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Ζ ΑΚΘΙΖ ΡΖ ΥΩΠΑ ΞΣ ΡΙΑΙΘΞΣ 

freeware chess software 

ελεύθεοξ ρκακιρςικό λξγιρμικό 

Ζ ρκακιρςική εταομξγή «Ζ Αλίκη ρςη υώοα ςξσ ρκακιξύ» αμαπςύυθηκε από ςξμ Άγγελξ Ρπάοςαλη. Ζ ρκακιρςική μηυαμή 

«ΑΚΘΙΖ» πξσ πεοιλαμβάμει,  βαρίρςηκε ρςη μηυαμή “ChessBrainVB” ςξσ Roger Zuehlsdorf (2016 / V3.02 / 32 bit Windows) 

με ιρυύ 2738 ELO ρύμτχμα με ςξ CCRL 40/4, πξσ βαρίρςηκε ρςη μηυαμή “LarsenVB” ςξσ Luca Dormio. Ζ “LarsenVB” 

εμπμεύρςηκε από ςημ “Faile” 0.6 ςξσ Adrien M. Regimbald, πξσ ήςαμ επίρηπ η βάρη ςηπ μηυαμήπ “Sjeng”. Δλεύθεοα 

πμεσμαςικά δικαιώμαςα εταομξγήπ και μηυαμήπ ρύμτχμα με GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V3 

 

εγυειοίδιξ υοήρηπ, έκδξρη 12.0.5 
[ ελέγνςε για μεόςεοη έκδξρη ςξσ εγυειοίδιξσ υοήρηπ εδώ ] 

 

0. ΔΚΑΥΘΡΔΡ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ 

Κειςξσογικό ρύρςημα Microsoft Windows 32bit, Windows XP (service pack 3) ή αμώςεοξ, 
ρε σπξλξγιρςή με επενεογαρςή 2 Core ρςα 2GHz ή αμώςεοξ με ςξσλάυιρςξμ 2 GB RAM. 
Απαιςεί 250 ΛΒ ελεύθεοξ υώοξ ρςξ δίρκξ εγκαςάρςαρηπ. 

 

1. ΑΠΥΘΙΖ ΔΓΙΑΑΡΑΡΖ 

Δπιρκετςείςε ςη ρελίδα www.spartalis.gr/chess και καςεβάρςε ςη μεόςεοη έκδξρη ςξσ 
λξγιρμικξύ κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςημ έκδξρη. Ηα λάβεςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ έμα 
αουείξ .zip. ξ αουείξ ασςό δεμ πεοιέυει ιξύπ αλλά επειδή καςά ςημ μεςατξοά αουείχμ 
μέρχ διαδικςύξσ ρσυμά παοεμβαίμει κακόβξσλξ λξγιρμικό, ρκαμάοεςε ςξ αουείξ .zip 
ποιμ ςξ απξρσμπιέρεςε. Ρε κάθε πεοίπςχρη, η εγκαςάρςαρη γίμεςαι με εσθύμη ςξσ 
υοήρςη. 

Απξρσμπιέρςε ςξ αουείξ SETUP_ALICE_version_υ_υ_υ.zip πξσ καςεβάραςε και ρκαμάοαςε 

και ςοένςε ςξ εκςελέριμξ αουείξ Setup_Alice.exe πξσ πεοιέυει ακξλξσθώμςαπ ςιπ 

ξδηγίεπ. Ζ εγκαςάρςαρη γίμεςαι ρσμήθχπ ρςξ τάκελξ …\Program Files\ALICE IN 

CHESSLAND και έμα εικξμίδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ δημιξσογείςαι ρςημ λίρςα All Programs 

ςξσ σπξλξγιρςή. Λεςά ςημ επιςσυή εγκαςάρςαρη μπξοείςε μα διαγοάφεςε ςo αουείξ .zip 

και ςξ αουείξ Setup_Alice.exe 

 

http://www.spartalis.gr/chess/MANUAL_GR.pdf
http://www.spartalis.gr/chess
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2. ΑΜΑΒΑΗΛΘΡΖ 

Ακξλξσθήρςε ςη διαδικαρία ςηπ αουικήπ εγκαςάρςαρηπ και η Αλίκη θα εγκαςαρςαθεί 

ασςόμαςα ρςξμ ίδιξ τάκελξ με ςημ ποξηγξύμεμη έκδξρη πξσ διαθέςεςε. Ζ μέα 

εγκαςάρςαρη δεμ θα επηοεάρει ςα παιυμίδια πξσ πιθαμόςαςα έυεςε απξθηκεύρει ρςξ 

τάκελξ …\games ξύςε ςιπ οσθμίρειπ ραπ. Δναίοερη απξςελεί ξ τάκελξπ 

…\games\ποξεγκαςεςημέμα ρςξμ ξπξίξ η κάθε έκδξρη εγκαθιρςά μέα παιυμίδια και ίρχπ 

μα αμαβαθμίζει κάπξια από ςα ποξηγξύμεμα, καθώπ και ξ τάκελξπ …\engine μέρα ρςξμ 

ξπξίξ δεμ είμαι τοόμιμξ ξύςε μα απξθηκεύεςε ποξρχπικά αουεία ξύςε μα μεςαβάλλεςε ςα 

σπάουξμςα. Για μα είρςε ρίγξσοξι, μπξοείςε ποιμ ςημ αμαβάθμιρη μα κάμεςε έμα 

ποξρχοιμό αμςίγοατξ ςξσ τακέλξσ …\Program Files\ALICE IN CHESSLAND. Ρε κάθε 

πεοίπςχρη η αμαβάθμιρη γίμεςαι με εσθύμη ςξσ υοήρςη. Για ςιπ πιθαμέπ αλλαγέπ και 

βελςιώρειπ κάθε μέαπ έκδξρηπ, διαβάρςε ςιπ παοαγοάτξσπ «(14.ε) Αμαβαθμίρειπ». 

 

3. ΑΟΔΓΙΑΑΡΑΡΖ 

Για μα απεγκαςαρςήρεςε ςημ εταομξγή από ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, ςοένςε ςξ  Add or 

Remove Programs ρςξ Control Panel ςξσ σπξλξγιρςή ραπ, επιλένςε ςημ εταομξγή ALICE 

IN CHESSLAND και παςήρςε «Απεγκαςάρςαρη» (“Uninstall”). Ζ εταομξγή, ςα παιυμίδια 

και ξι οσθμίρειπ θα υαθξύμ. Δμαλλακςικά μπξοείςε μα διαγοάφεςε ξλόκληοξ ςξ τάκελξ 

…\Program Files\ALICE IN CHESSLAND 

 

4. ΔΙΔΚΔΡΖ 

Δπιλένςε από ςη λίρςα ποξγοαμμάςχμ ςξ ALICE IN CHESSLAND ή εκςελέρςε ςξ αουείξ 

..\Program Files\ ALICE_IN_CHESSLAND \ALICE_IN_CHESSLAND.exe 

Αουικά θα ραπ ζηςηθεί μα επιλένεςε γλώρρα (Δλλημικά ή Αγγλικά): 

 

Αμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςηπ εταομξγήπ 

παοξσριαρςξύμ 

ποξβλήμαςα, διαβάρςε 

ςημ παοάγοατξ  

«15.ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΖ 

ΥΠΖΡΖ ΖΡ 

ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ» 
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Αμέρχπ μεςά ςημ επιλξγή ςηπ γλώρραπ, 

θα εμταμιρςεί μία ξθόμη ραμ ασςή: 

 
 

Δπιλένςε «Οαιυμίδι» για μα παίνεςε μια παοςίδα εμαμςίξμ ςηπ Αλίκηπ ρςξ επίπεδξ πξσ ερείπ 

θα καθξοίρεςε, «Αουική θέρη» για μα ςξπξθεςηθξύμ απλά ξι περρξί ρςημ αουική ςξσπ 

θέρη, «Ιεμή ρκακιέοα» για μα δημιξσογήρεςε μία μέα θέρη «από ςξ μηδέμ», «Γμχρςό 

άμξιγμα» για μα τξοςώρεςε έμα από ςα αμξίγμαςα ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ (150 

ρσγκεμςοχςικά και 10.000 αμαλσςικά αμξίγμαςα)  και «Αουείξ» για μα αμξίνεςε έμα 

ποξϋπάουξμ αουείξ “.ccc” ή “.pgn” 

Αμ επιλένεςε «ΑΙΣΠΞ», η εταομξγή θα ςξπξθεςήρει απλά ςξσπ περρξύπ ρςημ αουική ςξσπ 

θέρη όπξσ ρειοά μα παίνει θα έυει ξ Κεσκόπ και μια ξθόμη ραμ ασςή θα εμταμιρςεί: 

 

 

Όπξιεπ κι αμ είμαι ξι επιλξγέπ ραπ καςά ςημ 

εκκίμηρη ςηπ εταομξγήπ, μπξοείςε ξπξια-

δήπξςε ρςιγμή μα παίνεςε μια παοςίδα εμαμςίξμ 

ςηπ Αλίκηπ επιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι] [Μέξ Οαιυμίδι] [Αλίκη εμαμςίξμ 

αμθοώπξσ] ή παςώμςαπ CTRL-N 

Δπιλένςε [Αλίκη][Δπίπεδξ] και ξοίρςε ςξμ 

μέγιρςξ υοόμξ ρκέφηπ ή ςξ μέγιρςξ βάθξπ 

αμαζήςηρηπ κάθε κίμηρηπ ςηπ μηυαμήπ, για μα 

παίνει εμαμςίξμ ραπ με ιρυύ έχπ και ςα 2738 

ΔΚΞ. 

 

Απξθηκεύρςε ςα παιυμίδια ραπ ή 

τξοςώρςε απξθηκεσμέμα παιυμίδια από 

ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Απξθήκεσρη] και 

[Οαιυμίδι][Άμξιγμα]. 
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5. ΟΑΘΥΜΘΔΘΑ 

Από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Μέξ Οαιυμίδι] επιλένςε: 

[Άμθοχπξπ εμαμςίξμ Αλίκηπ]      για μα παίνεςε με ςη μηυαμή ραμ Κεσκόπ 

[Αλίκη εμαμςίξμ Αμθοώπξσ]      για μα παίνεςε με ςη μηυαμή ραμ Λαύοξπ 

[Άμθοχπξπ εμαμςίξπ Αμθοώπξσ]  για μα παίνεςε μόμξπ ή με άλλξ άμθοχπξ 

[Αλίκη εμαμςίξμ Αλίκηπ]   για μα παίνει η μηυαμή εμαμςίξμ ςηπ 

Ρε όλεπ ςιπ πεοιπςώρειπ ςξ παιυμίδι θα νεκιμήρει από ςημ αουική θέρη απ‟ όπξσ νεκιμά 

ρσμήθχπ μια παοςίδα ρκάκι και θα επιςοέπξμςαι μόμξ ξι έγκσοεπ κιμήρειπ. Ιάμξμςαπ 

κλικ ρςημ εικόμα «Οεοιρρόςεοεπ επιλξγέπ» πξσ θα εμταμιρςεί, μπξοείςε μα 

μεςαβάλλεςε ςξ υοώμα και ςξ επίπεδξ ςηπ Αλίκηπ καθώπ επίρηπ και μα νεκιμήρεςε ςημ 

παοςίδα από ποξκαθξοιρμέμξ ρκακιρςικό άμξιγμα και όυι από ςημ αουική θέρη. Αμ 

θέλεςε μα νεκιμήρεςε ςξ παιυμίδι από άλλη, διατξοεςική αουική θέρη, ξοίρςε ςη θέρη 

ρύμτχμα με ςημ παοάγοατξ «6. Ζ ΡΙΑΙΘΔΠΑ» και κάμξμςαπ ξπξιαδήπξςε ρςιγμή κλικ 

ρςξ ςεςοάγχμξ με ςξ υοώμα ςξσ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα παίνει, η Αλίκη θα παίνει 

αμέρχπ ρςη θέρη ςξσ (βλέπε και παοάγοατξ «7. ΟΞΘΞΡ ΟΑΘΕΔΘ;»).  

Αμ θέλεςε μα παίνει η Αλίκη εμαμςίξμ ςξσ εασςξύ ςηπ, επιλένςε από ςξ μεμξύ 

[Αλίκη][Οαίνε και Ναμαπαίνε]. Αμ ςξ [Οαίνε και Ναμαπαίνε] δεμ είμαι εμεογό, επιλένςε 

ποώςα [Αλίκη] [Νεκίμα]. 

Για μα διακόφεςε ςημ Αλίκη, παςήρςε ςξ [STOP] ρςξ μεμξύ. Δίπλα από ςξ [STOP] 

εμταμίζεςαι ξ υοόμξπ ρκέφηπ ςηπ Αλίκηπ. Ρσμβαίμει ρσυμά, ασςόπ ξ υοόμξπ μα 

σπεοβαίμει ελατοά ςξ όοιξ πξσ έυει ςεθεί. Αμ για παοάδειγμα ξ μέγιρςξπ υοόμξπ ρκέφηπ 

έυει ξοιρςεί ρςξ 1 δεσςεοόλεπςξ, η έμδεινη μπξοεί μα αμαγοάτει 1‟ 03‟‟. Ασςό δε 

ρημαίμει όςι η Αλίκη «κλέβει»! Ζ έμδεινη είμαι ρσυμά ελατοά «τξσρκχμέμη» γιαςί 

ρσμπεοιλαμβάμει και ςιπ υοξμικέπ καθσρςεοήρειπ πξσ ρσμβαίμξσμ όςαμ η Αλίκη λαμβάμει 

δεδξμέμα από ςημ εταομξγή και όςαμ η Αλίκη επιρςοέτει δεδξμέμα ρςημ εταομξγή. 

 

 
Οαςήρςε ςξ [STOP] 

 ρςξ μεμξύ για μα 

διακόφεςε ςημ Αλίκη.  

Δμαλλακςικά, και 

μόμξ όςαμ η Αλίκη 

παίζει με ςξμ εασςό 

ςηπ, για μα ςημ 

διακόφεςε μπξοείςε 

μα παςήρεςε ρςξ 

πληκςοξλόγιξ  

ςξ πλήκςοξ ESC. 

 
 

Για μα ρςαμαςήρει η 

Αλίκη, είμαι πιθαμό 

μα υοειαρςεί μα 

πεοιμέμεςε μα 

ξλξκληοώρει ςημ 

ςελεσςαία ςηπ κίμηρη. 

  

Ρςξ [Αλίκη][Δπίπεδξ] 

σπάουξσμ πέμςε ποξ-

επιλξγέπ: 

1. α κξσμάχ 

     Βάθξπ = 0 κιμήρειπ 

2. Ιάςι νέοχ 

     Βάθξπ = 1 κίμηρη 

3. Οαίζχ καλά 

     Υοόμξπ = 1 δεσς. 

4. Δίμαι μαιςο 

     Υοόμξπ = 1 λεπςό 

5. Δίμαι «ξ άκηπ» 

     Βάθξπ = 20 κιμήρειπ 

Υοήρη βιβλίξσ αμξιγ-

μάςχμ γίμεςαι μόμξ ρςα 

επίπεδα 2,3,4,5. 
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Από ςξ μεμξύ [Αλίκη] μπξοείςε μα ξοίρεςε ςξ αμ η Αλίκη θα μιλάει ή όυι, καθώπ 

επίρηπ και ςημ έμςαρη ςηπ τχμήπ ςηπ. 

 
 

Λεςαβάλλξμςαπ ςημ έμςαρη ςηπ τχμήπ ςηπ Αλίκηπ από ςξ μεμξύ [Αλίκη][Λίλα] 

μεςαβάλλεςε όυι ςη ρσμξλική έμςαρη ςξσ σπξλξγιρςή (Master Volume) αλλά ςημ 

έμςαρη αμαπαοαγχγήπ αουείχμ ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή (Wave) όπχπ ταίμεςαι και 

ρςξ παοαπάμχ παοάθσοξ Master Volume, ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι ρσμήθχπ 

κάμξμςαπ διπλό κλικ ρςξ εικξμίδιξ με ςξ ρύμβξλξ ςξσ ηυείξσ πξσ σπάουει ρςημ 

μπάοα εογαλείχμ ςξσ σπξλξγιρςή. 

Για μα έυεςε ςη μέγιρςη δσμαςή έμςαρη, ποέπει η ρσμξλική έμςαρη (Master 

Volume) και η έμςαρη αμαπαοαγχγήπ αουείχμ ήυξσ (Wave) μα είμαι ρςξ μέγιρςξ. 

Αμ καςά ςη υοήρη ασςήπ ςηπ εταομξγήπ, η έμςαρη ςξσ ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή ραπ 

υαμηλώρει πεοιρρόςεοξ απ‟ όρξ επιθσμείςε, ασνήρςε ναμά ςημ έμςαρη, είςε μέρα 

από ςημ Αλίκη, είςε από ςξ παοάθσοξ Master Volume.  

H Αλίκη «μιλάει»! Ζ Αλίκη πεοιγοάτει 

με γλατσοόςηςα ςιπ κιμήρειπ ςχμ 

περρώμ, εμςξπίζει ςα γμχρςά αμξίγμαςα 

και ςιπ βαοιάμςεπ ςξσπ, ρυξλιάζει θέμαςα 

ςακςικήπ όπχπ «απξκάλσφη», «κάο-

τχμα», «πιοξύμι», «διπλή απειλή», 

«ραυ», «διπλό ραυ», «τξορέ» και πξλλά 

άλλα και εμςσπχριάζεςαι ή ρσγυύζεςαι 

αματχμώμςαπ: «Λα καλά πξιξπ είραι;» ή 

«Ιαλέ, πξιξπ ρςα „μαθε ασςά;». Ιι όςαμ 

κεοδίζει… Ρηκώμει ςξμ κόρμξ ρςξμ αέοα 

με ςα ςοαγξύδια ςηπ! 
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6. Ζ ΡΙΑΙΘΔΠΑ 

Λόλιπ νεκιμά η εταομξγή, ραπ επιςοέπει μα παίνεςε απξςοέπξμςαπ ςιπ κιμήρειπ πξσ δεμ 

είμαι έγκσοεπ. Για μα κάμεςε κιμήρειπ πξσ δεμ είμαι έγκσοεπ, κάμςε κλικ ρςξ μεμξύ  

[Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] και ςόςε ςξ [Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] πξσ ήςαμ 

αουικά εμεογό θα πάφει μα είμαι. Ιάμξμςαπ ναμά κλικ ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Λόμξ 

Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] θα επιςύυεςε ςξ αμςίρςοξτξ απξςέλερμα, θα επιςοέπξμςαι δηλαδή και 

πάλι μόμξ ξι έγκσοεπ κιμήρειπ. 

Όςαμ ςξ [Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] δεμ είμαι εμεογό, μπξοείςε μα παίνεςε 

όπξια κίμηρη θέλεςε κι απ μημ είμαι έγκσοη. 

οαβώμςαπ έμαμ περρό εκςόπ ρκακιέοαπ ςξμ εναταμίζεςε από ςξ παιυμίδι. 

Ιάμξμςαπ δενί κλικ ρε έμα ςεςοάγχμξ, ραπ επιςοέπεςαι μα ςξπξθεςήρεςε όπξιξμ περρό 

επιλένεςε. Αμ ρςξ ςεςοάγχμξ ποξϋπήουε άλλξπ περρόπ, θα αμςικαςαρςαθεί από ςη μέα 

επιλξγή. 

Δπιλέγξμςαπ [Οαιυμίδι][Δκκέμχρη Ρκακιέοαπ], η ρκακιέοα θα αδειάρει εμςελώπ κι ερείπ 

θα μπξοείςε με δενί κλικ πάμχ ρςα ςεςοάγχμα μα ςξπξθεςήρεςε όρξσπ και όπξιξσπ 

περρξύπ επιθσμείςε. 

 

 

Δπιλέγξμςαπ [Οαιυμίδι][Αουική Ρκακιέοα], επιρςέτεςαι ρςημ αουική θέρη απ‟ όπξσ 

νεκιμά ρσμήθχπ μια παοςίδα ρκάκι και ςξ [Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] 

εμεογξπξιείςαι ασςόμαςα. 

Λε δενί κλικ πάμχ ρε έμα ςεςοάγχμξ, 

όςαμ ςξ [Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ 

Ιιμήρειπ] δεμ είμαι εμεογό, μπξοείςε μα 

ςξπξθεςήρεςε όπξιξμ περρό επιλένεςε. 

Ατξύ παςήρεςε ςξ δενί κξσμπί ςξσ 

πξμςικιξύ πάμχ ρςξ ςεςοάγχμξ ςηπ 

επιλξγήπ ραπ, ρύοςε ςξ πξμςίκι 

(κοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ δενί ςξσ κξσμπί) 

και επιλένςε ςξμ ςύπξ ςξσ περρξύ από ςξ 

μεμξύ πξσ θα αμαδσθεί. 

 

 Οάμχ δενιά 

ρςη ρκακιέοα 

σπάουει έμα 

μικοό ςεςοάγχμξ 

με ςξ υοώμα ςξσ 

παίκςη πξσ έυει 

ρειοά μα παίνει.  

Οαςώμςαπ ςξ, 

παίζει ρςη θέρη 

ςξσ η Αλίκη. 

 

Τςιάνςε ςιπ δικέπ ραπ ρκακιρςικέπ 

ρσμθέρειπ, μαοκάοεςε ςεςοάγχμα και 

ποξρθέρςε βέλη ρύμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ «8. ΡΖΛΑΔΘΑ» και ενάγεςε ςξ 

απξςέλερμα ρε μξοτή κειμέμξσ ή εικόμαπ 

από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δναγχγή]. 
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Απ σπξθέρξσμε όςι θέλεςε μα μελεςήρεςε ςξ διάρημξ ρκακιρςικό ποόβλημα «δίυχπ 

λύρη», πξσ διαςύπχρε με εστάμςαρςξ ςοόπξ ξ  Marchel Duchamp ςξ 1943. Δπιλένςε ρςξ 

μεμξύ [Οαιυμίδι][Δκκέμχρη Ρκακιέοαπ] ή παςήρςε CTRL-U. Ζ ρκακιέοα θα αδειάρει και 

ξ διακόπςηπ [Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] θα απεμεογξπξιηθεί ασςόμαςα. Ιάμςε δενί κλικ 

ρςξ β7 και ποξρθέρςε εκεί έμα λεσκό πιόμι. Ρσμευίρςε κάμξμςαπ δενί κλικ ρςξ γ7 

ποξρθέςξμςαπ εκεί έμαμ Λαύοξ πύογξ. Όςαμ ποξρθέςεςε έμαμ περρό ρςη ρκακιέοα, η 

κίμηρη καςαγοάτεςε ρςη λίρςα ςχμ θέρεχμ με ςξ ποόθεμα [Ρσμ], ρςημ πεοίπςχρη μαπ 

θα έυξσμ καςαγοατεί χπ ασςό ςξ ρημείξ ξι κιμήρειπ: [Ρσμ] Κεσκξύ β7 και [Ρσμ] Κεσκξύ 

Ογ7. Αμ ςοαβήνεςε έμαμ περρό εκςόπ ρκακιέοαπ θα ςξμ εναταμίρεςε και η κίμηρη θα 

καςαγοάτει με ςξ ποόθεμα [Ολμ]. Λπξοείςε επίρηπ μα αμαιοέρεςε ςημ ςξπξθέςηρη εμόπ 

περρξύ αμαιοώμςαπ ςημ κίμηρη με CTRL-Z. Αμ μεςακιμήρεςε έμαμ περρό ρε αμςικαμξμική 

θέρη η κίμηρη θα καςαγοατεί με ςξ ποόθεμα [Αμς], εμώ αμ μεςακιμήρεςε περρό ςξσ 

παίκςη πξσ δεμ έυει ρειοά μα παίνει, η κίμηρη θα καςαγοατεί με ςξ ποόθεμα [Δπμ]. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρσμευίρςε μα ποξρθέςεςε περρξύπ ρςη ρκακιέοα έχπ όςξσ ρυημαςιρςεί η ρκακιρςική 

ρύμθερη πξσ ακξλξσθεί.  

To 1943 o Marcel Duchamp ρυεδίαρε ςημ 

ποόρκληρη μίαπ ξμαδικήπ έκθερηπ με ςίςλξ 

“Through the Big End of the Opera Glass”. Ξ 

ςίςλξπ ήςαμ εμπμεσρμέμξπ από ςξ έογξ “Through 

the Looking Glass” ςξσ Lewis Carroll και εκςόπ 

από ςξμ ίδιξ ςξμ Duchamp ρσμμεςείυαμ και ξι 

Yves Tanguy και Joseph Cornell. Ρςημ έκθερη 

παοξσριάρςηκαμ αρσμήθιρςα μικοά έογα ςέυμηπ. 

