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Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπγγξαθέα

Απαγνξεχεηαη ε αλαηχπσζε, ε κεηάθξαζε, ε αληηγξαθή κεξηθή ή νιηθή κέζσ
θσηνηππηψλ ή θσηνγξάθεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο έθζεζεο κε νπνηνδήπνηε
νπηηθναθνπζηηθφ κέζν ηεο πεξηερφκελεο χιεο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε
θαη ηνπ ζπγγξαθέα.
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Σν παξόλ βηβιίν ην αθηεξώλσ
ζηα αγαπεκέλα πξόζσπα ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
INTERNET
1.0 Δηζαγσγή
Σερλνινγηθά ην Internet (ζηα Διιεληθά Γηαδίθηπν) είλαη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ
νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα γιψζζα. Σν Internet είλαη
παξφκνην κε ην δηεζλέο ηειεθσληθφ δίθηπν. Ζ δηαθνξά είλαη φηη δελ απνηειεί
ηδηνθηεζία θαλελφο θαη δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλα, φκσο ππάξρεη ηέηνηα ζχλδεζε
ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο δίθηπν.
Σν Internet βάζεη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θαη ηεο θηινζνθίαο πνπ ην δηέπεη είλαη
θζελφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαη είλαη αλνηθηφ
ζηνλ θαζέλα πνπ επηζπκεί λα «ζεξθάξεη» ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ηνπ
παξέρεη αθεηδψο.
Με ην Internet, θάλνληαο έλα «θιηθ» πάλσ ζ‟ έλα ππεξζχλδεζκν ( hyperlink), ν
ρξήζηεο κπνξεί λα ςπραγσγεζεί, λα ζηείιεη κελχκαηα, λα ςάμεη ζέζεηο εξγαζίαο,
λα ζπλδεζεί κε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο,
λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ, λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα.
Σν Internet είλαη ζρεδηαζκέλν λα κεηαθέξεη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο
πθειίνπ, νηηδήπνηε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ Internet
είλαη φηη παξέρεη θαηλνηφκεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ηηο θάλεη πξνζηηέο ζε φινπο!.
Σν Internet ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαλεί φζν πην
ρξήζηκν γίλεηαη, ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, γηα φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο. Άιισζηε ην Internet κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα
ηεξάζηηα απνζήθε πιεξνθνξηψλ, κε δηαθνξεηηθά είδε ζηνηρείσλ απνζεθεπκέλα ζε
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ.
2.0 Σν World Wide Web
To Internet μεθίλεζε σο ζρέδην ηνπ ηνκέα πξνεγκέλεο έξεπλαο ηνπ ακεξηθάληθνπ
πεληαγψλνπ. ρεδηάζηεθε γηα λα ζηέιλεη παθέηα πιεξνθνξηψλ απφ έλα θφκβν
ππεξππνινγηζηψλ ζ‟ έλα άιιν κέζσ γξακκψλ πςειήο ηαρχηεηαο, ρσξίο λα
αθνινπζνχλ πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή. Απηφ πξαθηηθά ζήκαηλε πσο ζηέιλνληαο
δχν παθέηα πιεξνθνξηψλ απφ έλα θφκβν, κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηειείσο
δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο, αιιά λα θαηαιήμνπλ ζην ίδην ζεκείν.
Σν πξψην ακεξηθάληθν δίθηπν ARPAnet, πξφδξνκνο ηνπ Internet, δεκηνπξγήζεθε
κε ζηφρν λα δηαηεξήζεη, ζε πεξίπησζε ελδερφκελνπ ππξεληθνχ πνιέκνπ, ηηο
γξακκέο επηθνηλσλίαο αλνηθηέο. Έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλνληαλ κπνξνχζαλ
λα αιιάμνπλ δηαδξνκή, πξνζπεξλψληαο ηηο θαηεζηξακκέλεο γξακκέο θαη λα
θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, εθφζνλ θπζηθά ππήξραλ αθφκε ελεξγνί θφκβνη.
Σν ARPAnet (Advanced Research Projects Agency = Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ
Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ) μεθίλεζε ην 1969 κε κία ζχλδεζε κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ ηεο
Καιηθφξληαο θαη ηεο Γηνχηα. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο ζπλδέζεηο κε
πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ηδξχκαηα θαη θάπνηα ζηηγκή κεγάισζε ηφζν πνπ έγηλε ην
Internet.
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Καζψο ην ARPAnet κεγάισλε ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ απφ επηζηήκνλεο νη νπνίνη
έζηειλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνπιεηά ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηεο
ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απνζηνιή κελπκάησλ ζε
πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην αξρηθφ κέζν δηαζθάιηζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ην
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ ηνπ Γηθηχνπ (Network Control Protocol-NPC) λα
αληηθαηαζηαζεί κε έλα ηαρχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν Πξσηφθνιιν Μεηάδνζεο
ηνπ Διέγρνπ (Transmission Control Protocol –TCP). Σν πξσηφθνιιν απηφ
επηηξέπεη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο κέζσ πνιιψλ
θφκβσλ θαη δηθηχσλ.
Ζ γιψζζα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα δίθηπα θαη Ζ/Τ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ
Internet Protocol (IP). Γηα ηελ επηθνηλσλία απηή, δειαδή ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο
θαη απάληεζεο απφ έλα ππνινγηζηή ζε θάπνην άιιν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην
Internet, ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα πνπ θέξνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ αληίζηνηρσλ
ππνινγηζηψλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ δηακνξθψλεη ηα ηκήκαηα θαη θαζνξίδεη ηηο IP
Address.
Μία IP Address (δηεχζπλζε) έρεη ηελ κνξθή αθνινπζίαο αξηζκψλ πνπ απνδίδεηαη
ζε θάζε ππνινγηζηεί ή δίθηπν ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ζην Internet. Μία
δηεχζπλζε IP έρεη 4 κέξε κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο απφ ην 0-250 γηα θάζε κέξνο π.ρ
190.145.46.90 θαη εληνπίδεηαη γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ ησλ
Windows κε ηελ εληνιή winipcfg.
ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ‟80 αλαπηχρζεθαλ πνιιά λέα δίθηπα, φκσο ην World
Wide Web θαζηεξψζεθε, σο ζχζηεκα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ππεξκέζσλ
(Hypermedia), ηα νπνία κε ηελ ρξήζε ησλ δεζκψλ (Hyperlinks) έγηλαλ κνρινί
αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Σν World Wide Web (web ή www) θαη‟ αξρή είλαη έλαο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην Internet. πκβάιιεη επίζεο ζηελ
πεξηήγεζε θαη πξνβνιή ησλ εγγξάθσλ ηνπ Internet. Απηά ηα έγγξαθα καδί κε ηνπο
δεζκνχο πνπ ηα ελψλνπλ απνηεινχλ έλαλ ηζηφ πιεξνθνξηψλ. Έηζη ην web κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο κία ηεξάζηηα βηβιηνζήθε.
Οη ηνπνζεζίεο web είλαη ζαλ βηβιία θαη νη «ζειίδεο» web είλαη ζαλ
κεκνλσκέλεο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ. Οη ζειίδεο απηέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εθηφο
απφ θείκελα, εηθφλεο, ήρν θαη ηαηλίεο.
Σν World Wide Web δεκηνπξγήζεθε ζην CERN σο έλα εζσηεξηθφ ζρέδην,
ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε έξεπλα θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ
κειψλ πνπ ήηαλ εγθαηαζηεκέλνη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν πξψην
WWW επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ
ππεξθείκελα. Τπεξθείκελν (Hypertext) είλαη έλα θείκελν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε
άιιε πιεξνθνξία ή άιιν θείκελν ζηελ ίδηα ή άιιε ζειίδα Web.
Μπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί κε θάπνην άιιν ζεκείν ζην ίδην έγγξαθν, κε θάπνην
άιιν αξρείν ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή θάπνην άιιν έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζ‟ έλα
δηθηπαθφ ηφπν ζε θάπνην ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Απιά ν ρξήζηεο βάζεη ηεο ελέξγεηαο
ηνπ «clik and go» πάλσ ζ‟ έλα ηνληζκέλν θείκελν ή γξαθηθφ, ν browser ζπλδέεη ηνλ
ζχλδεζκν (Hyperlink) κε ην αληίζηνηρν έγγξαθν.

5

Ο browser (πξφγξακκα αλαδήηεζεο) είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγεί έλα
αιιεινεπηδξαζηηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα αλαδήηεζε, πξνβνιή θαη
δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν.
Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ World Wide Web ε
δπλαηφηεηα λα βιέπεη θαλείο γξαθηθά, βίληεν θαη λα αθνχεη κνπζηθά θνκκάηηα,
ψζεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ Web Browsers.
Σν γεγνλφο φκσο φηη θάζε Web Browser έρεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο
επηθνηλσλίαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππνινγηζηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο
δπλαηφηεηεο αλάιπζεο γξαθηθψλ, νηηδήπνηε βιέπεη θάπνηνο ή αθνχεη, φηαλ
ρξεζηκνπνηεί ην Internet, κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απ‟ φηη βιέπεη θαη
αθνχεη θάπνηνο άιινο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ browser.
Σν Internet θαη ην WWW απνηεινχλ ηα εξγαιεία πξφζβαζεο ζε κία παγθφζκηα
βάζε πιεξνθνξηψλ. Κάζε πιεξνθνξία εδξεχεη ζε κία κνλαδηθή δηεχζπλζε πνπ
θαιείηαη Uniform Resource Locator -URL- (Οκνηφκνξθνο Δληνπηζκφο Πφξσλ).
Αλ έρεη θαλείο ην URL γηα θάπνην site (ηζηνζειίδα) κπνξεί λα ζπλδεζεί απεπζείαο
κ‟ απηφ. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ.
http://www.yahoo.gr
Σα είδε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ World Wide Web
πνηθίινπλ. Τπάξρνπλ έγγξαθα γηα θάζε πηζαλφ ζέκα, πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ
κε ηελ ρξήζε δεηθηψλ ζεκάησλ ή κεραλψλ αλαδήηεζεο. Τπάξρνπλ servers γηα
εληνπηζκφ εγγξάθσλ θαη ινγηζκηθψλ, θαζψο θαη δηθηπαθνί ηφπνη κε εμειηγκέλεο
κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ επηζπκεί ν
ρξήζηεο.
Σν Internet θαη ην World Wide Web παίξλνπλ θνινζζηαίεο δηαζηάζεηο. Ο
αξηζκφο ησλ Hosts ππνινγηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ παγθνζκίσο απμάλεη θαζεκεξηλά
κε αικαηψδε πξφνδν. Έλαο Host ππνινγηζηήο (πην γλσζηφο σο server) θηινμελεί
δηθηπαθνχο ηφπνπο ή παξέρεη έηνηκα δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο κε έηνηκεο εθαξκνγέο
ζε ηξίηνπο, απνηειεί δε θαη πεγή ηδεψλ γηα θάζε δεκηνπξγηθφ άηνκν κε απνηέιεζκα
λα θαζίζηαηαη ην World Wide Web ην ηαρχηεξν αλαπηπζζφκελν ηκήκα ηνπ
Internet.
2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Web
Με ηελ έμαξζε ηεο ηερλνινγίαο ε εμέιημε ηνπ Web είλαη αικαηψδεο. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηα Web Sites.
1. Το κείμενο είναι πποηιμόηεπο από ηα γπαθικά
χκθσλα κε ακεξηθάληθε έξεπλα νη αλαγλψζηεο πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ
θνηηνχλ πξψηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα γξαθηθά θαη κεηά δηαβάδνπλ ηα άξζξα. Οη
επηζθέπηεο φκσο ελφο web site ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην πιεξνθνξηαθφ
πεξηερφκελν θαη ιηγφηεξν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ.
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2. Το πεπιεσόμενο αξίζει πεπιζζόηεπο από ηα θανηασηεπά εθέ
Ο κέζνο επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο δηαβάδεη ην 75% ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο,
ελψ έλαο αλαγλψζηεο κηαο εθεκεξίδαο ή ελφο πεξηνδηθνχ κφιηο ην 30%.
3. Εςκολία σπήζηρ και απλόηηηα
Ο επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ζηελ επθνιία πινήγεζεο ζηηο δηάθνξεο ζειίδεο πνπ πεξηέρεη.
4. Ελαθπέρ ζελίδερ και ηασύηηηα μεηαθοπάρ
Ζ αλακνλή ηεο θφξησζεο κηαο ηζηνζειίδαο παξακέλεη ζεκαληηθφ πξνηέξεκα γηα
έλαλ επηζθέπηε. Γη‟ απηφ ε ηαρχηεηα πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ παξακέλεη
απηνζθνπφο φζσλ αζρνινχληαη κε ην Γηαδίθηπν.
3.0 Γηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ
ην αθειέο ίζσο εξψηεκα «πσο θζάλνπλ νη ηζηνζειίδεο απφ ηα πέξαηα ηνπ
θφζκνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο;» ε απάληεζε είλαη απιή. Οη ηζηνζειίδεο
είλαη απνζεθεπκέλεο ζε εηδηθνχο ππνινγηζηέο, νη νπνίνη ιέγνληαη δηαθνκηζηέο
ηζηνζειίδσλ (web servers). Οη ππνινγηζηέο απηνί είλαη κνλίκσο ζπλδεδεκέλνη κε ην
internet θαη ε δνπιεηά ηνπο είλαη λα ζηέιλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο
ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ηνπο ην δεηήζεη. ηαλ θάπνηνο γξάθεη κία δηεχζπλζε
ηζηνζειίδαο ν ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε αηηείηαη απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζηνλ νπνίν
είλαη απνζεθεπκέλε ε ηζηνζειίδα, ηελ άδεηα λα έρεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν
ηεο.
Κάζε δηαθνκηζηήο έρεη ηελ δηθή ηνπ δηεχζπλζε ζην Internet (IP). Δπεηδή φπσο
είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο IP δηεχζπλζεο
απνηειείηαη ίζσο θαη απφ 12 αξηζκνχο, ζε θάζε δηεχζπλζε αληηζηνηρνχλ νλφκαηα,
ηα ιεγφκελα νλόκαηα θπξηόηεηαο (Domain).Έηζη θάζε δηαθνκηζηήο έρεη ην δηθφ
ηνπ IP θαη ην δηθφ ηνπ φλνκα DNS (Domain Name System= χζηεκα Ολνκάησλ
Κπξηφηεηαο).
Έλαο δηαθνκηζηήο κπνξεί λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δηθηπαθνχο
ηφπνπο. Έηζη ζε κία δηεχζπλζε IP κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα νλφκαηα
DNS, ελψ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην. Π.ρ ζην DNS Microsoft.com
αληηζηνηρνχλ δψδεθα δηεπζχλζεηο IP.
Δπίζεο ζην Internet ππάξρνπλ ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηα
νλφκαηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ ελεξγνχλ σο δηαθνκηζηέο, θάηη ζαλ
ηειεθσληθφο θαηάινγνο. Οη ππνινγηζηέο απηνί ιέγνληαη Γηαθνκηζηέο Ολνκάησλ
Κπξηφηεηαο (Domain Name Server).
Δπνκέλσο κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο απάληεζεο ζην αξρηθφ εξψηεκα
είλαη ε εμήο: ηαλ γξάθνπκε ηε δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο, ελψ είκαζηε
ζπλδεδεκέλνη ζην Internet, ν ππνινγηζηήο καο αηηείηαη απφ ηνλ πιεζηέζηεξν
δηαθνκηζηή νλνκάησλ θπξηφηεηαο λα ηνπ γλσξίζεη ζε πνηα δηεχζπλζε IP βξίζθεηαη
ν δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ κε ην φλνκα πνπ δεηήζακε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη
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ηελ αίηεζε ζην δηαθνκηζηή ηεο ηζηνζειίδαο γηα λα ηελ θνξηψζεη θαη λα ηελ
εκθαλίζεη ζηελ νζφλε ηνπ.
Ζ ελέξγεηεο απηέο είλαη θάηη αλάινγν κε ην λα ζέινπκε λα ηειεθσλήζνπκε θάπνπ
πνπ γλσξίδνπκε ην φλνκα θαη ηελ δηεχζπλζε αιιά φρη ην αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ,
νπφηε παίξλνληαο ην 11888 δίλνπκε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε θαη καο δίλεη ηνλ
αξηζκφ πνπ δεηάκε. Αλ βέβαηα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ,
απνθεχγνπκε απηή ηελ δηαδηθαζία. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη εθφζνλ γλσξίδνπκε
ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ θαη ηελ γξάςνπκε ζηελ γξακκή
δηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ηφηε κπνξνχκε λα ηελ θαιέζνπκε απ‟
επζείαο ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ δηαθνκηζηή νλνκάησλ θπξηφηεηαο.
3.1 Ολόκαηα θαη δηεπζύλζεηο
Ζ πιήξεο δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο φπσο αλαθέξζεθε ήδε ιέγεηαη URL
(Uniform Resource Locator). Ζ δηεχζπλζε URL απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην
πξψην απεηθνλίδεη ην πξσηφθνιιν, ην νπνίν γηα ηηο ηζηνζειίδεο είλαη ην HTTP, ελψ
ηα δεχηεξν κέξνο έρεη ηελ δηεχζπλζε IP ή ηελ δηεχζπλζε DNS ηεο ηζηνζειίδαο.
Γηα παξάδεηγκα ην URL ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ in.gr είλαη http://www.in.gr .Σν
πξψην κέξνο είλαη ην http://, ελψ ην δεχηεξν είλαη ην φλνκα θπξηφηεηαο in.gr καδί
κε ην πξφζεκα www, ην νπνίν δίδεηαη ζηνλ ρξήζηε φηαλ απνθηά έλα ινγαξηαζκφ
ζην ζχζηεκα. ηαλ δψζνπκε απηή ηελ δηεχζπλζε ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο, ζα
εκθαλίζεη ηελ ζειίδα ππνδνρήο (home page). Ζ ζειίδα ππνδνρήο είλαη ε αξρηθή
ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ in.gr, απ‟ φπνπ κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα
πεξηεγεζνχκε θαη ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο (εθφζνλ ππάξρνπλ) κέζα απφ ηνπο
ππάξρνληεο ζπλδέζκνπο (links).
Σα νλφκαηα θπξηφηεηαο δελ πεξηέρνπλ πνηέ θελφ θαη ζπλήζσο είλαη γξακκέλα κε
κηθξά γξάκκαηα. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ην ίδην φλνκα δχν δηθηπαθνί ηφπνη.
Κάζε φλνκα θπξηφηεηαο δηθηπαθνχ ηφπνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κία ηειεία. Ζ
ηειεία δηαρσξίδεη ηα κέξε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Σν αξηζηεξφ κέξνο
ηεο δηεχζπλζεο είλαη ην φλνκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ην δεμηφ θαιείηαη top level
domain.
Τπάξρνπλ δχν είδε top level domains. Σα πεξηγξαθηθά θαη ηα ηνπηθά. Σα
πεξηγξαθηθά δείρλνπλ ην ηχπν ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν δηθηπαθφο
ηφπνο, ελψ ηα ηνπηθά δειψλνπλ ηελ ρψξα (ηφπν) πνπ αλήθεη ν δηθηπαθφο ηφπνο.
Πεξηγξαθηθά νλφκαηα domain είλαη ηα αθφινπζα:
com
edu
gov
org
net

Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
Γηάθνξνη νξγαληζκνί
Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν
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Σνπηθά νλφκαηα domain είλαη πάληνηε ζπληνκνγξαθίεο δχν γξακκάησλ γηα
θάζε ρψξα. Ήηνη :
gr γηα ηελ Διιάδα
fr γηα ηελ Γαιιία
γηα ηελ Μ. Βξεηαλία
γηα ηελ Γεξκαλία
Μία δηεχζπλζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ έρεη έλα ηχπν νλφκαηνο domain, πνηέ θαη
ηνπο δχν ηαπηφρξνλα.
Οη δηεπζχλζεηο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ είλαη δηαθιαδσκέλεο ζαλ δέλδξα, κε ην top
level domain ζην ξφιν ηνπ θνξκνχ. Κάζε ηειεία ζην φλνκα ηνπ ππνινγηζηή
ππνδειψλεη έλα επίπεδν δηαθιάδσζεο. Γηα θάζε επίπεδν ππάξρεη έλαο νξγαληζκφο
πνπ επηιέγεη ηα νλφκαηα ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ.
Παξαηεξψληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ http://www.mkt.teithe.gr
παξαηεξνχκε φηη ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη ζηελ Διιάδα (gr) γηα ηα domains ησλ
παξφρσλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, έδσζε ζην Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο (Α.Σ.Δ.Η.Θ), ην φλνκα teithe. Οη ππεχζπλνη
ηνπ δηαθνκηζηή teithe έδσζαλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη
Γηαθήκηζεο ην φλνκα mkt.
Ο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ παξέρεη ν δηαθνκηζηήο κπνξεί λα νξγαλσζεί αθξηβψο
φπσο θαη ν ζθιεξφο δίζθνο ηνπ ππνινγηζηή θάζε ρξήζηε. Να ππάξρεη δειαδή έλαο
θεληξηθφο θάθεινο κε ηα αξρεία ηνπ θαη δηάθνξνη άιινη ππνθάθεινη κε ηα δηθά
ηνπο αξρεία.
Ο θεληξηθφο θάθεινο απνηειεί ηελ ζειίδα ππνδνρήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη
νπσζδήπνηε έλα αξρείν κε ηελ νλνκαζία index.html θαη ελδερνκέλσο θάπνηα άιια
αξρεία ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα.
Έηζη ζηελ ζειίδα ππνδνρήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ mkt, ηα εκθαληδφκελα θείκελα
θαη εηθφλεο, είλαη απνζεθεπκέλα αληηζηνίρσο ζηνπο ππνθαθέινπο /doc θαη /images.
Ζ ζρεηηθή δηεχζπλζε π.ρ ελφο θεηκέλνπ abc.htm σο πξνο ηελ ζειίδα ππνδνρήο είλαη
doc/abc.htm, ελψ ε απφιπηε ηληεξλεηηθή δηεχζπλζή ηνπ θεηκέλνπ abc.htm (δειαδή
ην URL) είλαη http://www.mkt.gr/doc/abc.htm
3.2 Πεξηήγεζε ζto Web κε ην πξόγξακκα αλαδήηεζεο
Πεξηήγεζε ζην Web ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε ζειίδεο πνπ γλσξίδεηε
ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο ή φηη αθνινπζεί δεζκνχο πξνο δηαθνξεηηθέο ζειίδεο. Ζ
δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Ζ Microsoft
πξνζθέξεη ηνλ Internet Explorer, ελψ ππάξρνπλ θαη άιια ηέηνηα πξνγξάκκαηα
φπσο ην Netscepe θαη ην Mogila.
3.3 Πξνζσπηθόο δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ
Απηφ πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη φπνηνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ
έλα δηθηπαθφ ηφπν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ην νπνίν
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γηα ηελ Microsoft είλαη ην PWS (Personal Web Sever=Πξνζσπηθφο Γηαθνκηζηήο
Ηζηνζειίδσλ)
ην
νπνίν
πξνζθέξεηαη
δσξεάλ
απφ
ην
site
http:/www.microsoft.com/Windows/ie/pws/default.htm
3.4 Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ ζε εηαηξεία παξνρήο πξόζβαζεο ζην
Γηαδίθηπν
Ζ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ
θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. Ζ Microsoft πξνζθέξεη ην πξφγξακκα FRONT PAGE
κε ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδεο, εθκεηαιιεπφκελνο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ ηεο.
Αθνχ νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ site ν ρξήζηεο δεηά απφ
κία εηαηξεία παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ρψξν ζηνλ ζθιεξφ ηνπ δίζθν γηα
λα θαηαρσξήζεη ηηο ζειίδεο ηνπ site, δίλνληαο ηαπηφρξνλα έλα φλνκα ζηνλ ρψξν
απηφ πνπ απνηειεί ζην εμήο ην φλνκα θπξηφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ
δεκηνχξγεζε.
Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηφπν καο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πξφζβαζεο ζην Internet είλαη ε Ο.Σ.Δ-Net, ε FORTHNET , ε Hellas on Line, ε
HellasNet θ.α , δίρσο λα εμαηξνχληαη θαη αξθεηνί δηαθνκηζηέο νη νπνίνη παξέρνπλ
δσξεάλ κηθξφ ρψξν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, ψζηε λα εγθαηαζηήζεη θάπνηνο ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα. Παξάιιεια ζηνλ ρψξν απηφ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο
ηνπηθνί κεηαπσιεηέο θαη πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηα
αλάινγα θεθάιαηα λα εηζρσξήζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
3.4.1 Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Ζ δηαρείξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θάζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Δίλαη απηνλφεην πσο αλ ν ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ δελ ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο πνπ
ηίζεληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ
απηνχ.
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ν δηαρεηξηζηήο γηα εγγξαθή ζην ζχζηεκα
ελφο ρξήζηε σο ζπλδξνκεηή ηνπ δηθηχνπ ηνπ είλαη
 Ολνκαηεπψλπκν ή επσλπκία επηρείξεζεο
 e-mail
 Πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ν Ζ/Τ
Γεληθνί φξνη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ νη εμήο:
 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ απαγνξεχεηαη λα κεηαβηβάζεη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίηνπο κε κφλε εμαίξεζε φηαλ δεηεζνχλ απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ.
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 Ο δηαθνκηζηήο δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε κφλν γηα
επηθνηλσλία κε απηφλ
 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί γηα ηελ χπαξμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ή αθφκε θαη
ηελ δηαγξαθή ηνπο.
 Οη αλήιηθνη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπο γηα λα
επηζθεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Αλ παξφια απηά θαηαηεζνχλ, ν
δηαρεηξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα δηαγξάςεη.
 Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηνπ
έρνπλ ππνβιεζεί είηε γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο είηε γηα βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
3.4.2 Cookies
Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί cookies πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξίδεη ηνπο ρξήζηεο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ή ζειίδσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηνπ
ηφπνπ.
Σα Cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ πνπ απνζεθεχνληαη ζην ζθιεξφ δίζθν
ηνπ ρξήζηε θαη δελ «ππνθιέπηνπλ» θαλέλα ζηνηρείν απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε
νξηζκέλεο ππεξεζίεο θαζψο θαη γηα εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα
δηεξεπλήζνπλ πνηεο ππεξεζίεο ή ζειίδεο είλαη πην δεκνθηιείο.
Κάζε ρξήζηεο έρεη βέβαηα ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ψζηε
λα ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηελ ρξήζε Cookies ή λα κελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπο.
ηελ πεξίπησζε απηή ή θαη αλ αθφκε ηα ζβήζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, δελ έρεη
ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. Σα Cookies
απνζεθεχνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ζηνλ ππνθάθειν C:/Documents and
settings/user/Cookies.
4.0 Γξαζηεξηόηεηεο ζην Internet
Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Internet κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ θπξίσο ζε έμη
θαηεγνξίεο.
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)
Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε (electronic mail ή e-mail) ελφο ρξήζηε απνηειείηαη απφ
ην φλνκα ηνπ ρξήζηε, ην ζχκβνιν @ θαη ην φλνκα ηνπ domain ηνπ ππνινγηζηή πνπ
βξίζθεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε. Αλ γηα παξάδεηγκα ην φλνκα ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε είλαη karap θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ είλαη
mkt.teithe.gr ε πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε είλαη karap@mkt.teithe.gr
Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε ζπλήζσο γξάθεηαη κε κηθξά γξάκκαηα θαη ην πιήζνο ησλ
γξακκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα νθηψ, ρσξίο βέβαηα λα ππάξρνπλ κεηαμχ
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ησλ γξακκάησλ θελά. Δπίζεο είλαη ινγηθφ φηη δχν ρξήζηεο ζηνλ ίδην ππνινγηζηή
δελ κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην φλνκα.
Ζ απνζηνιή e-mail ζήκεξα είλαη ν πην κνληέξλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα λα κεηαθέξεηε απ‟ επζείαο
αξρεία δεδνκέλσλ απφ έλα ππνινγηζηή ζε άιινλ. Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε επίζεο
θείκελα, ινγηζηηθά θχια, εηθφλεο, ήρν θαη βίληεν
 Δλεκέξσζε-Δθπαίδεπζε
Σν Internet είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή γλψζεσλ νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζε φινπο
ηνπο θιάδνπο ησλ ηερληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Οη γλψζεηο απηέο είηε
είλαη αξρεηνζεηεκέλεο ζε βηβιηνζήθεο είηε ζθφξπηεο ζε κεκνλσκέλα θείκελα πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, εξεπλεηέο, καζεηέο, θνηηεηέο
θαη φζνπο δηςνχλ γηα κάζεζε.

