ספרית מפות
חלון ספרית המפות מכיל את כל המפות שנשמרו .ניתן להציג כל מפה במהירות ,לבצע חיפושים
ומיונים ,לערוך וכן לבצע פעולות חישוב רבות.
מבחינת הפעילות השוטפת ,הספריה
פתוחה כל זמן הפעילות ותמיד ניתן לעבור
אליה על ידי בחירת הלשונית "ספרית
המפות" בשורת הלשוניות בראש המסך .כל
מפה חדשה שניצור ונשמור תתווסף באופן
אוטומטי לרשימה.
במידה ובכל זאת סגרנו את כל החלונות,
תמיד ניתן לפתוח אותה מחדש בעזרת
התפריט הראשי :כללי > הצג חלון ספריה.
במידה ולא סגרנו את הספריה הקודמת
יתקבלו שני חלונות של ספריה.
בימין המסך נמצאת טבלת השמות .הטבלה מכילה רשימה מסודרת של כל המפות בספריה.
הספריה יכולה להכיל ו לטפל ללא בעיה באלפי מפות ואף ב עשרות אלפי מפות .הכמות מוגבלת
לכוח המחשוב והמקום הפנוי בדיסק המחשב.
כל לחיצה על שם מהרשימה תבחר את אותו שם ותציג את המפה הגרפית בצד שמאל לעיון
מהיר .בין תצוגת המפה לבין הרשימה ישנו קו מפצל ,אותו ניתן לגרור עם העכבר בכדי להגדיל
את המפה ולהקטין את הרשימה ,או להפך.
מיון :ניתן לראות שהרשימה מסודרת על פי האלפבית ,בסדר עולה .ניתן לשנות את המיון על ידי
הקלקה על כותרת העמודה .למשל ,הקלקה על העמודה "תאריך" תמיין את הרשימה על פי
התאריך בסדר עולה .הקלקה נוספת על אותה עמודה תציג את המיון בסדר יורד .למשל ,הקלקה
על עמודה "שם" ת מיין את השמות לפי סדר עולה ,ואז הקלקה נוספת תמיין את השמות בסדר
יורד ,דהיינו מהאות 'תו' ,ומטה אל 'אלף'.
חיפוש :ברשימה ארוכה ניתן לחפש ברשימה בקלות .היות והרשימה ממויינת לפי רצוננו ,למשל
לפי סדר האלפבית ,קל לנווט ולגלול מיד למקום הרצוי .ניתן לגלול עם העכבר בסרגל הטבלה ,או
להשתמש במקלדת ( חיצים מעלה מטה ,לחצני  Home Endוגם .) PageDown, PageUp
כאשר נחוץ אמצעי חיפוש נוסף ניתן להשתמש
בתיבת החיפוש .החיפוש בעזרת התיבה הוא יעיל
מאוד ואינטואיטיבי .כל תו שמקלידים מקפיץ את
סמן הרשימה אל המקום הראשון שם נמצא התו –
או רצף התווים – אשר הקשנו .למשל הקשת
האות 'א' תזיז את הסמן אל השם הראשון בו יש
את האות ,בכל מקום שהוא בתוך השם .במידה
ונוסיף את האות ' ב' הסמן יעבור אל המקום
הראשון שם ניתן למצוא את רצף האותיות הנ"ל,

ואם נוסיף 'י' הסמן יעבור למקום הראשון בו ניתן למצוא את הצירוף 'אבי'.
הצגת פרטי מפה :הלחצן הירוק עם סימן הפלוס שנמצא מעל הטבלה מציג ( או מחביא) את
פרטי המפה הנבחרת .כאשר מקישים עליו יופיעו פרטי המפה בחלק העליון של החלון .כל מפה
שנבחר ברשימה תוצג עתה עם הפרטים המלאים .לחיצה נוספת על לחצן זה תחביא את הצגת
הפרטים:

עריכת הפרטים :כאשר בוחרים עם העכבר כל פרט ( בין אם הוא קיים או שעדיין לא הוכנס)
בפרטי המפה ,הדבר מאפשר לערוך או להוסיף את הנתון של אותו פרט .למשל ,אם נקיש עם
העכבר על מספר הטלפון או על כתובת הדואר האלקטרוני וכו' ,יפתח חלון עריכה קטן אשר
יאפשר לנו להקיש פרטים חדשים או לערוך את הקיים.
שליחת מייל :ניתן להקיש על כתובת המייל וזו תפתח את תוכנת הדואר שבמחשב ותאפשר
שליחה מיידית של דואר אל הכתובת המוצגת .חשוב לזכור שאם המחשב אינו מסודר נכון או
שלא קיימת תוכ נת דואר שמוגדרת כברירת מחדל ,התוכנה כמובן לא תהיה מסוגלת להתממשק
נכון.
אפשרויות :לחצן האפשרויות מציג מספר אפשרויות אותן ניתן לבצע עבור המפה הנבחרת
ברשימה .כמו כן ניתן לקבל רשימה זו גם כאשר מקישים קליק -ימני עם העכבר על שם כלשהו
ברשימה:

כפי שניתן לראות בתמונה ,האפשרויות הבאות ניתנות לכל מפה:
הצג מפה גרפית :הכוונה לעמוד חדש שנפתח עם שרטוט המפה ,בו ניתן לבצע פעולות רבות
ולקבל מידע רב נוסף על המפה הכולל טבלאות ,חישובי עתיד וכדומה.
שלח פרטי מפה :שולח את המפה ומעביר למסך "מפה חדשה" כאשר הפרטים של המפה
הנוכחית כבר מוכנסים פנימה ,ועל כן קל ליצור מפה חדשה ,או לשנות ק מעה(? ) ,מתוך המפה
הנבחרת.
חשב מעברי מגורים :פותח חלון חדש המבוסס על מערכת האסטרו -קרטוגרפיה ,דבר המאפשר
לחשב מקומות בעולם בהם דברים ישתנו לרעה או לטובה לבעל המפה ,בהתאם למבחר של
תחומי חיים.
ערוך מסמך עבודה :ברירה זו מאפשרת להכין מסמכים אשר באופן אוטומטי יתקשרו לבעל
המפה .דבר זה נוח לניהול לקוחות והערות אשר מעוניינים לשמור בהקשר לאנשים ספציפיים.
לידות ואירועים היסטוריים :ברירה זו מחב רת במהירות לרשימה באינטרנט בה ניתן לראות
אירועים שונים ואנשים שנולדו באותו יום וחודש כמו בעל המפה .דבר זה עוזר לעיתים להבין את
בעל המפה והפוטנציאל העשוי להיות גלום בו .פעולה זו תפתח את דפדפן המחדל של מערכת
ההפעלה ,ולכן חשוב שהמערכת תהיה תקינה ,וכמובן שהחיבור לאינטרנט יהיה פתוח.
שנה שם :בנוסף לאפשרויות העריכה של כל הפרטים כפי שהוסבר ב'הצגת פרטי מפה' ניתן
לשנות את שם בעל המפה בעזרת ברירה זו.

מחק :פעולה זו תמחק את המפה הנוכחית מהספריה .פעולה זו מוחקת באופן סופי ובלתי הפיך
את המפה וכן כל מסמך אשר קושר אליה.