  

Αμ κξιςξύρεπ ςημ ποόρκληρη κόμςοα ρςξ τχπ, 

ποξπ ςέοφη και εστοξρύμη ςχμ απαμςαυξύ 

εοαρςώμ ςηπ σφηλήπ ρκακιρςικήπ ςέυμηπ, απξκα-

λύπςξμςαμ μία ρκακιρςική ρύμθερη και η τοάρη 

«ξ Κεσκόπ παίζει και κεοδίζει». ξ ποόβλημα 

θεχοείςαι μέυοι ςιπ μέοεπ μαπ άλσςξ και αοκεςέπ 

ρκακιρςικέπ μηυαμέπ, «βλέπξμςαπ» έχπ και 32 

κιμήρειπ μποξρςά, δίμξσμ ςη θέρη ασςή ιρόπαλη. 

  

Δπιλέγξμςαπ ρςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οίμακαπ Δλέγυξσ], η 

λίρςα ςχμ θέρεχμ ςηπ παοςίδαπ εμταμίζεςαι μεςανύ άλλχμ 

ρςα δενιά ςηπ ρκακιέοαπ. Όςαμ ξ διακόπςηπ 

[Δμτάμιρη][Οεοιγοατή Ιιμήρεχμ] είμαι εμεογόπ, η λίρςα 

ςχμ θέρεχμ μξιάζει με εκείμη ρςημ αοιρςεοή εικόμα, 

διατξοεςικά μξιάζει με εκείμη ρςη δενιά εικόμα.  
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Δπιλένςε [Οαιυμίδι][Δμξπξίηρη Ιιμήρεχμ] ή παςήρςε CTRL-M και όλεπ ξι 

κιμήρειπ πξσ έυεςε κάμει χπ εδώ θα εμξπξιηθξύμ ρε μία αουική θέρη. Οάμχ και 

δενιά από ςη ρκακιέοα σπάουει έμα ςεςοάγχμξ με λεσκό υοώμα, ρημάδι όςι ρειοά 

μα παίνει έυει ξ Κεσκόπ. Ασςό ρσμβαίμει γιαςί ξ ςελεσςαίξπ περρόπ πξσ 

ςξπξθεςήθηκε ρςη ρκακιέοα αμήκει ρςξ Λαύοξ, κι επειδή η εταομξγή θεχοεί ςημ 

ςξπξθέςηρη περρξύ ρςη ρκακιέοα ραμ κίμηρη, δίμει ςη ρειοά ρςξμ επόμεμξ 

παίκςη πξσ είμαι ξ Κεσκόπ. Αμ θέλαμε μα έυει ρειοά μα παίνει ξ Λαύοξπ, θα 

έποεπε μα μεςακιμήρξσμε έμαμ περρό ςξσ Κεσκξύ, απ πξύμε ςξ πιόμι από ςξ β5 

ρςξ β4 και αμέρχπ μεςά μα ςξμ γσοίρξσμε πίρχ ρςη θέρη ςξσ. Ρςη λίρςα ςχμ 

θέρεχμ θα ποξρθέςξμςαμ ξι κιμήρειπ [Αμς] β5β4 (γιαςί πήγαμε αμςικαμξμικά ςξ 

πιόμι ςξσ λεσκξύ ποξπ ςα πίρχ) και [Δπμ] β4β5 (γιαςί έγιμε επαμάληφη ςξσ ίδιξσ 

παίκςη) και ρειοά μα παίνει θα είυε ξ Λαύοξπ. Λε CTRL-M θα εμξπξιξύραμε ναμά 

όλεπ ςιπ κιμήρειπ ρε μία αουική θέρη. 

Αμέρχπ μεςά ςημ αουική εκκέμχρη ςηπ 

ρκακιέοαπ με CTRL-U και ποιμ ςξπξθεςήρξσμε 

ξπξιξμδήπξςε περρό πάμχ ρςη ρκακιέοα, θα 

μπξοξύραμε μα επιλένξσμε ρςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] ή μα παςήρξσμε F4 και 

ρςξ παοάθσοξ «Δμέογειεπ» πξσ θα εμταμιρςεί 

μα απεμεογξπξιήρξσμε ςξμ γεμικό διακόπςη 

«Μα καςαγοάτξμςαι ξι κιμήρειπ ςξσ παίκςη 

ρςη λίρςα κιμήρεχμ» ή ςξμ ειδικό διακόπςη 

«Μα καςαγοάτξμςαι και ξι μη έγκσοεπ 

κιμήρειπ».  

 

 

Λ‟ ασςόμ ςξμ ςοόπξ, ξι περρξί θα μπξοξύραμ 

μα ςξπξθεςξύμςαι και μα μεςακιμξύμςαι ρςη 

ρκακιέοα υχοίπ μα καςαγοάτεςαι η διαδικαρία, «αθόοσβα».  Ρε κάθε πεοίπςχρη, 

και ατξύ έυξσμε ςξπξθεςήρει ςξσπ περρξύπ ρςημ επιθσμηςή θέρη και έυξσμε 

ξοίρει ρχρςά ςξμ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα παίνει, παςάμε CTRL-M και 

εμξπξιξύμε ςξ παιυμίδι ρε μία αουική θέρη. 

Απξθηκεύρςε αμ θέλεςε ςη ρύμθερη πξσ μόλιπ ρςήραςε επιλέγξμςαπ ρςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι][Απξθήκεσρη] ή παςώμςαπ CTRL-S, και οίνςε μία ποξρεκςική μαςιά 

ρςη ρκακιέοα.  

Ξ Κεσκόπ έυει πιόμι ρςημ 7η γοαμμή, μια αμάρα από ςημ ποξαγχγή, εμώ ξ 

Λαύοξπ έυει  δύξ απξμξμχμέμα πιόμια, μακοιά από ςη γοαμμή ποξαγχγήπ ςξσπ, 

πξσ μξιάζξσμ εύκξλξπ ρςόυξπ για ςξμ Κεσκό πύογξ. Ξ γκοαμ μαιςο Larry Evans 

ποξςείμει: 1. Πε4 θ4 2. Πδ5 θ3 3. Πγ6 θ2 4. Οη7+ Πζ3 5. Οθ7 Πη2 6. Πγ7 Οxβ7+ 7. 

Πxβ7 θ1=Β 8. Οxθ1 Πxθ1 9. Πγ6 ζ5 10. Πδ5 (ξ Κεσκόπ μικά). 
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Δπιλένςε ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] ή παςήρςε CTRL-B και 

εμεογξπξιήρςε ςξμ διακόπςη, ώρςε μα επιςοέπξμςαι μόμξ ξι έγκσοεπ κιμήρειπ και  

ρςη ρσμέυεια παίνςε ςιπ κιμήρειπ ςξσ Evans πάμχ ρςη ρκακιέοα. Ρςημ κίμηρη 7. … 

θ1=Β θα έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα μεςαβάλεςε αμ θέλεςε ςξμ ςύπξ ςηπ ποξαγχγήπ 

ςξσ πιξμιξύ. Ρςξ παοάδειγμα μαπ δεμ υοειάζεςαι μα κάμεςε καμία μεςαβξλή γιαςί 

ποξεπιλεγμέμη είμαι η ποξαγχγή ρε βαρίλιρρα. 

 

ξ ρεμάοιξ ςξσ Evans μξιάζει αουικά μα απξδίδει αλλά όπχπ ξ ίδιξπ επιρήμαμε 

έυει έμα θέμα ρςημ 6η κίμηρη. Για μα μεςαβείςε ρςημ 6η κίμηρη ςξσ Κεσκξύ, 

υοηριμξπξιήρςε ςα κξσμπιά πλξήγηρηπ κάςχ από ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ, ή 

παςήρςε ← → ρςξ πληκςοξλόγιξ, ή κάμςε κλικ πάμχ ρςη θέρη «6. Πγ7» ή γσοίρςε 

ςημ οόδα κύλιρηπ ςξσ mouse. Βοιρκόμαρςε ρςημ 6η κίμηρη ςξσ Κεσκξύ, πξσ είμαι 

ςξ 6.Πγ7 και έυει μόλιπ παιυςεί.  

Ηα ακξλξσθξύρε ξ Λαύοξπ με 6. … Ουβ7+ αλλά ερείπ παίνςε Οη8. Ηα εοχςηθείςε 

από ςημ εταομξγή αμ θέλεςε μα ποξρθέρεςε μια μέα βαοιάμςα ρςημ παοςίδα. 

Απαμςήρςε «ΜΑΘ». Όλεπ ξι κιμήρειπ μεςά ςημ κίμηρη 6. Πγ7 θα μπξσμ εμςόπ 

παοεμθέρεχπ και η μέα κίμηρη θα ποξρςεθεί ρςξ ςέλξπ: 

ΑΠΥΖ 1. Πε4 θ4 2. Πδ5 θ3 3. Πγ6 θ2 4. Οη7+ Πζ3 5. Οθ7 Πη2 6. Πγ7 (Οxβ7+ 7. 

Πxβ7 θ1=Β 8. Οxθ1 Πxθ1 9. Πγ6 ζ5 10. Πδ5) Οη8 
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Ρςη ρσμέυεια παίνςε 7. β6 θ1=Β 8. Οxθ1 Πxθ1 9. β8=Β Οxβ8 10. Πxβ8 ζ5 

(ιρξπαλία). Ζ λίρςα ςχμ θέρεχμ ςηπ παοςίδαπ θα έυει διαμξοτχθεί ςώοα χπ 

ενήπ: 

ΑΠΥΖ 1. Πε4 θ4 2. Πδ5 θ3 3. Πγ6 θ2 4. Οη7+ Πζ3 5. Οθ7 Πη2 6. Πγ7 (Οxβ7+ 7. 

Πxβ7 θ1=Β 8. Οxθ1 Πxθ1 9. Πγ6 ζ5 10. Πδ5) Οη8 7. β6 θ1=Β 8. Οxθ1 Πxθ1 9. β8=Β 

Οxβ8 10. Πxβ8 ζ5 

Ρςημ κίμηρη 10. Πδ5 ςηπ ποώςηπ βαοιάμςαπ ξ Κεσκόπ ρίγξσοα μικά αλλά ρςημ 

κίμηρη 10. … ζ5 ςηπ δεύςεοηπ βαοιάμςαπ έυξσμε ρίγξσοα ιρξπαλία. Όπχπ ςελικά 

ρσμπέοαμε ξ Evans, ςξ πιθαμόςεοξ είμαι όςι ςξ ποόβλημα ςξσ Duchamp δεμ έυει 

λύρη. Ρςξ ίδιξ ρσμπέοαρμα καςέληνε και ξ γκοαμ μαιςο Pal Benko. 

Ξ Evans, πξσ είυε παίνει αοκεςέπ παοςίδεπ 

εμαμςίξμ ςξσ Duchamp, δημξρίεσρε ςελικά ςξ 

ποόβλημα ρςη μημιαία ρςήλη πξσ διαςηοξύρε 

ρςξ πεοιξδικό “Chess Life & Review” ςξμ 

Ξκςώβοιξ ςξσ 1976. ασςόυοξμα, ξ Francis 

Naumann (από ςξ άοθοξ “A Problem With No 

Solution” ςξσ ξπξίξσ ποξέουξμςαι ξι 

πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ και τχςξγοατίεπ 

ασςήπ ςηπ παοαγοάτξσ) ποξρέτεοε αμξιβή 

15$ ρε ξπξίξμ ςξ λύρει. Έλαβε αμέςοηςεπ 

απαμςήρειπ και ςηλετχμήμαςα, αοκεςά από 

ασςά απειληςικά, αμθοώπχμ πξσ πίρςεσαμ όςι 

είυαμ βοει ςη λύρη και απαιςξύραμ ςημ υχοίπ 

πεοιςςέπ καθσρςεοήρειπ πληοχμή ςξσπ! ξ 

θέμα χπ και ςιπ μέοεπ μαπ παοαμέμει μεςέχοξ, γέομξμςαπ ρξβαοά ποξπ ςημ 

πιθαμόςηςα ξ Duchamp μα μαπ έδχρε έμα ρκακιρςικό ποόβλημα δίυχπ λύρη! 

Ξ γκοαμ μαιςο Larry Evans (αοιρςεοά) και 

ξ μαιςο Λarcel Duchamp παίζξσμ ρκάκι. 
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7. ΟΞΘΞΡ ΟΑΘΕΔΘ; 

Οάμχ και δενιά από ςη ρκακιέοα σπάουει έμα μικοό ςεςοάγχμξ με ςξ υοώμα ςξσ παίκςη 

πξσ έυει ρειοά μα παίνει (άρποξ ή μαύοξ). Όςαμ είμαι εμεογό ςξ [Οαιυμίδι][Λόμξ 

Έγκσοεπ Ιιμήρειπ], η ρειοά ςχμ παικςώμ δεμ μπξοεί μα παοαβιαρςεί. Για μα αλλάνεςε ςη 

ρειοά ςχμ παικςώμ, επιλένςε [Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] ή παςήρςε F4 και φηλά ρςξ 

παοάθσοξ πξσ θα εμταμιρςεί επιλένςε ρςξ «Δμέογειεπ ςοέυξσραπ θέρηπ»«αλλαγή ςηπ 

ρειοάπ ςχμ παικςώμ» και παςήρςε ςξ κξσμπί «εκςέλερη». 

Ιάμξμςαπ κλικ ρςξ ςεςοάγχμξ με ςξ υοώμα ςξσ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα παίνει,  

αμαγκάζεςε ςημ Αλίκη μα παίνει εκείμη ρςη θέρη ςξσ. Ζ Αλίκη θα ρσμευίζει μα παίζει με 

ςξ μέοξπ ςξσ ίδιξσ παίκςη και μεςά ςιπ επόμεμεπ κιμήρειπ ραπ. Για μα ρςαμαςήρεςε ςημ 

Αλίκη επιλένςε από ςξ μεμξύ [Αλίκη][Ρςαμάςα]. 

 

8. ΡΖΛΑΔΘΑ 

Ιοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ πλήκςοξ SHIFT ςξσ πληκςοξλξγίξσ κάμςε κλικ ρε έμα 

ξπξιξδήπξςε ςεςοάγχμξ ςηπ ρκακιέοαπ. ξ ςεςοάγχμξ θα αλλάνει υοώμα, αμάλξγα με 

ςημ επιλξγή ρςξ μεμξύ [Ρημάδια][Υοώμα]. Λπξοείςε μα μεςαβάλεςε ςξ επιλεγμέμξ 

υοώμα παςώμςαπ αλλεπάλληλεπ τξοέπ  ςξ [SPACE] κοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ [SHIFT]. 

Δπαμαλαμβάμξμςαπ ακοιβώπ ςημ ίδια διαδικαρία ρςξ ρσγκεκοιμέμξ υοχμαςιρμέμξ 

ςεςοάγχμξ (SHIFT-κλικ) θα ςξ επαματέοεςε ρςξ αουικό ςξσ υοώμα. Δμαλλακςικά αμςί 

για SHIFT-κλικ μπξοείςε μα κάμεςε διπλό κλικ ρςξ ςεςοάγχμξ. Ιοαςώμςαπ παςημέμα και 

ςξ SHIFT και ςξ CTRL, κάμςε κλικ και ρύοεςε ςξ πξμςίκι (υχοίπ μα ατήρεςε ςξ κξσμπί ςξσ 

πξμςικιξύ) για μα μαοκάοεςε μια ξλόκληοη ξοθξγώμια πεοιξυή ςεςοαγώμχμ.  

 

Ιοαςώμςαπ παςημέμξ μόμξ ςξ πλήκςοξ CTRL, 

κάμςε κλικ ρε έμα ξπξιξδήπξςε ςεςοάγχμξ ςηπ 

ρκακιέοαπ και θα ςξ ρημαδέφεςε με έμα 

ρςοξγγσλό ρημάδι. Αμ αμέρχπ μεςά από ςξ CTRL-

κλικ ρύοεςε ςξ πξμςίκι ρε έμα άλλξ ςεςοάγχμξ 

(υχοίπ μα ατήρεςε ςξ κξσμπί ςξσ πξμςικιξύ), θα 

δημιξσογήρεςε έμα βέλξπ από ςξ ποώςξ 

ςεςοάγχμξ ποξπ ςξ δεύςεοξ.  

Οαςώμςαπ ςασςόυοξμα με ςξ πλήκςοξ CTRL και ςξ 

πλήκςοξ ALT, ςξ βέλξπ δε θα έυει αιυμή.  

Λε διπλό κλικ πάμχ ρςξ ςεςοάγχμξ από ςξ ξπξίξ 

νεκιμά ςξ βέλξπ θα ςξ εναταμίρεςε εμώ με δεύςεοξ 

διπλό κλικ θα εμταμιρςεί και πάλι.  

Ρυεδιάζξμςαπ έμα βέλξπ ακοιβώπ πάμχ από έμα 

ποξϋπάουξμ, ςξ ποξϋπάουξμ βέλξπ διαγοάτεςαι. 

 

 

Γεμικά, όλα ςα ρημάδια πάμχ ρςη ρκακιέοα μπξοξύμ μα εναταμιρςξύμ επιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ 

[Ρημάδια][Απόκοσφη Όλχμ] και μα επαμεμταμιρςξύμ με [Ρημάδια][Δμτάμιρη Όλχμ].  

α ρημάδια μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ θέρηπ ςξσ παιυμιδιξύ μπξοξύμ μα διαγοατξύμ με [Ρημάδια][Ιαθαοιρμόπ 

οέυξσραπ Ηέρηπ] ή εμαλλακςικά με CTRL-D, εμώ με [Ρημάδια][Ιαθαοιρμόπ Όλχμ ςχμ Ηέρεχμ] 

διαγοάτξμςαι όλα ςα ρημάδια ρε όλεπ ςιπ θέρειπ ςξσ παιυμιδιξύ. 
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Ρςξ πάμλεσκξ, “Play it by Trust” ρκάκι ςηπ Yoko 

Ono, όλα ςα ςεςοάγχμα και όλξι ξι περρξί είμαι 

λεσκξί. Ραμ απξςέλερμα, ξι παίκςεπ ποέπει μα 

θσμξύμςαι πξσ έυξσμ ςξπξθεςήρει ςξσπ περρξύπ 

ςξσπ, ποάγμα αοκεςά δύρκξλξ μεςά ςιπ ποώςεπ 

κιόλαπ κιμήρειπ (εναιοξύμςαι ξι μαιςο!). Λεοικά 

από ςα ςεςοάγχμα είμαι βσθιρμέμα, ώρςε μα 

δημιξσογείςαι μια φεσδαίρθηρη ρκακιέοαπ, ρςημ 

ξπξία όμχπ απξσριάζει η κλαρική δξμή. Δίμαι 

πιθαμό, δύξ ή πεοιρρόςεοα γειςξμικά ςεςοάγχμα 

μα μημ έυξσμ μεςανύ ςξσπ ρύμξοα, ποάγμα πξσ δε ρσμβαίμει ρςα γειςξμικά ςεςοάγχμα 

ςηπ κλαρικήπ δξμήπ ςξσ ρκακιξύ. ξ ρκάκι ασςό είμαι ιδαμικό για μα παοξσριάρξσμε έμα 

ποόβλημα ραμ εκείμξ ςξσ ποξρδιξοιρμξύ ςχμ υοχμάςχμ ςχμ περρώμ πξσ αματέοεςαι 

ρςη ρσμέυεια. Δτόρξμ η θέρη ςξσ ποξβλήμαςξπ θα ποέπει μα μπξοεί μα έυει ποξκύφει ρε 

ποαγμαςική παοςίδα, ςξ μόμξ παοάλξγξ είμαι όςι ξι περρξί είμαι όλξι λεσκξί. Ασςό 

όμχπ, ρςξ “Play it by Trust” ρκάκι ςηπ Ono, όυι μόμξ δεμ είμαι παοάλξγξ, αλλά είμαι και 

απαίςηρη ςξσ παιυμιδιξύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρςη ρσμέυεια, βάζξμςαπ πάμχ ρςη ρκακιέοα ςα καςάλληλα ρημάδια, θα ποξραομόρξσμε 

ςξ ποόβλημα ςξσ εμςξπιρμξύ ςχμ υοχμάςχμ ςχμ περρώμ πξσ ποξαματέοθηκε πάμχ ρε 

μια ρκακιέοα ςύπξσ “Play it by Trust”. Λε ασςόμ ςξμ ςοόπξ, η δημξρίεσρη ςξσ 

ποξβλήμαςξπ θα μπξοξύρε μα εοεθίρει όυι μόμξ ςξσπ εοαρςέπ ςηπ σφηλήπ ρκακιρςικήπ 

ςέυμηπ, αλλά και ςξσπ παοαςοευάμεμξσπ ςηπ μξμςέομαπ ςέυμηπ. 

Ρςξ παοαπάμχ ρκακιρςικό ποόβλημα, ποέπει 

μα εμςξπίρξσμε ςξ υοώμα ςξσ κάθε περρξύ 

και ςξμ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα παίνει. 

Δπιπλέξμ, ποέπει μα λάβξσμε σπόφη, όςι η 

ςελική ρύμθερη με ςα ποαγμαςικά υοώμαςα 

ςχμ περρώμ θα ποέπει μα μπξοεί μα έυει 

ποξκύφει ρε ποαγμαςική παοςίδα.  

  

Yoko Ono εμαμςίξμ Francis Naumann, ρςξ 

πάμλεσκξ “Play it by Trust” ρκάκι ςηπ Ono, ςξ 

2009. ξ έογξ “Play it by Trust” παοξσ-

ριάρςηκε ποώςη τξοά ρςημ  London‟s Indica 

Gallery ςξ 1966. Ζ παοξσρίαρη ςξσ “Play it by 

Trust” έγιμε από ςημ Ono ρςξ πμεύμα ςηπ 

αμςιπξλεμικήπ ςηπ ιδεξλξγίαπ. 
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Δπιλένςε [Οαιυμίδι][Δκκέμχρη Ρκακιέοαπ] ή παςήρςε CTRL-U. Ζ ρκακιέοα θα αδειάρει.  

Οαςήρςε ςξ SHIFT. Έμα μικοό κόκκιμξ ςεςοάγχμξ θα εμταμιρςεί κάςχ και αοιρςεοά από 

ςη ρκακιέοα. Υχοίπ μα ατήρεςε ςξ SHIFT παςήρςε ςέρρεοιπ τξοέπ ςξ SPACE. ξ 

ςεςοάγχμξ θα γίμει διαδξυικά ποάριμξ, μπλε, μαύοξ και ςελικά άρποξ. Ασςό ρημαίμει 

όςι όλα ςα ρημάδια πξσ θα μπξσμ ρςξ ενήπ πάμχ ρςη ρκακιέοα θα είμαι άρποα. 

Δμαλλακςικά θα μπξοξύραςε μα έυεςε επιλένει ρςξ μεμξύ [Ρημάδια]  [Υοώμα]  

[Τχςειμόςεοξ]. 

 

Λεςακιμήρςε ςξ mouse υαμηλά αμάμερα ρςα 

ςεςοάγχμα α1 και β1 και παςήρςε ςασςόυοξμα CTRL 

και ALT. O κέορξοαπ ςξσ mouse θα γίμει 

ςεςοάγχμξπ. Ιάμςε κλικ, με ςα CTRL και ALT 

παςημέμα, και ρσοςέ μέυοι ςημ κξοστή ςχμ 

ςεςοαγώμχμ. Λία λεσκή γοαμμή θα δημιξσογηθεί. 

 

Ρσμευίρςε ςη διαδικαρία έχπ όςξσ δημιξσογήρεςε ςξ 

πλέγμα γοαμμώμ πξσ ταίμεςαι ρςη δίπλα εικόμα. 

Για μα διαγοάφεςε μια γοαμμή πξσ βάλαςε λάθξπ, 

ρυεδιάρςε από πάμχ ςηπ ςημ ίδια γοαμμή και θα 

εναταμιρςεί. Για μα γίμει η εογαρία ςαυύςεοα, 

κοαςάςε ρσμευώπ παςημέμα ςα CTRL και ALT όρξ 

κάμεςε με ςξ mouse: πάςημα αοιρςεοξύ κξσμπιξύ, 

ρύοριμξ, ελεσθέοχρη αοιρςεοξύ κξσμπιξύ. 

Ξλξκληοώμξμςαπ ςημ επίπξμη εογαρίαπ ραπ, καλό 

θα ήςαμ μα απξθηκεύρεςε ςξ παιυμίδι ώρςε μα 

είμαι δσμαςό μα επιρςοέφεςε ρ‟ ασςό ςξ ρςάδιξ αμ 

γίμει κάπξιξ λάθξπ ρςη ρσμέυεια. 

