς ενηµέρωση» (Object is up-to-date). 

 
Αυτό σηµαίνει, ότι κανένα από τα πηγαία (αρχικά) αντικείµενα  (π.χ. ο πολυγωνικός χάρτης 
Χρήσεις γης - Landuse και η γεωαναφορά Κοτσαµπάµπα - Cochabamba) έχουν 
ενηµερωθεί, κατά τη δηµιουργία του εξαρτηµένου ψηφιδωτού χάρτη.  
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 •  Κλείστε το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) του ψηφιδωτού χάρτη «Χρήσεις  
     γης» (Landuse). 

                   •  Στο Κύριο Παράθυρο, κάντε κλικ στο κουµπί   «Λεπτοµέρειες» (Details)  στη   
                 «Βασική Γραµµή Εργαλείων» (Standard toolbar). Ο «Κατάλογος» (Catalog),  
                 που είναι ενεργός, αλλάζει, από «Επισκόπηση Λίστας» (List View), σε  
                 «Επισκόπηση Λεπτοµερειών» (Details View). 
                   •  Παρατηρήστε τις στήλες D, C, U και «Μεταβολές» (Modified). Θα δείτε, ότι όλοι οι   
                  χάρτες  έχουν µεταβληθεί την ίδια ηµέρα και ώρα και ότι ο ψηφιδωτός χάρτης   
                  «Χρήσεις γης» (Landuse) είναι «Εξαρτηµένος - D» (Dependent-D),   
                 «Υπολογισµένος - C» (Calculated-C) και «Ενηµερωµένος - U» (Up-to-Date-U). 
 
Τώρα, θα ενηµερώσουµε τον πηγαίο (αρχικό) πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης» (Landuse). 
 
 

 • Στον «Κατάλογο» (Catalog) κάντε δεξί κλικ στο πολυγωνικό χάρτη «Χρήσεις γης»   
   (Landuse) και επιλέξτε  «Επεξεργασία» (Edit) από το προσωρινό-εµφανιζόµενο µενού. 

 
              •  Στον επεξεργαστή «Πολύγωνο» (Polygon) αλλάξτε, για παράδειγµα, το πολύγωνο   
                «Λίµνη» (Lake), κοντά στο «Κέντρο πόλης» (Urban centre), σε «Προάστια» (Urban  
               periphery) και κλείστε το παράθυρο. 
 
 
Ο πολυγωνικός χάρτης ενηµερώθηκε. Στον «Κατάλογο» (Catalog) του Κύριου Παραθύρου µπορείτε 
να δείτε, ότι ο πολυγωνικός χάρτης «Χρήσεις γης» (Landuse) έχει µεταβληθεί και ότι ο 
ψηφιδωτός χάρτης  «Χρήσεις γης» (Landuse) είναι τώρα «Εξαρτηµένος - D» (Dependent 
- D), «Υπολογισµένος - C» (Calculated - C) και «Ενηµερωµένος - N» (Not Up-to-Date  - N). 
 

     •  Ανοίξτε το φύλλο «ιδιότητες» (Properties) sτου ψηφιδωτού χάρτη «Χρήσεις γης»  
   (Landuse). Στην ετικέτα «Εξάρτηση» (Dependency) βλέπετε : «Το αντικείµενο     
   δεν είναι προς ενηµέρωση : Χρήσεις γης.mpa» - ηµεροµηνία    
   [Object is not up-to-date: Landuse.mpa (day date time)]. 

 
Είναι σηµαντικό να θυµάστε, ότι οι εξαρτηµένοι χάρτες  δεν ενηµερώνονται αυτόµατα. Το ILWIS 
φυλάσσει τις ηµεροµηνίες, που τα πηγαία αντικείµενα  µεταβλήθηκαν. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο 
κουµπί «Πράξη ενηµέρωσης» (Make Up-to-Date) στην ετικέτα «Εξάρτηση» (Dependency) του 
φύλλου «Ιδιότητες» (Properties), το ILWIS θα σας ερωτήσει, αν θέλετε να υπολογίσετε και πάλι το 
χάρτη. 
 