Σν Internet είλαη επίζεο πεδίν ελεκέξσζεο φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη
επηρεηξεκαηηθά. Π.ρ απφ ην site ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ησλ Αζελψλ ν
θάζε ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.
 Αλαδήηεζε θαη κεηαθνξά αξρείσλ
Αλαθέξζεθε φηη κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε αξρεία απφ έλα ππνινγηζηή ζηνλ
άιιν. Σν δχζθνιν δελ είλαη ε αληηγξαθή, αιιά ε αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ηνπο.
Μεραλέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ αξρηθά ηζηνζειίδσλ
θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ φπνηα επεμεξγαζία αξρείσλ επηζπκεί ν ρξήζηεο, ππάξρνπλ
πνιιέο. Απφ ηηο πην δεκνθηιείο είλαη : ε κεραλή αλαδήηεζεο GOOGLE
(http://www.google.com), ε κεραλή YAHOO (http://www.yahoo.com), ε

κεραλή ALTAVISTA (http://www.altavista.com).
 Οκάδεο ζπδεηήζεσλ
Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα απνζηνιή πιηθνχ
πνπ δηαθηλείηαη κέζσ νκάδσλ ζπδήηεζεο. Οη νκάδεο ζπδήηεζεο είλαη ηαρπδξνκηθέο
ιίζηεο (mailing lists) πνπ θαιχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα. Τπάξρνπλ mailing lists γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα απαζρνιεί ηνλ ρξήζηε ηνπ Internet. Απφ Αζηξνλνκία
κέρξη Φηινζνθηθέο αλεζπρίεο. Ο ρξήζηεο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο πξέπεη λα
γλσξίδεη φηη ζε πνιιά απφ απηά ηα mailing lists ηα κελχκαηα ηνπ κπνξεί λα
δηνρεηεπζνχλ απηφκαηα ζε φινπο ηνπο άιινπο ρσξίο θαλέλα έιεγρν.
 Φπραγσγία

Σα παηρλίδηα ζηελ πεξίπησζε απηή θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ λεαξψλ ρξεζηψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί αθφκε λα κάζεη ηα
κνπζηθά λέα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ή λα ελεκεξσζεί γηα ην ηη ζπκβαίλεη
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ζηνλ θφζκν απφ θάπνην δηεζλή ηειενπηηθφ ζηαζκφ ι.ρ ην CBS ή απφ θάπνην
ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ.
Μπνξεί ν ρξήζηεο λα επηζθεθζεί έλα ζαιφλη απηνθηλήηνπ ρσξίο λα κεηαβεί ζηνλ
ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ψζηε λα ζαπκάζεη ηα πνιπηειή απηνθίλεηα πνπ
εθηίζεληαη. Μπνξεί αθφκε λα επηζθεθζεί ηελ Disneyland ή λα παίμεη ζε

θαδίλν θαη λα δνθηκάζεη ηελ ηχρε ηνπ.
Έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη πεξηεγήζεηο αλά ηνλ θφζκν. Απφ ηε κηα
ζηηγκή ζηελ άιιε κπνξεί θάπνηνο λα βξεζεί ζην Υφιπγνπλη θαη λα κάζεη ηα
θαιιηηερληθά λέα ή λα θάλεη έλα εμσηηθφ ηαμίδη ζην Μεμηθφ θαη λα επηζθεθζεί ηνπο
λανχο ησλ Ίλθαο.
 Αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ
Μία απφ ηηο πνιιέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν είλαη νη ειεθηξνληθέο
αγνξέο. Πξσηαζιεηέο ζ‟ απηφ ην είδνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Πνιινί φκσο ρξήζηεο δείρλνπλ έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επηθαινχληαη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο είλαη βαζηθά νη
παξαθάησ:
o Πξνηηκά λα αγνξάδεη πξνζσπηθά ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο.
o Γείρλεη αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο ηνπ
θάξηαο.
o Γελ επηζπκεί λα δίλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία
o Γείρλεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ή ηελ επηζηξνθή
ησλ πξντφλησλ.
5.0 Internet θαη εθπαίδεπζε
Ο θφζκνο ζηελ ζεκεξηλή επνρή κεηαβάιιεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, σζηφζν ην
εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα παξακέλεη ζηάζηκν εδψ θαη πνιιά ρξφληα, παξά ηα
φπνηα δεηιά βήκαηα πξνφδνπ πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη λέεο ηερλνινγίεο
ζηγά-ζηγά εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ Internet
αξρίδνπλ θαη πιεζαίλνπλ νη ςεθηαθέο εθαξκνγέο ζηα ζρνιεία θαη ηα αλψηαηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Παξά ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ
εθαξκφδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο.
 Πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία
 Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο
 Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή
5.1 Πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία
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Σν World Wide Web φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο είλαη κία ηεξάζηηα
βηβιηνζήθε ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε θάζε ρξήζηεο ζηελ νπνία κπνξεί λα βξεη:




Δξγαζίεο θαη έξεπλεο
On Line καζήκαηα
Μελχκαηα ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα

ηελ πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία ν εθπαηδεπηήο δελ έξρεηαη ζε άκεζε
επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπφκελν. ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίεπζεο ησλ εξγαζηψλ ή
ησλ On Line καζεκάησλ, ν δεκηνπξγφο ηνπο αξθείηε ζηε αλαθνίλσζε ηεο εξγαζίαο
ηνπ, νπφηε ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζ‟ απηή.
Ζ πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ
απηψλ είλαη:
o Μαζεηέο, πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη
ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία θπξίσο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο.
o Δξεπλεηέο πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα κηα πην νινθιεξσκέλε θαη
ηεθκεξησκέλε κειέηε.
o Ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζε θάπνην αληηθείκελν
Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πιεξνθνξηαθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην ρακειφ
θφζηνο πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαζψο θαη ε ακεζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. Σν
βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, θαζφζνλ δελ γίλνληαη εξσηήζεηο αιιά νχηε δίδνληαη
απαληήζεηο ζε ζεκεία πνπ ρξήδνπλ δηεπθξίληζε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ «ρξήζηεεθπαηδεπφκελνπ». ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπφκελνο ςάρλεη γηα άιιε
πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ ίζσο ηνλ δηαθσηίζεη πεξηζζφηεξν.
5.2 Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο
ε απηή ηελ κνξθή επηθνηλσλίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Σέηνηνη ρψξνη ζην Internet είλαη ηα mailing lists, ηα
Usenet groups, ηα chat rooms θ.α.
Σν κεηνλέθηεκα ζηνπο ρψξνπο απηνχο είλαη φηη ππνβάιινληαη πνιιέο εξσηήζεηο
θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ ν ελδηαθεξφκελνο λα κελ ιάβεη θάπνηα απάληεζε ζε ζέκα
πνπ ηνλ απαζρνιεί.
Βέβαηα ζην Web ππάξρνπλ δηθηπαθνί ηφπνη φπνπ εηδηθνί επηζηήκνλεο απαληνχλ
ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
ε ηειεπηαία αλάιπζε ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο δελ απνηειεί
δηαδηθαζία παξνρήο νινθιεξσκέλεο γλψζεο, αιιά εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ
πιεξνθνξηψλ.
5.3 Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή
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Ζ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή είλαη γλσζηή θαη σο
Σειεθπαίδεπζε (εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Ζ κνξθή απηή επηθνηλσλίαο θαη
εθπαίδεπζεο απνηειεί ην κέιινλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ‟ απηή ηε
κνξθή εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπφκελνο θαη ν εθπαηδεπηήο επηθνηλσλνχλ απφ
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.
Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ηερλνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη , ε ηειεθπαίδεπζε έρεη κία απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο:
 εκηλαξηαθή δηδαζθαιία
 Τπνβνήζεζε ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο
ηελ ηειεθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κέζνδνη :
 Tελ Interactive Videoconferencing
 Σελ Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε
5.3.1 Interactive Videoconferencing
Πξφθεηηαη γηα ηελ απινχζηεξε κνξθή ηειεθπαίδεπζεο. Ο δηδάζθσλ ζπλδέεηαη
ζην δίθηπν ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη επηθνηλσλεί καδί ηνπο
κέζα απφ ακθίδξνκε απεπζείαο κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ. Τπάξρεη ζπλεπψο ε
αίζζεζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, αθνχ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία δηδάζθνληνο
θαη δηδαζθνκέλσλ.
Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζρεηηθή νκνηφηεηα κε ηελ
παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, ελψ κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ην κεγάιν θφζηνο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ.
5.3.2 Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε
ηε κνξθή απηή εθπαίδεπζεο ν δηδάζθσλ ηνπνζεηεί ζην δίθηπν ή απνζηέιιεη κε
e-mail ηελ χιε καδί κε εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη φηη άιιν ζεσξεί απαξαίηεην γηα
ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Παξάιιεια απαληά ζε εξσηήζεηο ή
απνξίεο κέζσ e-mail. Γεκηνπξγνχληαη επίζεο νκάδεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθήο χιεο.
Πξνο ην παξφλ είλαη ε επηθξαηνχζα κνξθή εθπαίδεπζεο κέζσ Internet, ε νπνία
ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε πεξηζζφηεξε θηλεηηθφηεηα.
Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο είλαη:
o Καη‟ αξρή ρακειφ θφζηνο ζπνπδψλ.
o Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ κηθξφηεξν θφξην εξγαζίαο θαηά ηελ επαλάιεςε ηνπ
ίδηνπ καζήκαηνο.
o Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα θαη ρξφλν απφ ηελ απνθπγή
κεηαθηλήζεσλ.
o Κάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ έρνπλ ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο
θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηε πξφζβαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
φγθν γλψζεσλ..
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o
o

Οη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ ην απαξαίηεην ρξφλν κειέηεο κεηά ηελ δνπιεηά
ηνπο.
ηαλ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο Αγνξάο, πξαγκαηνπνηείηαη ηαρχηεξε
πξνζαξκνγή ζηε δηδαθηέα χιε, ράξηο ζηε κνξθή πνπ είλαη γξακκέλν ην
δηδαθηηθφ πιηθφ.

Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο είλαη:
o

o

Δμ‟ αηηίαο ηεο απνπζίαο πξνζσπηθήο επαθήο ν εθπαηδεπηήο δελ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ,
νπφηε παξαηεξείηαη απψιεηα ησλ κε γισζζηθψλ πιεπξψλ ηεο
επηθνηλσλίαο
Μεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ ιφγσ ηεο απξφζσπεο
επηθνηλσλίαο πεξηνξίδεη ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ πεγαία έθθξαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινχ ηειεθπαηδεπφκελνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
o
o
o
o
o
o

Απηνπεηζαξρία
Ηθαλφηεηα ζηε γξαπηή επηθνηλσλία
Δπλντθή πξνδηάζεζε γηα ην κάζεκα
Καιή γλψζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο
Σαθηηθή πξφζβαζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο καζεζηαθνχο ρψξνπο
νβαξφηεηα

5.4 Internet θαη Βηβιίν
Ζ ςεθηαθή επαλάζηαζε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα κελ επεξεάζεη ηελ φιε δηαδηθαζία
πξνβνιήο γλψζεσλ κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ βηβιίσλ. ηελ ςεθηαθή επνρή πνπ
δνχκε ε ράξηηλε χιε ζηγά-ζηγά αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ςεθηαθή. Σν παξαδνζηαθφ
βηβιίν πνπ γιχησζε θάπνηε απφ ηελ ππξά θαη ηελ πνιηνπνίεζε θηλδπλεχεη καδί κε
ηελ ηππνγξαθία λα βγεη ζε ζχληαμε.
Ζ παξαδνζηαθή εθδνηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη ζε νξηαθή θακπή εμ‟ αηηίαο αθ‟
ελφο ηεο δπλαηφηεηαο ςεθηαθήο έθδνζεο ησλ βηβιίσλ αληί ηεο θιαζηθήο
ηππνγξαθίαο, αθ‟ εηέξνπ δηφηη λένη θπξίσο ζπγγξαθείο ζηξέθνληαη ζε δηθηπαθνχο
εθδνηηθνχο ηφπνπο, φπνπ ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδψζνπλ θαη λα
δηαθηλήζνπλ ηα έξγα ηνπο κε κηθξφ θφζηνο.
Απφ ην 1455 πνπ ν Γνπηεκβέξγηνο εμαζθάιηζε ηε καδηθή παξαγσγή
ρεηξνγξάθσλ, αλαθαιχπηνληαο ηελ ηππνγξαθία, αθνινχζσο ην 1490 κε ηνλ πξψην
Βελεηζηάλν εθδφηε Αιδν Μαλνχηην, θζάλνπκε ην 1979 ζηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ
ςεθηαθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, ελψ ην 1995 ηδξχεηαη ην πξψην κεγάιν δηθηπαθφ
βηβιηνπσιείν amazon (http://www.amazon.com).
Φπζηθά ε δπλακηθή ησλ επεξρφκελσλ εμειίμεσλ βαζίδεηαη ζηε θζήληα θαη ηελ
πςειή ηαρχηεηα δηαλνκήο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα
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απνδεηρζεί αλ ην πεξηερφκελν ηεο δηθηπαθήο ηέρλεο είλαη αληάμην ηεο θιαζηθήο
θνπιηνχξαο.
6.0 Ηιεθηξνληθό επηρεηξείλ
To Internet ζπλέβαιε ζηελ εκθάληζε κηαο λέαο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-Business). ήκεξα, ζε παγθφζκην επίπεδν, ν on line
πιεζπζκφο μεπεξλά ηα 450.000.000 Ο αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ θαζεκεξηλά
απμάλεηαη, νπφηε απμάλνληαη νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε επαθφινπζν έλα
ηεξάζηην πειαηνιφγην λα είλαη ζηε δηάζεζε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Έηζη ην
Internet κεηαηξέπεη ηηο νζφλεο ησλ ππνινγηζηψλ ζε βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ θαη
ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet ζε ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπο.
Σα ζπλήζε πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη βηβιία, CDs,
βηληενηαηλίεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη Σξαπεδηθέο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο.
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε λεπηαθή
θάζε. Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γηαδίθηπν, ελψ
πξνβιέπεηαη φηη ν αξηζκφο ηνπο ζα ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αχμεζε ηα επφκελα
ρξφληα, αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα ηάζε.
Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή ζηελ ειιεληθή
αγνξά παξνπζηάδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα:
 Αξθεηά απφ απηά δελ είλαη πξαγκαηηθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα επεηδή
δέρνληαη παξαγγειίεο κφλν κέζσ fax ή ηειεθψλνπ, νπφηε νη πσιήζεηο δελ
ππνζηεξίδνληαη απφ θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ.
 Ζ πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη πεξηνξηζκέλε.
 Ζ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζηνηρεία πνπ λα
δίλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηά.
Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ αλά αληηθείκελν, ε
νπνία ζα αλαηξαπεί ζχληνκα, είλαη ε αθφινπζε: Πψιεζε βηβιίσλ 31%, πψιεζε
Ζ/Τ 13%, πψιεζε κνπζηθψλ CD 11%, πψιεζε ινπινπδηψλ 9%, πψιεζε
αζιεηηθψλ εηδψλ 4% θαη δηάθνξα άιια πξντφληα 32%.
6.2 e-banking
Μία εηδηθή θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη ην e-banking. Οη Σξάπεδεο
ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο
αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ φιεο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ Internet.
Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ e-banking είλαη νη παξαθάησ:
1. Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ (Πηζησηηθψλ θαξηψλ, ΓΔΚΟ, θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε)
2. Πιεξσκή Φ.Π.Α (εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε κέζσ TAXInet
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3. Πιεξσκή ελζήκσλ ηνπ Η.Κ.Α
4. Μεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ ζηελ ίδηα Σξάπεδα
5. Μεηαθνξά ρξεκάησλ ζε άιιε Σξάπεδα
Δθηφο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη θαη νη εμήο:
1. Δλεκέξσζε ππνινίπνπ
2. Μηζζνδνζία
3. Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο
4. Πξάμεηο ζρεηηθέο κε επηηαγέο
5. Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα δάλεηα, γηα πάγηεο εληνιέο, έθδνζε πηζησηηθήο
θάξηαο
Οη ζπλαιιαγέο απηέο πξνυπνζέηνπλ αζθάιεηα θαηά ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο,
θαζψο θαη ην απφξξεην ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Σξάπεδεο έρνπλ
ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην ζχγρξνλεο θα
απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο αζθάιεηαο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ηνπο εμήο
ηξφπνπο:
 Με πξνζσπηθνχο θψδηθεο πξφζβαζεο
Οη θσδηθνί απηνί παξέρνληαη απφ ηελ Σξάπεδα θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ην ζχζηεκα e-banking.
Οη θσδηθνί απηνί είλαη απζηεξά πξνζσπηθνί, αιιάδνπλ φπνηε ην ζειήζεη ν
πειάηεο θαη φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απνηπρεκέλσλ
πξνζπαζεηψλ εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα, δηαθφπηεηαη απηνκάησο ε ζχλδεζε.
 Με θξππηνγξάθεζε
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο
θξππηνγξαθνχληαη κε ην ζχζηεκα SSI. Παξάιιεια ε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα
ηεο ηξάπεδαο δηαζθαιίδνληαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ Firewall.
 Με απηφκαηε απνζχλδεζε
Ζ απηφκαηε απνζχλδεζε απφ ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη, εθφζνλ γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ινγαξηαζκφ δελ πξαγκαηνπνηεζεί θακία
θίλεζε.
7.0 Υξήζε ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο
ε ζρεηηθά πξφζθαηε ηειεθσληθή έξεπλα απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Δ
Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο πνπ αθνξνχζε ζηε ρξήζε
ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε δείγκα 5216 αηφκσλ ηπραία
επηιεγκέλσλ απ‟ φιε ηελ επηθξάηεηα πξνέθπςαλ ηα εμήο ζηνηρεία:
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 ρεηηθά κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ Τςειήο Σερλνινγίαο
Δίδνο
Σειεφξαζε
Φεθηαθή ηειεφξαζε
Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
Φνξεηφο Ζ/Τ
Ζ/Τ παιάκεο
Κηλεηφ ηειέθσλν
Κηλεηφ κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν

Πνζνζηό
98,2
2,5
4,0
23,8
1,5
0,2
68,8
2,0

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε ηειεφξαζε είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζπζθεπή θαη δελ ιείπεη
ζρεδφλ απφ θαλέλα λνηθνθπξηφ (98,2%).
Μηθξφ πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε ςεθηαθή ηειεφξαζε (NOVA, Alpha Digital θ.α)
κε 2,5% θαζψο θαη ε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε (Filmnet θ.α) κε 4,.0%
Τςειφ πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε θαηνρή θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε 68,8%, φκσο πνιχ
κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη ηα λνηθνθπξηά πνπ δηαζέηνπλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή
(23,8%)
 ρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα πξφζβαζεο ζην Internet ζην ρψξν εξγαζίαο
πρλόηεηα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, αιιά
φρη θάζε κέξα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, αιιά φρη
θάζε εβδνκάδα

Πνζνζηά
25,1
12,7
0,7

 ρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα πξφζβαζεο ζην Internet ζην ζπίηη
πρλόηεηα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα, αιιά
φρη θάζε κέξα
Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, αιιά φρη
θάζε εβδνκάδα
Ληγφηεξν απφ κία θνξά ην κήλα

Πνζνζηά
29,7
20,1
5,1
1,3

19

Ο κέζνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζην Internet γηα ην 29,8% είλαη 1-2 ψξεο ηελ
εβδνκάδα, ελψ ην 27,9% απαζρνιείηαη απφ 3 έσο 5 ψξεο εβδνκαδηαίσο.
 ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ
Απαζρόιεζε