 

 

Οαςήρςε ςασςόυοξμα SHIFT και CTRL, κάμςε κλικ 

ρςξ α1 και ρύοςε χπ ςξ θ8. Όλα ςα ςεςοάγχμα θα 

γίμξσμ άρποα και η ρκακιέοα θα πάοει ςημ ςελική 

ςηπ μξοτή όπχπ ταίμεςαι ρςη δίπλα εικόμα. 

Αμ αμάμερα ρε ςεςοάγχμα όπχπ ςξ β1 και γ1 

ενακξλξσθεί μα εμταμίζεςε γοαμμή πξσ ςα 

υχοίζει, επιλένςε [Δμτάμιρη][Ρςσλ][Ρκακιέοα] 

[Ηεομό 1] ή ξπξιξδήπξςε άλλξ ρςσλ για ςη 

ρκακιέοα εκςόπ από ςξ [Βαρικό], ςξ ξπξίξ είμαι 

και ςξ μόμξ όπξσ ςα ςεςοάγχμα υχοίζξμςαι πάμςα 

μεςανύ ςξσπ με γοαμμέπ. 
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ώοα πξσ η ρκακιέοα είμαι έςξιμη, απξθηκεύερςε ναμά ςξ παιυμίδι παςώμςαπ CTRL-S και 

βεβαιχθείςε όςι ξ διακόπςηπ [Οαιυμίδι][Λόμξ Έγκσοεπ Ιιμήρειπ] δεμ είμαι εμεογόπ. 

Ιάμξμςαπ δενί κλικ πάμχ ρςη ρκακιέοα, ςξπξθεςήρςε ςξσπ περρξύπ ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ 

εύοερηπ ςχμ υοχμάςχμ, όπχπ πεοιγοάτεςε αμαλσςικά ρςημ παοάγοατξ «6. Ζ ΡΙΑΙΘΔΠΑ». 

έλξπ, επιλέγξμςαπ [Οαιυμίδι][Δναγχγή][Αουείξ Δικόμαπ .BMP] θα λάβεςε ςη ρύμθερη 

ρςημ καλύςεοη δσμαςή αμάλσρη, εμώ απλά παςώμςαπ CTRL-I η εικόμα θα πεοάρει ρε 

υαμηλόςεοη αμάλσρη ρςξ Clipboard (βλέπε και παοάγοατξ: «9. ΔΝΑΓΩΓΖ»). 

To ρκακιρςικό ποόβλημα ςηπ ημέοαπ: Ρςξ πάμλεσκξ ρκάκι ςύπξσ “Play it by Trust” ςηπ 

Yoko Ξnξ, όλξι ξι περρξί έυξσμ υοώμα Κεσκό, αμενάοςηςα από ςξμ παίκςη ρςξμ ξπξίξ 

αμήκξσμ. α ςεςοάγχμα, αμ και υχοίζξμςαι μεςανύ ςξσπ με διαγώμιεπ «ρκάλεπ», διαςηοξύμ 

ςη δξμή ςξσ κλαρικξύ ρκακιξύ. Ασςό ρημαίμει για παοάδειγμα όςι ξ ίππξπ ρςξ γ2 μπξοεί μα 

είμαι ή Κεσκόπ ή Λαύοξπ και όςι ςα ςεςοάγχμα β1,γ1,α2,β2 και α3 πξσ εδώ εμταμίζξμςαι 

εμχμέμα, είμαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα πέμςε αμενάοςηςα μεςανύ ςξσπ ςεςοάγχμα. 

Σπξλξγίρςε ςξ ποαγμαςικό υοώμα ςξσ κάθε περρξύ και ςξμ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα 

παίνει. Κάβεςε σπόφη, όςι η θέρη μπξοεί μα έυει ποξκύφει ρε ποαγμαςική παοςίδα.  
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9. ΔΝΑΓΩΓΖ 

Δπιλέγξμςαπ ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δναγχγή] έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα ενάγεςε ςημ 

ςοέυξσρα θέρη ςξσ παιυμιδιξύ ρε αουείξ εικόμαπ, ή όλεπ ςιπ θέρειπ ςξσ παιυμιδιξύ ρε 

ρειοά εικόμχμ. Λπξοείςε επίρηπ μα ποξρθέρεςε ςημ εικόμα ςηπ ςοέυξσραπ θέρηπ ςξσ 

παιυμιδιξύ ρςξ Clipboard, για μα ςημ ειράγεςε ρςη ρσμέυεια ρε ξπξιαδήπξςε άλλη 

εταομξγή, όπχπ για παοάδειγμα ρςξ Miscrosoft Word,  με [Paste Special][Bitmap]. 

έλξπ, έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα ενάγεςε ξλόκληοξ ςξ παιυμίδι, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςχμ κιμήρεχμ και ςχμ πιθαμώμ ρυξλίχμ πξσ έυξσμ γίμει ρςιπ κιμήρειπ,  καθώπ επίρηπ 

και ςχμ πληοξτξοιώμ EPD και ASCII, ρε έμα εμιαίξ αουείξ κειμέμξσ. 

         

 

 

 

 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ έυεςε επιλένει [Δμτάμιρη][Ρςσλ][Ρκακιέοα][Βαρικό], η εικόμα 

πξσ θα λάβεςε ρςξ Clipboard θα μξιάζει με ςημ δενιά εικόμα ςξσ ποξηγξύμεμξσ 

παοαδείγμαςξπ, ςα λεσκά ςεςοάγχμα δηλαδή θα είμαι άρποα. Ασςό δίμει καλύςεοξ 

απξςέλερμα όςαμ ςσπώμξσμε ρε λεσκό υαοςί ρε ρύγκοιρη με ςημ εικόμα ρςα αοιρςεοά όπξσ 

ςα λεσκά ςεςοάγχμα είμαι απλά τχςειμόςεοα από ςα μαύοα ςεςοάγχμα. Ζ εικόμα ρςα 

αοιρςεοά δίμει όμχπ έμα πιξ νεκξύοαρςξ απξςέλερμα για ςα μάςια όςαμ κξιςάμε ςημ εικόμα 

ρςημ ξθόμη ςξσ σπξλξγιρςή. Αμ ςξ ρςσλ ςηπ ρκακιέοαπ δεμ είμαι ςξ βαρικό, αλλά κάπξιξ 

άλλξ, ρςημ εικόμα θα εμταμιρςεί η ρκακιέοα πξσ έυεςε επιλένει, υχοίπ μεςαςοξπέπ. 

Ζ μέθξδξπ ςηπ εναγχγήπ δεμ αμςικαθιρςά ρε καμία πεοίπςχρη ςη μέθξδξ ςηπ 

απξθήκεσρηπ ςξσ παιυμιδιξύ. Για μα διαςηοήρεςε ρςξ παιυμίδι ςα ρημάδια πξσ  

πιθαμόςαςα έυξσμ ςξπξθεςηθεί, ςιπ ανιξλξγήρειπ πξσ ίρχπ έυξσμ γίμει και όλεπ ςιπ άλλεπ 

δσμαςόςηςεπ ασςήπ ςηπ εταομξγήπ, θα ποέπει μα επιλένεςε από ςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι][Απξθήκεσρη] ή [Οαιυμίδι][Απξθήκεσρη χπ].  

ΘΡΟΑΜΘΙΖ ΟΑΠΘΔΑ 

(Ruy Lopez de sequra, 1561) 

1.ε4 ε5 2.Θζ3 Θγ6 3. Αβ5 

Αμ ξ μαύοξπ παίνει α6 (κόκκιμα ςεςοάγωμα) ξ 

λεσκόπ απαμςά με Αα4. Αν ξ μαύοξπ δεμ 

παίνει α6 (γαλάζια ςεοάγωμα), αλλά παίνει δ6 

(άμσμα STEINITZ) ξ λεσκόπ απαμςά με δ4. 

 

 

Δπιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι] 

[Δναγχγή][Αουείξ Δικόμαπ BMP] ενάγεςε 

μια εικόμα μεγέθξσπ 850υ850px ραμ ασςή 

πξσ βλέπεςε πάμχ, εμώ αμ επιλένεςε 

[Οοξρθήκη Δικόμαπ ρςξ Clipboard] ενάγεςε 

μια εικόμα μεγέθξσπ 428υ428px ραμ ασςή 

πξσ βλέπεςε δενιά, πεοιρρόςεοξ καςάλληλη 

για γοήγξοη ποξρθήκη ρε βιβλία αρκήρεχμ. 
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10. ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΚΔΓΥΞΣ, ΟΚΞΖΓΖΡΖ ΙΑΘ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ ΔΠΓΑΡΘΑΡ 

Δπιλέγξμςαπ ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οίμακαπ Δλέγυξσ], θα εμταμίρεςε ρςα δενιά ςηπ 

ρκακιέοαπ ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ ςξσ παιυμιδιξύ από ςημ ξπξία μπξοείςε μα έυεςε  

ποόρβαρη ρε κάθε κίμηρη και θέρη πξσ έυει καςαγοατεί.  

. 

 

Όςαμ είμαι εμεογόπ ξ 

διακόπςηπ [Δμτάμιρη]  

[Οεοιγοατή Ιιμήρεχμ] και ξ 

πίμακαπ ελέγυξσ είμαι 

ξοαςόπ, η λίρςα ςχμ θέρεχμ 

παίομει ςη μξοτή κειμέμξσ, 

όπχπ ρςη διπλαμή εικόμα. 

Λπξοείςε μα μεςαβείςε ρε 

ξπξιαδήπξςε κίμηρη, κάμξ-

μςαπ κλικ πάμχ ςηπ. Για μα 

μεςαβείςε ρςημ ποξη-

γξύμεμη κίμηρη ή ρςημ 

επόμεμη, κάμςε υοήρη ςχμ 

κξσμπιώμ πλξήγηρηπ, ή 

ςχμ πλήκςοχμ ← → ή ςηπ 

οόδαπ κύλιρηπ ςξσ mouse.  

  

Ασνξμειώρςε ςξ μέγεθξπ 

ςχμ γοαμμάςχμ ςηπ λίρςαπ 

ςχμ θέρεχμ και ςχμ 

ρυόλιχμ με ςα κξσμπιά [+] 

και [−].  

ασςόυοξμα ασνξμειώμξμ-

ςαι και ξι εμδείνειπ ρςήληπ 

και γοαμμήπ ςηπ ρκακιέοαπ. 

 

Όςαμ ξ διακόπςηπ [Οληοξ-

τξοίεπ Ανιξλόγηρηπ] ςξσ 

μεμξύ [Δμτάμιρη] δεμ είμαι 

εμεογόπ, ξι ρυεςικέπ πληοξ-

τξοίεπ εναταμίζξμςαι από 

ςημ πίμακα ελέγυξσ και η 

λίρςα ςχμ θέρεχμ μαζί με ςα 

ρυόλια ςχμ θέρεχμ καςά-

λαμβάμξσμ πεοιρρόςεοξ υώ-

οξ ρςημ ξθόμη. 

Όςαμ ξ ίδιξπ διακόπςηπ είμαι 

εμεογόπ, ξι πληοξτξοίεπ 

ανιξλόγηρηπ εμταμίζξμςαι 

ρςημ ξθόμη όπχπ ρςη δίπλα 

εικόμα. 

  

Ασνξμειώρςε ςξ μέγεθξπ ςχμ εμδείνεχμ 

ρςήληπ και γοαμμήπ ςηπ ρκακιέοαπ, με ςα 

κξσμπιά [+] και [−].  
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Αμ επιλένεςε και [Δμτάμιρη][Οληοξτξοίεπ Ανιξλόγηρηπ], μαζί με ςημ λίρςα ςχμ 

θέρεχμ θα εμταμιρςεί και μια ρειοά εμδείνεχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ ανιξλόγηρη, ςόρξ ςηπ 

κάθε μεμξμχμέμηπ κίμηρηπ και θέρηπ, όρξ και ξλόκληοξσ ςξσ παιυμιδιξύ. 

 

 
 

Οεοιρρόςεοα για ςιπ ανιξλξγήρειπ μπξοείςε μα διαβάρεςε ρςημ παοάγοατξ «11. 

ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ».  

Οεοιρρόςεοα για ςημ πλξήγηρη αμάμερα ρςιπ παοςίδεπ, ςιπ θέρειπ και ςιπ κιμήρειπ, αλλά 

και για ςη διαμόοτχρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ ςηπ εταομξγήπ,  μπξοείςε μα 

διαβάρεςε ρςη ρσμέυεια ασςήπ ςηπ παοαγοάτξσ. 

 

 Ρυξλιάρςε ςημ κάθε 

κίμηρη και ςη θέρη πξσ 

ποξκύπςει (μέγιρςξ: 350 

υαοακςήοεπ αμά θέρη) 

  
 Οεοιηγηθείςε αμάμερα 

ρςιπ παοςίδεπ, ρςιπ θέρειπ 

και ρςιπ κιμήρειπ με ςα  

κξσμπιά πλξήγηρηπ ή 

κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςη 

λίρςα και παςώμςαπ ςα 

πλήκςοα:   ↑ ↓  ή  ← → 

Όςαμ ξ πίμακαπ ελέγυξσ δεμ 

είμαι ξοαςόπ, υοηριμξπξι-

ήρςε ςα πλήκςοα ← → 

SHIFT CTRL και ςη οόδα 

κύλιρηπ ςξσ Mouse. 

  

Ρςημ ανιξλόγηρη ςξσ Κεσκξύ, 

μξμάδα μέςοηρηπ είμαι ςξ 

πιόμι=1, θεχοώμςαπ όςι 

ίππξπ=3, ανιχμαςικόπ=3.1, 

πύογξπ=5 και βαρίλιρρα=9.  

Ξ βαριλιάπ δεμ ρσμπεοι-

λαμβάμεςαι ρςημ ανιξλόγηρη 

καθώπ η απώλεια ςξσ δεμ 

επιςοέπεςαι. 

  

 Ιάμςε διπλό κλικ πάμχ 

ρςη λίρςα ςχμ θέρεχμ για 

μα επενεογαρςείςε ςημ 

πεοιγοατή μιαπ θέρηπ ή 

CTRL-διπλό κλικ για μα 

επενεογαρςείςε ςξ EPD μιαπ 

θέρηπ. 

  

Σπξθέρςε όςι η λίρςα ςχμ 

θέρεχμ μιαπ παοςίδαπ έυει 

10 θέρειπ πξσ ρημαίμει όςι 

έυξσμ παιυςεί 9 κιμήρειπ από 

ςημ αουική θέρη ςηπ 

παοςίδαπ. Αμ ερείπ επιλένεςε 

κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςη 

λίρςα ςχμ θέρεχμ μια θέρη 

πξσ δεμ είμαι η ςελεσςαία 

ρςη λίρςα, και παίνεςε, η 

εταομξγή θα ραπ ποξςείμει 

μα δημιξσογήρεςε μια μέα 

βαοιάμςα ςηπ παοςίδαπ. Αμ 

αομηθείςε, όλεπ ξι θέρειπ 

μεςά ςημ επιλεγμέμη θα 

διαγοατξύμ και η μέα θέρη 

πξσ έυει ποξκύφει θα 

καςαγοατεί χπ η ςελεσςαία 

ρςη λίρςα, εμώ αμ ρσμτχ-

μήρεςε, μια μέα βαοιάμςα 

ςηπ παοςίδαπ θα καςα-

υχοηθεί. 

  

Απεμεογξπξιώμςαπ ρςξ με-

μξύ [Δμτάμιρη] ςημ [Οεοι-

γοατή Ιιμήρεχμ], η λίρςα 

ςχμ θέρεχμ παίομει ςη 

μξοτή ςηπ διπλαμήπ εικό-

μαπ, με ποάριμα γοάμμαςα 

ρε μαύοξ τόμςξ και 

κάθεςη ρςξίυιρη. 

  

 

Επιλέγξμςαπ 

[Εμτάμιρη][Πλήοηπ 

Οθόμη] ή παςώμςαπ CTRL-F 

η Αλίκη μεγιρςξπξιείςαι. 

 

Επιλέγξμςαπ 

[Εμτάμιρη][Πεοιρςοξτή] 

ή παςώμςαπ CTRL-Τ η 

ρκακιέοα πεοιρςοέτεςαι. 

 



18 

 

Όςαμ ξ πίμακαπ ελέγυξσ είμαι ξοαςόπ: 

Λπξοείςε μα μεςαβείςε από θέρη ρε θέρη κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςη λίρςα ςχμ θέρεχμ και 

παςώμςαπ ςα βελάκια ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Λπξοείςε επίρηπ μα κάμε υοήρη ςχμ κξσμπιώμ 

πλξήγηρηπ πξσ βοίρκξμςαι κάςχ από ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ: 

<--  Λεςαβαίμει ρςημ ποξηγξύμεμη παοςίδα 

|<<  Λεςαβαίμει ρςημ ποώςη θέρη ςηπ παοςίδαπ 

<<  Λεςαβαίμει ρςημ ποξηγξύμεμη θέρη ςηπ παοςίδαπ    (και με αοιρςεοό βελάκι) 

>  Λεςαβαίμει ασςόμαςα από θέρη ρε θέρη (play)     (και με ςξ πλήκςοξ F5) 

||  Διακόπςει ςημ ασςόμαςη μεςάβαρη (stop)      (και με ςξ πλήκςοξ F5) 

>>  Λεςαβαίμει ρςημ επόμεμη θέρη ςηπ παοςίδαπ     (και με ςξ δενί βελάκι) 

>>|  Λεςαβαίμει ρςημ ςελεσςαία θέρη ςηπ παοςίδαπ 

-->  Λεςαβαίμει ρςημ επόμεμη παοςίδα 

 

Όςαμ ξ πίμακαπ ελέγυξσ δεμ είμαι ξοαςόπ: 

SHIFT Για μα εμταμίρεςε ςα κξσμπιά πλξήγηρηπ πάμχ και δενιά από ςη 

ρκακιέοα παςήρςε ρςξ πληκςοξλόγιξ ςξ SHIFT. α κξσμπιά θα παοαμείμξσμ 

ξοαςά όρη ώοα παςάςε ςξ SHIFT. Όςαμ σπάουει έμα παιυμίδι ρε ενέλινη, ςα 

κξσμπιά πλξήγηρηπ δεμ εμταμίζξμςαι και η λίρςα ςχμ θέρεχμ ςηπ παοςίδαπ είμαι 

αμεμεογή. Για μα «πάοεςε πίρχ» μια κίμηρη επιλένςε ρςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι][Ακύοχρη ελεσςαίαπ Ιίμηρηπ] ή παςήρςε CTRL-Z. Αμ ςημ ώοα πξσ ςξ 

παιυμίδι είμαι εμεογό επιλένεςε ρςξ μεμξύ [Αλίκη][Ρςαμάςα] ή παςήρεςε ρςξ 

μεμξύ [STOP], η Αλίκη θα ρςαμαςήρει μα παίζει και ςα πλήκςοα πλξήγηρηπ μαζί 

με ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ θα γίμξσμ και πάλι εμεογά. 

 

→ Οαςώμςαπ ςξ δενί βελάκι ρςξ πληκςοξλόγιξ, μεςαβαίμεςε ρςημ επόμεμη θέρη 

ςηπ παοςίδαπ. 

← Οαςώμςαπ ςξ αοιρςεοό βελάκι ρςξ πληκςοξλόγιξ, μεςαβαίμεςε ρςημ 

ποξηγξύμεμη θέρη. 
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Ζ Αλίκη έυει ρυεδιαρςεί ώρςε μα είμαι δσμαςό μα παοέυει έμα ελάυιρςα ξπςικά 

«τξοςχμέμξ» πεοιβάλλξμ εογαρίαπ. Από ςημ άλλη, αμ ξ υοήρςηπ ςξ θελήρει, 

ςξ πεοιβάλλξμ μπξοεί μα γίμει αοκεςά ρύμθεςξ… 

 

 

Ξ διακόπςηπ ςξσ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οεοιγοατή κιμήρεχμ], εμταμίζει ή εναταμίζει 

έμα πλαίριξ κειμέμξσ πάμχ ή δενιά από ςη ρκακιέοα (αμάλξγα με ςξμ αμ είμαι 

ξοαςόπ ξ πίμακαπ ελέγυξσ), ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ξι κιμήρειπ. Ιάμξμςαπ κλικ με 

ςξ mouse πάμχ ρε ξπξιαδήπξςε κίμηρη, θα μεςατεοθείςε ρ‟ ασςή. 

 

 

 

Ξ διακόπςηπ ςξσ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οίμακαπ Δλέγυξσ], όπχπ ποξαματέοαμε 

ρςημ αουή ασςήπ ςηπ παοαγοάτξσ, εμταμίζει ή εναταμίζει ςξμ πίμακα ελέγυξσ 

ρςα δενιά ςηπ ρκακιέοαπ.  

 

Ξ διακόπςηπ ςξσ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οίμακαπ Αμξιγμάςχμ] επιςοέπει ςημ 

επξπςεία και ςημ ειραγχγή αμξιγμάςχμ. Όςαμ η Αλίκη είμαι μεγιρςξπξιημέμη ρςημ 

ξθόμη (Ctrl-F), αοιρςεοά ςξσ πίμακα αμξιγμάςχμ εμταμίζεςαι ρε μικοό μέγεθξπ 

και η ρκακιέοα, διατξοεςικά η ρκακιέοα δεμ είμαι ξοαςή. Ιάμξμςαπ κλικ πάμχ ρε 

έμα από ςα αμξίγμαςα ςξ εμταμίζεςε ρςημ ξθόμη όρξ είμαι παςημέμξ ςξ κξσμπί 

ςξσ mouse, εμώ με διπλό κλικ πάμχ ρςξ άμξιγμα ςξ τξοςώμεςε ρςη ρκακιέοα. 

 

Ζ πεοιγοατή ςχμ κιμήρεχμ επιςοέπει μια γοήγξοη 

επξπςεία ςηπ παοςίδαπ υχοίπ μα είμαι απαοαίςηςξ 

μα είμαι ξοαςόπ ξ πίμακαπ ελέγυξσ. Δίμαι ιδιαίςεοα 

υοήριμη όςαμ ξ παίκςηπ παίζει εμαμςίξμ ςηπ 

Αλίκηπ. Όςαμ όμχπ κάμεςε υοήρη ςηπ Αλίκηπ για 

εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ, είμαι πιθαμό μα μη 

θέλεςε μα εμταμίζξμςαι ξι μελλξμςικέπ κιμήρειπ 

ςηπ παοςίδαπ, ξπόςε κούβεςε ςημ πεοιγοατή. 

. 
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Ξ διακόπςηπ ςξσ μεμξύ [Δμτάμιρη][Ρςαςιρςικά] εμταμίζει πάμχ ρςη ρκακιέοα 

με βελάκια, αλλά και ρςα ρυόλια ςηπ κάθε θέρηπ με ςη μξοτή κειμέμξσ, ςιπ 

πιθαμόςεοεπ ρσμέυειεπ. ξ απξςέλερμα ποξκύπςει από ςημ ρςαςιρςική αμάλσρη 

10.000 αμξιγμάςχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ αουείξ ..\engine\ECO.dat 

ξ λεσκό βέλξπ αμςιποξρχπεύει ςημ πιθαμόςεοη απ‟ όλεπ ςιπ κιμήρειπ, ςξ γκοίζξ 

βέλξπ ςημ δεύςεοη πιθαμόςεοη κίμηρη και ςξ μαύοξ βέλξπ ςημ ςοίςη. Όλεπ ξι 

άλλεπ κιμήρειπ εμταμίζξμςαι μόμξ ρςα ρυόλια ςηπ θέρηπ, με μξοτή κειμέμξσ.  

Ρςξ παοάδειγμα πξσ ακξλξσθεί,  βλέπξσμε ςα πιθαμόςεοα ρεμάοια ρσμέυιρηπ ςηπ 

Θρπαμικήπ παοςίδαπ μεςά από 3. Αβ5 

 

 

Δκςόπ από ςημ κύοια βάρη δεδξμέμχμ, μπξοείςε μα τξοςώρεςε και άλλεπ βάρειπ 

ή ακόμα και μα δημιξσογήρεςε ςιπ δικέπ ραπ από αουεία pgn. Δπιλένςε από ςξ 

μεμξύ [Οαιυμίδι][Διραγχγή/Δπενεογαρία][Βάρη Δεδξμέμχμ][Διραγχγή 

Διαμξοτχμέμηπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ], ή απλά παςήρςε Ctrl-L, και έμα παοάθσοξ 

ραμ ςξ ακόλξσθξ θα εμταμιρςεί. 

Δπιλένςε από ςη λίρςα ςη 

Βάρη Δεδξμέμχμ πξσ 

επιθσμείςαι και παςήρςε 

OK. Ασςόμαςα ξι ρςα-

ςιρςικέπ εμδείνειπ θα εμεο-

γξπξιηθξύμ και θα είρςε 

ρε θέρη μα έυεςε επξπςεία 

ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ 

Βάρηπ Δεδξμέμχμ. 

