
Το  λογισμικό  WorldWide Telescope επιτρέπει  στον 
υπολογιστή  σας  να  λειτουργήσει   ως  ένα  εικονικό 
τηλεσκοπίου, που συνενώνει εικόνες από το έδαφος και το 
διάστημα για μια απρόσκοπτη εξερεύνηση του σύμπαντος. 

Είναι  μια  εφαρμογή  η  οποία  τρέχει  σε  Windows περιβάλλον  και 
χρησιμοποιεί  εικόνες  και  δεδομένα  που  αποθηκεύονται  στους 
απομακρυσμένους  εξυπηρετητές  ώστε  να  είσαστε  σε  θέση  να 
διερευνήσετε ορισμένες από τις υψηλότερες σε ευκρίνεια  και ανάλυση 
απεικονίσεις του σύμπαντος, διαθέσιμες σε πολλαπλά μήκη κύματος. 

Το  WorldWide Telescope σχεδιάστηκε  σύμφωνα  με  την  τεχνολογία 
υψηλής οπτικής εμπειρίας της  Microsoft και  επιτρέπει  την ομοιογενή 
περιήγηση  καθώς  και  τη  βαθιά  εστίαση  σε  περιοχές  γύρω  απο  τον 
νυχτερινό  ουρανό,  τους  πλανήτες,  καθώς και  του  περιβάλλοντος.  Το 
εργαλείο  αυτό  μπορεί  να  συνδυάζει  εικόνες  πληροφορίες  και  ιστορίες 
απο  πολλαπλές  πηγές  μέσω  του  διαδικτύου  προσφέροντας  έτσι  μια 
εξαιρετική εμπειρία. Παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν τώρα να διερευνήσουν 
και να κατανοήσουν το σύμπαν χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή η 
οποία  είναι  πολύ απλή και  φιλική για  τον χρήστη  ακόμα και  όταν οι 
χρήστες είναι μικρά παιδιά.  

WorldWide Telescope
Εγκατάσταση:

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα δωρεάν στη διεύθυνση :
http://digg.com/microsoft/Download_Now_Microsoft_s_WorldWide_Tel
escope_Released (για ευκολία κάντε search: WorldWide Telescope 
download)
Ακολουθήστε τις οδηγίες για εγκατάσταση.

Γενικές οδηγίες χρήσης του προγράμματος :

        1.Κίνηση γύρω απο τον ουρανό κάνοντας  click και σέρνοντας το 
οπτικό πεδίο.
        2. Εστίαση μέσα και έξω ανακυλώντας/κατακυλώντας τον τροχό του 
ποντικιού, πιέζοντας  τα κουμπιά -/+ ή με τα page up/ page down



        3. Με διπλό  click σε ένα αντικείμενο εστιάζετε στο αντικείμενο 
αυτό.
       4. Με δεξί  click σε ένα αντικείμενο εμφανίζεται παράθυρο απο το 
οποίο μπορείτε να μάθετε  περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο 
αυτό.

Πως να δείτε βαθιά μέσα στις εικόνες του χώρου στον 
προσωπικό  σας  υπολογιστή  χρησιμοποιώντας  το 
WorldWide Telescope!

Ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες :

1. Ανοίξτε το προγραμμα και  θα εμφανιστεί  μπροστά σας η πιο κάτω 
οθόνη. 

2.  Το  WorldWide Telescope είναι  προγραμματισμένο  να  ανοίγει 
αυτόματα στην περιοχή της Αμερικής. Κάντε click  στο κουμπί view  και 
στην συνέχεια  πατήστε στο κουμπί  Setup το οποίο βίσκεται μέσα στο 
κουτί Observing Location. Τώρα, επιλέξτε μια πόλη.



3. Ενεργοποιώντας το  View θα δούμε την τρέχουσα όψη της περιοχής 
που  επιλέξαμε,  μαζί  με  τον  ορίζοντα.  Χρησιμοποιώντας  το  Observing 
Time μπορούμε να προχωρήσουμε το ρολόϊ λίγες ώρες ώστε να δούμε 
τον νυχτερινό ουρανό στη συγκεκριμένη περιοχή.



3.Κάντε  click στο  κουμπί  Telescope,  και  στη  συνέχεια  πατήστε  στο 
εικονίδιο Ascom στα δεξιά, για να κατεβάσετε την πλατφόρμα Ascom,



4. Τώρα κάντε  click στο κουμπί  Choose το οποίο βρίσκεται μέσα στο 
πλαίσιο του telescope και επιλέξτε το  driver σας απο την λίστα. Πατήστε 
Properties ώστε να συσταθεί το τηλεσκόπιο σας.



5.  Οι ακριβείς ρυθμίσεις που χρειάζονται θα εξαρτηθούν από το  μοντέλο 
του  τηλεσκοπίου  σας,  και  μπορεί  να  χρειάζεται  να  διεξαχθεί  μια 
διαδικασία ευθυγράμμισης. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο σας.



6. Τώρα κάντε click σε ένα αντικείμενο που θέλετε, ώστε να το επιλέξετε, 
και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  Sync και  Centre, τα οποία βρίσκονται 
στο πλαίσιο του κουμπιού Telescope, για να εστιάσετε το τηλεσκοπιο σας 
στο  αντικείμενο  αυτό.  Με  δεξί  click στο  αντικείμενο  εμφανίζεται 
παράθυρο απο το οποίο μπορείτε να μάθετε  περισσοτερες πληροφορίες 
για το αντικείμενο αυτό.