Πνζνζηά

Δξγαδφκελνο

65,1

Μαζεηήο-Φνηηεηήο

24,3

Άιιε πεξίπησζε

8,4

πληαμηνχρνο

2,3

8.0 Δλνριήζεηο θαη θίλδπλνη ηνπ Γηαδηθηύνπ
πρλά ιέγεηαη φηη ην Internet είλαη άλαξρν θαη επηθίλδπλν. Απφ έξεπλεο θαη
δηαπηζηψζεηο εξεπλεηψλ πξνθχπηεη φηη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ επεξεάδεη
ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε αξλεηηθά. Ζ πνιχσξε παξακνλή ζηελ
νζφλε ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηάζιηςε παξά ην γεγνλφο φηη
επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο, αιιά δελ δηεπθνιχλεη ηελ
έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλζξψπηλεο επαθήο.
Βέβαηα εθηφο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κε ηελ ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ, ππάξρνπλ θαη άιινη θίλδπλνη θαη ελνριήζεηο, φπσο ε κφιπλζε ηνπ
ππνινγηζηή απφ δηάθνξα αξρεία φπσο :
 Ηνί
ηαλ κέζσ Internet επηζπκνχκε λα κεηαθέξνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα
εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο αξρεία ζπλήζσο κε θαηάιεμε .exe ή .com,
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιε επηθχιαμε. Αλ παξέρνληαη απφ γλσζηνχο
δηθηπαθνχο ηφπνπο έρεη θαιψο. Γηφηη νη ηνί είλαη θακνπθιαξηζκέλα πξνγξάκκαηα
ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη λα απαηηεζεί
επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο λα
ράλνληαη εθαξκνγέο πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλεο ζηνλ ζθιεξφ καο δίζθν. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκν ηα αξρεία απηά λα ειέγρνληαη κε πξνγξάκκαηα πνπ
νλνκάδνληαη Antivirus πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή καο.
 Γνχξεηνη Ίππνη
Οη δνχξεηνη ίππνη είλαη ζπλήζσο πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ κε
ζθνπφ λα παξαθνινπζνχλ ηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ζα
εγθαηαζηαζνχλ. Δλέξγεηεο φπσο ε απνζηνιή ζε θάπνην server, γηα πνηα sites
επηζθεπηφκαζηε, ή ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη νη πην αζψεο. Πην
επηθίλδπλν είλαη λα γίλεη ν ππνινγηζηήο ππνρείξην θάπνηνπ hacker. Σφηε ηα
πξάγκαηα είλαη πνιχ δχζθνια. Σειεθσληθέο ρξεψζεηο ππέξνγθεο ή απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβεί. Απηά ηα
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πξνγξάκκαηα είλαη πνιχ δχζθνια λα εληνπηζηνχλ θαη θξχβνληαη πνιχ θαιά κέζα
ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή καο.
 Spam
Spam είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα «ζθνππίδηα» φπσο
ραξαθηεξίδνληαη ε θάζε είδνπο αλεπηζχκεηε πιεξνθνξία, ε νπνία ζπλήζσο είλαη
έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Σα spam είλαη κία απφ ηηο πιεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη
δελ είλαη εχθνιν λα απαιιαγή θάπνηνο απφ απηά.
Με ιίγε εκπεηξία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα θφιπα πνπ ρξεζηκνπνηεί
έλαο spamer θαη δελ πέθηεη ζηελ παγίδα πνπ ηνπ ζηήλεη, λα παηήζεη δειαδή ην
αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ, γηα λα αλαθαιχςεη ηα ηδάκπα ζαχκαηα πνπ ηνπ
ππφζρεηαη. ην εκπφξην γεληθφηεξα ειάρηζηα πξάγκαηα δίλνληαη δσξεάλ, γη‟ απηφ
κεγάιε πξνζνρή ζε φηη παξέρεηαη ζην Γηαδίθηπν σο FREE.
8.1 Πξνθπιάμεηο
Οη πξνθπιάμεηο γηα κία αζθαιή πινήγεζε ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ή αλάγλσζε
έλα κελχκαηνο είλαη απαξαίηεηε κε ηελ ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο antivirus ή ελφο
firewall.
Σν Antivirus είλαη έλα πξφγξακκα πνπ αλαγλσξίδεη κεγάιν πιήζνο ηψλ ηνπο
νπνίνπο «θαζαξίδεη» πξηλ εηζρσξήζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σν Firewall είλαη έλα
πξφγξακκα ην νπνίν αλαιακβάλεη θαζήθνληα θχιαθα ειέγρνληαο ζπλερψο θάζε
εηζεξρφκελν ή εμεξρφκελν δεδνκέλν θαη ιεηηνπξγεί σο ηνίρνο απνηξέπνληαο ηνπο
εηζβνιείο θάζε κνξθήο (θπξίσο ηνπο δνχξεηνπο ίππνπο), πνπ ζηφρν έρνπλ λα
πιήμνπλ ηνλ ππνινγηζηή καο.
Ο ρξήζηεο ησλ antivirus θαη ησλ firewall νθείιεη λα ηα ελεκεξψλεη ηαθηηθά,
κέζσ δηαδηθηχνπ, απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπο, δεδνκέλνπ φηη θαζεκεξηλά
θπθινθνξνχλ λένη ηνί, εηδηθά γηα ην OUTLOOK. Οη δεκηνπξγνί ησλ αληηβηνηηθψλ
πξνγξακκάησλ, δπζηπρψο πξψηα πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ ηνπο λένπο ηνχο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηνπο πξνζζέζνπλ ζηνλ θαηάινγφ ηνπο.
 Πξνθπιάμεηο απφ ην Web
Δίλαη ζεκαληηθή ε εμέηαζε ηεο πξνέιεπζεο κηαο ηζηνζειίδαο θπξίσο φηαλ
πξνηξέπνπλ λα θαηεβάζεη ν ρξήζηεο χπνπηα αξρεία . Hackers, sex sites είλαη
βαζηθά δεκηνπξγνί spam θαη επηθίλδπλσλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηά πνπ θαινχλ
ηειέθσλα δίρσο λα ην αληηιεθζεί ην ζχκα θαη ππνρξεψλεηαη λα πιεξψζεη ηεξάζηηα
ρξεκαηηθά πνζά.Links πνπ πξνηξέπνπλ κε εληππσζηαθά ιφγηα λα ηα
αθνινπζήζνπκε, πξνζθέξνληαο «θάηη» δσξεάλ πξέπεη λα ειέγρνληαη νη δηεπζχλζεηο
ηνπο αθήλνληαο ηνλ δξνκέα ηνπ ππνινγηζηή καο πάλσ ηνπο.
 Πξνθπιάμεηο απφ mail
Μελχκαηα απφ άγλσζην απνζηνιέα πνπ πεξηέρνπλ attachments πξέπεη λα
ζβήλνληαη ακέζσο.Attachment κπνξεί λα είλαη έλα θείκελν, έλα γξαθηθφ ή κία
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εηθφλα επηζπλαπηφκελε ζην mail. πλήζσο απηά ηα αξρεία πεξηέρνπλ ηνχο κε
απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ππνινγηζηή καο.
9.0 Οξνινγία
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I
ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
0.1 Οξηζκόο ηνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο
Kαζεκεξηλά αθνχκε γηα ςεθηαθή ηερλνινγία θαη γηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα. Με
ηνλ φξν ςεθηαθό ζύζηεκα ελλννχκε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ (hardware) θαη πξνγξακκάησλ (software) ε νπνία κπνξεί λα
επεμεξγάδεηαη δηαθξηηά ζηνηρεία πιεξνθνξίαο (discrete elements)
Σέηνηα δηαθξηηά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ειεθηξηθνί παικνί, δεθαδηθά ςεθία,
γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ, αξηζκεηηθέο πξάμεηο ή νπνηνδήπνηε ζχλνιν ζπκβφισλ
πνπ έρεη ινγηθή αιιειεμάξηεζε θαη ζεκαζία.
Γηα παξάδεηγκα ηα γξάκκαηα ε, κ, ε, ξ, θαη α, ζρεκαηίδνπλ ηελ ιέμε ημέρα, ελψ
ηα ςεθία 4,6,9, θαη 0, ζρεκαηίδνπλ ηνλ αξηζκφ 4690.Έηζη ινηπφλ κηα αθνινπζία
δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ ζρεκαηίδεη έλα πεηζαξρεκέλν ηξφπν κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ.
0.2 Σα ςεθηαθά ζπζηήκαηα ζήκεξα
Παξαδείγκαηα ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα απνηεινχλ ηα ςεθηαθά
ηειεθσληθά θέληξα, ην ηειέηππν, νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ηα ςεθηαθά
βίληεν θιπ. κσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ςεθηαθφο
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Ζ/Τ). Δπεηδή νη πξψηνη ππνινγηζηέο ζρεδηάζηεθαλ λα
εθηεινχλ αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία πνπ επεμεξγαδφηαλ
ήηαλ ηα ςεθία (digits), μεπήδεζε ν φξνο ςεθηαθφο ππνινγηζηήο (digital computer)
Πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ζα ήηαλ αλέθηθηα αλ δελ
ππήξρε ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ίζσο ε
πην εληππσζηαθή ηδηφηεηα ησλ Ζ/Τ είλαη ε θαζνιηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηνπο κε
δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη κέγα πιήζνο πιεξνθνξηψλ, εθηειψληαο κηα ζεηξά
εληνιψλ (instructions) πνπ θαζνξίδνληαη απφ θάπνην πξφγξακκα (program).
0.3 Η αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο
Σα δηαθξηηά ζηνηρεία πιεξνθνξίαο αλαπαξίζηαληαη ζ΄ έλα ςεθηαθφ
ππνινγηζηή απφ ηα ιεγφκελα ζήκαηα (signals). Σα πην ζπλεζηζκέλα ζήκαηα πνπ
επεμεξγάδνληαη νη Ζ/Τ είλαη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα.
ηα ζεκεξηλά ςεθηαθά ζπζηήκαηα ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ δπν κφλν
δηαθξηηέο ηηκέο ην 0 θαη ην 1.
Οη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδεηαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα
πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ κηα δηαδηθαζία ε νπνία νλνκάδεηαη δηαθξηηνπνίεζε (ή
θαη‟ άιινπο κβαντισμό)
Γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ηνπ άζπξνπ θαη ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο ππάξρνπλ
«άπεηξεο» απνρξψζεηο ηνπ γθξη, νπφηε ε κεηάβαζε απφ ην έλα ρξψκα ζην άιιν
είλαη κηα πξνζεγγηζηηθή δηαδηθαζία.
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Γηα λα θαηαγξαθεί απηή ε δηαδηθαζία ζε ςεθηαθή (δηαθξηηή) πιεξνθνξία
πξέπεη λα «θβαληηζηεί», δειαδή λα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο (ρξσκαηηθή παιέηα)
πνπ ζα πεξηέρεη δηαθξηηά ζηνηρεία ηα νπνία ζα απεηθνλίδνπλ πεπεξαζκέλεο
απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Σν πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο γηα παξάδεηγκα, πνπ
ζπλνδεχεη ηα Windows θβαληίδεη ηηο άπεηξεο απνρξψζεηο ηνπ γθξη ζε ηέζζεξηο
πεπεξαζκέλεο απνρξψζεηο, ελψ πην εμειηγκέλα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ
ην Corel Draw 7 ζε δέθα απνρξψζεηο, παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ
ρξήζηε.
1. 0 Πνιπκέζα
Έλαο ζρεηηθά λένο ηνκέαο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ είλαη
ηα πνιπκέζα (multimedia). Μέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα κφλν κεγάια studio
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ
απαηηνχληαλ γηα ηελ αγνξά παλάθξηβσλ ππνινγηζηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ.
ήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Με ηε ρξήζε ελφο απινχ
πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηελ αγνξά θαηάιιεισλ πεξηθεξεηαθψλ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ν ρξήζηεο έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα κε πνιχ
ρακειφ θφζηνο.
Ζ δπλαηφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ λα ρεηξίδνληαη εηθφλα θαη ήρν ζεκάδεςαλ κία
λέα επνρή ζηε κάζεζε θαη ηε δηαζθέδαζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ πξψηε εκθάληζε ησλ
κηθξνυπνινγηζηψλ ζπλδπάζηεθε κε ηελ παξνρή θάπνησλ παηρληδηψλ κε ειάρηζηα
γξαθηθά κε ζθνπφ ηε δηαζθέδαζε. ηαδηαθά άξρηζαλ λα απνθηνχλ ζελάξηα θαη
πεξηζζφηεξν πνιχπινθα γξαθηθά. Πνιχ γξήγνξα ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ νη
εηαηξείεο δεκηνχξγεζαλ παηρλίδηα ηα νπνία δελ είραλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ ηηο
ηαηλίεο ηνπ Υφιηγνπλη.
Ζ είζνδνο ζην Γηαδίθηπν (Internet) πιεζψξαο εθαξκνγψλ κε πνιπκέζα, άιιαμε
ην ζθεληθφ ζην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ. Σα
γξαθηθά θαη ν ήρνο πξνζέδσζαλ ελδηαθέξνλ ζηε πεξηήγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ, αιιά
θαη ζηε κειέηε πνηθίισλ ζεκάησλ απνηππσκέλσλ ζε CD-ROM. ε ηειεπηαία
αλάιπζε νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κεηέηξεςαλ ην βνπβφ PC ζ‟ έλα πνιπκεράλεκα
πνπ δίλεη κηα άιιε αίζζεζε ζηα ηππνπνηεκέλα ινγηζκηθά ελψ κε ηνλ ήρν θαη ηηο
θηλνχκελεο εηθφλεο θαζηζηά ηνλ ρξήζηε δεκηνπξγηθφ αμηνπνηψληαο ηηο
θαιιηηερληθέο ηνπ αλεζπρίεο.
1.1 Ση είλαη ηα πνιπκέζα - Οξηζκόο
Σα πνιπκέζα είλαη κηα λέα ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά
ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
Ζ εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο εθηφο απφ ην
θείκελν θαη άιισλ κέζσλ, φπσο ε εηθφλα, ν ήρνο, ην βίληεν, ε ζπλζεηηθή θίλεζε.
Ζ ζπλχπαξμε φισλ απηψλ ησλ κέζσλ θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο,
είλαη γλσζηή σο ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ.
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1.1.2 Αιιειεπηδξαζηηθόηεηα
Οη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζθνπφ έρνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ
ρξήζηε, ε νπνία ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί έιεγρν ζηελ εθαξκνγή θαη λα
πξνθαιεί δηάθνξα ζπκβάληα φπσο:
α) λα πξνζπειαχλεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία
β) λα επεκβαίλεη ζηελ ξνή ηεο πιεξνθνξίαο
γ) λα δέρεηαη ακέζσο ηελ αλάδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δ) λα ζέηεη εξσηήκαηα θαη λα δεηά λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο.
Σν ηδηαίηεξν ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη ε
αιιειεπίδξαζε ησλ κέζσλ ή αιιηψο αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (interactivity).
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κέζσλ βξίζθεηαη ζην φηη πξνζαξκφδεη
ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε κε έλα
θηιηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο.
Ζ αιιειεπίδξαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ζπλδέζκνπο νη νπνίνη
κπνξεί λα είλαη είηε έλα θνπκπί, είηε κία εηθφλα, είηε έλα θείκελν.
Ο ρξήζηεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί πνπ πξνθαιεί ηελ
επηζηξνθή ζηελ εηθφλα ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο πνπ παξαηήξεζε ν ρξήζηεο, ή λα
παηήζεη έλα θνπκπί θαη λα αλαπαξαρζεί ερεηηθά θάπνην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε
θάπνην κέξνο ηεο νζφλεο.
Με ηε βνήζεηα κηθξψλ θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη αθεγήζεσλ, θαηαβάιιεη ρσξίο
ακθηβνιία ιηγφηεξε πξνζπάζεηα απφ εθείλε πνπ ζα θαηέβαιε αλ ήηαλ
ππνρξεσκέλνο λα δηαβάζεη έλα ππθλνγξακκέλν θείκελν.
Πάλησο νη λέεο ηερλνινγίεο δελ αληηθαζηζηνχλ ζε θακηά πεξίπησζε ηνλ
θαζεγεηή. Ο ππνινγηζηήο, ην δηαδίθηπν, ην νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ είλαη απιψο λέα
κέζα εθκάζεζεο, πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ιεγφκελε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Ο ρξήζηεο, ινηπφλ, ρσξίο λα μνδέςεη ρξήκαηα θαη ρξφλν κπνξεί λα επηζθεθζεί
εηθνληθά κνπζεία φπσο ι.ρ. ηεο Δθέζνπ ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο ή λα πεξηεγεζεί
ζην κνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ.
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Με άιιεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γλσξίδνπκε πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη
ηζηνξίεο, ρσξίο λα μνδέςνπκε ρξήκαηα γηα πνιπδάπαλεο αγνξέο βηβιίσλ.
ηελ παξαθάησ εθαξκνγή έρνπκε κία θξάζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Σδσλ Φ.
Κέλλεληπ, ηελ νπνία κπνξνχκε λα αθνχζνπκε απφ ηνλ ίδην, παηψληαο ην πιήθηξν
«Play Quote».
ην θπιηφκελν πιαίζην έρνπκε θάπνηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, ελψ ζην δεμηφ ηκήκα
έρνπκε ηελ εηθφλα ηνπ Πξνέδξνπ. Παηψληαο ην πιήθηξν «Presidents» κπνξνχκε λα
έρνπκε αλάινγα ζηνηρεία θαη γηα άιινπο πξνέδξνπο ή ζεκαίλνληα πξφζσπα πνπ
ζεκάδεςαλ ηελ δεκφζηα δσή ησλ ΖΠΑ.

Με άιιεο εθαξκνγέο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη π.ρ ηηο ππέξνρεο
εηθφλεο πνπ παίξλεη απφ ην δηάζηεκα ην ηειεζθφπην Hubble.
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β. ην κάξθεηηλγθ
Μία εθαξκνγή πνιπκέζσλ ε νπνία ζα πξνέβαιιε θαηάιιεια ηα
πξντφληα κηαο επηρείξεζεο, ζίγνπξα απνηειεί έλα ηζρπξφ φπιν ζηελ
πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο.

ηηο παξαθάησ εηθφλεο έρνπκε ηα δηαθεκηζηηθά sites ζην Γηαδίθηπν ησλ
εηαηξεηψλ «ΠΛΑΗΗΟ» θαη «MULTIRAMA»

γ. ηε ςπραγσγία
Σα παηρλίδηα ζηελ πεξίπησζε απηή θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ λεαξψλ ρξεζηψλ.
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Ο ρξήζηεο κπνξεί αθφκε λα κάζεη ηα κνπζηθά λέα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.
δ. ηελ ελεκέξσζε

Ή ελεκεξσζεί γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν απφ έλα δηεζλή ηειενπηηθφ
ζηαζκφ ι.ρ. ην CBS ή απφ θάπνην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ

Μπνξεί αθφκε λα επηζθεθζεί έλα ζαιφλη απηνθηλήηνπ ρσξίο λα κεηαβεί ζηνλ
ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ψζηε λα ζαπκάζεη ηα πνιπηειή απηνθίλεηα πνπ
εθηίζεληαη.

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη βηβιηνζήθεο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο, νη
εγθπθινπαίδεηεο, ηα ιεμηθά, νη δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε γεγνλφηα θαη
ερνγξαθεκέλα θείκελα, φπνπ ν ρξήζηεο απνθηά εχθνια πξφζβαζε ζε αλαξίζκεηεο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζε άιιε πεξίπησζε ελδερνκέλσο λα ήηαλ αδχλαηε ε
πξνζπέιαζή ηνπο.
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ηηο παξαθάλσ εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ηα sites ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο
Γαιιίαο θαη ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζεκάησλ YAHOO.

δ) ηελ επηθνηλσλία
ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο HOT MAIL ε
νπνία πξνζθέξεη δσξεάλ e-mail ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ψζηε κέζα απφ ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πνπ δηαζέηεη, λα επηθνηλσλνχλ ηαρχηαηα κε ειάρηζην
θφζηνο, ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο PSIRRI ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπλ επρεηήξηεο θάξηεο δίρσο ηε ρξνλνβφξα
κεζνιάβεζε ησλ ΔΛΣΑ.
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ε) ην ειεθηξνληθό εκπόξην
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.Greekshops.com κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη
δηάθνξα είδε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη βπδαληηλέο εηθφλεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.

ζ) ην ρξεκαηηζηήξην
ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ην site ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ησλ
Αζελψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ έλαο επελδπηήο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.

η) ην θπλήγη ηεο ηύρεο
Μπνξεί ν ρξήζηεο λα παίμεη ζε θαδίλν θαη λα δνθηκάζεη ηελ ηχρε ηνπ
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ε) ε πεξηεγήζεηο αλά ηνλ θόζκν.
Απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε κπνξεί θάπνηνο λα βξεζεί ζην Νηνπκπατ ή λα
θάλεη έλα εμσηηθφ ηαμίδη ζηo Μεμηθφ θαη λα επηζθεθζεί ηνπο λανχο ησλ Ίλθαο.

Μπνξεί αθφκε λα πεξηεγεζεί ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδνο, φπσο ι.ρ ζηηο
καγεπηηθέο παξαιίεο ηεο Εαθχλζνπ, ην απνθαινχκελν Λνπινχδη ηεο Αλαηνιήο..

Απφ ηελ παξάζεζε φισλ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο εθαξκνγψλ κε
πνιπκέζα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη λέεο ηερλνινγίεο αθνξνχλ άκεζα
φζνπο αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη εηδηθφηεξα κε ην ρψξν ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Σα ζχληνκα δηαθεκηζηηθά ζπνη πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο ηειενπηηθνχο δέθηεο, θαη
νη παξνπζηάζεηο γηα πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζηζηνχλ πιένλ
απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ
ςεθηαθψλ κέζσλ.

31

1.3. Γεκηνπξγία εθαξκνγήο πνιπκέζσλ
Σα ζηάδηα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη
ηέζζεξα :
ε αλάιπζε, ε ζρεδίαζε, ε αλάπηπμε, θαη ν έιεγρνο
Με ηελ αλάιπζε θαζνξίδεηαη,
- Ζ ηδέα, ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο
-Σν θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη θαη νη αλάγθεο ηνπ
-Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο
-Ζ ζπλνιηθή θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ
ηε ζρεδίαζε
- Αλαπηχζζεηαη ην ζελάξην ηεο εθαξκνγήο,
- Καζνξίδεηαη ην ινγηθφ δηάγξακκα ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ
Παξάδεηγκα ζελαξίνπ εμηζηφξεζεο κηαο παξνπζίαζεο.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΟΘΟΝΗ
ΚΑΛΩΟΡΙΜΑΣΟ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΠΟ
ΣΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Κνπκπηά ζύλδεζεο κε ηα
βηνγξαθηθά ηωλ αλζξωπωλ
ηηο εηαηξείαο
ΠΡΟΕΔΡΟ
ANTIΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΡΟΪΣΑΜ. ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΡΟΪΟΝ ΣΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΗΜΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Φωηνγξαθία
ηνπ πξνϊόληνο

ΗΜΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΪΟΝ

ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Κνπκπηά ζύλδεζεο κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνϊόληνο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Εμεγνύκε ζε πνηέο
πεπνηζήζεηο
βαζίδεηαη ε εηαηξεία καο

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
ΩΦΕΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ
Τπνγξακκίδνπκε
ην ζπγξηηηθό
πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο

ΣΟΥΟΙ
& ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
-Παξαζέηνπκε ζπγθεθξηκέλνπο
κεηξήζηκνπο ζηόρνπο
-Πεξηγξάθνπκε ζηόρνπο γηα
ηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο

ΣΕΛΙΚΗ
ΟΘΟΝΗ

-Πεξηγξάθνπκε ηνπο ζηόρνπο
γηα ηελ θαηάθηεζε
εζόδωλ/θεξδνθνξία
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1.3.1 Λνγηθό Γηάγξακκα ξνήο πιεξνθνξηώλ
Σν ινγηθφ Γηάγξακκα ξνήο πιεξνθνξηψλ είλαη ε ραξηνγξάθεζε κηαο
εθαξκνγήο πνιπκέζσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ
πινήγεζε (navigation) θαη ηηο ζπλδέζεηο ησλ ζειίδσλ.
Σα Λνγηθά δηαγξάκκαηα ξνήο πιεξνθνξηψλ είλαη ηέζζεξα:
ην γξακκηθό, ην ηεξαξρηθό, ην δηθηπαθό, ην κεηθηό
i) ην γξακκηθό: Οη ρξήζηεο πινεγνχληαη ζεηξηαθά απφ ηε κηα ζειίδα ζηελ άιιε.

ii) ην ηεξαξρηθό: Ο ρξήζηεο πινεγνχληαη θαηά κήθνο κηαο δεληξνεηδήο
δηαθιάδσζεο πνπ πεξηέρεη ηελ ινγηθή δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ.

iii) ην δηθηπαθό: ην νπνίν νη ρξήζηεο πινεγνχληαη ειεχζεξα ζηηο ζειίδεο
ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.
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iv) ην κεηθηό: Σέινο νη ρξήζηεο πινεγνχληαη ειεχζεξα αιιά ππάξρνπλ θαη
γξακκηθά ή ηεξαξρηθά θνκκάηηα πνπ πεξηνξίδνπλ πεξηζηαζηαθά ηελ εθαξκνγή.