Δίμαι δσμαςό, μα επιλένεςε 

ςξμ λεσκό παίκςη από μία 

Βάρη και ςξμ αμςίπαλξ ςξσ 

από άλλη Βάρη, όπχπ ρςξ 

παοάδειγμα πξσ ακξλξσθεί. 
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Ιάμςε κλικ ρςη Βάρη “Morphy.dat” και επιλένςε από ςημ λίρςα με ςξσπ 

ποξςειμόμεμξσπ παίκςεπ ςξμ “Morphy, Paul”. 

Δίμαι αρταλέρςεοξ μα 

μεςαβάλλεςαι ςξ όμξμα 

από “Morphy, Paul” πξσ 

ραπ ποξςείμεςαι ρε ρκέςξ 

“Morphy”, γιαςί ρσμβαίμει 

ρσυμά ςα μικοά ξμόμαςα 

ςχμ παικςώμ μα αμαγοά-

τξμςαι ρςξ ίδιξ αουείξ με πξικίλξσπ ςοόπξσπ, ρσμηθέρςεοα ραμ: 

“Morphy, Paul” ή “Morphy Paul” ή “Morphy P.” ή “Paul Morphy”. Ζ επιλξγή 

ρκέςξ “Morphy”, καλύπςει όλεπ ςιπ παοαπάμχ πεοιπςώρειπ εμώ η επιλξγή 

“Morphy, P” είμαι ακοιβέρςεοη και με λιγόςεοξ κίμδσμξ μα γίμει λάθξπ. 

Δμεογξπξιήρςε ςξμ διακόπςη «μόμξ χπ λεσκόπ» κι έπειςα κάμςε κλικ ρςη Βάρη 

“Carlsen.dat”. Δπιλένςε ςξμ παίκςη “Carlsen, Magnus”, μεςαβάλεςε ςξ όμξμα ρε 

“Carlsen, M» ή ρκέςξ “Carlsen” και εμεογξπξιήρςε ςξμ διακόπςη «μόμξ χπ μαύοξπ». 

Οαςήρςε ΞΙ και αμ δεμ 

βοίρκερςε ρςημ αουή εμόπ 

παιυμιδιξύ νεκιμήρςε έμα 

μέξ παιυμίδι επιλέγξμςαπ 

ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι]  

[Αουική Ηέρη]  (Ctrl-R) 

 

Ηα δείςε πάμχ ρςη ρκακιέοα έμα λεσκό βέλξπ από ςξ ε2 ρςξ ε4. Ασςό ρσμβαίμει 

γιαςί η δημξτιλέρςεοη ποώςη κίμηρη ςξσ Morphy -πάμςα ρύμτχμα με ςημ 

ρσγκεκοιμέμη Βάρη Δεδξμέμχμ- ήςαμ η 1. ε4, με πξρξρςό 44%, εμώ ξι κιμήρειπ 1. 

δ4 και 1. Θζ3 ήςαμ ξι αμέρχπ επόμεμεπ πιθαμόςεοεπ με πξρξρςό 35% και 11% 

αμςίρςξιυα. Ξι πληοξτξοίεπ ασςέπ αμαγοάτξμςαι ρςξ πλαίριξ ρυξλίχμ ςηπ θέρηπ. 

 

 

Οαίζξμςαπ ςιπ κιμήρειπ πξσ σπξδεικμύξσμ ςα λεσκά βέλη, παίομξσμε ςελικά ςημ 

παοακάςχ «ταμςαρςική» παοςίδα μεςανύ 2 παικςώμ από ςξσπ ξπξίξσπ ξ μαύοξπ 

(Carlsen, Magnus) γεμμήθηκε  106 υοόμια μεςά ςξμ θάμαςξ ςξσ λεσκξύ (Moprhy, Paul)…
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Morphy, Paul [vs] Carlsen,Magnus (ρςαςιρςικά πιθαμόςεοξ άμξιγμα παοςίδαπ) 

1. ε4 Morphy, Paul [vs] Morphy, Alonzo | New Orleans | 1848 | 1-0 

   ε5 Grubert,C (2170) [vs] Carlsen,Magnus | Gausdal NOR | 2001.01.09 | 1-0  

2. Ιζ3 Morphy, Paul [vs] Mac Connel, James | New Orleans | 1849 | 1-0 

   Ιγ6 Hitzgerova,G (2255) [vs] Carlsen,M (2064) | Gausdal NOR | 2001.04.19| 1-0 

3. Αβ5 Morphy, Paul [vs] Morphy, Ernest | New Orleans | 1856 | 1-0 

   α6 Rohit,G (2346) [vs] Carlsen,M (2450) | Halkidiki GRE | 2003.11.01 | 0-1 

4. Αα4 Morphy, Paul [vs] Loewenthal, Johann Jacob | London | 1858 | 14 | 1-0 

   Ιζ6 Rohit,G (2346) [vs] Carlsen,M (2450) | Halkidiki GRE | 2003.11.01 | 0-1 

 

Ζ έκπληνη μαπ είμαι μεγάλη! Ιαςαουήμ σπάουξσμ πάοα πξλλξί Morphy και 

μάλιρςα είμαι όλξι ρσγγεμείπ. O Alonzo είμαι ξ παςέοαπ ςξσ Paul και ξ Ernest 

είμαι o θείξπ ςξσ Paul. Ασςό ρημαίμει όςι θα έποεπε μα ναμακάμξσμε ςξ πείοαμα 

βάζξμςαπ ασςή ςη τξοά ξλόκληοξ ςξ όμξμα ςξσ λεσκξύ παίκςη και όυι ρκέςξ 

“Morphy”.  Για καλή μαπ ςύυη όμχπ, και ξ παςέοαπ και ξ θείξπ ςξσ Paul παίζξσμ 

με ςα μαύοα και όυι με ςα λεσκά, άοα δεμ σπάουει ποόβλημα. 

Δεύςεοη έκπληνη είμαι όςι δύξ από ςξσπ ςέρρεοιπ αγώμεπ ςξσ Carlsen πξσ μαπ 

ποξέκσφαμ, παίυςηκαμ ρςη Υαλκιδική! 

Ιαι ςέλξπ, με ρσμξλική πιθαμόςηςα 44% x 53% υ 83% υ 87% x 55% x 53% x 79% x 

95% = 4%, η πιθαμόςεοη από όλεπ ςιπ παοςίδεπ πξσ θα έπαιζαμ ξι δύξ ασςξί 

παίκςεπ -αμ ήςαμ πξςέ δσμαςό μα ρσμαμςηθξύμ- θα νεκιμξύρε ραμ Θρπαμική 

παοςίδα και μάλιρςα με ςημ βαοιάμςα πξσ είμαι γμχρςή με ςξ όμξμα «Άμσμα 

Morphy»! (1. ε4 ε5 2. Θζ3 Θγ6 3. Αβ5 α6 4. Αα4 Θζ6) 

Δίμαι δσμαςό μα δημιξσογήρεςε από αουεία pgn πξσ πεοιέυξσμ πξλλαπλέπ 

παοςίδεπ, ςιπ δικέπ ραπ Βάρειπ Δεδξμέμχμ. Ασςέπ ξι Βάρειπ είμαι δσμαςό μα 

πεοιέυξσμ παοςίδεπ από ςξσομξσά, παοςίδεπ διάρημχμ ρκακιρςώμ όπχπ ςξ 

ποξηγξύμεμξ παοάδειγμα ή ακόμα και ςιπ δικέπ ραπ παοςίδεπ. 

Τξοςώρςε ςξ αουείξ pgn επιλέγξμςαπ [Οαιυμίδι][Άμξιγμα Αουείξσ] ή παςώμςαπ 

Ctrl-O.  Απ σπξθέρξσμε όςι τξοςώμεςε ςξ ποξεγκαςερςημέμξ αουείξ : 

“…\ games \ 000 Οοξεγκαςερςημέμα \ 005 Γμχρςξί ρκακιρςέπ \ Bogoljubow.pgn “,  

πξσ πεοιέυει 973 παοςίδεπ ςξσ Efim  Bogoljubow. 

Δπιλένςε από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Διραγχγή/Δπενεογαρία][Βάρη 

Δεδξμέμχμ][Διαμόοτχρη αουείξσ PGN ρε Βάρη Δεδξμέμχμ], ή παςήρςε Ctrl-

SHIFT-F11, και έμα παοάθσοξ ραμ ςξ ακόλξσθξ θα εμταμιρςεί. 

Αμ ξι παοςίδεπ αμήκξσμ ρε 

κάπξιξμ ρσγκεκοιμέμξ 

παίκςη, έυεςε ςη δσμαςό-

ςηςα μα ςξσ δώρεςε ποξ-

ςεοαιόςηςα έμαμςι ςχμ 

άλλχμ παικςώμ. Ασςό ρη-

μαίμει όςι θα επιλέγξμςαι 

καςά ποξςεοαιόςηςα ξι κιμήρειπ πξσ παίζει εκείμξπ και όυι ξι αμςίπαλξι ςξσ. 

Διαβάρςε πεοιρρόςεοα ρυεςικά με ςημ ποξςεοαιόςηςα ςξσ παίκςη παοακάςχ…
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Ζ δημιξσογία μιαπ μέαπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ από έμα αουείξ pgn, είμαι ρςημ ξσρία 

όμξια με ςημ δημιξσογία εμόπ μέξσ Βιβλίξσ Αμξιγμάςχμ με απώςεοξ ρκξπό μα 

εναυθξύμ ρςαςιρςικά ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με ςημ ρσμπεοιτξοά εμόπ παίκςη ή 

ςιπ ςάρειπ πξσ επικοάςηραμ ρε έμα ςξσομξσά.  

Ρε γεμικέπ γοαμμέπ, η τιλξρξτία ςηπ δημιξσογίαπ Βάρεχμ Δεδξμέμχμ από αουεία 

pgn είμαι η ακόλξσθη:  

Πάοε ςημ ποώςη παοςίδα από ςξ αουείξ pgn και υώοιρε ςημ ρε μεμξμωμέμεπ 

κιμήρειπ. Θεώοηρε κάθε διατξοεςική κίμηρη ραμ έμα διατξοεςικό άμξιγμα. 

Σσμέυιρε ρε ςόρξ βάθξπ, όρξ ξοίζει ξ υοήρςηπ ρςξ πλαίριξ κειμέμξσ «Επενεογαρία 

έωπ ςημ κίμηρη #...», ρςξ παοάδειγμα μαπ έωπ ςημ 12η κίμηρη ςξσ μαύοξσ. Άοα 

από ςημ ποώςη παοςίδα ςξσ αουείξσ pgn θα λάβξσμε 12x2=24 διατξοεςικά 

«αμξίγμαςα», όπξσ ςξ καθ’ έμα θα είμαι «παιδί» ςξσ ποξηγξύμεμξσ . Μεςά πάοε 

ςημ δεύςεοη παοςίδα από ςξ αουείξ pgn και καςαυώοηρε όπξιεπ κιμήρειπ ςηπ δεμ 

είμαι όμξιεπ με εκείμεπ πξσ έυξσμ καςαυωοηθεί ήδη. Αμ όμωπ έυει ξοιρςεί 

ποξςεοαιόςηςα ρε κάπξιξμ παίκςη και ςημ κίμηρη πξσ έυει καςαυωοηθεί ςημ έυει 

παίνει άλλξπ παίκςηπ, ςόςε αμςικαςέρςηρε ςημ κίμηρη ςξσ άλλξσ παίκςη με ςημ 

κίμηρη εκείμξσ ςξσ παίκςη πξσ έυει ποξςεοαιόςηςα. 

 

Δπιρκετςείςε μια ρελίδα ραμ ςημ www.pgnmentor.com και καςεβάρςε ςιπ 

διαθέριμεπ παοςίδεπ ςξσ Kasparov και ςξσ Nimzowitsch. Λεςαςοέφςε ασςέπ ςιπ 

παοςίδεπ ρε Βάρειπ Δεδξμέμχμ, δίμξμςαπ κάθε τξοά ποξςεοαιόςηςα ρςξμ 

αμςίρςξιυξ παίκςη, όπχπ ακοιβώπ αματέοθηκε παοαπάμχ και θα λάβεςε ςιπ 

βάρειπ δεδξμέμχμ “Kasparov.dat” και “Nimzowitsch.dat” (σπάουξσμ ήδη 

ποξεγκαςερςημέμεπ ρςημ Αλίκη). Τξοςώρςε ρςη ρσμέυεια χπ λεσκό παίκςη ςξμ 

Kasparov και χπ μαύοξ ςξμ Nimzowitsch για μα διαπιρςώρεςε όςι με ρσμξλική 

πιθαμόςηςα 45% x 60% υ 71% υ 76% x 49 % x 57 % = 3%, η πιθαμόςεοη από όλεπ ςιπ 

παοςίδεπ πξσ θα έπαιζαμ ξι δύξ ασςξί παίκςεπ -αμ ήςαμ πξςέ δσμαςό μα 

ρσμαμςηθξύμ- θα νεκιμξύρε ραμ «Θμδική ςηπ Βαρίλιρραπ». (1. δ4 Θζ6 2. γ4 ε6 3. 

Θζ3 β6) 

http://www.pgnmentor.com/
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Ιαι μεοικέπ ακόμα λειςξσογίεπ πξσ διαμξοτώμξσμ ςξ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ 

ςηπ Αλίκηπ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ υοήρςη… 

 

 

Ξ διακόπςηπ ςξσ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οληοξτξοίεπ ανιξλόγηρηπ] εμταμίζει ή 

εναταμίζει ςιπ αμςίρςξιυεπ πληοξτξοίεπ από ςξμ πίμακα ελέγυξσ και πάμχ από ςη 

ρκακιέοα. 

            

 

 

 

Ξι διακόπςεπ ςξσ μεμξύ [Αλίκη][Δμταμίρξσ/Ιούφξσ], εμταμίζξσμ ή 

εναταμίζξσμ ςξ παοάθσοξ ςηπ ρκακιρςικήπ μηυαμήπ ρςα αοιρςεοά ςηπ ρκακιέοαπ. 

Αμ ξι διακόπςεπ ασςξί δεμ είμαι εμεογξί, επιλένςε ποώςα [Αλίκη][Νεκίμα]. 

 

Ξι διακόπςεπ ςξσ μεμξύ [Ρημάδια][Απόκοσφη όλχμ/Δμτάμιρη όλχμ], 

εμταμίζξσμ ή εναταμίζξσμ ςα ρημάδια (υοχμαςιρςά ςεςοάγχμα ή γοαμμέπ και 

βέλη από ςεςοάγχμξ ρε ςεςοάγχμξ) πξσ πιθαμόμ μα έυει ςξπξθεςήρει ξ υοήρςηπ. 

 

ξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη ρκακιέοα], ραπ επιςοέπει ςα απξςσπώρεςε 

πάμχ ρςημ ρκακιέοα πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ ενέλινη ςηπ παοςίδαπ. 

 

ξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Ρςσλ], ραπ επιςοέπει οιζικέπ αλλαγέπ ρςημ όφη ςηπ 

ρκακιέοαπ και ςχμ περρώμ. 

 

 

        

Ζ Αλίκη με εμεογξύπ ςξσπ διακόπςεπ 

[Οίμακαπ Δλέγυξσ], [Οεοιγοατή Ιιμήρεχμ] 

και [Οληοξτξοίεπ Ανιξλόγηρηπ] 

  

Ζ Αλίκη με αμεμεογξύπ ςξσπ 

διακόπςεπ ςξσ διπλαμξύ 

παοαδείγμαςξπ 
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11. ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ 

α βαρικά ρςξιυεία ανιξλόγηρηπ μιαπ θέρηπ, ή και ξλόκληοξσ ςξσ παιυμιδιξύ πξσ 

παοέυξμςαι από ςημ εταομξγή, είμαι ςα παοακάςχ: 

 

(11.α)  Ανιξλόγηρη Κεσκξύ 

Αματέοεςαι πάμςα ρςξ Κεσκό παίκςη και είμαι θεςική αμ ξ Κεσκόπ  βοίρκεςαι ρε 

πλεξμεκςική θέρη, μηδεμική αμ η θέρη είμαι ιρόπαλη και αομηςική αμ ξ Κεσκόπ 

μειξμεκςεί. Λε αμςίθεςξ ποόρημξ δηλώμει ςημ ανιξλόγηρη ςξσ Λαύοξσ. ιμέπ κξμςά ρςξ 

±999 δηλώμξσμ επεουόμεμξ αμαπότεσκςξ μας ρε λίγεπ κιμήρειπ. 

      

Ζ «Ανιξλόγηρη ςξσ Κεσκξύ» δηλώμεςαι απλξπξιημέμα με έμα μικοό ρύμβξλξ πάμχ και δενιά 

από ςη ρκακιέοα (α) και αμαλσςικόςεοα ρςξμ πίμακα ελέγυξσ (β), με ςη μεςακίμηρη εμόπ 

τχςειμξύ ςεςοαγώμξσ πάμχ ρε μία μη αμαλξγικά διαβαθμιρμέμη κλίμακα (για μα σπάουει 

επξπςεία και ςχμ μικοώμ διατξοώμ ρςξ ρκξο ςηπ ανιξλόγηρηπ).  

Ζ «Ανιξλόγηρη ςξσ Κεσκξύ» γίμεςαι ασςόμαςα από ςημ Αλίκη καςά ςη διάοκεια 

ςξσ παιυμιδιξύ, αλλά μπξοεί μα ζηςηθεί και από ςξμ υοήρςη κάμξμςαπ κλικ πάμχ 

ρςημ κλίμακα ανιξλόγηρηπ. Δπιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] 

μπξοείςε μα επιλένεςε [Ανιξλόγηρη όλχμ ςχμ θέρεχμ] ξπόςε η Αλίκη θα 

ανιξλξγήρει ασςόμαςα όλεπ ςιπ θέρειπ εμόπ παιυμιδιξύ. 

Λξμάδα μέςοηρηπ ςηπ «Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ», είμαι ςξ πιόμι=1, θεχοώμςαπ όςι ίππξπ =3, 

ανιχμαςικόπ=3.1, πύογξπ=5 και βαρίλιρρα=9. Ξ βαριλιάπ δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρε καμία 

ανιξλόγηρη καθώπ η απώλεια ςξσ δεμ επιςοέπεςαι. Ρςξ παοάδειγμα μαπ, ξ Κεσκόπ σρςεοεί 

καςά 31,5 πιόμια. Ασςό δε ρημαίμει βέβαια όςι έυει απξλέρει 31,5 πιόμια, ξύςε όςι η ανία ςχμ 

κξμμαςιώμ πξσ έυαρε είμαι ιρόςιμη με 31,5 πιόμια. Ασςή ςημ απλξπξιημέμη πληοξτξοία μαπ 

ςημ δίμει η ανιξλόγηρη «Σλική Ιαςξυή». Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ «Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ», ξ 

σπξλξγιρμόπ είμαι πξλύ πιξ ρύμθεςξπ. Δμδεικςικά, ξοιρμέμα μόμξ από ςα ρςξιυεία πξσ 

ρσμσπξλξγίζξμςαι για μα εναυθεί ςξ ςελικό ρκξο είμαι ςα παοακάςχ: 

- Ζ ανία ςξσ καςευόμεμξσ σλικξύ (ρσμαοςήρει αουήπ, μέρηπ, ςέλξσπ παοςίδαπ)  

- Ζ θέρη και η κιμηςικόςηςα ςχμ περρώμ 

- Ζ δξμή και η δσμαμική ςχμ πιξμιώμ 

- Ζ απειληςικόςηςα 

- Ζ αρτάλεια ςξσ βαριλιά 

Αμ είρςε έμπειοξπ υοήρςηπ Ζ/Y, μπξοείςε μα ςοξπξπξιήρεςε ςη βαούςηςα ςχμ παοαμέςοχμ ανιξλόγηρηπ 

μεςαβάλλξμςαπ ςξ αουείξ …\Program Files\ALICE IN CHESSLAND\engine\ALICE_CHESS_ENGINE.ini 

 

 

(α) 

  

(β) 

  

ΟΠΞΡΞΥΖ: H ανιξπιρςία ςηπ 

Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ εναο-

ςάςαι και από ςξ επίπεδξ πξσ 

έυεςε ξοίρει ρςξ μεμξύ [Αλίκη]  

[Δπίπεδξ] 

 



26 

 

(11.β)  Σλική Ιαςξυή  

Ζ ανιξλόγηρη «Σλική Ιαςξυή» αματέοεςαι και ρςξμ Κεσκό και ρςξμ Λαύοξ. Ιάμξμςαπ 

κλικ πάμχ ρςξ διάγοαμμα ςηπ «Σλικήπ Ιαςξυήπ», είςε πάμχ ρςη μπάοα ςξσ Κεσκξύ, είςε 

πάμχ ρςη μπάοα ςξσ Λαύοξσ, η εταομξγή θα ρημαδέφει ςα ςεςοάγχμα ρςα ξπξία 

βοίρκξμςαι ξι περρξί πξσ καςέυει ξ αμςίρςξιυξπ παίκςηπ (εκςόπ ςξσ βαριλιά), βάρη ςηπ 

ανίαπ ςχμ ξπξίχμ σπξλξγίζεςαι  η «Σλική Ιαςξυή» ςξσ, με μξμάδα μέςοηρηπ ςξ πιόμι=1. 

                        

 

 

 

(11.γ)  Υχοική καςξυή  

Ζ ανιξλόγηρη «Υχοική Ιαςξυή» αματέοεςαι κι εκείμη και ρςξ Κεσκό και ρςξ Λαύοξ. 

Ιάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςξ διάγοαμμα ςηπ «Υχοικήπ Ιαςξυήπ», είςε πάμχ ρςη μπάοα ςξσ 

Κεσκξύ, είςε πάμχ ρςη μπάοα ςξσ Λαύοξσ, η εταομξγή θα ρημαδέφει ςα ςεςοάγχμα 

πξσ ελέγυει ξ αμςίρςξιυξπ παίκςηπ. 

                       

Σλική Ιαςξυή Κεσκξύ = 

= 5 x πιόμια + 1 x ανιχμαςικόπ 

+ 2 x πύογξπ + 1 x βαρίλιρρα = 

= 5 + 3.1 + 10 + 9 = 

= 27.1 

  

Σλική Ιαςξυή Λαύοξσ = 

= 5 x πιόμια + 1 x ίππξπ + 1 x ανιχμαςικόπ 

+ 2 x πύογξπ + 1 x βαρίλιρρα = 

= 5 + 3 + 3.1 + 10 + 9 = 

= 30.1 

  

Υχοική Ιαςξυή Κεσκξύ = 60 

  

Υχοική Ιαςξυή Λαύοξσ = 10 
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Ρε αμςίθερη με ςημ «Ανιξλόγηρη ςξσ Κεσκξύ» και ςημ «Σλική  Ιαςξυή», η μξμάδα 

μέςοηρηπ ςηπ «Υχοικήπ Ιαςξυήπ» δεμ είμαι ςξ πιόμι, αλλά ξ περρόπ. Ιάθε ςεςοάγχμξ 

ρςη ρκακιέοα βαθμξλξγείςαι με έμαμ αοιθμό, ίρξ με ςξ πλήθξπ ςχμ περρώμ ςξσ παίκςη 

πξσ ελέγυξσμ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςεςοάγχμξ και ςξ άθοξιρμα ςχμ βαθμώμ όλχμ ςχμ 

ςεςοαγώμχμ ξοίζει ςημ «Υχοική Ιαςξυή» ςξσ παίκςη. 

Ρςξ παοάδειγμα ςηπ ποξηγξύμεμηπ ρελίδαπ, εκεί πξσ ξ Λαύοξπ έυει «Υχοική Ιαςξυή» 

ίρη με 10, ασςό ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ αοιθμώμ πξσ εμταμίζξμςαι ρςα 

ςεςοάγχμα ςηπ ρκακιέοαπ. Οοξρένςε ςξ ςεςοάγχμξ γ6 πξσ έυει βαθμό 2 καθώπ ελέγυεςε 

από 2 περρξύπ, ςξ πιόμι β7 και ςξ κξμμάςι Θδ8. Οοξρένςε και ςξ ςεςοάγχμξ β6. 

Δλέγυεςαι μόμξ από έμαμ περρό, και ρσγκεκοιμέμα από ςξ πιόμι α7. ξ πιόμι γ7, αμ και 

θα μπξοξύρε μα ελέγνει κι εκείμξ ςξ ςεςοάγχμξ β6, ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ 

αδσμαςεί, γιαςί είμαι καοτχμέμξ από ςξμ Κεσκό περρό Αζ4. 