         •  Κάντε κλικ στο κουµπί «Να γίνει Ενηµέρωση» (Make Up-to-Date). Εµφανίζεται ένα     
                  µήνυµα  «Έλεγχος Ενηµέρωσης» (Check Up-to-date) µε την ερώτηση «Ο  
        Εξαρτηµένος ψηφιδωτός Χάρτης “Χρήσεις γης” δεν είναι     
        ενηµερωµένος. Θέλετε να τον ενηµερώσετε;» (Dependent raster   
        map “Landuse” is not up-to-date. Recalculate it to make it    
        up-to-date?) 

    •  Απαντήστε «Ναι» (Yes) στην ερώτηση, για να  υπολογίσετε πάλι (recalculate) το     
        χάρτη. 
    •  Ανοίξτε το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) του ψηφιδωτού χάρτη «Χρήσεις γης»  
   (Landuse). Στην ετικέτα n the Dependency tab you see that the Object is up-to-  
       date again. 
    •  Κάντε κλικ στο κουµπί «Δηµιουργία Χώρου στο Δίσκο» (Release Disk Space).    
        Εµφανίζεται το κουτί διαλόγου «Δηµιουργία Χώρου στο Δίσκο» (Release Disk   
       Space). 
    •  Κάντε κλικ στο «Ναι» (Yes),  στο κουτί διαλόγου «Δηµιουργία Χώρου στο Δίσκο»   
        (Release  Disk Space). Το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) κλείνει. 
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Τώρα, το αρχείο πραγµατικών δεδοµένων του ψηφιδωτού χάρτη διαγράφεται. Παραµένει µόνο ο 
καθορισµός  του χάρτη, έτσι ώστε ο χάρτης µπορεί πάντα να υπολογιστεί (ενηµερωθεί) και πάλι. Στον 
«Κατάλογο» (Catalog) του Κυρίου Παραθύρου βλέπετε, ότι  ο ψηφιδωτός χάρτης «Χρήσεις 
γης» (Landuse) είναι τώρα «Εξαρτηµένος - D» (Dependent -D), «Μη υπολογισµένος - N» 
(Not Calculated -N) και «Μη ενηµερωµένος - N» (Not Up-to-Date -N). Θα υπολογίσουµε πάλι 
(recalculate) το αρχείο δεδοµένων του παρακάτω ψηφιδωτού χάρτη. 
 

    •  Ανοίξτε το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) του ψηφιδωτού χάρτη «Χρήσεις γης»   
      (Landuse). 
 
          •  Στην ετικέτα «Εξάρτηση» (Dependency), κάντε κλικ στο κουµπί «Υπολόγισε»    
            (Calculate). 
 
Εµφανίζεται ένας  «Δείκτης-ράβδος  προόδου»  (tranquilizer)  iπου δείχνει την πρόοδο υπολογισµού 
του χάρτη. Στο τέλος, ο ψηφιδωτός χάρτης «Χρήσεις γης» (Landuse) iείναι πάλι  
«Εξαρτηµένος - D» (Dependent -D), «Υπολογιµένος - C» (Calculated -C) και «Ενηµερωµένος 
- U» (Up-to-Date -U). 
 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα  να µετατρέψετε ένα χάρτη ή πίνακα ή στήλη, από ένα εξαρτηµένο 
αντικείµενο σε  πηγαίο (αρχικό) αντικείµενο. Στην περίπτωση αυτή θα σπάσετε το σύνδεσµο 
εξάρτησης (dependency link). Μετά, όµως, ο χάρτης δεν µπορεί ενηµερωθεί πλέον, από το φύλλο 
«Ιδιότητες» (Properties). Οπότε, πρέπει να πραγµατοποιήσετε πάλι τη διαδικασία . 
 

 •  Ανοίξτε το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) του ψηφιδωτού χάρτη «Χρήσεις γης»   
     (Landuse). 
 
     •  Στην ετικέτα «Εξάρτηση» (Dependency), κάντε κλικ στο κουµπί «Κατάργηση     

        Συνδέσµου Εξάρτησης» (Break Dependency Link). 
 

 Εµφανίζεται το µήνυµα  «Κατάργηση Συνδέσµου Εξάρτησης» (Break    
 Dependency Link). 
 

•  Επιβεβαιώστε την ερώτηση µε «Ναι» (Yes). Το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties)     
    κλείνει. 
 
•  Ανοίξτε πάλι το φύλλο «Ιδιότητες» (Properties) και παρατηρήστε τη διαφορά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translation  in  Greek : 
 

Stamatis  VOUDOURIS 
Geologist 
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