γ) Αλάπηπμε
Καηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο
- πγθεληξψλεηαη ην πνιπκεζηθφ πιηθφ (θείκελα εηθφλεο βίληεν, ήρνο)
-Γίλεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζηελ εθαξκνγή κε βάζε ην ζελάξην ηεο
πξνεγνχκελεο θάζεο.
δ) Έιεγρνο
ην ηειεπηαίν ζηάδην ειέγρεηαη ε ηειηθή εθαξκνγή κε βάζε, αθελφο ηελ
ζσζηή ηεο ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ ην θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηνπο ρξήζηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ II
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΜΔΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
Σα ζηνηρεία κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη:
- ην θείκελν
- ε εηθόλα
-ν ήρνο
- ε θίλεζε
- ην βίληεν
2.1 Κείκελν
Σν θείκελν ήηαλ ν πξψηνο ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε Ζ/Τ θαη
εμαθνινπζεί λα απνηειεί βαζηθφ ηξφπν κεηαθνξάο ηεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ είλαη:
- ν ηξφπνο γξαθήο ηνπ δειαδή ε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο, ην ρξψκα
θ.ι.π.
- ν ηξφπνο εκθάληζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ δειαδή αλ πεξηέρεη θίλεζε, ήρν,
ή άιιν εθέ
- ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ
- ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί σο ππεξζχλδεζε (hyperlink).
2.2 Δηθόλα
Οη εηθφλεο είλαη ην απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο αθνχ
δσληαλεχνπλ θαη απνζαθελίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο. Γξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ
άκεζε θαη γξήγνξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Βαζηθφ ζηνηρείν κηαο εηθφλαο
απνηεινχλ ηα ρξψκαηα πνπ ηελ ζπλζέηνπλ.
2.2.1 Η έλλνηα ηνπ ρξώκαηνο
Κάζε ρξψκα είλαη ε ππνθεηκεληθή εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κάηη, φηαλ
πέζνπλ πάλσ ζ‟ απηφ νξηζκέλνπ είδνπο θσηεηλέο αθηίλεο.
Απφ ηελ νπηηθή, αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία καο, φπσο ι.ρ κεηά απφ κία βξνρή ην
πξσί ή ην απφγεπκα φηαλ ν ήιηνο είλαη ρακειά ζηνλ νξίδνληα, βιέπνπκε ζηνλ
νπξαλφ έλα κεγάιν ηφμν ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηά ρξψκαηα. Σν θαηλφκελν
απηφ νλνκάδεηαη ίξηδα ή νπξάλην ηφμν. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ νθείιεηαη ζηελ
αλάθιαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο απφ ηα ζηαγνλίδηα ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο. Σα επηά
ρξψκαηα πνπ απνηεινχλ ην ειηαθφ θσο είλαη ηα εμήο: Κφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν,
πξάζηλν, γαιάδην, βαζχ γαιάδην θαη ηψδεο.
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Ο πξψηνο επηζηήκνλαο πνπ απέδεημε πεηξακαηηθά φηη ην ιεπθφ θσο απνηειεί
ζχλζεζε ησλ επηά ρξσκάησλ ηεο ίξηδαο είλαη ν Isaak Newton.Σν πείξακα πνπ
εθηέιεζε ην 1676 ήηαλ ην εμήο:
Άθεζε ην ειηαθφ θσο λα πεξάζεη απφ κία ζρηζκή λα πέζεη πάλσ ζ‟ έλα γπάιηλν
πξίζκα. Σν θσο ηφηε δηαπεξλψληαο ην πξίζκα ππέζηεη δηάζιαζε, δειαδή
ρσξίζηεθε ζηα επηά ρξψκαηα ηεο ίξηδαο.

πλεπψο ην ειηαθφ θσο φηαλ πέζεη πάλσ ζε δηάθνξα αληηθείκελα ζπκβαίλνπλ δχν
ηηλά.
1νλ ) ή ην ζχλνιν ησλ αθηίλσλ αλαθιάηαη ή απνξξνθάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ, νπφηε ην ζψκα δίλεη ηελ εληχπσζε ηνπ ιεπθνχ.
2νλ ) ή έλα κέξνο ησλ αθηίλσλ αλαθιάηαη ελψ ηα ππφινηπα απνξξνθψληαη απφ
ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, νπφηε ην ζψκα εκθαλίδεηαη ρξσκαηηζκέλν. Έηζη
φηαλ αλαθιψληαη κφλν νη εξπζξέο αθηίλεο βιέπνπκε ην ζψκα θφθθηλν, φηαλ
αλαθιψληαη νη κπιε αθηίλεο, ην αληηθείκελν θαίλεηαη κπιε θ.ν.θ.
3.2 Υξώκα ζηελ εθαξκνγή πνιπκέζσλ
Σν ρξψκα ζε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ έρεη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Δθηφο
ηνπ φηη δξα θαηαιπηηθά ζηελ αηζζεηηθή ηεο παξνπζίαζε, ιεηηνπξγεί θαη σο
ξπζκηζηήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ελψ κπνξεί λα ηνλίζεη ηα βαζηθά
ζηνηρεία θαη ηα κελχκαηα.
3.2.1 Γλσξηκία κε ην ρξώκα
Ζ απεηθφληζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζπλζέηεη κηα εηθφλα, δεκηνπξγείηαη βάζε
ρξσκαηηθψλ κνληέισλ.
Σα βαζηθφηεξα ρξσκαηηθά κνληέια είλαη:
α) Σν ρξσκαηηθφ κνληέιν RGB φπνπ R(red), G (green), B (blue), αλαπαξηζηά ηα
ηξία βαζηθά ρξψκαηα νζφλεο. Σν θφθθηλν, ην πξάζηλν, θαη ην κπιε.
Υξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εηθφλσλ ζηνλ Ζ/Τ.
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Οη εηθφλεο RGB δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ εθηππσηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα
δελ κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ. Γεκηνπξγνχληαη κε ην έγρξσκν θσο ζε δηάθνξεο
εληάζεηο ηνπ.
Αθνχ επεμεξγαζηνχκε κηα εηθφλα RGB ζηνλ Ζ/Τ, ζηε ζπλέρεηα ηε
κεηαηξέπνπκε ζε CMYK γηα λα γίλεη εθηππψζηκε.
β) Σν ρξσκαηηθφ κνληέιν CMYK φπνπ C (Cyano), M (Magenta), Y (Yellow),
K (Black), αλαπαξηζηά ηα ρξψκαηα θπαλφ, εξπζξφ, θίηξηλν θαη καχξν. Δίλαη
θαηάιιειν γηα ηηο εθηππψζεηο ησλ εηθφλσλ απφ εθηππσηηθή κεραλή offset
ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ κειάληα ρξψκαηνο.
ηελ ρξσκαηνινγία ηα βαζηθά ρξψκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη πξσηεύνληα,
είλαη ηξία : ην θίηξηλν, ην κπιε θαη ην θφθθηλν. ηαλ αλακηρζνχλ ηα ρξψκαηα απηά
δεκηνπξγνχλ λέα ρξψκαηα. Έηζη αλ αλακηρζεί ην κπιε κε ην θφθθηλν δίλεη ην κνβ,
ην θφθθηλν κε ην θίηξηλν δεκηνπξγεί ην πνξηνθαιί, ελψ θίηξηλν κε ην κπιε δίλεη ην
πξάζηλν.
Σα ηξία απηά ρξψκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα ηξία βαζηθά νλνκάδνληαη
δεπηεξεύνληα ρξψκαηα θαη ιέκε φηη δεκηνπξγνχλ κείμε πξώηνπ βαζκνύ.
Έηζη αλακηγλχνληαο ηα ρξψκαηα κεηαμχ ηνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ ην
ιεγφκελν ρξσκαηηθό αζηέξη.
Κίηξηλν

πξάζηλν

πνξηνθαιί

Μπιε

Κφθθηλν
κνβ

Απφ ηελ αλάκημε ησλ δεπηεξεπφλησλ ρξσκάησλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο λέα
ρξψκαηα:
Μνβ θαη πξάζηλν
 πξάζηλν γθξη
Μνβ θαη πνξηνθαιί
 θαθέ
Πξάζηλν θαη πνξηνθαιί  θίηξηλν ψρξαο
Απηά ηα ρξψκαηα νλνκάδνληαη ηξηηεύνληα ρξψκαηα θαη δεκηνπξγνχλ κείμε
δεπηέξνπ βαζκνχ.
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3.2.2 Σν ρξώκα θαη ε κεηάδνζε ελλνηώλ
ε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ θαηαιπηηθφ ξφιν παίδεη ην ρξψκα. Θα πξέπεη λα
γλσξίδνπκε ινηπφλ ηε ζεκαζηνινγία ηνπ.
Σν ρξψκα έρεη «γιψζζα» θαη κηιάεη ζηνλ άλζξσπν. Δπηδξά πάλσ ηνπ θαη
ππνζπλείδεηα ηνπ κεηαδίδεη κελχκαηα.
Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο κπνξεί λα κεηαδψζεη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη
λα δψζεη ζην ρξήζηε επθνιφηεξα ηα κελχκαηα.
3.2.3 Υξσκαηηθή αλαπαξάζηαζε:
Με ηε βνήζεηα ηνπ ρξψκαηνο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ςεπδαηζζήζεηο
απεηθφληζεο.
Απφζηαζε:
α) Γηα λα δψζνπκε ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο, ρξεζηκνπνηνχκε απαιά ή ζακπά
ρξψκαηα. Έηζη πξνζεγγίδνπκε πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ην κάηη δελ
βιέπεη θαζαξά ηα καθξηλά αληηθείκελα.
β) Γηα ηελ εγγχηεηα, ηα θνληηλά δει. ζεκεία ηεο εηθφλαο, θσηεηλά θαη έληνλα
ρξψκαηα γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θνληηλά αληηθείκελα θαίλνληαη θαζαξά θαη
κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο.
Γηα ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ βάξνπο:
Γηα «βαξηά» αληηθείκελα, ρξψκαηα ζθνχξα θαη γηα «ειαθξά» αλνηθηά ρξψκαηα. Ζ
ρξσκαηηθή θιίκαθα απ΄ ην βαξχηεξν ζην ειαθξφηεξν ρξψκα είλαη:
Βαξχ ρξψκα

Διαθξχ ρξψκα

Μαχξν
Κφθθηλν
Μπιε
Πξάζηλν
Πνξηνθαιί
Υξπζφ
Κίηξηλν
Γαιάδην
Άζπξν

Μέγεζνο:
Γηα ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ κεγέζνπο ρξεζηκνπνηνχκε:
α) Φσηεηλά ρξψκαηα γηα ηελ αίζζεζε κεγάινπ κεγέζνπο
β) θνχξα θαη βαξηά ρξψκαηα γηα ηελ αίζζεζε κηθξνχ κεγέζνπο
γ) Υξψκαηα ίδηαο θσηεηλφηεηαο γηα ηελ αίζζεζε ίζνπ κεγέζνπο
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Με ηε βνήζεηα ηνπ ρξψκαηνο κπνξνχκε επίζεο λα κεηαδψζνπκε ηηο αλζξψπηλεο
αηζζήζεηο.
Γηα ηελ αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ρξεζηκνπνηνχκε ζεξκά (π.ρ. θφθθηλν, θαθέ,
θίηξηλν) ή ςπρξά (π.ρ. κπιε, πξάζηλν κπιε) ρξψκαηα.
Γηα ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο ρξεζηκνπνηνχκε ήζπρα /ήξεκα ρξψκαηα (π.ρ.
πξάζηλν) ή ερεξά ρξψκαηα (π.ρ. θίηξηλν κε καχξν)
Γηα ηελ αίζζεζε ηεο αθήο ζθιεξά ρξεζηκνπνηνχκε π.ρ. έληνλν γθξη κε καχξν ή
απαιά, ηξπθεξά ρξψκαηα π.ρ. απαιφ ξνδ, ηξηαληαθπιιί θαη γεληθά παζηέι αλνηρηά
ρξψκαηα
Γηα ηελ αίζζεζε ηεο γεχζεο ρξεζηκνπνηνχκε γιπθά ρξψκαηα π.ρ. ην πνξηνθαιί,
ην αλνηθηφ θφθθηλν ή μηλά ρξψκαηα π.ρ. ην θίηξηλν.
Γηα ην ζπλαίζζεκα ρξεζηκνπνηνχκε ηα δσληαλά ρξψκαηα π.ρ. πνξηνθαιίθίηξηλν, ηα λεθξά π.ρ. άζπξν γθξη ηα εχζπκα π.ρ. πξάζηλν.
3.3 Αξκνληθή ζρέζε ρξώκαηνο θαη ζρήκαηνο. Δξγνλνκία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα
ράξε ζηε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο
πσο ζην θάζε ρξψκα αληηζηνηρεί κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, έηζη θαη ζε θάζε
ζρήκα αληηζηνηρεί έλα ρξψκα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ.
πλδπάδνληαο ηα ζρήκαηα κε ηα ρξψκαηα βνεζάκε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
δεκηνπξγία κηα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο.
Έηζη ινηπφλ:
Σν θφθθηλν ρξψκα αληηζηνηρεί ζην ηξίγσλν ππνλνψληαο ηελ θίλεζε πξνο ηα
επάλσ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ θσηηά.
Σν θίηξηλν ρξψκα είλαη πεξηζζφηεξν νπζία παξά ρξψκα. Γεκηνπξγεί ηελ
εληχπσζε φηη ζέιεη λα απισζεί θαη λα μεθχγεη απ΄ ηα φξηά ηνπ. Σν ζρήκα πνπ ηνπ
αληηζηνηρεί είλαη ην ηεηξάπιεπξν πνπ ην νξηνζεηεί θαη ην ζπγθξαηεί.
Σν κπιε σο ρξψκα ηνπ λεξνχ ππνλνεί ηε θφξκα ηνπ θχθινπ.
Σν πξάζηλν, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε θχζε, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ
«κεγάινπ». Κπξηαξρεί ζην κάηη ρσξίο λα ην θνπξάδεη. Σν ζρήκα πνπ ηνπ
αληηζηνηρεί είλαη ην πνιχγσλν.
3.4 Υξώκα θαη έλλνηεο
Κόθθηλν:
Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα δείμνπκε:
ηνλ θίλδπλν, κέζα ζε θχθιν ηελ άκεζε ζηάζε, ηε ζεξκφηεηα, ην ελεξγφ ζηνηρείν.
Κίηξηλν:
Δθαξκφδεηαη φηαλ ζέινπκε λα πξνεηδνπνηήζνπκε, λα ηνλίζνπκε, λα θάλνπκε
επθξηλέζηεξν θάηη.
Πξάζηλν:
Γείρλεη ηελ εξεκία, ηελ εζπρία, ηελ αζθάιεηα, ηελ επαηζζεζία, ηε ραξνχκελε
δηάζεζε.
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Μπιε:
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην θξχν, ηε δηαθάλεηα, ηελ εζσηεξηθή γαιήλε, ηελ έξεπλα, ηελ
αλαδήηεζε, ηελ νλεηξνπφιεζε.
Πνξηνθαιί:
Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα δείμνπκε:
Σελ εθκάζεζε, ηε θηιία, ην άξσκα, ηε πλεπκαηηθφηεηα.
Μνβ:
Τπνλνεί ηε ζιίςε, ην ζθεπηηθηζκφ.
3.5 Ιζνξξνπία νζόλεο
Ζ νπηηθή θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα πάλσ ζηελ νζφλε,
ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο.
Κάζε αληηθείκελν έρεη ην νπηηθφ ηνπ βάξνο πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξψκα, ην
ζρήκα ηε θσηεηλφηεηα, θαη ηελ αληίζεζε ησλ ρξσκάησλ.

κε ηζνξξνπεκέλε εηθόλα

ηζνξξνπεκέλε εηθόλα

Παξάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ
Σα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα παξαηαρζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
νδεγνχλ ην κάηη ηνπ ρξήζηε, ζε κηα πνξεία πνπ θαζνξίζηεθε γηα θάπνην ζθνπφ.
Γηα λα δψζεη π.ρ. έκθαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξζχλδεζε.
Ζ κνξθή θαη ην ρξψκα επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ καηηνχ.
πλνρή
Σα νπηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα, ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε
ηεο ζπλνρήο, φηη δξνπλ δειαδή σο επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ.
Μηα εηθφλα κε ίδην ρξψκα γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο, κε ζηαζεξή
γξακκαηνζεηξά, κε έλα ζπγθεθξηκέλν χθνο γηα φια ηα εηθνλίδηα, δίλεη ηελ έλλνηα
ηεο ζπλέπεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο πξνζεγκέλεο ζρεδίαζεο.
Απιφηεηα – πλέπεηα
Μηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηφζα ζηνηρεία (εηθνλίδηα,
θσηνγξαθίεο, θνπκπηά, θείκελα θ.α.) φζα ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Σα
επηπιένλ θνξηψλνπλ ηελ εξγαζία θαη θνπξάδνπλ ηνπο ρξήζηεο.
Δπίζεο εάλ ζηελ πξνζπάζεηα εληππσζηαζκνχ ηα εηθνλίδηα ππεξζπλδέζεσλ,
αιιάδνπλ ζρήκαηα, ρξψκαηα θ.ι.π., δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηνλ ρξήζηε.
Ζ ζπλέπεηα ινηπφλ είλαη έλαο άιινο θαλφλαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη.
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Καλόλεο γηα απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Σν θφλην ζα πξέπεη λα έρεη απαιά θαη νπδέηεξα ρξψκαηα θαη λα είλαη ίδην ζε
φιε ηελ εθαξκνγή.
ρη θφλην πνιπρξσκίαο ή εηθφλαο πίζσ απφ γξάκκαηα
ρη παξάηαηξα ζηνηρεία π.ρ. θφθθηλα γξάκκαηα, πνξηνθαιί κελνχ, κπιε
ζπλδέζεηο θ.ι.π.
ρη κεγάια γξάκκαηα κε κπιε θαη θφθθηλν ρξψκα
ρη κπιε γξάκκαηα ζε κπιε θφλην
Σν ρξψκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο.
Γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηνχκε πάληα ην ίδην ρξψκα.
Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα ην έλα δίπια ζην άιιν γηαηί
δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ ηξηδηάζηαηνπ θαη απηφ ζηελ νζφλε θνπξάδεη ην
κάηη.

2.2.2 Καηεγνξίεο εηθόλσλ
Οη εηθφλεο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:
 ζηηο δηαλπζκαηηθέο
 ζηηο ςεθηνγξαθηθέο ή ραξηνγξαθηθέο (bitmap)
α)Γηαλπζκαηηθέο εηθφλεο
Γελ απνηεινχληαη απφ θνπθίδεο, αιιά δεκηνπξγνχληαη απφ καζεκαηηθέο
ζπλαξηήζεηο.
Πεξηγξάθνληαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν, απφ ζπληεηαγκέλεο θαη απνζηάζεηο. Σν
γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ζηξέςεη, λα ζκηθξχλεη, λα δηαζηξεβιψζεη,
λα κεγεζχλεη έλα ζρέδην ρσξίο ηελ παξακηθξή παξακφξθσζε ηεο αξρηθήο ηνπ
κνξθήο. Ζ δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθψλ εηθφλσλ πξαγκαηνπνηείηαη αθελφο κέζσ ηνπ
Microsoft Office σο αληηθείκελα ζρεδίαζεο, εθεηέξνπ κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ
φπσο ι.ρ ην Corel Draw, ην Adobe Illustator θ.ι.π
β) Φεθηνγξαθηθέο ή ραξηνγξαθηθέο (bitmap) εηθφλεο
Μία ςεθηαθή εηθφλα δεκηνπξγείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ κεγάινπ πιήζνπο
θνπθίδσλ. Μηα θνπθίδα είλαη ην κηθξφηεξν ζηνηρείν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ ηειηθή απεηθφληζε ηεο νζφλεο.
Ζ εηθφλα, κνηάδεη κε έλαλ ςεθηδσηφ πίλαθα, ε θάζε ςεθίδα ηνπ νπνίνπ, έρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξψκα θαη φιεο καδί ζπλζέηνπλ ηελ ηειηθή εηθφλα.
Οη ςεθίδεο απηέο νλνκάδνληαη εηθνλνζηνηρεία (pixels - ζχληκεζε ησλ ιέμεσλ
picture element) ή θνπθθίδεο ή ςεθίδεο θαη ν πίλαθαο θακβάο (bitmap). Σν πιήζνο
ησλ pixels ηεο εηθφλαο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ αλάιπζή ηεο.
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Μία εηθφλα bitmap δεκηνπξγείηαη είηε κε ηε ρξήζε ζαξσηή, είηε απφ ςεθηαθέο
θσηνγξαθηθέο κεραλέο, είηε απφ ηελ ζχιιεςε εηθφλσλ απφ ηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή, είηε ι.ρ απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην Paint Shop Pro , ην Photoshop θ.α
Μία bitmap εηθφλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο: Σελ αλάιπζε, ην
ρξσκαηηθφ βάζνο θαη ηελ δηάζηαζε.
i) Η αλάιπζε ηεο εηθόλαο (image resolution)
ηαλ ιέκε αλάιπζε εηθφλαο ελλννχκε ηελ ππθλφηεηα δηάηαμεο ησλ θνπθθίδσλ
κέζα ζ΄ απηή.
ζνο κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο, ηφζν θαιχηεξε
είλαη ε πνηφηεηα ηεο θαη αληίζηξνθα.
Ζ αλάιπζε ηεο εηθφλαο κεηξηέηαη ζε θνπθθίδεο αλά ίληζα (pixels per inch-ppi)
φπνπ 1 ίληζα = 2,54 cm
Έηζη κία αλάιπζε 72 ppi ζεσξείηαη ρακειή, ελψ κία αλάιπζε 400 ppi
ραξαθηεξίδεηαη σο πςειή.
Ζ εκθάληζε κηαο εηθφλαο ζην δηαδίθηπν κέζα απφ ηελ νζφλε ελφο Ζ/Τ πξέπεη
λα έρεη ρακειή αλάιπζε απφ 72-100 ppi.
 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα ηεο αλάιπζεο
Οη κεγάιεο αλαιχζεηο δίλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ εηθφλα αθνχ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ε κεηάβαζε απφ ην έλα pixel ζην άιιν είλαη
νκαιφηεξε.
ζν κεγαιχηεξε φκσο είλαη ε αλάιπζε ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην κέγεζνο
ηνπ αξρείνπ ηεο εηθφλαο απηήο.
Έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί είλαη ην εμήο:
Αλ δηαηεξήζνπκε ηελ αλάιπζε ζηαζεξή θαη κεγαιψζνπκε ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο,
κεγαιψλεη θαη ην κέγεζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο
πνηφηεηαο.
Αληηζέησο γηα λα απμήζνπκε ηελ επθξίλεηα ηεο, κεηψλνπκε ην κέγεζφο δει. ηε
κηθξαίλνπκε.
2.2.5 Υξσκαηηθό βάζνο
Μηα εηθφλα απνηειείηαη απφ pixel πνιιψλ ρξσκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ bits πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ρξψκαηνο κηαο
θνπθθίδαο, νλνκάδεηαη ρξσκαηηθό βάζνο.
Έλα bit κπνξεί λα βξεζεί ζε κία απφ ηηο δχν παξαθάησ θαηαζηάζεηο. Να είλαη
αλακκέλν ή ζβεζηφ. ‟ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο αληηζηνηρνχκε δχν ρξψκαηα.
Άξα κία εηθφλα κε ρξσκαηηθφ βάζνο
1 bit/ pixel απνδίδεη
2 ρξψκαηα (21)
4 bit/ pixel απνδίδεη
16 ρξψκαηα (24)
8 bit/ pixel απνδίδεη
256 ρξψκαηα (28)
16 bit/ pixel απνδίδεη
32768 ρξψκαηα (216)
24 bit/ pixel απνδίδεη
16777216 ρξψκαηα (224)
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πσο θαηαιαβαίλνπκε ινηπφλ,
κηα θνπθθίδα κε βάζνο ρξψκαηνο ίζν κε έλα, έρεη ην πνιχ δχν (21) ηηκέο. Μεδέλ
θαη έλα (on & off).
κηα θνπθθίδα κε βάζνο ρξψκαηνο 16bit κπνξεί λα έρεη 65536 (216) δηαθνξεηηθά
ρξψκαηα.
κηα θνπθθίδα κε ρξσκαηηθφ βάζνο 24 bit απνδίδεη 16 εθαηνκκχξηα ρξψκαηα (224).
πλεπψο:
Μέγεζνο αξρείνπ (bytes) = Πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ Υ ρξσκαηηθό βάζνο.
Οη εηθφλεο κε βάζνο ρξψκαηνο 1 ιέγνληαη δηηνληθέο θαη έρνπλ κφλν δχν ρξψκαηα,
ην άζπξν θαη ην καχξν.
2.2.6 Μνξθνπνίεζε ησλ αξρείσλ κε εηθόλεο
Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθνπνηήζεηο (formats) νη νπνίεο νθείινληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ νη εηθφλεο
γηα λα επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.
Έηζη θάζε ςεθηνπνηεκέλε εηθφλα έρεη κία δηαθνξεηηθή επέθηαζε ηξηψλ
ραξαθηήξσλ κε ζπλεζέζηεξεο ηηο επεθηάζεηο bmp, gif, jpg, tif θαη pdf
α) Ζ κνξθή bmp (Bitmap) ησλ Windows είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε.
Τπνζηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ θαη κπνξεί λα απνζεθεχζεη κέρξη 16
εθαηνκκχξηα ρξψκαηα. Γη απηφ ην ιφγν δεκηνπξγεί κεγάια ζε φγθν αξρεία, νπφηε
απαηηείηαη κεγάινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο.
β) Ζ κνξθή gif (Graphics Interchange PostScript) δεκηνπξγήζεθε γηα λα
απνζεθεχνληαη γξαθηθά κε κηθξφ φγθν (κέρξη 256 ρξψκαηα). Έηζη ινηπφλ ε κνξθή
απηή ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο ηνπνζεζίεο Web θαη ηηο on line
ππεξεζίεο. Τπνζηεξίδεη έσο 256 ρξψκαηα.
γ) Ζ κνξθή jpg (Joint Photographic Expert Group) ρξεζηκνπνηείηαη θαη απηή
ζπρλά ζηηο ηνπνζεζίεο Web φηαλ ρξεηάδνληαη εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο πιήξνπο
ρξψκαηνο (εθαηνκκχξηα ρξψκαηα). Σα αξρεία απηά είλαη ζπκπηεζκέλα επνκέλσο
εμνηθνλνκνχλ ρψξν ζηνλ ζθιεξφ δίζθν.
δ) Ζ κνξθή tif ( Tagged Image File Format ) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο
ππνινγηζηέο Macintosh. Έηζη αξρεία tif πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε PC πνπ είλαη
ζπκβαηνί κε ππνινγηζηέο ηεο εηαηξείαο ΗΒΜ δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ ηνπο
ππνινγηζηέο Macintosh επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο “ζεηξέο bit”
ε) Ζ κνξθή pdf απαληάηαη ζε αξρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ζθαλάξηζκα ελφο
θεηκέλνπ. Σν δηαζεκφηεξν viewer είλαη ην πξφγξακκα Acrobat Reader version 3.0.
Με ην πξφγξακκα απηφ, κπνξεί θάπνηνο λα δηαβάζεη ην αξρείν αιιά δελ κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ηνπ.
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ρεηηθά ηψξα κε ηηο δηαλπζκαηηθέο εηθφλεο, νη θπξηφηεξεο κνξθνπνηήζεηο ηνπο είλαη
νη εμήο:
- κε επέθηαζε .cdr φηαλ ζρεδηάδνληαη κε ην Corel Draw
- κε επέθηαζε .wmf φηαλ κνξθνπνηνχληαη απφ ηα Windows.
3.7 Αλαδήηεζε εηθόλσλ
Αλ επηζπκνχκε λα εληνπίζνπκε γξήγνξα ηηο εηθφλεο θάζε ηχπνπ πνπ έρνπλ
απνζεθεπζεί ζηνπο δηάθνξνπο θαθέινπο είηε απηέο βξίζθνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν
είηε ζε CD-ROM κέζα απφ ην πξφγξακκα Paint Shop Pro κπνξνχκε λα
πεξηεγεζνχκε κέζα ζηνπο θαθέινπο θαη λα βξνχκε ηηο εηθφλεο πνπ ςάρλνπκε. Με
ηελ θφξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνινπζψληαο ηελ επηινγή File/ Browser
εληνπίδνπκε ηνλ θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην πιήθηξν Select. Δκθαλίδνληαη
φιεο νη εηθφλεο ηνπ θαθέινπ πνπ ππνδείμακε.
5.4.3 Απνζήθεπζε εηθόλσλ
Ζ απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ απαηηεί ζπλήζσο κεγάιν ρψξν ζηνλ ζθιεξφ δίζθν.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα CD ROM, ελψ
γηα εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ηα DVD.
Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη έλα CD-ROM απνζεθεχεη ζπλήζσο 700 MB
ελψ έλα DVD απνζεθεχεη κέρξη θαη 4,7GB (1Gb =1.024 Mb)
Σα DVD ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα απνζήθεπζε ηαηληψλ θηλεκαηνγξάθνπ
πνπ παίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή.
Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα είλαη φηη ηα γξαθηθά ζην WEB, επεηδή
είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηζηνζειίδεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε αξρεία HTML
(Hyper Text Markup Language), έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ
ζρέζε κε ηελ αλάιπζε θαη ην βάζνο ησλ ρξσκάησλ.Σελ ιχζε γηα πεξηζζφηεξα
ρξψκαηα, φπσο πξναλαθέξακε, έδσζε ε δεκηνπξγία ησλ εηθφλσλ JPEG.
Με ην πξφγξακκα Paint Shop Pro κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε κία εηθφλα
κνξθήο bmp ζε κνξθή jpg (ή θαη αληηζηξφθσο), έηζη ψζηε λα κεηψζνπκε
δξαζηηθά ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ.