                       

 
Υχοική Ιαςξυή Κεσκξύ = 12 

Ξ  Κεσκόπ εδώ έυει Υχοική Ιαςξυή = 12 

και όυι 11, γιαςί ελέγυει και ςξ ςεςοάγχμξ 

β5. Ασςό ρσμβαίμει γιαςί ξ Λαύοξπ έυει 

μόλιπ παίνει β7β5 και ξ Κεσκόπ δικαιξύςε 

αμ επιθσμεί μα τάει ςξ β5 με αμ παράμ. 

Ρςξ ςεςοάγχμξ δ6 αμαγοάτεςαι ξ αοιθμόπ 

2, γιαςί ελέγυεςαι και από ςξμ Κεσκό 

βαριλιά και από ςξ πιόμι ρςξ γ5. 

  

Υχοική Ιαςξυή Λαύοξσ = 1 

Ξ Κεσκόπ μόλιπ έπαινε Βθ5 και ςώοα ξ 

Λαύοξπ έυει Υχοική Ιαςξυή = 1, πξσ 

ρημαίμει όςι ποέπει μα παίνει τξορέ ςξ 

πιόμι η6xθ5. Αμέρχπ μεςά ςη θσρία ςηπ 

βαρίλιρραπ, πξσ ξ Λαύοξπ είμαι σπξ-

υοεχμέμξπ μα δευςεί, ξ Κεσκόπ θα παίνει 

Θζ5 και θα κάμει μας. όςε ξ Λαύοξπ θα 

έυει Υχοική Ιαςξυή = 0. 

  

Ρςξμ πίμακα ελέγυξσ, κάμςε κλικ πάμχ ρςημ 

έμδεινη «Υχοική Ιαςξυή (ρσμξλικά)» και η 

έμδεινη θα μεςαςοαπεί ρε  «Υχοική καςξυή 

(αμςίπαλξ ρςοαςόπεδξ)».  

Λια γοαμμή θα υχοίρει ςα ρςοαςόπεδα ςχμ 

παικςώμ και μόμξ ςα ςεςοάγχμα πξσ ελέγυει 

ξ παίκςηπ ρςξ αμςίπαλξ ρςοαςόπεδξ θα 

σπξλξγίζξμςαι. Ιάμξμςαπ ναμά κλικ 

επιρςοέτεςε  ρςη ρσμξλική έμδεινη.   

 
Υχοική Ιαςξυή Κεσκξύ 

(αμςίπαλξ ρςοαςόπεδξ) = 15 

  

Υχοική Ιαςξυή Κεσκξύ 

(ρσμξλικά) = 50 
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(11.δ)  Πσθμόπ Αμάπςσνηπ 

Ζ ανιξλόγηρη «Πσθμόπ Αμάπςσνηπ» αματέοεςαι και ρςξμ Κεσκό και ρςξμ Λαύοξ. 

Ιάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςξ διάγοαμμα ςξσ «Πσθμξύ Αμάπςσνηπ», είςε πάμχ ρςη μπάοα ςξσ 

Κεσκξύ, είςε πάμχ ρςη μπάοα ςξσ Λαύοξσ, η εταομξγή θα ρημαδέφει ςα ςεςοάγχμα 

ςχμ αουικώμ θέρεχμ ςχμ περρώμ ςξσ αμςίρςξιυξσ παίκςη πξσ απξσριάζξσμ από ςημ 

αουική ςξσπ θέρη, άοα αμαπςύυθηκαμ ρε μέα θέρη. Ρςξ «Πσθμό Αμάπςσνηπ» ρσμμεςέυξσμ 

μόμξ ςα κεμςοικά πιόμια ρςιπ ρςήλεπ δ και ε, και όλα ςα κξμμάςια εκςόπ από ςξ  βαριλιά. 

Αμ έμα κξμμάςι επιρςοέφει ρςημ αουική ςξσ θέρη, θεχοείςαι και πάλι ρα μα μημ έυει 

μεςακιμηθεί. Ρε γεμικέπ γοαμμέπ, η ανιξλόγηρη «Πσθμόπ Αμάπςσνηπ» είμαι μια 

απλξπξιημέμη εκςίμηρη πξσ βξηθά εμ μέοει ρςημ επξπςεία ςηπ δσμαμικήπ ςξσ αμξίγμαςξπ 

ςξσ κάθε παίκςη. Ρςη μέρη και ρςξ ςέλξπ ςηπ παοςίδαπ, η ανιξλόγηρη «Πσθμόπ 

Αμάπςσνηπ»  μπξοεί μα είμαι και παοαπλαμηςική. 

   

                       

 

 

 

 

 

 

 

Πσθμόπ Αμάπςσνηπ = 0 

Ρςημ αουική ςξσπ θέρη, και ςα Κεσκά και ςα 

Λαύοα έυξσμ Πσθμό Αμάπςσνηπ = 0 

Ρςη ρσμέυεια, η μεςακίμηρη ςχμ κεμςοικώμ 

πιξμιώμ ρςιπ ρςήλεπ δ και ε, και η 

μεςακίμηρη όλχμ ςχμ κξμαςιώμ (εκςόπ ςξσ 

βαριλιά) μακοιά από ςημ αουική ςξσπ θέρη, 

θα ασνήρξσμ ςξ Πσθμό Αμάπςσνηπ καςά μία 

μξμάδα ςξ καθ΄έμα. 

 

Πσθμόπ Αμάπςσνηπ Κεσκξύ = 3 

Ρςξ άμξιγμα ςηπ παοςίδαπ, ξ Κεσκόπ έυει 

ήδη μεςακιμήρει από ςημ θέρη ςξσ ςξ 

κεμςοικό πιόμι πξσ ήςαμ αουικά ρςξ ε2, ςξμ 

ίππξ  πξσ ήςαμ αουικά ρςξ η1 και ςξμ 

ανιχμαςικό πξσ ήςαμ αουικά ρςξ ζ1, άοα 

έυει μαςακιμήρει ςοειπ από ςξσπ περρξύπ 

πξσ ρσμσπξλξγίζξμςαι και έυει Πσθμό 

Αμάπςσνηπ = 3. Ξ Λαύοξπ με ςη ρειοά ςξσ 

έυει Πσθμό Αμάπςσνηπ = 2. 
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12. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΑΜΩ ΡΖ ΡΙΑΙΘΔΠΑ 

Δπιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη Ρκακιέοα], εμεογξπξιήρςε ςξ 

[Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ]. Οάμχ και δενιά από κάθε περρό θα 

εμταμιρςεί έμα κόκκιμξ μξύμεοξ δηλώμξμςαπ  ςξ πλήθξπ ςχμ πιθαμώμ μελλξμςικώμ ςξσ 

κιμήρεχμ. Αμ κάμεςε κλικ πάμχ ρε ξπξιξδήπξςε περρό, η εταομξγή θα ρημαδέφει ρςη 

ρκακιέοα ςα ςεςοάγχμα ρςα ξπξία ξ περρόπ είμαι πιθαμό μα καςαλήνει μεςά από 

ξπξιαδήπξςε έγκσοη επόμεμη ςξσ κίμηρη, και θα ρημαδέφει με έμα επιπλέξμ κίςοιμξ 

πεοίγοαμμα ςα ςεςοάγχμα εκείμα ρςα ξπξία ξ περρόπ απειλεί μα τάει αμςίπαλξ περρό. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ρήμαμρη παμώ ρςη ρκακιέοα ςχμ πιθαμώμ μελλξμςικώμ θέρεχμ εμόπ περρξύ και η 

επιπλέξμ επιρήμαμρη ςχμ περρώμ ςξσ αμςίπλαξσ πξσ απειλεί, εκςόπ από εκπαιδεσςικό 

εογαλείξ για ςξσπ αουάοιξσπ είμαι και έμα εογαλείξ επξπςείαπ για ςξσπ λύςεπ 

ποξβλημάςχμ. Οαίζξμςαπ μια παοςίδα με εμεογξπξιημέμξ ςξ [Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ 

Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ], δεμ είμαι απίθαμξ μα παίνεςε καλύςεοα, όυι γιαςί η εταομξγή θα 

ραπ επιδεικμύει ςι θα παίνεςε -ποάγμα άρκξπξ για ςημ ποόξδξ ραπ- αλλά γιαςί η 

εταομξγή θα ραπ ετιρςά ςημ ποξρξυή ρε ρημεία, πξσ αμ εκπαιδεσςείςε ρχρςά, θα ςα 

εμςξπίζεςε ρςξ μέλλξμ και μόμξι ραπ. 

Ρσμξλικέπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ (α) 

Ξ Κεσκόπ ανιχμαςικόπ ρςξ β5 έυει 7 πιθαμέπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ 

κιμήρειπ (ςεςοάγχμα ρημαδεμέμα με υοώμα) από ςιπ ξπξίεπ η Αγ6 

απειλεί ςξμ Κεσκό ίππξ και γι ασςό ςξ ςεςοάγχμξ γ5 έυει κίςοιμξ 

πεοίγοαμμα. Ξ Κεσκόπ βαριλίαπ έυει ςοειπ κιμήρειπ γιαςί εκςόπ από ςιπ 

Πζ1 και Πε2, σπξλξγίζεςαι και η 0-0. Ξ Κεσκόπ Αγ1 και ξ Λαύοξπ Αγ8 

είμαι εγκλχβιρμέμξι και δεμ έυξσμ επόμεμη κίμηρη. 
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Δπιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη Ρκακιέοα], μπξοείςε μα 

εμεογξπξιήρςε και ςξ [Ρσμξλικέπ Ιιμήρειπ πξσ Οαίυςηκαμ]. Ιάςχ από κάθε περρό θα 

εμταμιρςεί έμα μξύμεοξ δηλώμξμςαπ  ςξ πλήθξπ ςχμ κιμήρεχμ πξσ έυει κάμει ξ περρόπ.  
 

 

Ρσμξλικέπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ (β) 

ξ λεσκό πιόμι ρςξ δ7 εμταμίζεςαι μα έυει 8 πιθαμέπ έγκσοεπ 

μελλξμςικέπ κιμήρειπ γιαςί η ποξαγχγή ςξσ μπξοεί μα γίμει ρε ίππξ ή 

ανιχμαςικό ή πύογξ ή βαρίλιρρα, επξμέμχπ έυει ςέρρεοιπ δσμαςόςηςεπ 

και επειδή εδώ ςξ πιόμι μπξοεί μα ποξαυθεί ρε δύξ ςεςοάγχμα (δ8 και 

ε8) ξι δσμαςόςηςεπ γίμξμςαι 8. ξ μαύοξ πιόμι ρςξ ζ4 έυει 2 κιμήρειπ, 

γιαςί ξ Κεσκόπ μόλιπ έπαινε η2η4 και ξ Λαύοξπ έυει και ςη δσμαςόςηςα 

μα τάει ςξ πιόμι με αμ παράμ. ξ Κεσκό πιόμι ρςξ η4 δεμ έυει καμία 

κίμηρη, γιαςί ξ Κεσκόπ βαριλιάπ απειλείςαι και η κίμηρη η4η5 δε θα ήςαμ 

έγκσοη. 

 

Ρςξ μεμξύ επιλένςε [Οαιυμίδι][Άμξιγμα] και μέρα ρςξμ 

τάκελξ «Οοξεγκαςερςημέμα»\παοςίδεπ με λάθη ρςξ 

άμξιγμα» επιλένςε ςξ αουείξ «002 Οαοςίδεπ με λάθη ρςξ 

άμξιγμα (2)». Ζ παοςίδα ασςή, από ςξ βιβλίξ ςξσ μαιςο άκη 

Οαπαθαμαρίξσ, «ΡΙΑΙΘ, μάθε καλά, παίνε ρχρςά!»(2013), 

ρελ. 57, επιδικμύει πόρξ άρκξπξ είμαι μα βγάζξσμε μχοίπ ςη 

βαρίλιρρα ένχ και μα παίζξσμε ρσμέυεια μ΄ασςή. Υάμξμςαπ 

με μας μόλιπ ρςι 8η  κίμηρη, ξ Λαύοξπ έυει κάμει ςιπ 5 από ςιπ 

7 κιμήρειπ ςξσ με ςη βαρίλιρα! 

Λε επιλεγμέμξ ςξ [Ρσμξλικέπ Ιιμήρειπ πξσ Οαίυςηκαμ] έυξσμε 

μια άμερη επξπςεία ςηπ κιμηςικόςηςαπ ςξσ κάθε περρξύ και 

πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξύμ ρςα δικαιώμαςα για «οξκέ» και 

«αμ παράμ». 
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13. ΟΠΑΙΘΙΔΡ ΔΤΑΠΛΞΓΔΡ 

Ξι ποακςικέπ εταομξγέπ πξσ αμαπςύρρξμςαι παοακάςχ, έυξσμ ρκξπό μα επιδείνξσμ ςιπ 

δσμαςόςηςεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και μα βξηθήρξσμ ςξμ υοήρςη μα ενξικειχθεί με ςξ 

πεοιβάλλξμ εογαρίαπ. 

(13.α)  Δπίλσρη ποξβλήμαςξπ 

Ρςξ μεμξύ επιλένςε [Οαιυμίδι][Άμξιγμα] και μέρα ρςξ τάκελξ «Οοξεγκαςερςημέμα\ 

ποξβλήμαςα» επιλένςε ςξ αουείξ «004 Λας ρε 2». Οοόκειςαι για ρκακιρςικό ποόβλημα 

από ςξ βιβλίξ «ςξ ρκάκι(1967), ρελ.115, ςξσ διεθμή μαιςο οιαμςάτσλλξσ Ριαπέοα. 

 

Αμ δεμ εμταμιρςεί ξ πίμακαπ ελέγυξσ ρςα δενιά ςηπ ρκακιέοαπ, επιλένςε από ςξ μεμξύ 

[Δμτάμιρη][Οίμακαπ Δλέγυξσ] ή παςήρςε CTRL-P ή κάμςε κλικ ρςξ βέλξπ πξσ βοίρκεςαι 

ρςξ κέμςοξ και δενιά από ςη ρκακιέοα. 

Ρςξμ πίμακα ελέγυξσ, κάςχ από ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ ςηπ παοςίδαπ (πξσ εδώ είμαι μόμξ 

μία, η αουική) διαβάρςε ρςξ πλαίριξ κειμέμξσ ςημ πεοιγοατή ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρςημ 

πεοίπςχρη μαπ, η πεοιγοατή είμαι πξλύ Κακχμική: «α λεσκά παίζξσμ και κάμξσμ μας 

ρε 2 κιμήρειπ». 

Ζ λύρη ασςξύ ςξσ ποξβλήμαςξπ, καθώπ και όλεπ ξι λύρειπ ςχμ ποξεγκαςερςημέμχμ 

ποξβλημάςχμ, σπάουει ρςξ τάκελξ «Οοξεγκαςερςημέμα\Οοξβλήμαςα\Κύρειπ», αλλά απ 

δξκιμάρξσμε αουικά μα ςξ λύρξσμε μόμξι μαπ. 

Οοξρένςε ςξ ςεςοάγχμξ πάμχ από ςη ρκακιέοα και δενιά. Έυει υοώμα Κεσκό πξσ 

ρημαίμει όςι έυει ρειοά μα παίνει ξ Κεσκόπ. 
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Ιάμςε κλικ ρςη Κεσκή βαρίλιρρα, και ρύοςε ςξ πξμςίκι, κοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ κξσμπί 

ςξσ, από ςξ ςεςοάγχμξ η4 ρςξ η5 και ςόςε ατήρςε ςξ κξσμπί ςξσ πξμςικιξύ. 

 

Αμ θέλεςε μα μεςαβάλλεςαι ςημ πεοιγοατή ςηπ θέρηπ, κάμςε διπλό κλικ πάμχ ρςη λίρςα 

θέρεχμ και θα ραπ επιςοαπεί μα δώρεςε μέα πεοιγοατή.  

Αμ δε θέλεςε μα ποξρςίθεμςαι ξι θέρειπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςιπ κιμήρειπ πξσ κάμεςε ρςη 

λίρςα ςχμ θέρεχμ, ή αμ δε θέλεςε μα αοιθμξύμςαι ξι κιμήρειπ ασςόμαςα, επιλένςε από ςξ 

μεμξύ [Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] ή παςήρςε F4 και οσθμίρςε ςξσπ αμςίρςξιυξσπ διακόπςεπ.  

   

Οαίναμε λξιπόμ «1.Βη5+» και θα ποξρπαθήρξσμε ςώοα μα ανιξλξγήρξσμε ςημ κίμηρη 

μαπ, υχοίπ ςη βξήθεια ςηπ «Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ» αλλά κάμξμςαπ υοήρη ςχμ 

σπόλξιπχμ ανιξλξγήρεχμ. ξ μόημα μιαπ ςέςξιαπ ποξρπάθειαπ βοίρκεςαι ρςξ όςι όλεπ ςιπ 

σπόλξιπεπ ανιξλξγήρειπ, εκςόπ ςηπ «Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ», θα μπξοξύραςε μα ςιπ 

κάμεςε κι ερείπ εύκξλα μόμξ με ςξ μσαλό ραπ, αμ ατιεοώμαςε βέβαια αοκεςό υοόμξ. 

ασςόυοξμα με ςημ μεςακίμηρη ςηπ 

βαρίλιρραπ από ςξ η4 ρςξ η5, θα ποξρςεθεί 

ρςη λίρςα θέρεχμ ςξσ πίμακα ελέγυξσ η 

μέα θέρη πξσ ποξέκσφε από ςημ κίμηρη με 

πεοιγοατή «1.Βη5+» 

Δπιλέγξμςαπ ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι]-

[Ακύοχρη ελεσςαίαπ Ιίμηρηπ] ή παςώμςαπ 

CTRL-Z, η θέρη πξσ ποξέκσφε θα 

αταιοεθεί από ςη λίρςα ςχμ θέρεχμ και η 

βαρίλιρρα θα επιρςοέφει ρςξ η4. 

 

Ρςξ παοάθσοξ ςχμ εμεογειώμ πξσ μόλιπ 

εμταμίρςηκε, σπάουει μεςανύ άλλχμ και ξ 

διακόπςηπ «Μα γίμεςαι ασςόμαςα 

ανιξλόγηρη ςχμ μέχμ κιμήρεχμ». Όςαμ 

ασςόπ ξ διακόπςηπ είμαι εμεογόπ, κάθε 

κίμηρη πξσ κάμεςε ρςη ρκακιέοα 

ανιξλξγείςαι ασςόμαςα από ςημ Αλίκη και η 

«Ανιξλόγηρη ςξσ Κεσκξύ» εμταμίζεςαι ρςξ 

αμςίρςξιυξ διάγοαμμα ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ 

Οίμακα Δλέγυξσ αλλά και ρε έμα μικοό 

ρύμβξλξ πάμχ και δενιά από ςη ρκακιέοα.  

Δμείπ εδώ ρςξ παοάδειγμα μαπ δε 

υοειαζόμαρςε ακόμα ςη βξήθεια ςηπ Αλίκηπ 

και γι‟ ασςό ατήμξσμε ςξμ διακόπςη ςηπ 

ασςόμαςηπ ανιξλόγηρηπ αμεμεογό. 

 

Ρςη «Υχοική Ιαςξυή» κάμςε κλικ πάμχ ρςη 

μπάοα ςξσ μαύοξσ ή πάμχ ρςξ μξύμεοξ 2 πξσ 

θα κξκκιμίρει. 
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Ρςη ρσμέυεια επιλένςε από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη ρκακιέοα][Ρσμξλικέπ 

Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ] και αμέρχπ μεςά κάμςε κλικ πάμχ ρςη Κεσκή βαρίλιρρα 

ρςξ ςεςοάγχμξ η5. 

 

 

Λε κλικ πάμχ ρςξ η5, η εταομξγή ρημαδεύει ςα ςεςοάγχμα πξσ ελέγυξμςαι από ςη 

Κεσκή βαρίλιρα πξσ βοίρκεςαι εκεί (ρςημ ποαγμαςικόςηςα, η εταομξγή δε ρημαδεύει ςα 

ςεςοάγχμα με κόκκιμξ υοώμα όπχπ ρςημ παοαπάμχ εικόμα, αλλά πιξ διακοιςικά, με έμα 

τχςειμό πεοίγοαμμα). οεια από ςα ςεςοάγχμα απξκςξύμ κίςοιμξ πεοίγοαμμα, ρημάδι 

όςι εκεί βοίρκεςαι αμςίπαλξπ περρόπ πξσ θα μπξοξύρε μα ταγχθεί από ςη Κεσκή 

βαρίλιρρα (αμ είυε ρειοά μα παίνει, πξσ δεμ έυει). Ζ Κεσκή βαρίλιρα ελέγυει μεςανύ 

άλλχμ ςξ ςεςοάγχμξ ςξσ Λαύοξσ βαριλιά, άοα έυξσμε ραυ. Ζ Κεσκή βαρίλιρρα ελέγυει 

και ςξ ςεςοάγχμξ ςηπ Λαύοηπ βαρίλιρραπ και επειδή ρειοά έυει μα παίνει ξ Λαύοξπ και 

όυι ξ Άρποξπ, ξ Λαύοξπ μπξοεί μα αμςαλάνει βαρίλιρεπ, ποάγμα πξσ τσρικά δε θα κάμει 

γιαςί έυει πξλύ καλύςεοη κίμηρη.  

Οξιεπ είμαι όμχπ ξι πιθαμέπ κιμήρειπ ςξσ Λαύοξσ; Ζ εταομξγή μαπ λέει όςι είμαι 

ρσμξλικά δύξ (αμαγοάτεςαι πάμχ αοιρςεοά ρςξ ςεςοάγχμξ η5 όπξσ καςαλήγξσμ και ξι 

δύξ), μία για ςη βαρίλιρρα και μία για ςξμ ίππξ (αμαγοάτεςαι πάμχ δενιά ρςα 

ςεςοάγχμα ε6 και ε7). Όλεπ ξι σπόλξιπεπ κιμήρειπ ασςώμ ςχμ δύξ περρώμ αλλά και 

όλχμ ςχμ άλλχμ περρώμ ςξσ Λαύοξσ είμαι αμςικαμξμικέπ, γιαςί εκθέςξσμ ρε κίμδσμξ ςξ 

βαριλιά πξσ είμαι ρε ραυ. Αμ κάμξσμε κλικ πάμχ ρςη Λαύοη βαρίλιρρα ή πάμχ ρςξ 

μαύοξ ίππξ, και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ θα  απξκςήρει κίςοιμξ πεοίγοαμμα ςξ ςεςοάγχμξ 

η5, πξσ ρημαίμει όςι ξ Λαύοξπ ξτείλει μα τάει ςη Κεσκή βαρίλιρα ήςε με ςη βαρίλιρα ςξσ 

ήςε με ςξμ ίππξ ςξσ. Ξ Λαύοξπ θα παίνει ποξταμώπ Θυη5 και η Κεσκή βαρίλιρα θα υαθεί 

άδξνα, ρςεοώμςαπ ςη δσμαςόςηςα ςξσ λεσκξύ μα κάμει μας ρςημ επόμεμη κίμηρη, όπχπ 

απαιςεί η πεοιγοατή ςξσ ποξβλήμαςξπ, άοα η κίμηρη «1.Βη5+» δεμ ήςαμ η ρχρςή. 

Ρσμξλικέπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ (γ) 
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Οαςήρςε ρςξ πληκςοξλόγιξ ςξ πλήκςοξ CTRL και κοαςώμςαπ ςξ παςημέμξ παςήρεςε ςξ 

πλήκςοξ Z ή εμαλλακςικά επιλένςε από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Ακύοχρη ελεσςαίαπ 

Ιίμηρηπ] και η βαρίλιρρα θα επιρςοέφει ρςξ η4. Λεςακιμήρςε ναμά ςη Κεσκή βαρίλιρρα. 

Ιάμςε κλικ πάμχ ςηπ και ρύοςε ςημ ασςή ςη τξοά ρςξ θ5.  

 

 

Ζ υχοική καςξυή ςξσ Λαύοξσ γίμεςαι ασςόμαςα ίρη με ςη μξμάδα, και ξ μόμξπ περρόπ 

πξσ έυει κίμηρη είμαι ςξ πιόμι ρςξ η6 πξσ δε μπξοεί μα παίνει αλλξύ, παοά μόμξ ρςξ θ5 

ςοώγξμςαπ ςη βαρίλιρρα. Ιάμςε κλικ πάμχ ρςξ πιόμι ςξσ η6 και ςξ ςεςοάγχμξ ςηπ 

Κεσκήπ βαρίλιρραπ θα απξκςήρει κίςοιμξ πεοίγοαμμα, ρημάδι όςι «πέτςει» από ςξ πιόμι. 

