תוכנת היפריון
תוכנת היפריון היא התוכנה החדשה והמתקדמת לאסטרולוגיה מבית היוצר של יואב ברצ'יק.
התוכנה מכילה מערכות חישובים ומערכות תצוגה המאפשרות לאסטרולוג מקצועי להפיק את
מירב היעילות מעבודתו ,ותוך כך גם
מאפשרת לתלמידי אסטרולוגיה
להתקדם בתחום ולקבל את העזרה
לה הם נדרשים במהלך לימודיהם.
הפעילות בתוכנה והניווט פותחו
בצורה בה ניתן להתרגל במהירות
ולבצע פעולות שונות בצורה
אינטואיטיבית וקלה .חשוב להקדיש
זמן ולקרוא את מסמכי העזרה בכדי
לזרז את לימוד התפעול ובכדי להגיע
למצב בו מפיקים את כל מה שיש
לתוכנה להציע.
ניווט ותפעול כללי
התוכנה נבנתה מתוך רצון ליעל את הפעילות ועל כן הושקעה מחשבה במינימליזם בתפעול ,שכן
ממילא תחום האסטרולוגיה מורכב מאוד ומכיל אינסוף חישובים ואפשרויות .היה חשוב להוריד
את רמת המורכבות הטכנית ,ועד כמה שניתן ,לייצר קלות ואינטואיטיביות במראה ובתפקוד.
חלקו העליון של המסך מכיל אפשרויות ניווט ותפעול .ניתן לגרור את חלון התוכנה (במידה והוא
אינו פרוש על כל המסך) על ידי לחיצה עם העכבר בחלק העליון וגרירה ,מבלי לשחרר את
הלחיצה.
בצד ימין של השורה העליונה ישנם שלושה אייקונים המאפשרים סגירת התוכנה ,או הגדלה
והקטנה שלה ,כפי שיש בכל חלון ראשי של תוכנת חלונות.

תפריטים :לאחר האייקונים ישנם תפריטים אשר נפתחים בעזרת הקלקה עם העכבר ,הכוללים
את:
כללי – מכיל שיעורי אסטרולוגיה ,מערכת להפקת הורוסקופ יומי ,פתיחה מחודשת של חלונות מחדל.
יחסים – אפשרות לשילוב מפות של שני אנשים לפי שיטות שונות .
מאורות – קישור לחישובי טבלאות של ירחים וליקויים וירח שחור .
אפמרידים – סוגים שונים של ספרי אפמרידים ומיקומי פלנטות מסוגים שונים ואסטרואידים.
כלים – טיפול בברירות המחדל וניהול מאגר הנתונים.

בצד שמאל של השורה העליונה ניתן תמיד לצפות בתאריך ובשעה העדכניים .חשוב ששעון
המחשב יהיה מעודכן שכן התוכנה שואבת ממנו את נתוני התאריך והשעה.

לשוניות :כל המסכים אשר נפתחים בתוכנה ,כגון מסכי הספריה ,המפות ,האפמרידים וכדומה,
מתווספים לחלונות האחרים שכבר פתוחים .כל חלון שנפתח מחובר ללשונית אשר מופיעה
בראש המסך ,בשורת הלשוניות ,מתחת לשורת התפריטים.
כל לשונית נפתחת עם כיתוב ואייקון .האייקון יהיה תמיד שייך לנושא של החלון המשוייך ,למשל,
דף אפמריס יכיל אייקון של ספר האפמריס כפי שמופיע בתפריט ,לשונית של תצוגה של מפה
תכיל אייקון שמשוייך לתצוגת מפות ,לשונית של הספריה תכיל את אייקון הפולדר של הספריה,
וכן הלאה.
כאשר מקליקים על לשונית מסויימת ,החלון המקושר אליה יוצג .כאשר עוברים עם הסמן מעל
לשונית – ללא הקלקה  -יוצגו פרטים על החלון המקושר.
בצידה הימנית של כל לשונית ישנו אייקון סגירה ,איתו ניתן לסגור את הלשונית ואת המסך
המקושר אליה .במידה ושורת הלשוניות תתמלא ,יופיעו חיצים בצד ימין אשר יאפשרו גלילה
ימינה ושמאלה בין הלשוניות.
ניתן לבצע הקלקה ימנית מעל לשונית כלשהי ולקבל את התפריט הבא:
תפריט זה עוזר לטפל בלשונית הספציפית או
בלשוניות אחרות .מומלץ לא לסגור את כל
הלשוניות ,כך שתמיד יישארו הלשוניות של
הספריה ושל הכנסת מפה חדשה פתוחים
ונגישים .במידה ובכל זאת סגרנו את כל
הלשוניות ,ניתן לפתוח מחדש את הספריה
וכו' על ידי בחירה מתפריט ה'כללי'.

התוכנה תמיד נפתחת עם שלושה חלונות (ושלוש לשוניות ) הכוללים את – הכנסת מפה חדשה,
הספריה ומפת שמיים עדכנית אשר ממשיכה לעדכן את עצמה כל מספר שניות .מומלץ להשאיר
את החלונות הנ" ל פתוחים כל הזמן וכך תמיד ניתן יהיה לפעול במהירות ויעילות כאשר מעוניינים
בהכנסת מפה חדשה או מציאת מפה בספריה וכו'.
לשוניות הספריה ומפה חדשה אינן מכילות אייקון סגירה .במידה ובכל זאת מעוניינים לסגור אותן
ניתן לבצע זאת על ידי הקלקה ימנית כפי ש הוסבר.
מומלץ להמשיך ולקרוא על כל המערכות והמסכים הקיימים בתוכנה.