Σν κέγεζνο ηνπ αξρείνπ bmp απφ 1,31 MΒ κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε jpg
κεηψζεθε ζε 88,3 KB.Πξνζνρή ζηελ απφδνζε κηαο εηθφλαο ζπνπδαίν ξφιν
δηαδξακαηίδεη θαη ε αλάιπζε ηεο νζφλεο.
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„Έηζη ι.ρ κηα απιή νζφλε CRT VGA έρεη αλάιπζε 800x600, ελψ κηα νζφλε
LCD κπνξεί λα παξνπζηάζεη αλάιπζε 1280x1024.
800

600

εηθφλα 1: CRT VGA 800x600
Φπζηθά γηα θαιχηεξεο απνδφζεηο ζήκεξα ππάξρνπλ νη επίπεδεο νζφλεο ηχπνπ
TFT, νη νπνίεο είλαη αθξηβέο κηα θαη ην θφζηνο αγνξάο μεπεξλά ηα 150 €.

6.1 Γεκηνπξγία ςεθηαθώλ εηθόλσλ
6.1.1 Οη scanners (ζαξσηέο)
Οη scanners είλαη ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνπκε θσηνγξαθίεο
θαη εηθφλεο ζηνλ ππνινγηζηή. Με ηνλ ζθάλεξ νη εηθφλεο δεκηνπξγνχληαη ζε
ςεθηαθή κνξθή θαη απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο επεμεξγαζηνχκε ζηνλ
ππνινγηζηή θάηη πνπ δελ είλαη εχθνιν κε ηα γλσζηά θσηνγξαθηθά θηικ.
Γηα λα ην επηηχρεη απηφ έλαο ζθάλεξ, ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά
ζηνηρεία, θάηη ζαλ κάηηα, πνπ θαηαγξάθνπλ ην ρξψκα θαη ηελ έληαζε ηνπ
θσηφο. Σν θσο απηφ εθπέκπεηαη απφ θάπνηα πεγή θαη κε ηελ ζπλδξνκή ελφο
ζπζηήκαηνο απφ θαζξέθηεο θαη θξπζηάιινπο αληαλαθιάηαη ζε θάζε πεξηνρή
(ζεκείν) ηεο εηθφλαο. ηαλ ν ζθάλεξ θαηαγξάςεη φια ηα ζεκεία, δεκηνπξγεί
έλα θάθειν πνπ πεξηέρεη αξηζκνχο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηθφλα ζε
ςεθηαθή κνξθή. ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε
ελφο scanner δηαδξακαηίδνπλ νη αλαιχζεηο θαη ην βάζνο ηνπ ρξψκαηνο.
Οη αλαιχζεηο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηελ νπηηθή (optical) θαη ηελ
interpolated.Ζ κέγηζηε νπηηθή αλάιπζε κεηξηέηαη ζε dots per inch (dpi) θαη
δείρλεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή απφζηαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο δπν
δηαδνρηθέο θνπθθίδεο.
Ζ interpolated αλάιπζε είλαη πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ νπηηθή, εθηηκά ηκήκα
ηεο εηθφλαο ππνινγίδνληαο επηπιένλ ζεκεία αλάκεζα ζηηο θνπθθίδεο επηηπγράλνληαο
έηζη κεγαιχηεξε επθξίλεηα ζε εηθφλεο πνπ έρνπλ δχν ρξψκαηα (αζπξφκαπξεο). Ζ πην
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ζπλεζηζκέλε αλάιπζε πνηνηηθήο ζάξσζεο είλαη ηα 600Υ1200 dpi, ελψ ε
interpolated αλάιπζε είλαη ζπλήζσο 9600Υ9600 dpi.

ζνλ αθνξά ην βάζνο ρξψκαηνο νη ζχγρξνλνη ζαξσηέο κπνξνχλ λα
απνδψζνπλ 32bit ρξψκα θαη 12bit θιίκαθεο ηνπ γθξη.
Βέβαηα γηα ηε δηαδηθαζία ζαξψκαηνο κηαο εηθφλαο απαηηείηαη ην αλάινγν
ινγηζκηθφ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη εγθαηαζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή.
Με ην ινγηζκηθφ απηφ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζηε
θσηνγξαθία, δειαδή κπνξεί λα αιιάμεη ην κέγεζνο, ηε θσηεηλφηεηα ή λα
αθαηξέζεη θάπνην ηκήκα ηεο.

ηελ εηθφλα αξηζηεξά βιέπνπκε έλα απιφ SCANJET 5300C ηεο εηαηξείαο
HEWLETT PACKARD, ελψ ζηελ εηθφλα δεμηά έλα πνιπκεράλεκα ηεο
εηαηξείαο CANON ην νπνίν πεξηιακβάλεη fax, scanner, εθηππσηή θαη
θσηναληηγξαθηθφ.
6.1.2 Οη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο
Οη ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα
ςεθηαθά κεραλήκαηα πνπ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή. ηε
κνξθή αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηηο
θνηλέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο.
Έηζη θαη ηα δχν είδε κεραλψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαθνύο γηα λα εζηηάζνπλ
ζηελ εηθφλα, δηάθξαγκα γηα λα ειέγμνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ
εηζέξρεηαη ζηε κεραλή θαη κεραληζκφ πνπ ειέγρεη ην κήθνο (ηαρύηεηα) ηνπ
θσηόο πνπ εηζέξρεηαη ζηε κεραλή.
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Ζ κεγάιε δηαθνξά ησλ ςεθηαθψλ κεραλψλ είλαη φηη απνζεθεχνπλ ηηο
θσηνγξαθίεο ειεθηξνληθά, δειαδή ζε κηα κνξθή πνπ ν ππνινγηζηήο κπνξεί
λα ηηο επεμεξγαζηεί.
ηελ απιή κεραλή γηα λα απνηππσζεί ε εηθφλα πξνβάιιεηαη ζ‟ έλα
θνκκάηη πιαζηηθνχ θηικ πνπ έρεη έλα θσηνεπαίζζεην επίζεκα, ελψ ζηελ
ςεθηαθή κεραλή ε εηθφλα πξνβάιιεηαη ζ΄ έλα ειεθηξνληθφ εμάξηεκα πνπ
νλνκάδεηαη CCD, ην νπνίν απνηππψλεη ηελ εηθφλα θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε
ειεθηξνληθφ αξρείν. Σν αξρείν απηφ απνηειείηαη απφ αξηζκνχο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έληαζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ηε θσηεηλφηεηα φισλ ησλ
ζεκείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ εηθφλα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζηε ζπλέρεηα
απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε ηεο ςεθηαθήο κεραλήο.
Δπίζεο κηα ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ δχν κεραλψλ
είλαη φηη ζηελ απιή κεραλή γηα λα ηππσζνχλ νη θσηνγξαθίεο, ην θηικ
ρξεηάδεηαη ρεκηθή επεμεξγαζία, ελψ κε ηελ ςεθηαθή κεραλή ρξεηάδεηαη
αξρηθά λα ηελ ζπλδέζνπκε κε ηνλ ππνινγηζηή, ζηε ζπλέρεηα λα θνξηψζνπκε
ηηο εηθφλεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηέινο λα ηηο εθηππψζνπκε φπσο έλα
νπνηνδήπνηε αξρείν.

6.2.1 Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο
α) Ζ αλάιπζε
Δίλαη ν αξηζκφο ησλ θνπθίδσλ πνπ ζπλζέηνπλ κία εηθφλα. ζν
πεξηζζφηεξεο είλαη νη θνπθίδεο (δειαδή φζν κεγαιχηεξε αλάιπζε
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παξνπζηάδνπλ) ηφζν θαζαξφηεξε ζα είλαη θσηνγξαθία. Μία ζπλεζηζκέλε
αλάιπζε είλαη νη 720(νξηδφληηεο) θαη 1024 ( θάζεηεο) θνπθίδεο. Μηα ηέηνηα
αλάιπζε αλαθέξεηαη σο αλάιπζε 720x1024.
β) Ζ απνζήθεπζε ηεο εηθφλαο
Δίλαη ν αξηζκφο ησλ εηθφλσλ πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη κηα ςεθηαθή
κεραλή. Ζ ρσξεηηθφηεηα θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 30 θσηνγξαθίεο.
γ) Ζ θάξηα κλήκεο
ε κεξηθέο ςεθηαθέο κεραλέο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κία θάξηα πνπ
κνηάδεη κε πηζησηηθή, ε νπνία πξνζζέηεη επηπιένλ κλήκε ( πεξίπνπ 100 έσο
θαη 900 επηπιένλ θσηνγξαθίεο)
δ) Ζ νζφλε
Μεξηθέο ςεθηαθέο κεραλέο δηαζέηνπλ νζφλε απφ πγξνχο θξπζηάιινπο, ε
νπνία επηηξέπεη λα δνχκε ηελ εηθφλα πνπ ηξαβήμακε έηζη ψζηε αλ δελ καο
αξέζεη λα ηελ μαλαηξαβήμνπκε.
6.2.2 Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο θσηνγξάθεζεο
Με ηελ αγνξά ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο πξνκεζεπφκαζηε θαη
ην αλάινγν ινγηζκηθφ πξνβνιήο ησλ εηθφλσλ ην νπνίν εγθαζηζηνχκε ζηνλ
ππνινγηζηή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηξαβήμακε ηηο θσηνγξαθίεο θαη γέκηζε ε
κλήκε ηεο κεραλήο κεηαθέξνπκε ηηο εηθφλεο ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ δηαδηθαζία
αξρίδεη κε ηε ζχλδεζε ηεο κεραλήο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ
ππνινγηζηή κ‟ έλα θαιψδην πνπ ηελ ζπλνδεχεη.
ηε ζπλέρεηα ηξέρνπκε ην πξφγξακκα πξνβνιήο ησλ εηθφλσλ, νπφηε
νη εηθφλεο απφ ηελ κλήκε ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο πεξλνχλ
ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη είλαη έηνηκεο γηα νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία
επηζπκνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πάλσ ζ‟ απηέο.
2.3 Ήρνο
Ο ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηαηί:
α) βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο
β) βειηηψλεη ην γεληθφηεξν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο
γ) δεκηνπξγεί κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα γηα ην ρξήζηε.
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2.3.1 Καηεγνξίεο ήρσλ
Σνπο ήρνπο κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο: ηνπο ήρνπο πεξηγξαθήο, ζηνπο ήρνπο ελίζρπζεο ηνπ κελχκαηνο θαη
ζηε κνπζηθή επέλδπζε.
Οη ήρνη πεξηγξαθήο πεξηιακβάλνπλ:
- ηελ εθθψλεζε, πνπ δίλεη νδεγίεο θαηά ην μεθίλεκα ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε
ην ζέκα πνπ ζα αθνινπζήζεη,
-ηελ αθήγεζε, φπνπ κηα θσλή πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ηεο παξνπζίαζεο,
-ηελ πξνζσπηθή καξηπξία, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηάιιειν βίληεν,
επεξεάδεη θαη πείζεη πεξηζζφηεξν ηνπο ρξήζηεο.
Οη ήρνη ελίζρπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ ζηελ εθαξκνγή κηα αίζζεζε
ξεαιηζκνχ. ηαλ π.ρ. ην ζέκα είλαη ζρεηηθφ κε βνπλφ, ήρνη πνπιηψλ δψσλ ή βξνρήο
ηνλίδνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα.
Ζ κνπζηθή επέλδπζε δεκηνπξγεί ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα ψζηε ην θνηλφ λα
δερζεί επθνιφηεξα θαη κε θαιχηεξε δηάζεζε ην ζπλνιηθφ κήλπκα ηεο εθαξκνγήο.
2.3.2 Φεθηνπνίεζε ηνπ ήρνπ
Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ήρνπ γίλεηαη απφ ηνλ αλαινγνςεθηαθφ κεηαηξνπέα
(Analog to Digital Converter-ADC). Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηνλ
ςεθηναλαινγηθφ κεηαηξνπέα (Digital to Analog Converter-DAC).
2.3.3 Αλαινγηθά ζήκαηα
Αλαινγηθά νλνκάδνπκε ηα ζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζε ζπλερή
αθνινπζία, φιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο κεηαμχ δχν νξίσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν.
Σα πεξηζζφηεξα θπζηθά κεγέζε πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε είλαη αλαινγηθά. Π.ρ.
ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ν ήρνο, ε πίεζε θ.ι.π.
Γηα λα επεμεξγαζηνχλ νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο αλαινγηθά κεγέζε ηα
κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξνληθά ζήκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ θπκαηνκνξθέο αλάινγεο
ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ θαη επνκέλσο είλαη θη απηά αλαινγηθά.
Οη ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ έλα θπζηθφ κέγεζνο ζε ειεθηξηθφ ιέγνληαη
κεηαηξνπείο.
Γηα παξάδεηγκα έλαο ηέηνηνο κεηαηξνπέαο είλαη ην κηθξφθσλν ην νπνίν
κεηαηξέπεη ηνλ ήρν ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Σν ειεθηξηθφ απηφ ζήκα κπνξεί λα
εληζρπζεί κέζσ ελφο εληζρπηή θαη λα κεηαηξαπεί πάιη ζε ήρν κεγαιχηεξεο έληαζεο.
2.3.4 Φεθηαθά ζήκαηα
Φεθηαθά νλνκάδνπκε ηα ζήκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
δηαθξηηψλ ηηκψλ (μερσξηζηψλ, δηαθνξεηηθψλ) ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
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Έλα αλαινγηθφ ζήκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθφ πεξλψληαο απφ ηα
παξαθάησ ζηάδηα επεμεξγαζίαο:
α) θηιηξάξηζκα αξρηθνχ ζήκαηνο θαη απφξξηςε αλεπηζχκεησλ ζπρλνηήησλ.
β) δεηγκαηνιεςία γηα κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ ζήκαηνο ζε ζήκα δηαθξηηψλ
ρξνληθψλ ζηηγκψλ.
γ) θβαληνπνίεζε γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζπλερψλ ηηκψλ ζε δηαθξηηέο.
δ) θσδηθνπνίεζε γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δηαθξηηψλ ηηκψλ ζε δπαδηθνχο
αξηζκνχο.
2.3.5 Μεηαηξνπή ησλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ
Ζ κεηαηξνπή ελφο αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ είλαη απαξαίηεηε γηα λα
είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο π.ρ. ήρνο απφ ςεθηαθέο ζπζθεπέο Ζ/Τ.
πσο είλαη γλσζηφ ε ςεθηαθέο ζπζθεπέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο
αξηζκψλ. Ζ ςεθηνπνίεζε ινηπφλ ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν
απφ ηε κεηαηξνπή ελφο ειεθηξηθνχ ζήκαηνο (θαη΄ επέθηαζε ελφο θπζηθνχ
αξηζκνχ), ζε έλα ζχλνιν αξηζκψλ, θαηάιιεισλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ςεθηαθά
ζπζηήκαηα.
2.3.6 Πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ κε
ηνλ Η/Τ
Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη:
α) κηθξφηεξε παξακφξθσζε ζήκαηνο
β) ιηγφηεξνο ζφξπβνο
γ) κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο ςεθηαθνχ ζήκαηνο.
δ) παξαγσγή εηδηθψλ εθέ ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ.
ε) κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζην κνληάδ.
ζη) παξαγσγή αληηγξάθσλ πνιιψλ γελεψλ, ρσξίο αιινίσζε ηνπ ζήκαηνο ήρνπ.
2.3.7 Μεηνλεθηήκαηα ησλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ
Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ςεθηαθψλ ζεκάησλ ηα νπνία φκσο δηνξζψλνληαη κε
ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο είλαη:
α) ηα θπθιψκαηα είλαη πνιχπινθα
β) ν ήρνο πνπ παξάγεηαη είλαη κε θπζηθφο (ςπρξφο. Απηφ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ
αχμεζε ησλ επηπέδσλ θβάληηζεο.
2.3.8 πκπίεζε δεδνκέλσλ ςεθηαθνύ ήρνπ
Καηά ηε κεηαηξνπή αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ, παξάγεηαη ζεκαληηθή
πνζφηεηα δεδνκέλσλ ε νπνία βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ηνπ.
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Γηα παξάδεηγκα έλα ηξαγνχδη δηάξθεηαο ηξηψλ ιεπηψλ ζηεξενθσληθνχ ήρνπ
κε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 44,1 KHZ, δίλεη κηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ ηεο ηάμεο
ησλ 30 Mbytes.
Δπεηδή ε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ κεγάιε, ρξεζηκνπνηνχληαη
εηδηθνί αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αξρέο ηεο ςπρναθνπζηηθήο
φπσο:
α) ην θαηψθιη αθνπζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ απηηνχ
β) ην θαηλφκελν ηεο αθνπζηηθήο ζθίαζεο. Γειαδή ηφλνη πνπ επηθαιχπηνληαη απφ
άιινπο ηφλνπο, απνξξίπηνληαη.
Οη πην δεκνθηιήο αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο ςεθηαθνχ ήρνπ είλαη:
-MPEG
-Dolby digital
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν αιγφξηζκνο ζπκπίεζεο MPEG1 layer3 πνπ καο
δίλεη ζπκπίεζε 10:1 θαη θαιή πνηφηεηα ήρνπ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην
δηαδίθηπν γηα ηε κεηαθνξά ςεθηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαη κνπζηθήο, δειαδή αξρείσλ
κε θαηάιεμε .ΜΡ3
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη παξαπάλσ αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο είλαη
απσιεζηηθνί, δειαδή ε πιεξνθνξία πνπ απνξξίπηεηαη δελ είλαη δπλαηφλ λα
επαλαθηεζεί.
6.3 Ηρνγξάθεζε θαη κείμε ήρσλ

Kαζεκεξηλά
αθνχκε γηα ςεθηαθή ηερλνινγία θαη
γηα ςεθηαθά
ζπζηήκαηα. Με ηνλ φξν ςεθηαθό ζύζηεκα ελλννχκε κηα ζπγθεθξηκέλε
δνκή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη πξνγξακκάησλ (software) ε
νπνία κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη δηαθξηηά ζηνηρεία πιεξνθνξίαο (discrete
elements)
Σέηνηα δηαθξηηά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ειεθηξηθνί παικνί, δεθαδηθά
ςεθία, γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ, αξηζκεηηθέο πξάμεηο ή νπνηνδήπνηε
ζχλνιν ζπκβφισλ πνπ έρεη ινγηθή αιιειεμάξηεζε θαη ζεκαζία.
Γηα παξάδεηγκα ηα γξάκκαηα ε, κ, ε, ξ, θαη α, ζρεκαηίδνπλ ηελ ιέμε
ημέρα, ελψ ηα ςεθία 4,6,9, θαη 0, ζρεκαηίδνπλ ηνλ αξηζκφ 4690.Έηζη ινηπφλ
κηα αθνινπζία δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ ζρεκαηίδεη έλα πεηζαξρεκέλν ηξφπν
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ.
Παξαδείγκαηα ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα απνηεινχλ ηα ςεθηαθά
ηειεθσληθά θέληξα, ην ηειέηππν, νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ηα
ςεθηαθά βίληεν θιπ. κσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν
ςεθηαθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Ζ/Τ). Δπεηδή νη πξψηνη ππνινγηζηέο
ζρεδηάζηεθαλ λα εθηεινχλ αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηα δηαθξηηά
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ζηνηρεία πνπ επεμεξγαδφηαλ ήηαλ ηα ςεθία (digits), μεπήδεζε ν φξνο
ςεθηαθφο ππνινγηζηήο (digital computer)
Πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ζα ήηαλ αλέθηθηα αλ
δελ ππήξρε ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Ίζσο ε πην εληππσζηαθή ηδηφηεηα ησλ Ζ/Τ είλαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ησλ κε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη κέγα πιήζνο πιεξνθνξηψλ
εθηειψληαο κηα ζεηξά εληνιψλ (instructions) πνπ θαζνξίδνληαη απφ θάπνην
πξφγξακκα (program).
Σα δηαθξηηά ζηνηρεία πιεξνθνξίαο αλαπαξίζηαληαη ζ΄ έλα ςεθηαθφ
ππνινγηζηή απφ ηα ιεγφκελα ζήκαηα (signals). Σα πην ζπλεζηζκέλα ζήκαηα
πνπ επεμεξγάδνληαη νη Ζ/Τ είλαη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα. ηα ζεκεξηλά
ςεθηαθά ζπζηήκαηα ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ δπν κφλν δηαθξηηέο ηηκέο,
ην 0 θαη ην 1.
Οη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδεηαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα
πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ κηα δηαδηθαζία ε νπνία νλνκάδεηαη
δηαθξηηνπνίεζε (ή θαη‟ άιινπο κβαντισμό)
Γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ηνπ άζπξνπ θαη ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο ππάξρνπλ
«άπεηξεο» απνρξψζεηο ηνπ γθξη, νπφηε ε κεηάβαζε απφ ην έλα ρξψκα ζην
άιιν είλαη κηα πξνζεγγηζηηθή δηαδηθαζία
Γηα λα θαηαγξαθεί απηή ε δηαδηθαζία ζε ςεθηαθή (δηαθξηηή) πιεξνθνξία
πξέπεη λα «θβαληηζηεί», δειαδή λα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο (ρξσκαηηθή
παιέηα) πνπ ζα πεξηέρεη δηαθξηηά ζηνηρεία ηα νπνία ζα απεηθνλίδνπλ
πεπεξαζκέλεο απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα ηεο
δσγξαθηθήο πνπ ζπλνδεχεη ηα Windows 95 θβαληίδεη ηηο άπεηξεο
απνρξψζεηο ηνπ γθξη ζε ηέζζεξηο πεπεξαζκέλεο απνρξψζεηο, ελψ πην
εμειηγκέλα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ ην Corel Draw 7 ζε δέθα
απνρξψζεηο παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ρξήζηε.
5.2 Σν πξόγξακκα Sound Recorder
Σα Windows δηαζέηνπλ ην πξφγξακκα Sound Recorder κε ην νπνίν ν
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ερνγξαθεί δεκηνπξγψληαο ςεθηαθά αξρεία
ζε κνξθή .wav
H δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα βξεη ην
πξφγξακκα μεθηλά απφ ην ΔΝΑΡΞΖ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ –Βνεζήκαηα θαη
ζηε ζπλέρεηα
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Ζ εηθφλα πνπ βιέπεη θαλείο ζηελ νζφλε ηνπ αθνχ θάλεη θιηθ ζηε
Ζρνγξάθεζε είλαη ε παξαθάησ:

Ζρνγξάθεζε
Σν πξψην θνπκπί απφ αξηζηεξά (ηεο θάησ ζεηξάο) γπξίδεη ην αξρείν ζηελ
αξρή ηνπ, ην δεχηεξν πξνρσξά ηνλ ήρν γξήγνξα, ην ηξίην «παίδεη» ην
αξρείν, ην ηέηαξην ζηακαηά ηνλ ήρν θαη ην πέκπην αξρίδεη ηελ ερνγξάθεζε.
ην κέζνλ βιέπεη θαλείο ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ ήρνπ πνπ παξάγεηαη. Ο
θέξζνξαο δείρλεη ηε ζέζεη πνπ βξίζθεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ήρνο πνπ
παξάγεηαη.
Γηα λα αξρίζεη ε ερνγξάθεζε πξέπεη λα αλνίμεηε ην κηθξφθσλν ην νπνίν
πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε θάξηα ήρνπ θαη λα θάλεηε θιηθ ζην
θνπκπί «Ζρνγξάθεζε» (ην 5ν απφ αξηζηεξά). Οη κεηξεηέο ζέζεο αξρίδνπλ
λα απμάλνπλ θαη ην θπιηφκελν κηθξφ παξαιιειφγξακκν κεηαθηλείηαη απφ
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ελψ ζην παξάζπξν θαίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο ηνπ
ερεηηθνχ θχκαηνο πνπ παξάγεηαη (ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ θχκαηνο).
Με ην θνπκπί ζηνπ (4ν απφ αξηζηεξά) ζηακαηάκε ηελ ερνγξάθεζε. ηε
ζπλέρεηα αλνίγνπκε ην κελνχ ΑΡΥΔΗΟ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Χ θαη δίλνπκε
έλα φλνκα ζην αξρείν.
Γηα λα αθνχζνπκε ην αξρείν, αλνίγνπκε ην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή Αξρείν-Άλνηγκα θαη θνξηψλνπκε ην αξρείν, ην
νπνίν είλαη έηνηκν λα αλαπαξαγάγεη ηνπο ήρνπο πνπ κφιηο ερνγξαθήζακε.
5.3 Αλαπαξαγσγή ήρνπ κε ην MEDIA PLAYER
Σν πξφγξακκα Sound Recorder έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη ήρνπο
ΜΟΝΟ απφ ςεθηαθά αξρεία ηεο κνξθήο .wav, ελψ ην πξφγξακκα MEDIA
PLAYER έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη αξρεία ήρσλ θάζε κνξθήο, ελψ
κπνξεί λα αλαπαξάγεη θαη αξρεία video, ηεο κνξθήο .avi, είηε αξρεία MPEG.
Γηα λα αθνχζνπκε θάπνην κνπζηθφ θνκκάηη, θνξηψλνπκε ην πξφγξακκα
αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ΔΝΑΡΞΖ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΒνεζήκαηαΓηαζθέδαζε-Windows Media Players.Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθφλα.
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ηε ζπλέρεηα απφ ην κελνχ ΑΝΟΗΓΜΑ θνξηψλνπκε ην αξρείν πνπ
ζέινπκε λα αθνχζνπκε. Αλ δελ γλσξίδνπκε ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρείνπ κε ην
πιήθηξν ΑΝΑΕΖΣΖΖ εληνπίδνπκε ζε πην θάθειν βξίζθεηαη ην αξρείν θαη
ζηε ζπλέρεηα ην θνξηψλνπκε.

Σα πιήθηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ βξίζθεη
θάπνηνο ζ‟ έλα θαζεηφθσλν.

Play Pause Stop
Φπζηθά ππάξρνπλ θαη άιια ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα απφδνζεο αξρείσλ
ήρνπ φπσο π.ρ ην Real Player θαη πνιιά άιια, ηα νπνία αλαπαξάγνπλ
αξρεία MP3, δειαδή αξρεία ζπκπηεζκέλνπ ήρνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.
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5.4 Πξνζζήθε ήρνπ ζε θείκελν
ηελ παξάγξαθν απηή ζα δνχκε κ‟ έλα παξάδεηγκα πσο κπνξνχκε λα
ελζσκαηψζνπκε έλα αξρείν ήρνπ κέζα ζ‟ έλα θείκελν γξακκέλν ζην Word.
Έζησ φηη ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε ζηνπο θίινπο ζαο έλα ζθπιάθη πνπ
αγνξάζαηε πξφζθαηα, αιιά δελ βξίζθεηαη εθείλε ηε ζηηγκή ζην ζπίηη ζαο.
Υξεζηκνπνηψληαο ην Word εηζάγεηε ηελ εηθφλα ζ‟ έλα αξρείν, ελψ
ελζσκαηψλεηε θαη ην γαχγηζκά ηνπ. Οη γλσζηνί ζαο ζίγνπξα ζα έρνπλ
πιήξε εηθφλα γηα ην λέν ζαο θίιν.

“Γαχγηζκα”

Ζ ελζσκάησζε ηνπ γαπγίζκαηνο γίλεηαη σο εμήο: Γξάθεηε ηελ πξφηαζε
«Γαχγηζκα» δίπια ζηελ εηθφλα. ηε ζπλέρεηα καπξίδεηε ηελ ιέμε ζχξνληαο
ην πνληίθη επάλσ ηεο, θαηφπηλ επηιέγεηε ην κελνχ «Δηζαγσγή» θαη ηελ
επηινγή «Τπεξ-ζχλδεζε», νπφηε βγαίλεη ζηελ νζφλε ην πιαίζην ην νπνίν
δεηά κε πην αξρείν ζα γίλεη ε ζχλδεζε.
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Αλ ην αξρείν κε ην γαχγηζκα ηνπ ζθχινπ είλαη ην BARK.wav ην
επηιέγεηε, νπφηε ζε θάζε θιηθ ζηε ιέμε «Γαχγηζκα» (ε νπνία πιένλ ζα
θαίλεηαη ππνγξακκηζκέλε) ζα αλαπαξάγεηαη ε θσλή ηνπ ζθχινπ.

2.4 Κηλνύκελν ζρέδην
Γεκηνπξγείηαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ Ζ/Τ. Απνηειείηαη απφ πιαίζηα ή θαξέ
(frame) θαη ε εληχπσζε ηεο θίλεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ παξάγεηαη απφ ηελ γξήγνξε
κεηαθίλεζε ησλ θαξέ.
Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θίλεζε κε δχν ηξφπνπο:
α) Path animation
Γεκηνπξγνχκε κηα δηαδξνκή θαη νξίδνπκε ην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ αληηθείκελν. Με
ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, παξάγνληαη νη ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ
θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα ελδηάκεζα θαξέ.
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β) Cell animation
Γεκηνπξγνχκε πνιιά ζρέδηα ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε νξηζκέλα
ζεκεία. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά ηα θαξέ ησλ ζρεδίσλ πνπ
κεηαηξάπεθαλ θαη δίλνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο.
2.9 Φεθηαθό βίληεν
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ςεθηαθφ βίληεν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε πξψηα ζηνλ
πξνγνλφ ηνπ ην αλαινγηθφ θαηά ην νπνίν κηα θάκεξα κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ην ρξψκα θαη ηε θσηεηλφηεηα ησλ εηθφλσλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα.
Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε θαη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα
θαηαγξάθνληαη ζε βηληενθαζέηεο. Οπζηαζηηθά κεηαηξέπνληαη ζε θαξέ (frame)
πιεξνθνξίαο θαη πξνβάιινληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην αλζξψπηλν κάηη λα
μεγειηέηαη θαη ν εγθέθαινο λα ηα αληηιακβάλεηαη σο ζπλερή θίλεζε.
Αλ εμεηάδακε κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο αλαινγηθνχ ζήκαηνο πξηλ απηφ
πξνβιεζεί ζηελ νζφλε ζα βιέπακε έλα ζπλερέο ηνπίν απφ νδνλησηέο πεδηάδεο θαη
ιφθνπο ην νπνίν ζα ήηαλ αλάινγν κε ηελ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία ηνπ
ρξψκαηνο θαη ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο.
2.9 1 Μέζνδνη γηα ηε ςεθηαθή επεμεξγαζία βίληεν
Γηα ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία βίληεν, ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο κέζνδνη.
Ζ παιαηφηεξε κέζνδνο πεξηιάκβαλε ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αλαινγηθνχ βίληεν απφ
ηελ θαζέηα κέζν εηδηθψλ θαξηψλ βίληεν κε ηηο νπνίεο ςεθηνπνηνχληαλ νη ηαηλίεο
πνπ ήδε ήηαλ καγλεηνζθνπεκέλεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαλ ζηνλ ζθιεξφ
δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζε κνξθή αξρείνπ AVI.
Αξγφηεξα κε ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηλφηαλ ε επεμεξγαζία ηεο ηαηλίαο
θφβνληαο ηα θαξέ πνπ δελ ελδηέθεξαλ, θαη πξνζζέηνληαο ζπγρξφλσο εηδηθά
ςεθηαθά θίιηξα. Αθνχ νινθιεξσλφηαλ ε επεμεξγαζία ηεο ηαηλίαο γηλφηαλ εθ λένπ
κεηαηξνπή ζε αλαινγηθή κνξθή θαη γξαθφηαλ ζηελ θαζέηα.
Απηή ε κεηαηξνπή απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή θαη αληίζηξνθα είρε σο
απνηέιεζκα απψιεηεο ζηελ πιεξνθνξία θαη κείσζε ηεο πνηφηεηαο. Δηδηθά ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη θάπνηα λέα ηξνπνπνίεζε ζηελ ηαηλία φιε ε
δηαδηθαζία έπξεπε λα γίλεη απφ ηελ αξρή κε αλάινγεο ζπλέπεηεο ζην απνηέιεζκα.
Σν πξφβιεκα ησλ απσιεηψλ θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο απφ αλαινγηθή ζε
ςεθηαθή κνξθή ην ιχλνπλ νη λέαο γεληάο ςεθηαθέο βηληενθάκεξεο. Ζ εγγξαθή
γίλεηαη ζηελ θαζέηα απ‟ επζείαο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ
ππνινγηζηή γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε κεδεληθέο απψιεηεο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί
λα κεηαθεξζεί ε ηαηλία μαλά ζηελ βηληενθάκεξα, λα κεηαηξαπεί ζε video CD ή λα
γξαθεί ζ‟ έλα CD ROM.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε θάζε αλαπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο νη απψιεηεο είλαη
κεδεληθέο, νπφηε ην αληίγξαθν είλαη ζρεδφλ φκνην κε ην πξσηφηππν, ζπλεπψο
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κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε θαη λα αληηγξάθνπκε ηαηλίεο φζεο θνξέο ζέινπκε
γεγνλφο πνπ δελ ζπλέβαηλε κε ην αλαινγηθφ βίληεν.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ςεθηαθήο βηληενθάκεξαο φπσο ι.ρ ε εζηηαθή
απφζηαζε ηνπ θαθνχ, είλαη φκνηα κε εθείλα ηεο αλαινγηθήο.
Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζε βίληεν ην πξφγξακκα Abode Premier είλαη
ην πιένλ γλσζηφ ζηελ αγνξά.
Με ην πξφγξακκα απηφ ζα κπνξέζεηε λα ζπλδέζεηε ην δηθφ ζαο βηληενθιίπ, λα ην
επελδχζεηε κε κνπζηθή θαη λα πξνζζέζεηε ην δηθφ ζαο ινγφηππν.
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDIA PLAYER
ησλ WINDOWS ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «ηξέμεη» νπνηνδήπνηε αξρείν
video ζε ςεθηαθή κνξθή .AVI (Audio Video Interleave) ή θαη ζηελ πην κνληέξλα
κνξθή .MPEG, ε νπνία αλαθέξεηαη ζ‟ έλα ζχλνιν πξνηχπσλ ζπκπίεζεο
θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ήρνπ.
2.9.2 πκπίεζε ηεο θηλνύκελεο εηθόλαο
Βαζηθφ κέιεκα ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε ζπκπίεζε ηεο εηθφλαο ε
νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη πνιχ απαηηεηηθή
θαη απνδεηθλχεηαη απφ ην εμήο γεγνλφο.
Ζ δεκηνπξγία ελφο βίληεν αλάιπζεο 320x240 Pixel (πνπ αλαινγεί ζ‟ έλα
παξάζπξν ην νπνίν θαηαιακβάλεη ην ¼ κηαο νζφλεο ξπζκηζκέλεο ζε αλάιπζε
800x600) θαη ην νπνίν ζα δηαξθεί 5 ιεπηά απαηηεί απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ
ππεξβαίλεη ην 1 GM θαη θάησ απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην βίληεν ζα πξνβάιιεηαη
κε ηαρχηεηα 25 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην (frame per sec = fps) ψζηε ν ζεαηήο λα
έρεη ηελ αίζζεζε ηεο γξήγνξεο θίλεζεο, δηφηη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα ράλεηαη ε
αίζζεζε ηεο νκαιήο ελαιιαγήο ησλ εηθφλσλ.
Ζ ζπκπίεζε ηψξα ησλ εηθφλσλ ελφο βίληεν επηηπγράλεηαη κε αιγνξίζκνπο νη
νπνίνη πξνζπαζνχλ θάζε πιεξνθνξία ε νπνία δελ είλαη αληηιεπηή απφ ην
αλζξψπηλν κάηη λα αθαηξείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη λα κελ απνζεθεχεηαη ζηελ
ηαηλία, κεηψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ αξρείνπ.
Οη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο (ή codec φπσο νλνκάδνληαη) ρσξίδνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο. ‟ εθείλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπκπίεζε ζε επίπεδν software θαη
ζηνπο άιινπο ζε επίπεδν hardware (κνξθή αξρείσλ MPEG), ελψ φια ηα
πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ επηινγέο απνζήθεπζεο αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ δίλεη ν
ρξήζηεο γηα ηελ πνηφηεηα πνπ ζέιεη λα ραξαθηεξίδεη ην βίληεν.
Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ αιγφξηζκν ζε επίπεδν
hardware, ε δε πνηφηεηα ηνπ βίληεν πνπ παξάγεηαη βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά
επίπεδα, δίλνληαο κηα θηλεκαηνγξαθηθή ρξνηά ζηηο ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.
2.9.3 Γξάθνληαο βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή
Ζ εηζαγσγή βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
αιιά απηφ πνπ θπξίσο πξέπεη λα πξνζερζεί είλαη γηα πνηα ρξήζε πξννξίδεηαη,
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δειαδή αλ ζα πξνβιεζεί απ‟ επζείαο απφ ην Γηαδίθηπν, ή αλ ζα παηρζεί ζε κηα
multimedia εθαξκνγή ή ηέινο αλ ζα πξνβιεζεί ζ‟ έλα θνηλφ VRC VIDEO.
ηελ πξψηε πεξίπησζε ην format ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη ΜPEG, ζηε
δεχηεξε AVI, ελψ ζηελ ηξίηε είλαη ειεχζεξν.
ΚΟΠΟ
ΗΝΣΔΡΝΔΣ
MULTIMEDI
A
VCR

FORMA
T
MPEG
AVI

ΑΝΑΛΤ FRAMES
Ζ
/SEC
160x120
15
320x240
30

Διεχζεξν 640x480

30

CODEC

ΖΥΟ

indeo
Indeo

Mono 11400 Hz
Stereo 16000 Hz

Σεο
θάξηαο Stereo 41000 Hz
grabbing

Πεγή: Πεξηνδηθφ Computer & Software
Αλ δελ ηεξεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πίλαθα, ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ
πξνβνιή ηνπ βίληεν, ηα νπνία δελ δηνξζψλνληαη κε απιή αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ
αξρείνπ, αιιά κφλν κε επαλάιεςε νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο.
2.9.4 Όηαλ ην PC γίλεηαη ηειεόξαζε
Ζ κεηαηξνπή ελφο ππνινγηζηή ζε ηειεφξαζε κε ηελ ηνπνζέηεζε κηαο
εηδηθήο θάξηαο είλαη κία ππφζεζε επράξηζηε, αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο
ζηελ νζφλε ελφο πξνγξάκκαηνο ηεο TV ζε κηθξφ παξάζπξν, ελψ ηαπηφρξνλα
εξγάδεηαη ν ρξήζηεο θάπνηα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ.
Βέβαηα φιεο νη θάξηεο δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε παξάζπξν
νχηε έρνπλ φιεο ηε δπλαηφηεηα video-grabbing (δειαδή ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ηα
αλαινγηθά ζήκαηα ηνπ βίληεν κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθήο κνξθήο αξρεία).
Σέηνηεο θάξηεο πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη π.ρ ε θάξηα
Studio MP 10,αιιά είλαη αθξηβή, ελψ ε θάξηα Winfast TV 2000 ηεο νπνίαο ην
θφζηνο είλαη ρακειφ παξνπζηάδεη άξηζηεο απνδφζεηο, δηαζέηνληαο επηπιένλ θαη
telecontrol. Ζ εγθαηάζηαζή ηεο απαηηεί ινγηζκηθφ κε interface (πεξηβάιινλ
εξγαζίαο, δειαδή ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξφγξακκα επηθνηλσλεί κε ην ρξήζηε θαη
αληίζηξνθα) πνιχ θηιηθφ θαη δελ πξνβιεκαηίδεη ηνλ ρξήζηε.
4.0 Δξγαιεία πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ
Γηα λα κπνξέζεη έλαο Ζ/Τ λα αληεπεμέιζεη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ
πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:
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α) Ηζρπξφ επεμεξγαζηή (CPU) πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα απφδνζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
β) Μλήκε RAM κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, επεηδή ρεηξίδεηαη δεδνκέλα κεγάινπ
φγθνπ.
γ) Ηζρπξά ζπζηήκαηα γξαθηθψλ & ήρνπ.
(Κάξηα γξαθηθψλ γηα ηελ επεμεξγαζία δηδηάζηαησλ ή ηξηδηάζηαησλ γξαθηθψλ,
ηζρπξή θάξηα ήρνπ κε θβάληηζε ζηα 16 bit δεηγκαηνιεςία ζηα 44,1 & 48 kHz θαη
ζηεξενθσληθφ ήρν.
δ) Οζφλε 19΄΄ γηα ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε
ραξαθηεξηζηηθά ην κέγεζνο ηελ αλάιπζε ηε ζάξσζε.
ε) Γηαχινπο κε πςειφ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.
4.1 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο ήρνπ
Σα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ φπσο ην Sound Recorder ηεο Microsoft,
WaveStudio ηεο Greative, SounEdit ηεο Macromedia θ.ι.π. είλαη εξγαιεία
επεμεξγαζίαο θπκαηνκνξθψλ.
Δπεμεξγάδνληαη ηηο θπκαηνκνξθέο θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο γηα:
α) Ρχζκηζε έληαζεο (Volume adjustment). Ρπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ
αθξηβψο φπσο ηα ξαδηφθσλα.
β) Ηζνζηάζκηζε (Equalization). Πξνθαιεί αχμεζε ηεο έληαζεο θάπνηνλ ζπρλνηήησλ
θαη κεηψλεη ηελ έληαζε θάπνησλ άιισλ, κε ζθνπφ λα γίλεη ν ήρνο πην επράξηζηνο.
γ) Γηαβάζκηζε ηεο έληαζεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξννδεπηηθήο αιιαγήο ηεο
έληαζεο ζηελ αξρή (fade-ins) θαη κείσζεο ζην ηέινο (fade-outs) γηα ηελ νκαιή
κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ήρν ζηνλ άιιν.
4.2 Ηρεηηθά εθέ
ε έλα ήρν κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε
α) έλα άιιν ήρν,
β) αληίιαιν
γ) ζφξπβν (βνχηζκα αέξα, θχκαηα θ.ι.π.),
δ) λα αλακίμνπκε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ήρνπο.ε έλα αξρείν ήρνπ π.ρ. κπνξνχκε λα
πξνζζέζνπκε (αλακίμνπκε) έλα αξρείν αθήγεζεο.
ε) Να παξακνξθψζνπκε ηνλ ήρν κε ηελ αιιαγή δηαξθείαο (Time stretch).
4.3 Δξγαιεία δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ
Σα πξνγξάκκαηα CorelDraw ηεο Corel ην FreeHand ην illustration ηεο Adobe, ην
Designer ηεο Micrografx ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή δηαλπζκαηηθψλ
γξαθηθψλ.
Πξνζθέξνπλ κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεδίσλ.
Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο
- ζρεδίαζεο νξζνγσλίσλ θχθισλ, πνιπγψλσλ θ.ι.π.
- κίκεζεο γξαθήο κνιπβηψλ, θαιιηγξαθηθήο πέλαο, ειεχζεξνπ ζρεδίνπ θ.ι.π.
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-

-

δεκηνπξγίαο δηαθαλψλ αληηθεηκέλσλ
αλάκημεο αληηθεηκέλσλ (Blend). Έλα αληηθείκελν κπνξεί λα
κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα άιιν, δεκηνπξγψληαο ελδηάκεζεο κνξθέο. Δπίζεο
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζείηαη
απφ ην αξρηθφ αληηθείκελν σο ην ηειηθφ.
ρξσκαηηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη πεξηγξακκάησλ κε πιαθάη ρξψκα, λεγξαληέ,
πθέο θ.ι.π.
πεξηζηξνθήο, δηαζηξέβισζεο, κεγέλζπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ
εθαξκνγήο δηαθφξσλ εθέ φπσο ηεο πξννπηηθήο, ηεο εμψζεζεο, ησλ θαθψλ
θ.α.
εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ δηαθφξσλ γξακκαηνζεηξψλ
ην ζεκαληηθφηεξν απ΄ φια είλαη ε δπλαηφηεηα πιήξεο επεμεξγαζίαο ησλ
αληηθεηκέλσλ. Βαζηθά ζρήκαηα φπσο ην νξζνγψλην, ε έιιεηςε
κεηαηξέπνληαη ζε πνιχπινθα ζρήκαηα.