Αμ και η θσρία ςηπ βαρίλιρραπ είμαι κάςι πξσ ποέπει μα ρκετςεί καμείπ πξλύ καλά, η 

ιδέα και μόμξ όςι ξ Λαύοξπ ποέπει μα ςημ τάει «τξορέ», δεμ έυει άλλη κίμηρη δηλαδή, 

μαπ πξμηοεύει όςι μπξοεί και μα βοιρκόμαρςε ρςξ ρχρςό δοόμξ, ατξύ ςα ρκακιρςικά 

ποξβλήμαςα ςύπξσ «μας ρε 2» όπχπ ςξ δικό μαπ,  έυξσμ ρσμήθχπ «τξορέ απαμςήρειπ».  

 

Ρσμξλικέπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ (δ) 

 

Τάςε ςη Κεσκή βαρίλιρρα με ςξ πιόμι. 

Ρςξμ πίμακα ελέγυξσ, κάμςε κλικ πάμχ ρςημ 

έμδεινη «Υχοική Ιαςξυή (ρσμξλικά)» και η 

έμδεινη θα μεςαςοαπεί ρε  «Υχοική καςξυή 

(αμςίπαλξ ρςοαςόπεδξ)».  

Ρςξ διάγοαμμα ςηπ «Υχοικήπ Ιαςξυήπ»  

κάμςε κλικ πάμχ ρςη μπάοα ςξσ Κεσκξύ ή 

πάμχ ρςξ μξύμεοξ 17 πξσ θα γίμει κόκκιμξ.  
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Οοξρένςε όςι ρςα ςεςοάγχμα όλχμ ςχμ περρώμ ςξσ Λαύοξσ, πάμχ και δενιά 

αμαγοάτεςαι ςξ μξύμεοξ 0. Ασςό ρσμβαίμει γιαςί ξ Λαύοξπ έυει «Υχοική Ιαςξυή» ίρη με 

μηδέμ, πξσ ρημαίμει μεςανύ άλλχμ όςι δεμ έυει κίμηρη μα παίνει και επειδή ςασςόυοξμα 

ξ βαριλιάπ ςξσ απειλείςαι, είμαι μας. Οοξταμώπ, αμ ξ Λαύοξπ βαριλιάπ δεμ απειλξύμςαμ 

θα είυαμε πας. 

Απ επιρςοέφξσμε ςώοα ρςημ αουική θέρη, μα δξύμε ςι θα γιμόςαμ αμ 

είυαμε ζηςήρει βξήθεια από ςημ Αλίκη: 

Για μα επιρςοέφεςε ρςημ αουική θέρη, παςήρςε CTRL-O ή από ςξ μεμξύ 

επιλένςε [Οαιυμίδι][Άμξιγμα] και ρςξ μήμσμα πξσ θα εμταμιρςεί (θα 

οχςηθείςε αμ επιθσμείςε μα απξθηκεσςξύμ ξι αλλαγέπ) απαμςήρςε αομηςικά. 

ξ αουείξ δε θα μεςαβληθεί και ςξ παοάθσοξ επιλξγήπ μέξσ αουείξσ για άμξιγμα θα 

εμταμιρςεί. Ηα είμαι ήδη επιλεγμέμξ ςξ αουείξ  «004 Λας ρε 2» πξσ θέλξσμε μα 

ναμαμξίνξσμε ξπόςε παςήρςε απλά ςξ κξσμπί «ΑΜΞΘΓΛΑ» ή ςξ πλήκςοξ [ENTER] ρςξ 

πληκςοξλόγιξ και ςξ αουείξ θα αμξιυςεί ναμά. Δμαλλακςικά θα μπξοξύραςε μα παςήρεςε 

CTRL-Z ςόρεπ τξοέπ ώρςε όλεπ ξι αλλαγέπ μα αμαιοεθξύμ μία-μία και ςξ παιυμίδι μα 

γσοίρει ρςημ αουική ςξσ θέρη. Σπάουει και μια ςοίςη επιλξγή, μα επιλένεςε από ςημ 

λίρςα ςχμ θέρεχμ ςημ ποώςη θέρη, εκείμη πξσ έυει ςημ πεοιγοατή «[ i ] ΛΑ ΡΔ 2» και 

έπειςα ή μα παςήρεςε CTRL-M ή μα επιλένεςε από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δμξπξίηρη 

κιμήρεχμ]. Ρ‟ ασςή ςημ πεοίπςχρη, όλεπ ξι θέρειπ ςξσ παιυμιδιξύ πξσ ποξέκσφαμ θα 

υαθξύμ και θα μείμει μόμξ η ςοέυξσρα πξσ ρςημ πεοίπςχρη μαπ είμαι η αουική. 

Απ‟ ασςέπ ςιπ κιμήρειπ, η κίμηρη ρςξ ζ5 τέομει ςξμ 

ίππξ κξμςά ρςξ Λαύοξ βαριλιά και ξ ίππξπ δεμ 

κιμδσμεύει. Οαίνςε ασςή ςημ κίμηρη ςξσ ίππξσ και 

δέρςε ρςη διπλά εικόμα όςι ρςα 7 ςεςοάγχμα πξσ 

ςώοα ελέγυει ξ Κεσκόπ ίππξπ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ςξ 

ςεςοάγχμξ ςηπ Λαύοηπ βαρίλιρραπ αλλά και ςξ 

ςεςοάγχμξ ςξσ Λαύοξσ βαριλιά, ςα ξπξία και έυξσμ 

απξκςήρει κίςοιμξ πεοίγοαμμα.  

Ξ Κεσκόπ τσρικά δε θα ποξλάβει μα «υαοεί» ασςό 

ςξ γξηςεσςικό διπλό υςύπημα γιαςί… έυει ήδη κάμει 

μας και ςξ ποόβλημα λύθηκε! 

 

Ζ εταομξγή θα ρημαδέφει ςα ςεςοάγχμα πξσ 

ελέγυει ξ Κεσκόπ (εδώ με κίςοιμξ υοώμα) ρςξ 

ρςοαςόπεδξ ςξσ Λαύοξσ.  

Ιάμςε κλικ πάμχ ρςξμ ίππξ ρςξ η3 και αμ ξι 

[Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ] ρςξ 

μεμξύ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη Ρκακιέοα] 

ενακξλξσθξύμ μα είμαι εμεογέπ, η εταομξγή θα 

ρημαδέφει (εδώ με υοώμα, ρςημ ποαγμαςικόςηςα 

με τχςειμό πεοίγοαμμα) ςιπ πιθαμέπ μελλξμςικέπ 

κιμήρειπ ςξσ ίππξσ πξσ είμαι 5 (αμαγοάτεςαι και 

πάμχ δενιά ρςξ ςεςοάγχμξ η3). 
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Για μα εναταμιρςξύμ όλα ςα ρημάδια από ςη ρκακιέοα παςήρςε CTRL-D ή εμαλλακςικά 

επιλένςε από ςξ μεμξύ [Ρημάδια][Ιαθαοιρμόπ οέυξσραπ Ηέρηπ].  Για μα εναταμιρςεί 

η γοαμμή πξσ υχοίζει ςα δύξ ρςοαςόπεδα παςήρςε πάμχ ρςημ έμδεινη «Υχοική Ιαςξυή 

(αμςίπαλξ ρςοαςόπεδξ)» πξσ θα μεςαςοαπεί ρε «Υχοική Ιαςξυή (ρσμξλικά)». Αμ ξ 

Κεσκόπ ίππξπ πξσ ςώοα έυει επιρςοέφει ρςξ η3 ενακξλξσθεί μα είμαι επιλεγμέμξπ, κάμςε 

κλικ πάμχ ςξσ για μα ρβήρξσμ ςα ρημάδια από ςα ςεςοάγχμα ςα ξπξία ελέγυει. ώοα η 

ρκακιέοα είμαι και πάλι ρςημ αουική θέρη ςξσ ποξβλήμαςξπ, καθαοή από ρημάδια. 

 

 

 

Ιάμξμςαπ κλικ πάμχ ρςξ διάγοαμμα ςηπ «Ανιξλόγηρηπ ςξσ Κεσκξύ» η Αλίκη θα 

ανιξλξγήρει: 

 

Άοα έυεςε ποάγμαςι μας ρε 2, όπχπ ακοιβώπ ραπ είυε σπξρυεθεί και η πεοιγοατή ςξσ 

ποξβλήμαςξπ. Δπιλένςε ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] ή παςήρςε ςξ πλήκςοξ F4 ρςξ 

πληκςοξλόγιξ. Ρςξ παοάθσοξ «Δμέογειεπ» πξσ θα εμταμιρςεί εμεογξπξιήρςε ςξμ διακόπςη 

«Μα γίμεςαι ασςόμαςα ανιξλόγηρη ςχμ μέχμ κιμήρεχμ» και παςήρςε ςξ κξσμπί «ΞΙ». 

Οαίνςε ναμά ςη λάθξπ κίμηρη 1. Βη5+ και η Αλίκη ασςή ςη τξοά θα ανιξλξγήρει: 

 

Άοα έυεςε ρξβαοό ποόβλημα, γιαςί μ‟ ασςή ςημ κίμηρη, όυι μόμξ δεμ πάςε για μας ρε 1, 

όπχπ θα έποεπε, αλλά βοίρκερςε ςώοα και πίρχ ρςξ ρκξο καςά ςξ ιρόςιμξ πεοίπξσ 22 

πιξμιώμ! 

Οαςήρςε CTRL-Z για μα αμαιοέρεςε ςημ ποξηγξύμεμη κίμηρη,  παίνςε 1. Βθ5+ και ςώοα η 

Αλίκη θα ανιξλξγήρει: 

 

Δπιλένςε από ςξ μεμξύ [Αλίκη][Οαίνε] ή παςήρςε CTRL-G και η Αλίκη θα παίνει ρςη 

θέρη ςξσ Λαύοξσ 1. … η6υΒθ5 

Οαςήρςε ναμά CTR-G και η Αλίκη θα παίνει 2. Θζ5#  

Λία πξλύ ρύμςξμη λύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ με ςη βξήθεια ςηπ Αλίκηπ θα ήςαμ και η 

ακόλξσθη: Αμξίνςε ναμά ςξ αουείξ «004 Λας ρε 2» ςξσ ποξβλήμαςξπ πξσ μαπ 

απαρυόληρε υχοίπ μα απξθηκεύρεςε ςιπ αλλαγέπ. Δπιλένςε ςξ μεμξύ [Αλίκη][Νεκίμα] 

και αμέρχπ μεςά ςημ εμεογξπξίηρη ςηπ Αλίκηπ επιλένςε ςξ μεμξύ [Αλίκη][Οαίνε και 

Ναμαπαίνε]. Ζ Αλίκη θα λύρει ςξ ποόβλημα μποξρςά ρςα μάςια ραπ και θα καςαγοάφει 

ςιπ θέρειπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςιπ κιμήρειπ ςηπ ρςη λίρςα ςχμ θέρεχμ. 

Οοιμ βάλεςε ςημ Αλίκη μα ραπ επιλύρει έμα ποόβλημα, αλλά και ποιμ από κάθε ανιξλόγηρη, επιλένςε ρςξ 

μεμξύ [Αλίκη]  [Δπίπεδξ] ςξ επίπεδξ [3. Οαίζχ καλά]. Αμ ςξ ποόβλημα είμαι δύρκξλξ, επιλένςε έμα 

αμώςεοξ επίπεδξ, διατξοεςικά ςα απξςελέρμαςα είμαι πιθαμό μα είμαι ερταλμέμα. 
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(13.β)  Ρχρςή υοήρη ςηπ έμδεινηπ [Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ] 

Νεκιμήρςε έμα μέξ παιυμίδι με αμςίπαλξ ςημ Αλίκη επιλέγξμςαπ ρςξ μεμξύ 

[Οαιυμίδι][Μέξ Οαιυμίδι][Άμθοχπξπ εμαμςίξμ Αλίκηπ] ή παςώμςαπ CTRL-N ρςξ 

πληκςοξλόγιξ και αμέρχπ μεςά τοξμςίρςε ςξ [Δμτάμιρη][Οάμχ ρςη 

ρκακιέοα][Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ] μα είμαι εμεογό.  

Οαίνςε ςημ αουική κίμηρη «1.ε4» και σπξθέρςε όςι η Αλίκη απαμςά 1. … Θζ6 

Δώρςε ποξρξυή ρςα ρημάδια πξσ βάζει η εταομξγή πάμχ ρςη ρκακιέοα, όςαμ ςξ 

[Ρσμξλικέπ Έγκσοεπ Λελλξμςικέπ Ιιμήρειπ] είμαι εμεογό. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

O Λαύοξπ ίππξπ ρςξ ζ6 έυει ρσμξλικά  5 

έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ (ςεςοάγχμα με 

μπλέ υοώμα και ρκξύοξ πεοίγοαμμα), μία από 

ςιπ ξπξίεπ απειλεί ςξ Κεσκό πιόμι ρςξ ε4 

(ςεοάγχμξ με μπλέ υοώμα και κίςοιμξ 

πεοίγοαμμα). Ζ εταομξγή ρςημ ποαγμα-

ςικόςηςα δε ρημαδεύει ςα ςεςοάγχμα με 

υοώμα όπχπ εδώ, αλλά ρημαδεύει με λεσκό 

πεοίγοαμμα ςιπ μελλξμςικέπ έγκσοεπ κιμήρειπ 

και ειδικά με κίςοιμξ πεοίγοαμμα εκείμεπ ςιπ 

κιμήρειπ πξσ απειλξύμ αμςίπαλξ περρό.  

 

Λεςά από ςξ 1. … Θζ6 ςηπ Αλίκηπ, ερείπ παίνςε 

2. δ3 και ποξρςαςέφςε ςξ ε4. ώοα ςξ πιόμι 

ρςξ δ3 έυει μία μόμξ έγκσοη μελλξμςική 

κίμηρη, εκείμη ρςξ δ4 (κόκκιμξ υοώμα). Αμ και 

ςξ πιόμι ρςξ δ3 ελέγυει και ςξ ςεςοάγχμξ γ4, 

επειδή ασςή ςη ρςιγμή δεμ σπάουει αμςίπαλξπ 

περρόπ ρςξ γ4, η κίμηρη δεμ καςαγοάτεςαι χπ 

έγκσοη. ξ γ4 καςαλξγίζεςαι ρςη «Υχοική 

Ιαςξυή» ςξσ Κεσκξύ, αλλά όυι και ρςιπ 

έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ ςξσ πιξμιξύ ςξσ 

Κεσκξύ πξσ βοίρκεςαι ρςξ δ3.  

 

Ρε γεμικέπ γοαμμέπ, η διατξοά ςχμ «Έγκσοχμ Λελλξμςικώμ Ιιμήρεχμ» όλχμ ςχμ 

περρώμ εμόπ παίκςη, από ςη «Υχοική Ιαςξυή» ςξσ ίδιξσ παίκςη πξσ είμαι ρσυμά 

μεγαλύςεοη, εμςξπίζεςαι απξκλειρςικά ρςα πιόμια ςξσ, ςα ξπξία, μαι μεμ ελέγυξσμ 

ρσμήθχπ κάπξια ςεςοάγχμα (μποξρςά και δενιά ςξσπ ή μποξρςά και αοιρςεοά ςξσπ ή 

ακόμα και ρςξ πλάι ςξσπ αμ ποόκειςαι για «αμ παράμ») αλλά δεμ μπξοξύμ μα 

κιμηθξύμ ρ΄ασςά αμ δεμ σπάουει εκεί αμςίπαλξπ περρόπ. Γι΄ασςό ςξ λόγξ, ςα 

ςεςοάγχμα ρςα ξπξία μπξοξύμ μα κιμηθξύμ μελλξμςικά ςα πιόμια εμόπ παίκςη, είμαι 

ρσυμά λιγόςεοα από ςα ςεοάγχμα ςα ξπξία ελέγυξσμ ασςά ςα πιόμια. 
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Λεςά από 2. … Θγ6 3. Αη5 ε6 4. ΑυΘζ6 

βοιρκόμαρςε ρ΄ασςή ςη θέρη, όπξσ ξ Κεσκόπ 

ανιχμαςικόπ πξσ μόλιπ έταγε ςξμ Λαύοξ ίππξ 

ρςξ ζ6, έυει 8 έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ, 

(κόκκιμα ςεςοάγχμα με ρκξύοξ πεοίγοαμμα) 

μία από ςιπ ξπξίεπ απειλεί ςξ Λαύοξ πιόμι ρςξ 

η7 (κόκκιμξ ςεςοάγχμξ με κίςοιμξ 

πεοίγοαμμα) και μία άλλη πξσ απειλεί ςη 

Λαύοη βαρίλιρρα ρςξ δ8 (επίρηπ κόκκιμξ 

ςεςοάγχμξ με κίςοιμξ πεοίγοαμμα). Δεμ είμαι 

όμχπ η ρειοά ςξσ Κεσκξύ μα παίνει, κι 

επξμέμχπ, η Κεσκή βαρίλιρρα μπξοεί και θα 

τάει ςξμ Λαύοξ ανιχμαςικό. 

 

Λεςά από ςξ 4. … ΒυΑζ6 υοειάζεςαι ποξρξυή 

ρςξ ςεςοάγχμξ β2. Ζ εταομξγή ρημαδεύει ςξ 

ςεςοάγχμξ με κίςοιμξ πεοίγοαμμα αλλά ερείπ, 

αμ δεμ ςξ ρημαδέφεςε ρςξ μσαλό ραπ και 

παίνεςε απ πξύμε: 5. Θζ3, θα βοεθείςε μεςά από 

Βυβ2 μα έυεςε έμα πιόμι λιγόςεοξ και μια νέμη 

βαρίλιρα καοτχμέμη μέρα ρςξ ρςοαςόπεδξ 

ραπ αλλά… απ μημ σπεοβάλξσμε! Λια φύυοαμη 

αμάλσρη δείυμει όςι με 6.Θδ2 ξ Κεύκξπ έυει 

απάμςηρη και μάλιρςα ικαμξπξιηςική. Ζ Λαύοη 

βαρίλιρρα είμαι μόμη και αποξρςάςεσςη, κι αμ ξ 

Κεσκόπ παίνει καλά θα μπξοέρει ίρχπ μα 

αμακςήρει ςη διατξοά ςξσ υαμέμξσ πιξμιξύ. 

 

Δκείμξ πξσ είμαι ρημαμςικό για ςξμ παίκςη, είμαι μα ρυημαςίζει ςξσλάυιρςξμ ςα 

«κίςοιμα πεοιγοάμμαςα» μέρα ρςξ μσαλό ςξσ, μόμξπ  ςξσ,υχοίπ ςη βξήθεια ςηπ 

Αλίκηπ. Δε θα ΄ςαμ αμώτελξ μα κάμεςε με ςξ μσαλό ραπ ασςό πξσ ραπ ποξρτέοει η 

εταομξγή:  

Οοιμ παίνεςε μέα κίμηρη, σπξλξγίρςε όλεπ ςιπ έγκσοεπ μελλξμςικέπ κιμήρειπ ςξσ 

αμςίπαλξσ και ςιπ απειλέπ ςξσ. Δνεςάρςε κάθε σπξφήτια κίμηρη ςξσ αμςίπαλξσ 

και αμαοχςηθηςε: «Γιαςί θα έπαιζε ασςή ςημ κίμηρη; Οξιξ ςξ πιθαμό ςξσ ότελξπ 

από μια ςέςξια κίμηρη». 

Αμ μια από ςιπ πιθαμέπ μελλξμςική κίμηρειπ ςξσ αμςίπαλξσ είμαι βλαβεοή για ραπ, 

απξςοέφςε ςημ όπχπ ρςξ παοάδειγμα μαπ:  Ξ Κεσκόπ με 2.δ4 ποξρςάςεφε ςξ 

κεμςοικό ςξσ πιόμι ρςξ ε5 πξσ απειλξύμςαμ μεςά από ςξ 1. … Θγ6 ςξσ Λαύοξσ.  

Αμ ξ αμςίπλαλξπ δε μπξοεί μα ραπ βλάφει ρςξ κξμςιμό μέλλξμ με ςιπ επόμεμεπ 

κίμηρειπ ςξσ (ή έςρι μξμίζεςε) ςόςε έυεςε ερείπ ςημ ποχοξβξσλία. Όπχπ γοάτει και ξ 

μαιςο άκηπ Οαπαθαμαρίξσ ρςξ βιβλίξ ςξσ «Ρκάκι, μάθε καλά, παίνςε ρχρςά», κάμςε 

«ΡΤΑ-λιάοα», φάνςε δηλαδή για κιμήρειπ με ςιπ ξπξίεπ θα κάμαςε: Ραυ, Τάγχμα ή 

Απειλέπ! Ιαι ποώςα απ΄όλα κάμςε ςξ «ΒαΡιΙό» : Βλέπχ, Ρκέτςξμαι, Ιιμώ!  
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14. ΔΜ ΑΥΔΘ 

Ρςημ παοάγοατξ ασςή θα αματεοθξύμε ρε αοκεςέπ από ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ 

για ςιπ ξπξίεπ δεμ έγιμε εκςεμήπ λόγξπ μέυοι ρςιγμήπ. Ιάπξιεπ από ασςέπ ςιπ 

δσμαςόςηςεπ, θα μπξοξύραςε μα ςιπ αμακαλύφεςε και μόμξι ραπ, «πειοαμαςιζόμεμξι» με 

ςημ Αλίκη, ςα κξσμπάκια και ςα μεμξύ ςηπ. Άλλεπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ είμαι 

αοκεςά ενειδικεσμέμεπ και πξλύπλξκεπ και πιθαμόςαςα δεμ ραπ υοειάζξμςαι, εμώ από ςημ 

άλλη, αμ ραπ υοειάζξμςαμ μάλλξμ θα νέοαςε ήδη και ςι ακοιβώπ φάυμεςε. Γι ασςξύπ ςξσ 

λόγξσπ, ξι πεοιγοατέπ πξσ ακξλξσθξύμ θα είμαι ρύμςξμεπ. 

 

(14.α) Ρςσλ, πεοιρςοξτή 

Ζ δσμαςόςηςα ςηπ αλλαγήπ ςηπ εμτάμιρηπ ςξσ κάθε παιυμιδιξύ, αμήκει ρςημ καςηγξοία 

ςχμ δσμαςξςήςχμ πξσ θα μπξοξύραςε μα αμακαλύφεςε και μόμξι ραπ, πεοιδιαβαίμξμςαπ 

ρςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Ρςσλ], απ‟ όπξσ μπξοείςε μα  διαλένεςε αμάμερα ρε διάτξοα 

ρες περρώμ, διάτξοεπ ρκακιέοεπ και ςέρρεοιπ πεοιρςοξτέπ: 

 

                

 

                  

 

                  

 
 

Βιξμηυαμικό 

 

Ιλαρικό 

 

Ρκάμιξμπ 

 

Ιξμφό 

 

0o 

 

90o  

 

180 o 

 

270 o 

 

Βαρικό 

 

Ηεομό 1 

 

Ηεομό 2 

 

Φσυοό 
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Από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη] [Ρςσλ][Οερρξί][Αλίκη ςξσ Ρεο ζξμ έμιελπ] ή παςώμςαπ SHIFT-

CTRL-F5 μπξοείςε μα εμταμίρεςε έμα ρες περρώμ βαριρμέμξ ρςημ ποχςόςσπη εικξμξγοάτηρη ςξσ 

Sir John Tenniel για ςη μξσβέλα «Ζ Αλίκη ρςη Υώοα ςχμ Ηασμάςχμ» ή «Ξι πεοιπέςειεπ ςηπ Αλίκηπ 

ρςη Υώοα ςχμ Ηασμάςχμ» όπχπ ήςαμ ξ αουικόπ ςίςλξπ, ςξσ μαθημαςικξύ Charles Lutwidge 

Dodgson πξσ ςημ έγοαφε ςξ 1865 με ςξ φεσδώμσμξ Lewis Carroll. 

Lutwidge Dodgson 

1832-1898 

Sir John Tenniel 

1820-1914 
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(14.β) Διραγχγή PGN, επενεογαρία και μεςάτοαρη ρςα Δλλημικά. 

Ζ γοατή PGN (Portable Game Notation) επιςοέπει ςημ ακοιβή και ρύμςξμη πεοιγοατή μιαπ 

παοςίδαπ ώρςε άμθοχπξι και μηυαμέπ μα έυξσμ εύκξλη ποόρβαρη. 

 

Αμςιγοάφςε ςξ PGN είςε με [δενί κλικ] [αμςιγοατή], είςε παςώμςαπ CTR-C. Ρςξ 

παοάθσοξ ςηπ Αλίκηπ, επιλένςε από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Διραγχγή][PGN κείμεμξ] ή 

παςήρςε ςξ F6 και ειράγεςε ςξ PGN ρςξ πλαίριξ κειμέμξσ πξσ θα εμταμιρςεί, είςε με [δενί 

κλικ] Δπικόλληρη (Paste) ήςε με CTR-V. Οαςήρςε ςξ κξσμπί «Διραγχγή» και η παοςίδα 

θα τξοςχθεί. Λπξοείςε επίρηπ με [Οαιυμίδι][Άμξιγμα] ή παςώμςαπ CTRL-O μα 

τξοςώρεςε PGN αουεία. 

 

Σπξθέρςε όςι έυεςε εμδιατέοξμ για 

ςημ παοςίδα Λπξςβίμικ εμαμςίξμ 

Ιαπαπλάμκα, πξσ παίυςηκε ςξ 1938, 

με Μιμζξ-Θμδική άμσμα και μικηςή ςξμ 

Λπξςβίμικ. 

Δπιρκετςείςε μία ρελίδα ραμ ςξ 

http://www.chessgames.com και 

εμςξπίρςε ςξ παιυμίδι ςξπξθεςώμςαπ 

ςα καςάλληλα κοιςήοια αμαζήςηρηπ, 

ή απλά κάμςε κλικ εδώ. 

Ιάςχ από ςη ρκακιέοα αμαγοάτεςαι 

ρσμήθχπ ξλόκληοή η παοςίδα ρε 

μξοτή PGN. Ξι περρξί μπξοεί μα 

ξμξμαςίζξμςαι είςε με γοάμμαςα 

(N,B,R,Q,K) είςε με ρύμβξλά όπχπ 

ρσμβαίμει ρςξ παοάδειγμα μαπ. Ζ 

Αλίκη αμαγμχοίζει επίρηπ PGN 

γοαμμέμα ρςα Δλλημικά. 

Ιαμςέ κλικ με ςξ mouse ρςημ αουή 

ςξσ PGN ςηπ παοςίδαπ και ρύοςε ςξ 

mouse κοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ 

κξσμπί χπ ςξ ςέλξπ ςξσ PGN. 

 

http://www.chessgames.com/
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1031957
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Όςαμ η παοςίδα πεοιέυει ρυόλια, πξλλέπ εταομξγέπ όπχπ και ςξ chessgames.com ςα 

αμαγοάτξσμ με μη ρσμβαςική μξοτή: 

1. e4 Notes by Blackburne. 1... e5 2. d4 ed4 3. Nf3 Nc6 4. Bc4 Bc5 5. c3 Nf6 6. e5 Ng4 7. O-O O-O 

8. cd4 d5 9. Bb3 Bb6 10. Nc3 Ne7 11. h3 Nh6 12. Bh6 gh6 13. Qd2 Kg7 14. Ne2 f6 15. Ng3 Qe8 16. 

Rae1 Be6 17. Re3 f5 18. Ne2 f4 19. Rc3 Ba5 20. Nf4 Qf7 21. Ne6 Qe6 22. Bc2 Ng6 23. b4 "Cleverly 

conceived", says Mr Lowenthal. Saving the loss of the exchange. 23... Bb6 24. Nh2 h5 25. Kh1 Rf4 

26. Rd3 c6 27. g3 Rf7 28. f4 Kh8 29. Rdf3 Qh3 30. g4 Qh4 31. g5 The Black Queen is now 

completely out of play. 31... Nf4 32. Rf4 Qg5 33. Qd3 "The final coup," says Mr Lowenthal, "of a 

masterly combination." I pointed out afterwards that Rxf7 would have won almost as prettily. 33... 

Rg8 34. Rg4 hg4...Rxf1+ would have prolonged, but could not have saved the game. 35. Rf7 Qg6 

36. Rh7 

α ρυόλια δεμ μπαίμξσμ εμςόπ παοεμθέρεχμ ή αγκσλώμ και ςξ μξύμεοξ ςηπ κίμηρηπ 

επαμαλαμβάμεςαι όςαμ σπάουξσμ ρυόλια μεςανύ ςηπ κίμηρηπ ςξσ Κεσκξύ και ςξσ 

Λαύοξσ. Ασςό κάμει ςημ αμάγμχρη εσκξλόςεοη για ςξσπ αμθοώπξσπ αλλά «μπεοδεύει» 

ςιπ μηυαμέπ! Αμ αμςιγοάφεςε μια ςέςξια παοςίδα και ςημ «πεοάρεςε» ρςημ Αλίκη, η Αλίκη 

θα κάμει όςι μπξοεί για μα ςημ διαβάρει ρχρςά, αλλά δε ραπ σπόρυεςαι και πξλλά! 

 

Αμςί μα κάμεςε αμςιγοατή ςηπ παοςίδαπ κάςχ από ςη ρκακιέοα, επιλένςε “PGN 

download”,  καςεβάρςε ςξ αουείξ ςηπ παοςίδαπ ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ και αμξίνςε ςξ με 

ςημ Αλίκη επιλέγξμςαπ από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Άμξιγμα] ή παςώμςαπ CTRL-O.  

ξ αουείξ PGN θα έυει ςημ παοακάςχ ρσμβαςική μξοτή: 

1.e4 {Notes by Blackburne.} e5 2.d4 exd4 3.Nf3 Nc6 4.Bc4 Bc5 5.c3 Nf6 6.e5 Ng4 7.O-O O-O 8.cxd4 

d5 9.Bb3 Bb6 10.Nc3 Ne7 11.h3 Nh6 12.Bxh6 gxh6 13.Qd2 Kg7 14.Ne2 f6 15.Ng3 Qe8 16.Rae1 Be6 

17.Re3 f5 18.Ne2 f4 19.Rc3 Ba5 20.Nxf4 Qf7 21.Nxe6+ Qxe6 22.Bc2 Ng6 23.b4 {"Cleverly 

conceived", says Mr Lowenthal. Saving the loss of the exchange.} Bb6 24.Nh2 h5 25.Kh1 Rf4 26.Rd3 

c6 27.g3 Rf7 28.f4 Kh8 29.Rdf3 Qxh3 30.g4 Qh4 31.g5 {The Black Queen is now completely out of 

play.} Nxf4 32.Rxf4 Qxg5 33.Qd3 {"The final coup," says Mr Lowenthal, "of a masterly combination." 

I pointed out afterwards that Rxf7 would have won almost as prettily.} Rg8 34.Rg4 hxg4 {...Rxf1+ 

would have prolonged, but could not have saved the game.} 35.Rxf7 Qg6 36.Rxh7+ 1-0 

Αμ η επιλεγμέμη γλώρρα είμαι ςα Δλλημικά, η Αλίκη θα μεοατοάρει ασςόμαςα ςξ PGN 

ςηπ παοςίδαπ: 

1. ε4 ε5 2. δ4 εxδ4 3. Θζ3 Θγ6 4. Αγ4 Αγ5 5. γ3 Θζ6 6. ε5 Θη4 7. O-O O-O 8. γxδ4 δ5 9. Αβ3 Αβ6 10. 

Θγ3 Θε7 11. θ3 Θθ6 12. Αxθ6 ηxθ6 13. Βδ2 Πη7 14. Θε2 ζ6 15. Θη3 Βε8 16. Οαε1 Αε6 17. Οε3 ζ5 18. Θε2 

ζ4 19. Ογ3 Αα5 20. Θxζ4 Βζ7 21. Θxε6+ Βxε6 22. Αγ2 Θη6 23. β4 Αβ6 24. Θθ2 θ5 25. Πθ1 Οζ4 26. Οδ3 γ6 

27. η3 Οζ7 28. ζ4 Πθ8 29. Οδζ3 Βxθ3 30. η4 Βθ4 31. η5 Θxζ4 32. Οxζ4 Βxη5 33. Βδ3 Οη8 34. Οη4 θxη4 

35. Οxζ7 Βη6 36. Οxθ7+ 

Οαςήρςε F6 και κάμχμςαπ δενί κλικ πάμχ ρςξ πλαίριξ κειμέμξσ πξσ θα εμταμιρςεί 

μπξοείςαι μα αμςιγοάφεςε ςημ Δλλημική εκδξυή ςξσ PGN για μα ςημ υοηριμξπξιήρεςε ρε 

ξπξιαδήπξςε άλλη εταομξγή. Αμ καςά ςξ copy-paste ςα Δλλημικά δεμ εμταμίζξμςαι 

ρχρςά, ρσμβξσλεσςείςε ςημ παοάγοατξ  «15. ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΖ ΥΠΖΡΖ ΖΡ 

ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ»,  εμόςηςα «1.ΑΚΑΛΟΞΣΠΜΔΕΘΙΑ».  
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(14.γ) Διραγχγή και επενεογαρία EPD 

Ζ επενεογαρία EPD αμήκει ρςιπ ρυεςικά ενειδικεσμέμεπ δσμαςόςηςεπ πξσ παοέυει η 

εταομξγή και πιθαμόςαςα μα μη ραπ υοειάζεςαι. ξ EPD (από ςξ: Extended Position 

Description) αλλά και ςξ FEN( από ςξ: Forsyth–Edwards Notation) είμαι ρύμςξμεπ 

πεοιγοατέπ μίαπ ρκακιρςικήπ θέρηπ με ASCIΘ υαοακςήοεπ. Ζ Αλίκη κάμει υοήρη ςχμ 

ςερράοχμ ποώςχμ μπλξκ δεδξμέμχμ ςξσ EPD πξσ είμαι κξιμά και με ςξ FEN. Ασςά ςα 

μπλξκ είμαι [Α]=Ζ διάςανη ςχμ περρώμ, [Β]=Οξιξπ παίζει; [Γ]=Δικαιώμαςα «οξκέ», 

[Δ]=Δικαίχμα «αμ παράμ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασςό πξσ βλέπεςε παοαπάμχ, είμαι ςξ EPD ρκακιρςικήπ θέρηπ μεςά από 8. Ξ-Ξ ςξσ Ίμκιξβ 

και 8. … β5 ςξσ Κξύκξβ, ρςημ 3η παοςίδα ςξσ μαςπ-μπαοάζ μεςανύ ςξσπ,  ρςη Ρότια, ςξ 

1983, για ςξ ποχςάθλημα Βξσλγαοίαπ. 

Για μα ειράγεςε έμα μέξ ή μα επενεογαρςείςε ςξ σπάουξμ EPD μιαπ θέρηπ, κάμςε διπλό κλικ 

πάμχ ρςη λίρςα ςχμ θέρεχμ κοαςώμςαπ παςημέμξ ρςξ πληκςοξλόγιξ ςξ CTRL (όςαμ ξ 

διακόπςηπ [Δμτάμιρη] [Οεοιγοατή Ιιμήρεχμ] δεμ είμαι εμεογόπ) ή παςήρςε ςξ F7. 

 

r n b q k 2 r  

rnbqk2r/4bppp/p2ppn2/1p6/3NP3/1BN5/PPP2PPP/R1BQ1RK1 w kq b6 

4 b p p p  

p 2 p p n 2  

1 p 6  

3 N P 3  

1 B N 5  

P P P 2 P P P  

R 1 B Q 1 R K  

[Α]α ρύμβξλα [p,n,b,r,q,k] για [πιόμι, 

ίππξ, ανιχμαςικό, πύογξ, βαρίλιρρα, 

βαριλιά] ςξσ Λαύοξσ και ςα ίδια ρε 

κεταλαία για ςξμ Κεσκό. α μξύμεοα 

ρσμβξλίζξσμ κεμά ςεςοάγχμα και ςξ 

ρύμβξλξ «/» ςημ αλλαγή γοαμμήπ. 

[Β]Ακξλξσθεί ςξ ρύμβξλξ “w” αμ παίζει 

ξ Κεσκόπ, αλλιώπ “b”. [Γ]Ακξλξσθξύμ 

όρα από ςα ρσμξλικά ςέρρεοα 

δικαιώμαςα οξκέ σπάουξσμ (“KQkq”). 

[Δ]έλξπ, αμ σπάουει, ςξ ςεςοάγχμξ 

όπξσ θα μπξοξύρε μα γίμει αμ-παραμ. 
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(14.δ) Διραγχγή ECO 

Ξι κχδικξί ECO (Encyclopaedia of Chess Openings) ποξρδιξοίζξσμ ςξμ ςύπξ ςξσ 

αμξίγμαςξπ μιαπ παοςίδαπ. Ζ Αλίκη αμαγμχοίζει πεοιρρόςεοξσπ από 2000 διατξοεςικξύπ 

κχδικξύπ.  

Σπξθέρςε όςι έυεςε ακξύρει για έμαμ ςύπξ αμξίγμαςξπ και θέλεςε μα ςξμ μελεςήρεςε. ξ 

μόμξ πξσ νέοεςε ρςα ρίγξσοα είμαι όςι εμπλέκεςε ξ Λπξοίπ Ρπάρκι, η παοςίδα ήςαμ μάλλξμ 

Ιαςαλαμική και κάπξσ εκεί μέρα ίρχπ μα σπήουε και έμα γκαμπί. 

 

Από ςξ μεμξύ επιλένςε [Οαιυμίδι][Διραγχγή][ECO κχδικόπ] ή παςήρςε F8. Ρςξ 

παοάθσοξ πξσ θα εμταμιρςεί γοάφςε “Spassky” και παςήρςε ςξ κξσμπί ειραγχγή. Ρςημ 

αμαζήςηρη δεμ παίζει οόλξ αμ υοηριμξπξιείςαι κεταλαία ή πεζά γοάμμαςα. Ξι κεμξί 

υαοακςήοεπ και ξι αλλαγέπ γοαμμήπ ποιμ και μεςά ςιπ λένειπ κλειδιά αγμξξύμςαι.  Ζ βάρη 

δεδξμέμχμ ςχμ κχδικώμ ECO είμαι ρςα Αγγλικά, γι‟ ασςό η αμαζήςηρη με λένη κλειδί 

«Ρπάρκι» αμςί “Spassky” δεμ θα έδιμε απξςελέρμαςα. 

 

Ρςξ παοάδειγμα μαπ η αμαζήςηρη για “Spassky” επιρςοέτει 8 απξςελέρμαςα.  ξ ποώςξ 

από ςα απξςελέρμαςα είμαι ποξ-επιλεγμέμξ. Αμ παςήρεςε αμέρχπ ςξ κξσμπί ειραγχγή θα 

τξοςώρεςε ςξ “A05 Reti King's Indian attack, Spassky's Variation”, αλλά ασςό ςξ άμξιγμα 

δε μξιάζει και πξλύ με ασςό πξσ αμαζηςάμε. 
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Υοηριμξπξιώμςαπ ςημ μπάοα κύλιρηπ πξσ βοίρκεςαι δενιά ςξσ πλαιρίξσ κειμέμξσ 

μπξοξύμε μα έυξσμε επξπςεία έχπ και ςχμ ποώςχμ 100 απξςελερμάςχμ. Αμ ςα 

απξςελέρμαςα ραπ είμαι πεοιρρόςεοα από 100, θα ποέπει μα κάμεςε μια μέα, πεοιρρόςεοξ 

ρσγκεκοιμέμη αμαζήςηρη ή μα αοκερςείςε ρςα ποώςα 100. 

Δπιλένςε ςξ άμξιγμα πξσ ραπ εμδιατέοει κάμξμςαπ κλικ μέρα ρςξ πλαίριξ κειμέμξσ, ρςξ 

ρημείξ όπξσ η πεοιγοατή ςξσ αμξίγμαςξπ νεκιμά και κοαςώμςαπ παςημέμξ ςξ κξσμπί ςξσ 

mouse, ρύοςε έχπ ςξ ςέλξπ ςηπ πεοιγοατήπ. Όςαμ η πεοιγοατή ςξσ αμξίγμαςξπ πξσ ραπ 

εμδιατέοει επιλεγεί και γίμει «μπλε», όπχπ ρςημ παοαπάμχ εικόμα, παςήρςε ςξ κξσμπί 

ειραγχγή για τξοςώρεςε ςξ άμξιγμα. Ρςξ παοάδειγμα μαπ, ποόκειςαι για ςξ “E08 Catalan 

Closed, Spassky gambit”. 

 

Ζ βάρη δεδξμέμχμ ςχμ κχδικώμ ECO είμαι ςξ αουείξ ..\engine\ ECO.dat 
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(14.ε1) Αμαβαθμίρειπ: Λεςά και ςημ έκδξρη 6.0.2 

 

Διραγχγή θέρηπ Fischer Random Chess 960 

Από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Διραγχγή][FRC 960] ή παςώμςαπ F11 ειράγεςε μια 

ςσυαία αουική θέρη ρύμτχμα με ςξ ποόςσπξ “Fischer Random Chess 960”. Αμ 

γμχοίζεςε ςξμ κχδικό “FRC 960” κάπξιαπ ρσγκεκοιμέμηπ θέρηπ, επιλένεςε από ςξ 

μεμξύ [Οαιυμίδι][Διραγχγή][EPD κείμεμξ] και ειράγεςε ρςξμ πλαίριξ κειμέμξσ 

έμαμ αοιθμό από ςξ 1 έχπ ςξ 960. Ζ εταομξγή θα γσοίρει ασςόμαςα ςξμ διακόπςη 

ειραγχγήπ από “EPD” ρε “960” και παςώμςαπ ςξ κξσμπί «Διραγχγή» θα 

αμαζηςήρει ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςξ EPD ςηπ θέρηπ και θα ςημ εμταμίρει. 

Δμδεικςικά μα αματεοθεί εδώ, όςι ρύμτχμα με ςξ ποόςσπξ “FRC 960”,  η θέρη 518 

ςασςίζεςαι με ςημ κλαρρική αουική θέρη, η θέρη 534 είμαι παοόμξια με ςημ 518 

αλλά ξι βαρίλιρρεπ δεμ είμαι ρςξ υοώμα ςξσπ, και ξι θέρειπ 323, 326, 332, 339, 

342, 348, 515, 518, 524, 531, 534, 540 είμαι ρσμμεςοικέπ. Ζ βάρη δεδξμέμχμ ςχμ 

κχδικώμ “FRC 960” είμαι ςξ αουείξ ..\engine\ 960.dat 

 

Δπξπςεία πιξμξ-δξμήπ 

Οαςήρςε ρςξ πληκςοξλόγιξ ςα πλήκςοα [CTRL] και [1]. Όρη ώοα κοαςάςε παςημέμα 

ασςά ςα δύξ πλήκςοα, ρςη ρκακιέοα θα εμταμίζξμςαι μόμξ ςα πιόμια και όυι ξι 

σπόλξιπξι περρξί. Αμ αμςί για  [1] παςήρεςε [2], [3], [4], [5], [6] θα εμταμιρςξύμ 

αμςίρςξιυα μόμξ ίππξι, ανιχμαςικξί, πύογξι, βαρίλιρρεπ, βαριλιάδεπ. Δπιλένςε από 

ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Δξμή] ή παςήρςε [CTRL] και [E] για μα έυεςε πεοιρρόςεοεπ 

δσμαςόςηςεπ ρςημ επξπςεία ςηπ δξμήπ ςχμ περρώμ. 

              

Swiderski – Nimzowitsch 

Barmen, 1905, 1-0 

Ο Nimzowitsch με ςα μαύοα παοαιςείςε 

ρςημ 32η κίμηρη και όυι άδικα, ατξύ ξ 

Swiderski με ςα λεσκά έυει μας ρε 2 με: 

33. Οθ7+ Πη8 (τξορέ) 34. Ογη7# 

 

Λε [CTRL]-[Δ] έυξσμε επξπςεία ςηπ 

δξμήπ ςχμ περρώμ ςηπ θέρηπ 

Παοαςηοξύμε αμέρωπ όςι ξ λεσκόπ έυει 

δύξ μηρίδεπ πιξμιώμ εμώ ξ μαύοξπ έυει 

ςοείπ, με ςα πιόμια ςξσ ρςξ α και ρςξ δ 

μα είμαι απξμξμχμέμα.  
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(14.ε2) Αμαβαθμίρειπ: Λεςά και ςημ έκδξρη 7.0.9 

 

Κειςξσογία ςεομαςικξύ 

Από ςξ μεμξύ επιλένςε [Αλίκη][Νεκίμα] και 

αμέρχπ μεςά ςημ εκκίμηρη ςηπ Αλίκηπ 

επιλένςε [Αλίκη][Δμταμίρξσ]. Αοιρςεοά 

ςηπ ρκακιέοαπ θα εμταμιρςεί ςξ ςεομαςικό 

παοάθσοξ ςηπ ρκακιρςικήπ μηυαμήπ ςηπ 

Αλίκηπ ρςξ ξπξίξ, εκςόπ από ςημ 

παοακξλξύθηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 

μηυαμήπ, έυεςε ςη δσμαςόςηςα μεςά και ςημ 

έκδξρη 7.0.9 μα δίμεςε απεσθείαπ 

“command line” εμςξλέπ ρςη μηυαμή. 

Ζ Αλίκη είμαι ρσμβαςή με ςξ "Chess Engine 

Communication Protocol". ξ ίδιξ ποχςό-

κξλλξ υοηριμξπξιξύμ και ξι εταομξγέπ 

xboard και WinBoard για ςημ επικξιμχμία 

ςξσπ με ςημ gnuchessx και άλλεπ ρκακι-

ρςικέπ μηυαμέπ. 

Ρςη γοαμμή ειρόδξσ εμςξλώμ πάμχ και αοιρςεοά, με ςημ έμδεινη «Δίρξδξπ», 

πληκςοξλξγήρςε display και παςήρςε ENTER ρςξ πληκςοξλόγιξ ή ςξ κξσμπί 

«Δκςέλερη». Αμέρχπ η μηυαμή θα ραπ απαμςήρει όπχπ ρςημ παοαπάμχ εικόμα, 

ςσπώμξμςαπ δηλαδή ςημ ςοέυξσρα θέρη ςηπ ρκακιέοαπ με ASCII  υαοακςήοεπ, με 

p,n,b,r,q,k για ςα μαύοα και P,N,B,R,Q,K για ςα λεσκά. 

Ξι πεοιρρόςεοεπ από ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ μηυαμήπ είμαι διαθέριμεπ και μέρα από ςξ 

γοατικό πεοιβάλλξμ ςηπ εταομξγήπ . Δναίοερη απξςελεί η δσμαςόςηςα μα παίνεςε 

μια παοςίδα blindfold («ρςα ςστλά», βλέπε εμςξλή go) καθώπ επίρηπ και ξ ξοιρμόπ 

με ακοίβεια ςξσ οξλξγιξύ μιαπ παοςίδαπ ρσμ ςξσ ένςοα υοόμξσ για κάθε κίμηρη 

(βλέπε εμςξλή level), δσμαςόςηςεπ πξσ παοέυξμςαι μόμξ μέρα από ςη υοήρη ςξσ 

ςεομαςικξύ παοάθσοξσ. Ιαςά ςη υοήρη ςξσ ςεομαςικξύ παοάθσοξσ, ςα μημύμαςα 

πξσ ρςέλμει η μηυαμή είμαι ρςα Δλλημικά ή ρςα Αγγλικά, αμάλξγα με ςημ 

ποξεπιλεγμέμη γλώρρα, ξι εμςξλέπ όμχπ πξσ δέυεςαι καθώπ και ξι κιμήρειπ ποέπει 

μα είμαι ρςα Αγγλικά. Αμ πληκςοξλξγήρεςε ε2ε4 θα λάβεςε μήμσμα λάθξσπ, ποέπει 

μα πληκςοξλξγήρεςε e2e4. 

Ξοιρμέμεπ από ςιπ εμςξλέπ πξσ δέυεςαι η μηυαμή είμαι ξι παοακάςχ: 

writeepd 

Δπιρςοέτει ςξ EPD (ή FEN) ςηπ ςοέυξσραπ θέρηπ 

π.υ. μεςά από wtiteepd ρςημ αουική θέρη η μηυαμή απαμςά 

rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 

new 

Έμα μέξ παιυμίδι νεκιμά ρςημ κλαρρική αουική θέρη. 
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setboard FEN 

Έμα μέξ παιυμίδι νεκιμά ρςη θέρη πξσ ξοίζεςαι από ςημ παοάμεςοξ FEN. 

π.υ. μεςά από  

setboard r1bqkb1r/pppp1ppp/2n2n2/1B2p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQK2R w KQkq - 

και display, η μηυαμή απαμςά 

8 r . b q k b . r  

7 p p p p . p p p  

6 . . n . . n . .  

5 . B . . p . . .  

4 . . . . P . . .  

3 . . . . . N . .  

2 P P P P . P P P  

1 R N B Q K . . R  

  a b c d e f g h 

Ζ αουική θέρη ξοίρςηκε όπχπ ταίμεςαι παοαπάμχ. 

(Θρπαμική παοςίδα, Άμσμα Βεοξλίμξσ) 

 

go 

Ζ μηυαμή παίζει ρςη θέρη ςξσ παίκςη πξσ έυει ρειοά μα παίνει. 