4.4 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθόλαο
Γηα ηελ επεμεξγαζία ζχλζεησλ ςεθηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Photoshop θαη ην Paint Shop Pro ηεο Adobe, ην
PhotoPaint ηεο Corel, ην Fractal Design ηεο MetaCreation ην Picture it ηεο
Microsoft. Με ηα πξνγξάκκαηα απηά θηηάρλνπκε πξσηφηππεο θαιιηηερληθέο
εηθφλεο.
4.5 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο ηξηδηάζηαηνπ θηλνύκελνπ ζρεδίνπ
Δδψ ιακβάλεηαη ππφςε (εθηφο απφ ην χςνο θαη πιάηνο) θαη ην βάζνο ησλ
αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν θηλνχληαη ππφ ην βιέκκα ηνπ
παξαηεξεηή.
Ζ εληχπσζε ηνπ ηξηδηάζηαηνπ επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαηφπηζε ηεο ζθίαζεο, ηελ
αιιαγή ζέζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηελ αιιαγή ηεο πθήο ησλ αληηθεηκέλσλ.
4.6 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
Πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εγγξάθσλ π.ρ. ην Word ηεο Microsoft ην
Word Perfect ηεο Corel.
Οη επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ έρνπλ δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο,
ηνπ βάξνπο-κεγέζνπο γξάκκαηνο, ηνπ ρξψκαηνο. Γπλαηφηεηεο αληηγξαθήο
επηθφιιεζεο, ελζσκάησζεο εηθφλσλ, γξαθεκάησλ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θ.ι.π.
Δξγαιεία παξνπζίαζεο
πσο ην PowerPoint ηεο Microsoft, ην CorelShow, ην Word Perfect
Presentaton, ην Aldus Persuation θ.α.έρνπλ δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο
ππεξζπλδέζεσλ γηα ζχλζεηε πινήγεζε, πξφζζεζε ήρνπ, θίλεζεο, βίληεν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΟΛΤΜΔΧΝ
Μία απφ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο είλαη ε
επεμεξγαζία εηθφλσλ κε θάπνην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Σν πην δεκνθηιέο είλαη
ην Photoshop
4.8 Photoshop
Σν πξφγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε γξαθίζηεο, ζρεδηαζηέο ή ζε απινχο
ρξήζηεο ππνινγηζηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηφηππεο θαιιηηερληθέο εηθφλεο, λα ηηο
δηνξζψζνπλ λα ηηο ξεηνπζάξνπλ, λα επέκβνπλ ζηε θσηεηλφηεηά ηνπο, λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ εηδηθά θίιηξα θαη εθέ πνπ ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ εηθφλα.
Γηα λα αλνίμνπκε ην πξφγξακκα επηιέγνπκε:
Έλαξμε>πξνγξάκκαηα>Adobe>Photoshop
4.8.1 H εξγαιεηνζήθε ηνπ Photoshop
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1) Δξγαιεία επηινγήο πεξηνρήο θαη θνπήο (Marquee & Crop), επηιέγεη νξζνγψληα
ηκήκαηα ηεο εηθφλαο.
2) Δξγαιείν ιάζν (lasso), επηιέγεη πεξηνρέο ζαλ λα ρξεζηκνπνηνχζακε έλα κνιχβη
θαη ζρεδηάδακε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιακε
3) Δξγαιείν αεξνγξάθνπ (Airbush), ρξσκαηίδεη φπσο ν αιεζηλφο αεξνγξάθνο.
4) Δξγαιείν ζθξαγίδαο (Rubber Stamp), δεκηνπξγεί αληίγξαθν ηεο πεξηνρήο πνπ
επηιέγνπκε λα ζθξαγίζνπκε.
5) Δξγαιείν ζβεζηήξα (Eraser), ζβήλεη ηκήκαηα ηεο εηθφλαο θαη ηνπο δίλεη ην
ρξψκα ηνπ θφληνπ.
6) Δξγαιεία Θακπψκαηνο θαη μπλζεο (Blur & Sharpen), ε ζηαγφλα ειαηηψλεη ή
απμάλεη ηελ αληίζεζε κεηαμχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ.
7) Δξγαιεία πέλαο θαη εξγαιείν άκεζεο επηινγήο, ζρεδηάδεη δηαλπζκαηηθά ην
πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα
επηιέμνπκε
8) Δξγαιείν κεηξήζεσλ
9) Δξγαιείν γεκίζκαηνο, γεκίδεη ηηο πεξηνρέο κε ην ρξψκα ηνπ πξνζθελίνπ
10) Δξγαιείν κεηαθίλεζεο πξνβνιήο (Hand), κεηαθηλεί ηελ εηθφλα
11) Δξγαιείν κεηαθίλεζεο (Move), κεηαθηλεί ελεξγέο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο
12) Δξγαιείν καγηθφ ξαβδί (Magic Wand), επηιέγεη πεξηνρέο ηδίνπ ρξψκαηνο
13) Δξγαιείν πηλέιν (Paintbrush), δεκηνπξγεί γξακκέο πηλέινπ
14) Δξγαιείν Ηζηνξηθνχ Εσγξαθηθήο (History Brush)
15) Δξγαιείν κνιπβηνχ θαη γξακκήο (Pencil & Line),ζρεδηάδεη ειεχζεξεο
θακπχιεο.
16) Δξγαιεία ηνληζκνχ (Dodge, Burn & Sponge),θσηίδεη θαη ζθνπξαίλεη πεξηνρέο,
17) Δξγαιείν θεηκέλνπ (Type)
18) Δξγαιείν δηαβάζκηζεο (Gradient), δεκηνπξγεί ληεγξαληε γεκίζκαηα
19) Δξγαιείν ζηαγνλφκεηξν (Eyedropper),επηιέγεη ην ρξψκα θφληνπ θαη
πξνζθελίνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα ηεο εηθφλαο πάλσ ζην νπνίν
βξίζθεηαη θάζε θνξά
20) Δξγαιείν Ενπκ, είλαη ην εξγαιείν πξνζέγγηζεο
4.8.2 Δπηινγή ζην Photoshop
Γηα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ εηθφλα ζα πξέπεη λα ηελ επηιέμνπκε νιφθιεξε ή
ηκήκα ηεο αλάινγα κε ην πην ζεκείν ζέινπκε λα επεμεξγαζηνχκε. ηε ζπλέρεηα κε
δηάθνξεο εληνιέο, πξνρσξνχκε ζηε κεηαηξνπή ηνπ ρξψκαηνο, ηεο θσηεηλφηεηαο,
ηνπ Contrast, ζην κεηαζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θ.ι.π. ψζπνπ λα θηάζνπκε
ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Γηα λα απνεπηιέμνπκε παηάκε θάπνπ έμσ απφ ηελ επηινγή καο.
Ζ εξγαιεηνζήθε καο δίλεη ηεο εμήο δπλαηφηεηεο επηινγήο:
-Οξζνγψληα επηινγή. Παηψληαο κε ην δξνκέα καο ζηα εξγαιεία Rectangular
Marquee Tool ή Elliptical Marquee Tool ή Single Row Marquee Tool ή Single
Column Marquee Tool δεκηνπξγνχκε νξζνγψληεο, ειιεηπηηθέο, κε νξηδφληηα ή
θάζεηε γξακκή επηινγέο. Δλεξγνπνηνχκε ην θνπκπί επηινγήο πνπ καο ελδηαθέξεη,
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θάλνπκε θιηθ ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε θαη ζχξνπκε. Δκθαλίδεηαη έλα λνεηφ
δηαθεθνκκέλν πιαίζην πνπ θηλείηαη κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ.
-Δπηινγή κε ιάζν. Δίλαη ζαλ λα θξαηάκε κνιχβη. Κξαηψληαο παηεκέλν ην
αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ δεκηνπξγνχκε έλα αθαλφληζην ζρήκα. ηαλ
ηειεηψζνπκε απειεπζεξψλνπκε ην θνπκπί θαη θιείλνπκε ηε δηαδξνκή.
-Δπηινγή κε πνιπγσληθφ ιάζν: Γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηε δηαθνξά φηη επεηδή
δεκηνπξγνχληαη επζχγξακκα ηκήκαηα, θάλνπκε δηαδνρηθά θιηθ. Γει. παηάκε,
αθήλνπκε, μαλαπαηάκε, μαλαθήλνπκε κέρξη λα νινθιεξψζνπκε ηελ επηινγή.
-Δπηινγή κε καγλεηηθφ ιάζν: Δδψ θάλνπκε κηα θνξά θιηθ ζηελ αξρή ηεο επηινγήο,
απειεπζεξψλνπκε ακέζσο ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ. Ζ επηινγή
πεξηγξάθεηαη πεξλψληαο ειεχζεξα πάλσ απφ ηα ζεκεία πνπ ζέινπκε. Σν καγλεηηθφ
ιάζν δηαιέγεη παξφκνηα γεηηνληθά pixel θαη πάλσ πξνζθνιιάηαη ε επηινγή.
-Δπηινγή κε καγηθφ ξαβδί. Δδψ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ρξσκαηηθψλ
πεξηνρψλ. Κάλνληαο θιηθ ζε έλα ζεκείν ηεο εηθφλαο επηιέγνληαη πεξηνρέο ίδηνπ
ρξψκαηνο.
Δπηινγή απφ ηελ εληνιή Select
Select all: επηιέγεη φιε ηελ εηθφλα
Deselect: Απνεπηιέγεη
Resect: Καηαξγεί ηελ ηειεπηαία επηινγή
Inverse: Αληηζηξέθεη ηελ επηινγή
4.8.3 Ιδηόηεηεο εξγαιείσλ
Κάζε εξγαιείν ηεο εξγαιεηνζήθεο έρεη κηα δηθηά ηνπ γξακκή ηδηνηήησλ. Κάζε θνξά
πνπ ελεξγνπνηνχκε(επηιέγνπκε) θάπνην απ΄ απηά, εκθαλίδεηαη κηα μερσξηζηή
γξακκή γηα ην θαζέλα, κε ηελ νπνία ξπζκίδνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Π.ρ. Με
ελεξγφ ην Eraser Tool (ζβεζηήξα) ξπζκίδνπκε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή πνπ ζα ΄ρεη
ε ζβεζηήξα.
-

Feather: Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο αζάθεηαο θαη ζακπάδαο
γχξσ απφ ηελ επηινγή. Οξίδνπκε ηελ αζάθεηα δίλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε
ηηκή.

-

Opacity: Οξίδνπκε ην πφζν δηαθαλή ζα είλαη κηα επηινγή δίλνληαο κηα
ζπγθεθξηκέλε ηηκή.

-

Βrush: Ρπζκίδεη ην κέγεζνο ηνπ ίρλνπο κίκεζεο γξαθήο. Π.ρ. ηνπ
αεξνγξάθνπ, ηεο πέλαο θ.ι.π.

-

Tolerance: Ρπζκίδεη ην κέγεζνο ηεο ρξσκαηηθήο πεξηνρήο πνπ επηιέγνπκε
κε ην καγηθφ ξαβδί.
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4.8.4 Αλαίξεζε - Aθύξσζε Αλαίξεζεο (Undo ή Redo)/Η θαξηέια History
-Αλνίγνπκε κηα εηθφλα πνπ ηελ επεμεξγαζηήθακε. Γει. ζβήζακε πξνζζέζακε, θαη
γεληθά ηελ ηξνπνπνηήζακε.
-Απ΄ ην κελνχ Window επηιέγνπκε Show History.
-Πάλσ πάλσ βιέπνπκε ηελ εηθφλα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Πην θάησ είλαη φιεο νη
ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο πνπ εθαξκφζακε. Παηψληαο δίπια ζε θάζε ελέξγεηα
θάλνπκε αληίζηνηρα Undo ή Redo
4.8.5 Μεηαζρεκαηηζκόο αληηθεηκέλσλ:
Αλνίγνπκε Edit>Transform
Ζ εληνιή Transform καο δίλεη ηεο εμήο δπλαηφηεηεο:
-Scale: αιιάδεη ην κέγεζνο ηνπ επηιεγκέλνπ ηκήκαηνο ηεο εηθφλαο
-Rotate: πεξηζηξέθεη
-Skew: δηαζηξεβιψλεη
-Distort: παξακνξθψλεη
- Perspective: δίλεη πξννπηηθή
4.8.6 Δπίπεδα (layers)
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ηα επίπεδα (layers). Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηα layers σο δηαθάλεηεο πνπ ε κηα
βξίζθεηαη πάλσ ζηελ άιιε θαη πεξηέρνπλ κηα αδηαθαλή πεξηνρή πνπ ζέινπκε λα
πξνζηεζεί ζηελ αξρηθή εηθφλα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη κηα ηειηθή
εηθφλα πνπ πεξηέρεη ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο φισλ ησλ δηαθαλεηψλ.
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ επηπέδσλ είλαη λα απνκνλψζεη ή λα
πξνζζέζεη θαηλνχξγηα ζηνηρεία ζηελ εηθφλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα
επεμεξγαζηνχκε φια ηα ζηνηρεία ρσξηζηά, ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα ππφινηπα.

65

4.8.7 Γεκηνπξγία επηπέδνπ
Αλνίγνπκε ηελ εληνιή layer>New layer. ην επφκελν παξάζπξν πνπ
εκθαλίδεηαη παηάκε Ο.Κ. ηε παιέηα layers βιέπνπκε ηα επίπεδα πνπ ζπλζέηνπλ
ηελ ηειηθή εηθφλα.
Σψξα κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε μερσξηζηά ηα ηκήκαηα πνπ ζα πξνζζέζνπκε
ζηελ εηθφλα, ζε δηαθνξεηηθφ δειαδή layer.
Αλνίγνπκε ηηο εηθφλεο Leaf θαη Fruit (εηθφλα 1) θαη επηιέγνπκε ηα ηκήκαηα
ηηο εηθφλαο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είηε κε ην εξγαιείν επηινγήο είηε κε ην καγηθφ
ξαβδί πνπ επηιέγεη ζπγθεθξηκέλεο ρξσκαηηθέο πεξηνρέο.
Κάλνπκε αληηγξαθή (copy) ηνπ επηιεγκέλνπ ηκήκαηνο θαη επηθφιιεζε ζην
θαηλνχξην ή άιιν layer πνπ καο ελδηαθέξεη. ΄ απηφ βξηζθφκαζηε φηαλ ζηελ
παιέηα ησλ layers είλαη ελεξγφ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν.
ηελ εληνιή Windows ππάξρνπλ φιεο νη παιέηεο κε ηδηφηεηεο εληνιψλ ηηο
νπνίεο κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε π.ρ. Show Tools (εκθάληζε ηελ εξγαιεηνζήθε) ή
λα εμαθαλίζνπκε Hide Tools (θξχςε ηελ εξγαιεηνζήθε)
Αλ ινηπφλ αλνίμνπκε ηελ εληνιή Windows>Show Layers ζα εκθαληζηεί ε
παιέηα κε ηδηφηεηεο ησλ Layers. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα βιέπνπκε ην
επίπεδν πνπ πεξηέρεη ην θχιιν, ηα επίπεδα πνπ πεξηέρνπλ ηα κήια θαη ε βαζηθή
εηθφλα -ην background ηεο ζχλζεζεο καο- ην θαλάηη.
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Γίπια ζηα layers ππάξρνπλ δηάθνξα εηθνλίδηα.
1. πνπ ππάξρεη εηθνλίδην ηνπ καηηνχ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε νξαηφ ή
αφξαην ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν.
2. Σν επίπεδν πνπ δίπια ηνπ έρεη ην εηθνλίδην ηνπ πηλέινπ καο δείρλεη ην ελεξγφ
επίπεδν. Σν επίπεδν δειαδή πνπ κπνξνχκε λα επέκβνπκε θαη λα
ξεηνπζάξνπκε. Έρνπκε κφλν έλα ελεξγφ επίπεδν δει. έλα εηθνλίδην πηλέινπ.
3. Αλ θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην ζειίδαο δεκηνπξγνχκε έλα λέν επίπεδν.
4. Αλ θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην δνρείνπ απνξξηκκάησλ, δηαγξάθνπκε ην ηξέρσλ
ελεξγφ επίπεδν ή κπνξνχκε λα ζχξνπκε επίπεδα ζην δνρείν θαη έηζη
δηαγξάθνληαη.
4.8.9 Η εληνιή Adjust
Αλνίγνληαο ηελ εληνιή Image>Adjust έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ. Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην ρξψκα, ηε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο ή
λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα ρξσκαηηθά εθέ.
Hue: Αιιάδεη ην ρξψκα ησλ pixels ηεο εηθφλαο πεξηζηξέθνληαο ηηο ηηκέο γχξσ απ΄
ηελ παιέηα ηνπ ρξσκαηηθνχ ηξνρνχ.
Saturation: Μεηψλεη ή απμάλεη ηελ ππθλφηεηα ρξσκάησλ ησλ pixels
Lightness: Δπηδξά ζηε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο. Κάλεη δει. ηα Pixels
θσηεηλφηεξα ή ζθνηεηλφηεξα.
Channel Mixer: Ρπζκίδνπκε ην πνζνζηφ ρξψκαηνο ζηα ρξσκαηηθά θαλάιηα.
Variations: Έρνπκε δπλαηφηεηα ρξσκαηηθψλ δηνξζψζεσλ βιέπνληαο δείγκαηα
ηεο εηθφλαο θαη θάλνληαο δηαδνρηθά θιηθ πάλσ ηνπο.
Curves: Γηνξζψλνπκε ηε ρξσκαηηθή ηζνξξνπία ηεο εηθφλαο, ξπζκίδνληαο ηελ
θακπχιε, αθνχ πξνζζέζνπκε ζε απηή ζεκεία αγθχξσζεο
Color Balance: Ρπζκίδεη ηε γεληθή ηζνξξνπία ηεο εηθφλαο. Αλ π.ρ. κηα εηθφλα έρεη
πνιχ θπαλφ ρξψκα, απνκαθξχλνπκε ην ξπζκηζηηθφ ηξίγσλν πξνο ηα δεμηά, καθξηά
απ‟ ην θπαλφ.
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4.8.10 Blend Modes (Σξόπνη αιιειεπίδξαζεο)
ην Photoshop ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ρξσκαηηθήο κείμεο ελφο
επηπέδνπ, κε ηα ππφινηπα επίπεδα πνπ βξίζθνληαη θάησ απ΄ απηφ. Π.ρ.
1) Γεκηνπξγνχκε έλα θαηλνχξγην Layer πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ απ΄
ηα ππφινηπα.
2) Δπηιέγνπκε κηα πεξηνρή ηνπ θαη ηε γεκίδνπκε κε ρξψκα.
3) Απ΄ ηελ παιέηα ησλ layers παηάκε ζην βειάθη δίπια ζηελ εληνιή normal.
Αλνίγνπλ ηφηε φινη νη ηξφπνη ρξσκαηηθήο αλάκημεο.
Normal:
Λεηηνπξγεί ζαλ κπνγηά θαη θαιχπηεη φηη βξίζθεηαη απφ θάησ.
Dissolve:
Πξνζζέηεη κηα δηάρπηε μεθηηζκέλε ή δηαιπκέλε άθξε.
Behind:
Εσγξαθίδεη πίζσ απ΄ ην ελεξγφ επίπεδν, γεκίδνληαο κφλν ηηο δηαθαλείο πεξηνρέο.
Multiply:
Πνιιαπιαζηάδεη ηηο ηηκέο ηνπ ρξψκαηνο. Σα ρξψκαηα ην ελεξγνχ επηπέδνπ
ζπλδπάδνληαη κε ηα ρξψκαηα ησλ πην θάησ επηπέδσλ. Γεκηνπξγνχλ πάληα έλα πην
ζθνχξν ρξψκα.
Screen:
Εσγξαθίδεη κ΄ έλα ειαθξψο πην θσηεηλφ ρξψκα ζηα ζεκεία απφ φπνπ πεξλά πάλσ
ηνπο.
Overlay:
Δθαξκφδεη ρξψκα πάλσ ζηα ήδε ππάξρνληα ζαλ κηα δηαθάλεηα αλάκεζα ζην θσο
θαη ζηνλ θακβά.
Soft θαη Hard Light:
Γηπιαζηάδεη ηα αληίζεηα ρξσκαηηθά ζεκεία. Σν Soft
θάλεη πην ζθνχξα ή πην
θσηεηλά ηα ρξψκαηα αλάινγα κε ην επηιεγκέλν ρξψκα. Σν πνιιαπιαζηάδεη.
Color Dodge:
Γίλεη εθέ θίλεζεο κε ρξψκα θηηάρλνληαο νξηδφληηεο γξακκέο θαη μαλνίγνληαο ην
ρξψκα.
Color Burn:
Πξνζζέηεη ρξψκα κε απνηέιεζκα λα ζθνπξαίλεη ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή.
Darken:
Βάθεη κφλν πεξηνρέο πνπ ην επηιεγκέλν ρξψκα είλαη πην ζθνχξν απ΄ ην ρξψκα ηνπ
θφληνπ.
Lighten:
Βάθεη κφλν πεξηνρέο πνπ ην επηιεγκέλν ρξψκα είλαη θσηεηλφηεξν απ΄ ην ρξψκα
ηνπ θφληνπ
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Difference:
Δθαξκφδεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ρξψκα ηεο ελεξγνπνηεκέλεο πεξηνρήο θαη ζην
πην θάησ ρξψκα πνπ εθαξκφδνπκε.
Exclusion:
ρεδφλ ίδην κε ην Difference κε αθφκε νκαιφηεξε θαη ππνηνληζκέλε κεηάβαζε
ρξψκαηνο, ζαλ λα πξνζζέηεη γθξη ηφλνπο.
Hue:
Σν ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο κίμεο, δίλεη ρξψκα ίδηαο θσηεηλφηεηαο κε ην αξρηθφ
αιιά κε ηε ρξνηά ηνπ επηιεγκέλνπ ρξψκαηνο.
Saturation:
Σν ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο κίμεο, δίλεη ρξψκα ίδηαο θσηεηλφηεηαο θαη ρξνηάο κε
ην αξρηθφ αιιά κε ηνλ θνξεζκφ ηνπ επηιεγκέλνπ ρξψκαηνο.
Color:
Σν ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο κίμεο, δίλεη ρξψκα ίδηαο θσηεηλφηεηαο κε ην αξρηθφ
αιιά κε ηε ρξνηά θαη ηνλ θνξεζκφ ηνπ επηιεγκέλνπ ρξψκαηνο
Luminosity:
Σν ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο κίμεο, δίλεη ρξψκα ίδηαο ρξνηάο θαη θνξεζκνχ κε ην
αξρηθφ αιιά κε ηε θσηεηλφηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ ρξψκαηνο.
4.8.11Φίιηξα ζην Photoshop
Σα θίιηξα ηνπ Photoshop ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Α) Φίιηξα πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο.
Β) Φίιηξα πνπ πξνζζέηνπλ θαιιηηερληθά εθέ.
Γ) Φίιηξα πνπ πξνζζέηνπλ εηδηθά εθέ.
Γ) Φίιηξα πνπ εθηεινχλ ηερληθέο δηνξζψζεηο.
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Αλαιπηηθφηεξα:
Α) Σα θίιηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο είλαη ηα blur, noise,
sharpen.
Α1) ΦΙΛΣΡΑ BLUR
Blur: δίλεη έλα ζάκπσκα ζηελ εηθφλα
-Gaussian blur: κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην αθξηβέο πνζφ ζακπψκαηνο απφ 0.1 έσο
255 pixels
-Motion blur: ππνλνεί θίλεζε, ζακπψλνληαο ηελ εηθφλα θαηά κήθνο κηαο γξακκήο.
-Radial blur: έρεη δπν επηινγέο spin & zoom


-Spin: δίλεη ζάκπσκα πνπ κνηάδεη ζαλ λα πεξηζηξέθεηαη ε εηθφλα γχξσ απφ
έλα θεληξηθφ ζεκείν.



-Zoom: δίλεη ην εθέ ηεο εζηίαζεο ηεο κεραλήο ζηελ εηθφλα ή ηελ
απνκάθξπλζή ηεο απφ απηήλ.