π.υ. μεςά από 

      new 

      e2e4 

      go 

η μηυαμή απαμςά 

      ΜΔΞ ΟΑΘΥΜΘΔΘ 

      εμςξλή e2e4 

      εμςξλή παίνε 

      Έοεσμα D:6/ SC:-100000 A:-100000, B:14 Last:14 Delta:45 

      Έοεσμα D:9/ SC:-15 A:-61, B:30 Last:-61 Delta:45 

      κίμηρη β8γ6 

           αμαλσςική πεοιγοατή  = β8γ6 

           υοόμξπ αμαζήςηρηπ      = 1,05 

           καλύςεοη βαθμξλξγία  = -30 

           κόμβξι                         = 3124 

Δηλαδή νεκίμηρε μια μέα παοςίδα από ςημ κλαρική θέρη, ερείπ παίναςε ε2ε4 και η 

μηυαμή απάμςηρε Θγ6 (άμσμα Μίμζξβιςπ). 

Ξι κιμήρειπ πεομάμε ρςη μηυαμή ραμ εμςξλέπ υχοίπ καμέμα ποόθεμα, όπχπ 

ακοιβώπ ρςξ παοαπάμχ παοάδειγμα. Δώρςε μόμξ ςξ αουικό και ςξ ςελικό 

ςεςοάγχμξ. Ξι ποξαγχγέπ ξοίζξμςαι ποξρθέςξμςαπ ρςξ ςέλξπ ςηπ κίμηρηπ ςξ 

κξμμάςι ρςξ ξπξίξ ποξάγεςαι ςξ πιόμι, π.υ. e7e8q για ποξαγχγή ρε βαρίλιρρα 

ή e7e8r για ποξαγχγή ρε πύογξ. α οξκέ ξοίζξμςαι χπ e1g1, e1c1, e8g8, e8c8 

για Ξ-Ξ, Ξ-Ξ-Ξ ςξσ Κεσκξύ και Ξ-Ξ, Ξ-Ξ-Ξ ςξσ Λαύοξσ αμςίρςξιυα. 
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st TIME 

Xοόμξπ πξσ απξμέμει ρςη μηυαμή για κάθε κίμηρη,  ρε δεσςεοόλεπςα. 

π.υ. μεςά από 

       st 1 

η μηυαμή απαμςά 

       Δπίπεδξ: υοόμξπ κίμηρηπ = 1 δεσςεοόλεπςξ 

και η μηυαμή έυει διαθέριμξ 1 δεσςεοόλεπςξ για κάθε κίμηρη, εμώ ερείπ έυεςε 

απεοιόοιρςξ υοόμξ. 

sd DEPTH 

Βάθξπ ρκέφειπ ςηπ μηυαμήπ, ρε κόμβξσπ. 

π.υ. μεςά από 

       sd 8 

η μηυαμή απαμςά 

       Δπίπεδξ: βάθξπ αμαζήςηρηπ = 8 

και η μηυαμή "βλέπει" έχπ και 8 κιμήρειπ μποξρςά. 

time N 

Ρσμξλικόπ υοόμξπ πξσ απξμέμει ρςη μηυαμή, ρε εκαςξρςά ςξσ δεσςεοξλέπςξσ. 

π.υ. μεςά από  

       time 60000   

η μηυαμή έυει 10 λεπςά ρσμξλικό υοόμξ ρκέφηπ μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ παιυμιδιξύ. 

otim N 

Ρσμξλικόπ υοόμξπ πξσ απξμέμει ρςξμ αμςίπαλξ ςηπ μηυαμήπ, ρε εκαςξρςά ςξσ 

δεσςεοξλέπςξσ. 

level MPS BASE INC 

π.υ. 

       level 0 2 12 

Οαιυμίδι ρσμξλικήπ διάοκειαπ 2 λεπςώμ ρε +12 δεσςεοόπελπςα αμά κίμηρη. 

       level 40 0:30 0 

Οαιυμίδι 40 κιμήρεχμ ρσμξλικήπ διάοκειαπ 30 λεπςώμ. 

 

undo   

Αμαιοεί ςημ ςελεσςαία κίμηρη. 

 

remove   

Αμαιοεί ςημ ςελεσςαία κίμηρη και ςημ ποξηγξύμεμη ςηπ. 

 

quit    

Ζ μηυαμή ςεομαςίζει ςη λειςξσογία ςηπ. 
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(14.ε3) Αμαβαθμίρειπ: Λεςά και ςημ έκδξρη 8.0.0 

 

στλό Ρκάκι 

Από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Ρςσλ][Πσθμίρειπ] επιλένςε [στλό Ρκάκι] και ξι περρξί 

θα εναταμιρςξύμ από ςη ρκακιέοα εμώ ερείπ θα ενακξλξσθείςε μα είρςε ρε θέρη μα 

κιμήρεςε ςξσπ αόοαςξσπ περρξύπ και μα παίνεςε ξπξιξδήπξςε από ςα διαθέριμα 

παιυμίδια. Όπχπ αματέοεςαι και ρςημ παοάγοατξ «(14.ε2) Αμαβαθμίρειπ», μέυοι και 

ποιμ ςημ έκδξρη 8.0.0 ασςή η δσμαςόςηςα παοέυξμςαμ μόμξ μέρα από ςξ ςεομαςικό 

παοάθσοξ ςηπ ρκακιρςική μηυαμήπ, εμώ ςώοα παοέυεςαι και μέρχ ςξσ γοατικξύ 

πεοιβάλλξμςξπ ςηπ εταομξγήπ. Για μα αμαιοέρεςε ςξ ςστλό ρκάκι επιλένςε 

[Δμτάμιρη][Ρςσλ][Πσθμίρειπ][Ιλαρικό Ρκάκι]. 

 

Play it by Trust 

Από ςξ μεμξύ [Δμτάμιρη][Ρςσλ][Πσθμίρειπ] επιλένςε [Play it by Trust] και ξι περρξί 

θα εμταμίζξμςαι όλξι λεσκξί, αμενάοςηςα από ςξμ παίκςη ρςξμ ξπξίξ αμήκξσμ. Δπίρηπ, 

όλα ςα ςεςοάγχμα θα εμταμίζξμςαι κι εκείμα λεσκά και θα υχοίζξμςαι πλέξμ μεςανύ 

ςξσπ με διαγώμιεπ «ρκάλεπ» και όυι με κάθεςεπ και ξοιζόμςιεπ γοαμμέπ. θα 

ενακξλξσθείςε μα είρςε ρε θέρη μα κιμήρεςε ςξσπ περρξύπ και μα παίνεςε ξπξιξδήπξςε 

από ςα διαθέριμα παιυμίδια. Για μα αμαιοέρεςε ςξ “Play it by Trust” ρκάκι επιλένςε 

[Δμτάμιρη][Ρςσλ][Πσθμίρειπ] [Ιλαρικό Ρκάκι]. Διαβάρςε πεοιρρόςεοα για ςξ 

“Play it by Trust” ρκάκι ςηπ Yoko Ono ρςημ παοάγοατξ «8. ΡΖΛΑΔΘΑ» όπξσ για 

εκπαιδεσςικξύπ λόγξσπ, πεοιγοάτεςαι ραμ παοάδειγμα η «υειοξκίμηςη» δημιξσογία 

μιαπ ρκακιρςική ρύμθερηπ ρςξ ρςσλ ςξσ “Play it by Trust”, ρςημ ξπξία όμχπ, μέυοι και 

ποιμ ςημ έκδξρη 8.0.0 ξι περρξί δεμ μπξοξύραμ μα μεςακιμηθξύμ και ρσμεπώπ δεμ 

μπξοξύραμ μα παιυςξύμ παιυμίδια. Ρςιπ μεόςεοεπ εκδόρειπ ςηπ εταομξγήπ, η ίδια 

διαδικαρία είμαι ασςξμαςξπξιημέμη και λειςξσογική. 

 

 

                  

«Μαπξλεόμςειξ» μας μεςά από 1. ε4 ε6 2. Βζ3 ε5 3. Αγ4 γ5 4. Βxζ7# ρε ςοειπ διατξοεςικέπ εκδξυέπ: 

αοιρςεοά η κλαρική, ρςη μέρη «ρςα ςστλά» και δενιά ρςξ ρκάκι ςύπξσ “Play it by Trust” 

Δξκιμάρςε ςξ κι ερείπ εμαμςίξμ ςηπ Αλίκηπ, «ρςα ςστλά» ή ρςξ «Play it by Trust», αλλά τοξμςίρςε μα 

έυεςε οσθμίρει ςξ επίπεδξ ρςξ «1. α κξσμάχ», διατξοεςικά η Αλίκη δύρκξλα θα ραπ  κάμει ςη υάοη!  
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(14.ε4) Αμαβαθμίρειπ: Λεςά και ςημ έκδξρη 9.0.0 

 

Δπενεογαρςήπ βιβλίξσ αμξιγμάςχμ 

Από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δνχςεοικέπ Δταομξγέπ] επιλένςε [Δπενεογαρςήπ Βιβλίξσ 

Αμξιγμάςχμ]. Ζ εταομξγή είμαι ενχςεοική, γοαμμέμη από ςξμ Luca Dormio, και 

ςοέυει αμενάοςηςα από ςημ Αλίκη, ποάγμα πξσ ρημαίμει όςι αμ κλείρεςε ςημ Αλίκη η 

εταομξγή θα ενακξλξσθεί μα ςοέυει ώρπξσ μα ςημ κλείρεςε υειοξκίμηςα. 

Λπξοείςε μα υοηριμξ-

πξιήρεςε ςξμ Δπενεογαρςή 

ςξσ βιβλίξσ αμξιγμάςχμ 

για μα δείςε πχπ παίζει ςα 

αμξίγμαςα η Αλίκη όςαμ 

διαβάζει από ςξ βιβλίξ 

αμξιγμάςχμ. Έυεςε επίρηπ 

ςη δσμαςόςηςα μα ςοξπξ-

πξιήρεςε ασςά ςα αμξίγ-

μαςα ή μα ποξρθέρεςε 

καιμξύοια. 

 

 

 

Ρκακιρςικόπ Λεςατοαρςήπ από ςα Αγγλικά ρςα Δλλημικά 

Από ςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Δνχςεοικέπ Δταομξγέπ] επιλένςε [Λεςατοαρςήπ ςξσ 

Clipboard ρςα Δλλημικά] . Δμαλλακςικά, ακόμα και αμ δεμ ςοέυει η Αλίκη, μπξοείςε μα 

κάμεςε διπλό κλικ ρςξ αουείξ Clipboard_Chess_Greek_Translator.exe πξσ 

βοίρκεςαι μέρα ρςξμ σπξτάκελξ engine ςηπ Αλίκηπ. 

Ρε ξπξιαδήπξςε εταομξγή, επι-

λένςε κείμεμξ πξσ πεοιγοάτει μία ή 

πεοιρρόςεοεπ ρκακιρςικέπ παοςίδεπ 

και παςήρςε CTRL-C για μα ςξ 

αμςιγοάφεςε ρςξ Clipboard. Ξ 

μεςατοαρςήπ θα ςξ μεςατοάρει 

ασςόμαςα ρςημ Δλλημική 

ρκακιρςική γοατή και θα ςξ 

μεςατέοει και πάλι πίρχ ρςξ 

Clipboard. Αμέρχπ μεςά ςξ CTRL-C, 

παςήρςε CTRL-V και ςξ επιλεγμέμξ 

κείμεμξ θα αμςικαςαρςαθεί ασςό-

μαςα από ςξ μεςατοαρμέμξ.  
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(14.ε5) Αμαβαθμίρειπ: Λεςά και ςημ έκδξρη 10.0.5 και 10.0.9 

 

Αμξίγμαςα 

Από ςημ έκδξρη 10.0.5 και μεςά μπξοείςε μα παίζεςε με ςημ Αλίκη ρσγκεκοιμέμα 

ρκακιρςικά αμξίγμαςα. Δπιλένςε ρςξ μεμξύ [Οαιυμίδι][Μέξ Οαιυμίδι][Άμθοχπξπ 

εμαμςίξμ Αλίκηπ] ή παςήρςε Ctrl-N και ρςημ ξθόμη πξσ θα εμταμιρςεί αμ κάμεςε κλικ 

ρςημ εικόμα «πεοιρρόςεοεπ επιλξγέπ», επιλένςε μεςανύ άλλχμ ςξ ρκακιρςικό άμξιγμα 

από ςξ ξπξίξ θέλεςε μα νεκιμήρει η παοςίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένσπμξ κλικ 

Από ςημ έκδξρη 10.0.9 και μεςά η Αλίκη αμαγμχοίζει με ένσπμξ 

ςοόπξ ςα κλικ πξσ κάμεςε πάμχ ρςη ρκακιέοα. Δπιλέγξμςαπ από ςξ 

μεμξύ [Οαιυμίδι][Δμέογειεπ] ή παςώμςαπ F4, μπξοείςε μα ελέγνεςε 

ςξμ βαθμό παοεμβαςικόςηςαπ ςηπ Αλίκηπ ρε ςέρρεοα επίπεδα. 

Αμεμεογό: Ιαμία αμςίδοαρη. Λέςοιξ: Αμ ρε έμα ςεςοάγχμξ πηγαίμει μόμξ έμαπ περρόπ, κι 

ερείπ κάμεςε κλικ ρςξ ςεςοάγχμξ ασςό, η Αλίκη θα παίνει ςημ κίμηρη ςξσ περρξύ ρςξ 

ςεςοάγχμξ. Αμ έμαπ περρόπ έυει μόμξ μία έγκσοη κίμηρη μα κάμει κι ερείπ κάμεςε κλικ ρςξμ 

περρό ασςό, η Αλίκη θα παίνει ςημ μξμαδική έγκσοη κίμηρη ςξσ περρξύ. Ιαμξμικό: Όπχπ και 

ςξ μέςοιξ. Δπιποόρθεςα αμ έμαπ περρόπ έυει πξλλέπ έγκσοεπ κιμήρειπ μα κάμει, η Αλίκη 

επιλέγει από ςξ μικοό βιβλίξ αμξιγμάςχμ (150 καςαυχοήρειπ) ςημ πιξ ρσμηθιρμέμη. 

Αμςίρςξιυα, αμ ρε έμα ςεςοάγχμξ πηγαίμξσμ πεοιρρόςεοξι από έμαμ περρό, κι ερείπ κάμεςε 

κλικ ρςξ ςεςοάγχμξ ασςό, η Αλίκη θα παίνει και πάλι ςημ πιξ ρσμηθιρμέμη κίμηρη. Λέγιρςξ: 

Όπχπ και ςξ καμξμικό. Δπιποόρθεςα γίμεςαι υοήρη ςξσ μεγάλξσ βιβλίξσ αμξιγμάςχμ (10.000 

καςαυχοήρειπ) αμςί ςξσ μικοξύ και η παοέμβαρη ςηπ Αλίκηπ δεμ πεοιξοίζεςαι μόμξ ρςημ 

ςελεσςαία αλλά και ρε όλεπ ςιπ ποξηγξύμεμεπ κιμήρειπ ςξσ παιυμιδιξύ, με δσμαςόςηςα μα 

ποξρθέρεςε μέεπ βαοιάμςεπ ή μα αλλάνεςε ςξ παιυμίδι με έμα μόμξ κλικ. 
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15. ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΡΖ ΥΠΖΡΖ ΖΡ ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ 

Ρςη ρσμέυεια παοξσριάζξμςαι μεοικέπ ρσμηθιρμέμεπ πεοιπςώρειπ ποξβλημάςχμ ρςη υοήρη 

ςηπ εταομξγήπ, μαζί με ςιπ πιθαμέπ λύρειπ ςξσπ:  

 

ΓΘΑ ΜΑ ΚΣΡΔΘΡ Α ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΑ ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΟΞΣ ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΞΜΑΘ: 

1. Μα εγκαςαρςήρειπ ςημ εταομξγή ραμ administrator και όυι ραμ απλόπ υοήρςηπ. 

Ασςό θα επιςοέφει ρςξ Setup_Alice.exe μα εγκαςαρςήρει ρχρςά ςιπ 

γοαμμαςξρειοέπ και θα λάβειπ ςα ρχρςά δικαιώμαςα ποόρβαρηπ ρςξσπ τακέλξσπ 

και ρςα αουεία ςηπ εταομξγήπ. Αμ έυειπ ήδη εγκαςαρςήρει ςημ εταομξγή ραμ 

απλόπ υοήρςηπ και έυειπ ποξβλήμαςα, κάμε απεγκαςάρςαρη (βλέπε παοάγοατξ 

«3. ΑΟΔΓΙΑΑΡΑΡΖ») και δξκίμαρε ναμά ραμ administrator. 

2. Μα εκςελείπ ςημ εταομξγή ραμ administrator (ρςξ ALICE_IN_CHESSLAND.exe ή 

ρςξ shortcut επίλενε: properties  advanced settings  run as administrator) 

 

Ζ ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΔΔΜ ΠΔΥΔΘ ΙΑΗΞΚΞΣ 

1. Από ςξμ τάκελξ ..\ALICE IN CHESSLAND\troubleshooting εκςέλερε ςξ αουείξ 

Msvbvm50.exe και δξκίμαρε ναμά.  

2. Ρςξ τάκελξ ..\ALICE IN CHESSLAND\troubleshooting\fonts πεοιέυξμςαι ξι 

γοαμμαςξρειοέπ πξσ υοηριμξπξιεί η εταομξγή πξσ θα έποεπε μα έυξσμ 

εγκαςαρςαθεί ρςξμ τάκελξ ..\Windows\Fonts. Ρςξ τάκελξ ..\ALICE IN 

CHESSLAND\troubleshooting\fonts\sys32  πεοιέυξμςαι ςα αουεία ρσρςήμαςξπ ςηπ 

εταομξγήπ πξσ θα έποεπε μα έυξσμ εγκαςαρςαθεί ρςξ τάκελξ 

..\windows\system32. ΟΠΞΡΞΥΖ: Αμ δεμ είραι έμπειοξπ υοήρςηπ μη δξκιμάρειπ 

αλλαγέπ ρςξ ρύρςημα. Ρε κάθε πεοίπςχρη, επεμβάρειπ ρςξ ρύρςημα γίμξμςαι με 

εσθύμη ςξσ υοήρςη.  

 

Ζ ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΠΔΥΔΘ ΑΚΚΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΔΘ ΡΞΒΑΠΑ ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ 

1. O τάκελξπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμη η εταομξγή ποέπει μα μπξοεί μα 

ςοξπξπξιηθεί από ςξσπ υοήρςεπ ςηπ εταομξγήπ. Έλεγνε ςα δικαιώμαςα  ςξσ 

τακέλξσ ..\ALICE IN CHESSLAND, ςχμ σπξτακέλχμ ςξσ και ςχμ αουείχμ πξσ 

πεοιέυξμςαι ρε ασςξύπ. α δικαιώμαςα ποέπει μα είμαι Read-Write και όυι Read-

only. Αμ δεμ μπξοείπ μα μεςαβάλλειπ ςα δικαιώμαςα ςξσ τακέλξσ πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμη η εταομξγή, εγκαςαρςήρςε ςημ εταομξγή ναμά, αλλά ασςή ςη 

τξοά  ένχ από ςξ τάκελξ …\Program Files, για παοάδειγμα ρςξ τάκελξ C:\ALICE 

IN CHESSLAND 

3. Δξκίμαρε μα ςοένειπ ςημ εταομξγή ρε ρσμβαςόςηςα με Windows XP (ρςξ 

ALICE_IN_CHESSLAND.exe ή ρςξ shortcut επίλενε: propertiesπ  compatibility  

Windows XP (Service Pack3) 
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Ζ ΔΤΑΠΛΞΓΖ ΠΔΥΔΘ ΑΚΚΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΔΘ ΛΘΙΠΑ ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΑ ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ 

1. ΑΚΑΛΟΞΣΠΜΔΕΘΙΑ 

 

ΟΠΞΒΚΖΛΑ: Αμςιγοάτξμςαπ κείμεμξ από ςημ Αλίκη και ποξρπαθώμςαπ μα ςξ 

πεοάρχ ρε άλλη εταομξγή, π.υ. ρςξ Notepad ή ρςξ Word, λαμβάμχ… 

ασςό :  å4 å5  : Áìïéêôü Üìïéãíá Éæ3 Éã6 Áã4 : ÉôáëéêÞ ðáñôßäá 

αμςί  :  ε4 ε5  : Αμξικςό άμξιγμα Θζ3 Θγ6 Αγ4 : Θςαλική παοςίδα 

ξ ίδιξ ποόβλημα έυχ και καςά ςημ αμςίρςοξτη διαδικαρία, όςαμ δηλαδή 

ποξρπαθώ μα πεοάρχ ρςημ Αλίκη έμα κείμεμξ πξσ έυχ αμςιγοάφει από άλλη 

εταομξγή. 

ΚΣΡΖ: Όςαμ αμςιγοάτειπ κείμεμα ρςα Δλλημικά, ςη ρςιγμή πξσ κάμειπ ςημ 

αμςιγοατή, είςε  ρςξ παοάθσοξ ςηπ Αλίκηπ, είςε ρςξ παοάθσοξ άλληπ εταομξγήπ, 

τοόμςιρε η γλώρρα ςξσ ρσρςήμαςξπ μα είμαι ςα Δλλημικά. Ρσμήθχπ η αλλαγή 

γλώρραπ γίμεςαι παςώμςαπ ρςξ πληκςοξλόγιξ ALT+SHIFT 

 

2. E, ΟΑΘΝΔ ΔΟΘΔΚΞΣΡ! 

ΟΠΞΒΚΖΛΑ: Δμώ ρςημ αουή η Αλίκη έπαιζε αρςοαπιαία, ςώοα «ρέομεςαι»! 

ΚΣΡΖ: Όςαμ έυει επιλένει ιρυσοό επίπεδξ, για παοάδειγμα «υοόμξπ κίμηρηπ=60 

δεσςεοόλεπςα» ή «βάθξπ αμαζήςηρηπ=20» η Αλίκη ρκέτςεςαι από έμα έχπ και 

πέμςε λεπςά. Δίμαι όμχπ πιθαμό, αμ ςξ [Αλίκη][Υοήρη Βιβλίξσ Αμξιγμάςχμ] είμαι 

εμεογό, ξι ποώςεπ κιμήρειπ μα γίμξσμ ακαοιαία. Ρε κάθε πεοίπςχρη, επιλέγξμςαπ 

[Αλίκη[Δμταμίρξσ] καςά ςη διάοκεια εμόπ παιυμιδιξύ, ςξ παοάθσοξ ςηπ 

ρκακιρςικήπ μηυαμήπ ςηπ Αλίκηπ θα εμταμιρςεί (ρςη τχςξγοατία πξσ ακξλξσθεί 

είμαι ςξ παοάθσοξ αοιρςεοά ςηπ ρκακιέοαπ) και θα μπξοείςε μα ελέγνεςε ςημ 

λειςξσογία ςηπ.  
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16. ΔΣΥΑΠΘΡΘΔΡ 

Ζ Αλίκη εσυαοιρςεί θεομά … 

ςξ ρκακιρςικό ρχμαςείξ Α.Ξ. ΚΑΩ  

ςξμ ρκακιρςικό  όμιλξ ΙΑΛΑΠΑ 

ςξμ άκη Οαπαθαμαρίξσ Γεια ρξσ Δάρκαλε! 

ςημ Αγγελική Ρβξοώμξσ Δσυαοιρςξύμε για ςημ σπξμξμή! 

ςξμ Ηαμάρη Γοαμμέλη  Μα‟ ραι καλά Ηαμάρη! 

ςξμ Γιώογξ Λαγξσλιαμό Ρύμςεκμε, ερύ μαπ έμπλενεπ ρ‟ όλξ ασςό! 

ςξμ Λαμώλη Λαομέλλξ Ξ ποώςξπ υοήρςηπ ςηπ εταομξγήπ ήςαμ ξ Γιώογξπ! 

ςξμ Ηξδχοή Δοσμώμη  ξμ ρξύπεο Μξξμπά και Ιλαξσμςρεοβιρά! 

ςξμ Ιχμρςαμςίμξ Οάγκαλξ ςξμ… -” I am Θ..”, -“You fix computer tea later!” 

ςξμ Απόρςξλξ Ιαπεςαμάκη για ςα δηκςικά ςξσ ρυόλια… 

 

 

17. ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ 

Δπικξιμχμήρςε με ςημ Αλίκη… 

ρςη ρελίδα    www.spartalis.gr/chess  

και ρςξ e-mail  angelosspartalis@yahoo.gr 

   (βάλςε θέμα ρςξ ηλεκςοξμικό μήμσμα: “Για ςημ Αλίκη») 

https://sites.google.com/site/latochess/Home
http://www.spartalis.gr/chess
mailto:angelosspartalis@yahoo.gr