-Smart Blur: Αληρλεχεη θαη απνθεχγεη ην ζάκπσκα ησλ άθξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ.
Θακπψλεη κφλν ην εζσηεξηθφ ηνπο.
Α2) ΦΙΛΣΡΑ NOISE.
Noise=ζόξπβνο πνπ ζηελ εηθόλα κεηαθξάδεηαη σο ηπραία εκθάληζε θόθθσλ.
-Add noise: Οξίδνπκε ην πνζφ ηνπ ζνξχβνπ.
-Gaussian: ν ζφξπβνο είλαη πην ππθλφο ζηεο ζθνχξεο πεξηνρέο.
-Monochromatic:φια ηα πξνζηηζέκελα pixels ζνξχβνπ εκθαλίδνληαη γθξίδα ή
καχξα.
-Despeckle: ε επηινγή απηή αληί λα πξνζζέηεη ζφξπβν ηνλ αθαηξεί.
-Dust & Scratches: αθαηξεί γξαηζνπληέο θαη ζθφλεο.
Α3) ΦΙΛΣΡΑ SHARPEN
Sharpen=νμύηεηα. Βειηηώλεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηα γεηηνληθά pixels γηα
λα δώζεη ηελ εκθάληζε κηαο θαιύηεξα εζηηαζκέλεο εηθόλαο. Μαδί κε ην
Sharpen More εθαξκόδεηαη ζε θάζε pixel, ζηελ εηθόλα ή ζηελ πεξηνρή.
-Sharpen Edges: αλαδεηά ηα άθξα ησλ αληηθεηκέλσλ, ππνινγίδνληαο ηηο δηαθνξέο
ζην ρξψκα θαη ηελ αληίζεζε ησλ γεηηνληθψλ pixels. ηε ζπλέρεηα βειηηψλεη ηηο
δηαθνξέο, παξάγνληαο κηα εκθαλή νμχηεηα άθξσλ.
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-Unsharp Mask: Δπαλαθέξεη ηελ εκθάληζε ηεο έληνλεο εζηίαζεο ζε κηα κε
εζηηαζκέλε εηθφλα. Σν θίιηξν απηφ έρεη ηξεηο κεηαβιεηέο:
α) Amount: θαζνξίδεη πφζε νμχηεηα εθαξκφδεηαη
β) Radius: θαζνξίδεη πφζν καθξηά απφ θάζε pixel ζα εθαξκφδεηαη ην εθέ.
γ)Threshold: Οη επηινγέο θαησθιίνπ θπκαίλνληαη απφ 0-255. κσο, αξηζκνί
κηθξφηεξνη ηνπ 5 ηνλίδνπλ θάζε ζφξπβν ή ζθφλε.
Β) ΦΙΛΣΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ.
Δίλαη ηα θίιηξα Artistic, Brush, Stoke & Sketch
Β1) ΦΙΛΣΡΑ ARTISTIC
Τπάξρνπλ 15 θαιιηηερληθά θίιηξα:
-Colored Pencil: Ζ εηθφλα κνηάδεη ζαλ λα είλαη δσγξαθηζκέλε κε κνιχβηα ή πνιχ
ιεπηέο θηκσιίεο.
-Cutout: Γίλεη εθέ πφζηεξ. αλ λα έρεη θνπεί ζε πνιιά θνκκάηηα ραξηηνχ θαη έρεη
ελσζεί. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνλ αξηζκφ επηπέδσλ (θνκκαηηψλ) ζηελ νπνία ζα
ρσξηζηεί ε εηθφλα. Οη Edge Simplicity & Edge fidelity θαζνξίδνπλ φζν θνληά ζηα
άθξα θνπήο ζα αλαζπγθξνηεζεί ην αξρηθφ αληηθείκελν.
-Dry Brush: Μηκείηαη ηελ ηερληθή ηνπ πδξνρξψκαηνο θαη ηεο ηέκπεξα.
-Film Grain: Πξνζζέηεη θφθθνπο, δίλεη κηα πηηζηιηζκέλε εκθάληζε. Οη θφθθνη
απηνί ηνπνζεηνχληαη κε επίθεληξν ηηο ζθνχξεο πεξηνρέο.
-Fresco: Δίλαη ε ηερληθή δσγξαθηθήο θξέζθσλ επηζεκάησλ ζε ηνίρνπο.
-Neon Glow: Υξεζηκνπνηεί ηα ρξψκαηα πξψηνπ πιάλνπ θαη θφληνπ πνπ νξίδνπκε
ζηελ εξγαιεηνζήθε ζπλ έλα ηξίην ρξψκα πνπ ην νξίδνπκε απφ ην παξάζπξν
δηαιφγνπ ηνπ. Γίλεη έλα εθέ λένλ.
-Paint Daubs: Μνηάδεη κε ην θίιηξν dry brush.
-Palette knife:Μηκείηαη ηελ δσγξαθηθή κε ζπάηνπια, κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεί κεγάιεο πεξηνρέο κνπηδνπξσκέλνπ ρξψκαηνο.
-Plastic Wrap: Σνπνζεηεί έλα γθξίδν θηικ πάλσ απ‟ ηελ εηθφλα θαη θαηφπηλ
πξνζζέηεη ιεπθά ζεκεία γχξσ απ‟ ηα κεγάια αληηθείκελα.
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-Poster Edges: Γεκηνπξγεί έλα εθέ

πφζηεξ ζε φιε ηελ εηθφλα θαη θαηφπηλ

πξνζζέηεη κηα καχξε γξακκή γχξσ απφ ηα άθξα ησλ αληηθεηκέλσλ.
-Rough Pastels: Γίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ παζηέι ρξεζηκνπνηψληαο δηαγψληα
πεξάζκαηα.
-Smudge Stick: Γίλεη ηελ αίζζεζε πεξάζκαηνο ελφο καιαθνχ παληνχ πάλσ απφ
έλα ζρέδην παζηέι ή θηκσιίαο κνπηδνπξψλνληαο ειαθξά ή αλαθαηεχνληαο ηα
ρξψκαηα.
-Sponge: Μηκείηαη ηε δσγξαθηθή κε ζθνπγγάξη, φπνπ ν δσγξάθνο επαιείθεη ην
ραξηί κε έλα κνπζθεκέλν ζθνπγγάξη βπζηζκέλν ζε ρξψκα πφζηεξ.
Under painting: ηαλ νη δσγξάθνη μεθηλνχλ λα δσγξαθίζνπλ, αξρίδνπλ
ζθηηζάξνληαο ηα βαζηθά ζρήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην πεξλάλ κε έλα κεγάιν
επίπεδν πηλέιν θαη ιεπηή βαθή. Απηφ νλνκάδεηαη δσγξαθηθφ ππφζηξσκα. Έηζη
φπσο θαη ζηε δσγξαθηθή ην θίιηξν απηφ αθήλεη κηα κάιινλ αζαθή θαη αθαζφξηζηε
εηθφλα.
-Watercolor: Ζ πδαηνγξαθία.
Β2) ΦΙΛΣΡΑ BRUSH STOKE
Σα θίιηξα απηά πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ην έλα ή ην άιιν είδνο πηλέινπ.
-Accented Edges: Αλαδεηά ηα άθξα ησλ ζρεκάησλ ζηελ εηθφλα θαη ηα εθηείλεη.
-Angled Stokes: Κάλεη ηελ εηθφλα λα κνηάδεη κε δσγξαθηθή κε ζθιεξφ κνιχβη.
-Crosshatch: Δίλαη ζρεδφλ ίδην κε ην Angled Stokes αιιά πην πεξηγξαθηθφ.
-Dark Stokes: Σν θίιηξν απηφ πξνζπαζεί λα θάλεη ηα πάληα, αξθεηά ζθνχξα.
-Ink Outlines: Σν θίιηξν απηφ ηνπνζεηεί πξψηα κηα ιεπθή θαη θαηφπηλ κηα καχξε
γξακκή γχξσ απφ θάζε άθξν. Γίλεη ηελ φςε κηαο μπινγξαθίαο ή ραξαθηηθήο.
-Spatter: Σν θίιηξν απηφ καο δίλεη έλα δηάζηηθην απνηέιεζκα ζαλ λα είρακε
πεξάζεη ηνλ θακβά κε έλα πνιχ ζθιεξφ πηλέιν γεκάην κε ρξψκα ιαδηνχ.
-Srpayed

Stokes: Δίλαη φκνην κε ην Spatter

κε ηε δηαθνξά φηη είλαη ππφ

δηεχζπλζε.
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-Sumi-e : Πνπ ζηα Ηαπσλέδηθα ζεκαίλεη πηλέιν δσγξαθηθήο. Σν θίιηξν απηφ θάλεη
πηλειηέο ζε ζθνχξνπο ηφλνπο.
Β3) ΦΙΛΣΡΑ SKETCH
Τπάξρνπλ 14 θίιηξα ζθηηζαξίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ρξώκαηα πξώηνπ
πιάλνπ θαη θόληνπ πνπ νξίδνπκε θάζε θνξά.
-Bas relief: Γεκηνπξγεί έλα ρακειφ αλάγιπθν ζηελ εηθφλα.
-Chalk & Charcoal : Πεξηνξίδεη ηελ εηθφλα ζε 3 ηφλνπο. Οξίδνπκε ην ρξψκα
πξψηνπ πιάλνπ ζε θάπνην ζθνχξν, ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ζε πην αλνηρηφ. Σν ηξίην
ρξψκα σο επηινγή είλαη κεζαίν γθξη.
-Charcoal: Κάλεη φηη θαη ην πην πάλσ θίιηξν αιιά ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα ρξψκαηα
πξψηνπ πιάλνπ θαη θφληνπ.
-Chrome: Κάλεη ηελ εηθφλα λα κνηάδεη ζαλ λα ήηαλ θηηαγκέλε απφ ρξψκην
ρξεζηκνπνηψληαο κνηίβα καχξσλ θαη γθξίδσλ γξακκψλ.
-Conte Crayon: Δίλαη ζαλ λα δσγξαθίδνπκε κε ζπαζκέλεο θηκσιίεο. Σν θίιηξν
απηφ ρξεζηκνπνηεί πθέο θφληνπ.
-Graphic Pen: Πεξηνξίδεη ηελ εηθφλα ζε έλα ζθίηζν κειαληνχ απνηεινχκελν απφ
γξακκέο θαη θνπθθίδεο.
-Halflone Pattern: Μεηαηξέπεη ηα ξάζηεξ ηεο εηθφλαο ζε έλα κνηίβν θχθισλ
γξακκψλ ή θνπθθίδσλ.
-Note Paper, Plaster: Απηά ηα δχν θίιηξα είλαη φκνηα κε ηελ δηαθνξά φηη ην
Plaster έρεη νκαιή επηθάλεηα θαη ην Note Paper ζθιεξή πθή.
-Photocopy: Ζ εηθφλα κνηάδεη κε θσηναληίγξαθν
-Reticulation: Δίλαη έλα ιάζνο πνπ ζπκβαίλεη ζην ζθνηεηλφ ζάιακν ησλ
θσηνγξάθσλ. Πξνθαιεί ηνπο θφθθνπο ηεο πάζηαο λα πεηάγνληαη δίλνληαο κηα
δηάζηηθηε εηθφλα. Σν θίιηξν απηφ κεηαηξέπεη ηελ εηθφλα ζε θνπθθίδεο.
-Stamp: Κάλεη ηελ εηθφλα λα κνηάδεη κε ζθξαγίδα.
-Torn Edges: Δίλαη ην ίδην κε ην θίιηξν Stamp κε ηελ δηαθνξά φηη νη γξακκέο είλαη
αθαλφληζηεο.
-Water Paper: Ζ εηθφλα κνηάδεη ζαλ λα έρεη πθαλζεί.
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Γ) ΦΙΛΣΡΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΦΔ Δίλαη ηα θίιηξα distort, pixelate, stylize, texture,
video
Γ1) DISTORT (ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΗ).
Φίιηξα παξακνξθώζεσλ.
-Diffuse Glow: Με ην θίιηξν απηφ βάδνπκε κηα ρξσκαηηζηή ιάκςε ζηα πάληα. Σν
ρξψκα ηεο ιάκςεο ην νξίδνπκε απφ ην ρξψκα θφληνπ.
-Displacement: Αλαζρεκαηίδεη ηελ εηθφλα αλάινγα κε ηηο ηηκέο κηαο δεχηεξεο
εηθφλαο πνπ νλνκάδεηαη «ράξηεο κεηαηφπηζεο» Displacement map
-Glass, Ocean Ripple, Ripple: Γεκηνπξγνχλ φια κηα επηθάλεηα γπαιηνχ κε
εμνγθψκαηα.
-Pinch, Spherize, Zig Zag: Σα θίιηξα απηά θάλνπλ ηελ εηθφλα λα κνηάδεη ζαλ λα
θάζνληαη ζε κηα θπξηή, θνίιε, ή δηαθνξεηηθά παξακνξθσκέλε εηθφλα.
-Polar Coordinates, Shear, Twirl, Wave: Παξακνξθψλεη ηελ εηθφλα σο πξνο έλα
άμνλα ή έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν.
Γ2) PIXELATE. Όια ηα θίιηξα δεκηνπξγνύλ pixels, αλαιύνπλ ηελ εηθόλα ζε
νκάδεο pixel ηεηξάγσλα θνπθθίδεο θιπ.
-Color Halftone, Mezzotint: Αλαπαξάγνπλ ηερληθέο εθηχπσζεο. Σν Halftone
κνηάδεη κε κεγέζπλζε θφκηθο ελψ ην Mezzotint απιψο πξνζζέηεη καχξεο γξακκέο
θαη δίλεη ζηελ εηθφλα κνξθή πφζηεξ.
-Crystalize Faced, Fragment Mosaic: Αλαιχνπλ ηελ εηθφλα ζε ρξσκαηηθέο
νκάδεο.
-Pointillize: Γεκηνπξγεί δσγξαθηθά έξγα κε κηθξέο θνπθθίδεο ρξψκαηνο
Γ3) STYLIZE
-Diffuse: βάδεη θινπηαξηζκέλεο άθξεο ζε φιε ηελ εηθφλα
-Emboss: Κάλεη ηελ εηθφλα αλάγιπθε κε ηελ δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε ηελ γσλία
ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην θσο λα πέθηεη ζηελ εηθφλα.
-Find Edges, Glowing Edges, Trace contour: ια απηά ηα θίιηξα, ηρλειαηνχλ ηα
πεξηγξάκκαηα πεξηζζφηεξν, παξά ηα άθξα. Σν Find Edges ινηπφλ, κεηαζρεκαηίδεη
ηελ εηθφλα ζε έλα ζρέδην ρξσκάησλ ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ κε ιεπηέο γξακκέο.
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Σν Glowing Edges ζρεδηάδεη ζχκβνια λένλ. Σν Find Edges είλαη ην ίδην κε ηελ
δηαθνξά φηη νη γξακκέο πνπ ζρεδηάδεη είλαη παρχηεξεο θαη θσηεηλφηεξεο.
Σν Trace contours δίλεη ιηγφηεξεο γξακκέο.
-Solarize: Αληηζηξέθεη ηελ θακπχιε ηεο εηθφλαο έηζη ψζηε ηα 50% θσηεηλά ζεκεία
λα γίλνληαη καχξα.
-Wind: Δίλαη ζαλ δπλαηφο άλεκνο πνπ θπζά δπλαηά θαη παξαζχξεη ηα ρξψκαηα.
Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε γηα έλα δπλαηφ ή θιηκαθνχκελν άλεκν.
Γ4) TEXTURE Σα 6 θίιηξα Texture δεκηνπξγνύλ έλα είδνο θόλησλ – πθώλ.
-Cracqelure: Τπνζέηνπκε πσο ε εηθφλα δσγξαθίζηεθε πάλσ ζε γπςαξηζκέλν μχιν
πνπ ζηε ζπλέρεηα έζπαζε.
-Grain: Δίλαη παξφκνην κε ην Film Grain.
-Mosaic Tiles, Patchwork: Υσξίδεη ηελ εηθφλα ζε θπκαηηζηά πιαθάθηα.
-Stained Glass: Γίλεη ξεαιηζηηθή εκθάληζε γπαιηνχ κε θειίδεο.
-Texturizer: Μεηαηξέπεη ηελ πθή ηεο εηθφλαο ζε θακβά, ςακκίηε, ιηλάηζα ρσξίο λα
αιιάδεη ηελ εηθφλα ζε θάηη άιιν.
Γ5) Video. Γηα Video εηθόλεο.
-De Interface: ΟΗ εηθφλεο πνπ έρνπλ χθαλζε, δεκηνπξγνχλ έλα ηξέκνπιν ζηελ
εηθφλα. Απηφ ην θίιηξν αθαηξεί ην ηξέκνπιν.
ΣΔΥΝΙΚΑ ΦΙΛΣΡΑ Φίιηξα πνπ εθηεινχλ ηερληθέο δηνξζψζεηο.
Γ1) RENDER όια ηα θίιηξα Render, δεκηνπξγνύλ εηδηθά εθέ κε ην θσο.
-3D Transform: αο επηηξέπεη λα εθαξκφζεηε ηελ εηθφλα ζαλ κηα πθή ζε έλα θχβν
ζθαίξα ή θχιηλδξν. Μπνξνχκε επίζεο λα αιιάμνπκε θαη ηελ πξννπηηθή ησλ
αληηθεηκέλσλ.
-Clouds, Difference Clouds
Σα θίιηξα απηά δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρξψκαηα πξψηνπ πιάλνπ θαη θφληνπ. Δίλαη
πάληα ιεπηά αξαηά ζχλλεθα.
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-Lens Flare
Σν εθέ απηφ δεκηνπξγεί κηα αληαλάθιαζε θσηεηλήο πεγήο θαη δίλεη κηα ιάκςε
θσηφο ζηελ εηθφλα.
-Lighting Effects
Έλα απφ ηα ρξεζηκφηεξα θίιηξα. Μπνξεί λα κηκεζεί φια ηα είδε θσηεηλψλ πεγψλ.
Απφ ιάκςεηο ρξσκαηηζηψλ θψησλ κέρξη ηε ιάκςε ηεο αζηξαπήο. Υξεζηκνπνηείηαη
ζε κέξε ηεο εηθφλαο γηα λα θσηίζεη θαη λα θξχςεη κέξε πνπ δε ζέινπκε λα
θαίλνληαη δεκηνπξγψληαο θαη βάδνληαο ζηε ζσζηή ζέζε ηε ζθηά.
ην POWER POINT
Πξνγξάκκαηα ρξήζηκα ζηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ ελδεηθηηθά
απνηεινχλ ηα εμήο : ην POWER POINT, ην Asymetrix Tool Book II Instructor
7.1, ην Macromedia Director 7, ην Macromedia Author ware 5.1 θ.α.
Δπεηδή ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε φισλ απηψλ
ησλ πξνγξακκάησλ ζα επηθεληξψζνπκε ηε κειέηε ζην πιένλ γλσζηφ πξφγξακκα
ησλ Windows ην POWER POINT
Σν POWER POINT είλαη κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office, κε ην
νπνίν κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε εξγαζίεο κε
εληππσζηαθφ ηξφπν.
Με ην πξφγξακκα απηφ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπκε θίλεζε θαη ήρν ζηηο
δηαθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχκε. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε πνιιέο ζειίδεο εξγαζίαο
(δηαθάλεηεο), πνπ ηηο παξνπζηάδνπκε ελαιιάζζνληαο ηε κηα κεηά ηελ άιιε ή ηηο
ζπλδένπκε κεηαμχ ηνπο κε θνπκπηά-δεζκνχο. Αθφκε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο
ελαιιαγήο ησλ δηαθαλεηψλ παξνπζηάδνληαο δηάθνξα εθέ φπσο π.ρ απνθάιπςε απφ
πάλσ, δηαγψληα ελαιιαγή θιπ.
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Αθνχ μεθηλήζνπκε ην πξφγξακκα, ην
πξψην
κελνχ
δηαιφγνπ
πνπ
εκθαλίδεηαη, πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα
δεκηνπξγήζεη κηα λέα παξνπζίαζε ή
λα αλνίμεη κηα ήδε ππάξρνπζα.

Σν δεχηεξν κελνχ δηαιφγνπ παξέρεη
έηνηκεο δηαηάμεηο πνπ κπνξνχκε λα
εηζάγνπκε ζηελ παξνπζίαζε καο.

Αλ δελ καο ηαηξηάδεη θάπνην πξφηππν πνπ καο πξνηείλεη ην πξφγξακκα
επηιέγνπκε ην πξνηειεπηαίν ή ην ηειεπηαίν ππφδεηγκα.
Αλ επηιέμνπκε ηελ θελή παξνπζίαζε ε κνξθή ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Interface) ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ην πην θάησ:

Ζ επφκελε θίλεζε είλαη λα επηιεγεί ην θφλην ηεο δηαθάλεηαο, απφ ην κελνχ
ΜΟΡΦΖ-ΦΟΝΣΟ
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Με ηελ επηινγή πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ή ηα εθέ γεκίζκαηνο κπνξεί θάπνηνο λα
θηηάμεη εληππσζηαθφ θφλην.
Σν power point δηαζέηεη ηηο εμήο γξακκέο εξγαιείσλ:
α) ηελ βαζηθή γξακκή

β) ηε γξακκή κνξθνπνίεζεο

γ) ηε γξακκή πξνβνιήο

δ) ηε γξακκή ζρεδίαζεο

Δηδηθφηεξα
Ζ βαζηθή γξακκή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ εηθνλίδηα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14
14 15
15 16

17

1.δεκηνπξγία λένπ
11.εηζαγσγή
6.απνθνπή
αξρείνπ
δεζκνχ
7.αληηγξαθή
2.άλνηγκα
12.πξφζβαζε ζην
8.επηθφιιεζε
απνζεθεπκέλνπ
Internet
9.αλαίξεζε (undo)
αξρείνπ
10.αλαίξεζε ηεο13.εηζαγσγή θεηκέλνπ
3.απνζήθεπζε αξρείνπ αλαίξεζεο
word
4.εθηχπσζε
Ζ
γξακκή κνξθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα εηθνλίδηα 14.εηζαγσγή
θχιινπEXCEL
5.έιεγρνο νξζνγξαθίαο
15.εηζαγσγή
γξαθεκάησλ

18

16.εηζαγσγή
ClipArt‟s
17.εηζαγσγή λέαο
δηαθάλεηαο
18.πξνζέγγηζε

(zoom)
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Ζ γξακκή κνξθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα εηθνλίδηα

2

1

2

3

3

3

4

4

4

1. είδνο γξακκαηνζεηξάο
4.ζηνίρηζε θεηκέλνπ
2. κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο
(αξηζηεξά-ζηε κέζε-δεμηά)
3. ηχπνο
γξακκαηνζεηξάο
5.θνπθίδεο
Ζ γξακκή πξνβνιήο πεξηιακβάλεη
ηα εηθνλίδηα
(γξάκκα παρχ -πιάγην- ή
6.αχμεζε δηάζηηρνπ
ππνγξακκηζκέλν)
Ζ γξακκή πξνβνιήο πεξηιακβάλεη ηα εηθνλίδηα

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

7.κείσζε δηάζηηρνπ
8.αχμεζε ή κείσζε ηνπ
κεγέζνπο ηεο
γξακκαηνζεηξάο
9.εθε θίλεζεο

5

Αλαιπηηθόηεξα
1. πξνβνιή δηαθαλεηψλ. Γεκηνπξγνχκε θαη
επεμεξγαδφκαζηε ηηο δηαθάλεηεο

2. πξνβνιή δηάξζξσζεο εκθαλίδεη ηηο
δηαθάλεηεο καο ππφ κνξθή δέληξνπ
3. πξνβνιή ηαμηλφκεζεο εκθαλίδεη ηηο
δηαθάλεηεο ππφ κνξθή θαξέ δηαθαλεηψλ
4. πξνβνιή ζεκεηψζεσλ
5. πξνβνιή παξνπζίαζεο.
Παξνπζηάδνπκε ηελ ηειηθή καο εξγαζία. Μφλν ζηε πξνβνιή
απηή, θαίλνληαη νη θηλήζεηο αθνχγνληαη νη ήρνη θαη
πξνβάιινληαη ηα δηάθνξα εθέ πνπ πξνζαξκφζακε ζηελ
εξγαζία καο.
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Ζ γξακκή ζρεδίαζεο πεξηέρεη ηα βαζηθά εξγαιεία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
παξνπζίαζε

1

1. δεκηνπξγία νξζνγσλίσλ

1

2

3

4

5

6

7

7

7

8

9

5. ρξσκαηηζκφο πεξηγξακκάησλ

ειιείςεσλ

2. δεκηνπξγία θεηκέλνπ

6. ρξσκαηηζκφο γξακκαηνζεηξάο

7. πάρνο θαη ζηπι γξακκήο
3. θαιιηηερληθφ θείκελν (Word Art)

8. ζθηά αληηθεηκέλσλ
4. γέκηζκα ησλ αληηθεηκέλσλ κε
ρξψκα, πθέο ή δηαβαζκίζεηο

9. ηξηδηάζηαηα

Αλνίγνληαο ην θνπκπί ζρεδίαζεο εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:
1.Οκαδνπνίεζε:
ηαλ δπν ή πεξηζζφηεξα
αληηθείκελα νκαδνπνηεζνχλ
στην συνέχεια θα συμπεριυέρονται σαν ένα αντικείμενο.
2.ηνίρηζε ή θαηαλνκή:
ηαλ ζέινπκε λα ζηνηρίζνπκε
έλα αληηθείκελν έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο δχν εηδψλ ζηνηρίζεηο:
α) ηελ θάζεηε ζηνίρηζε
(θαζέησο αξηζηεξά, θέληξν, δεμηά)
β) ηελ νξηδφληηα ζηνίρηζε
(νξηδνληίσο επάλσ, ζην κέζν, θάησ)
3.Γηάηαμε:
ηαλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε
έλα αληηθείκελν ζε κηα δηάηαμε π.ρ
κεηαθνξά πάλσ απφ φια ηα
αληηθείκελα ή κεηαθνξά ζην θφλην
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πην θάησ
ιεηηνπξγίεο.
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4.Πεξηζηξνθή ή αλαζηξνθή
ηαλ ζέινπκε λα πεξηζηξέςνπκε ην αληηθείκελν ελεξγνπνηνχκε ηελ ειεύζεξε
πεξηζηξνθή. Αλ ζέινπκε λα θαζξεθηίζνπκε αξηζηεξά δεμηά, πάλσ ή θάησ ην
αληηθείκελφ ελεξγνπνηνχκε έλα απφ ηα θνπκπηά ηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο
αλαζηξνθήο.

Απηφκαηα ζρήκαηα
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8.1 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο κηαο εξγαζίαο-παξνπζίαζεο ζην POWER POINT

1.Eπηιέγνπκε ην θνπκπί ηεο έιιεηςεο θαη
θηηάρλνπκε κηα έιιεηςε ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο.

3. Αλνίγνπκε ην παξάζπξν κε ηα clip Arts

2. Αλνίγνληαο ην κελνχ εηζαγσγή>λέα
δηαθάλεηα, δεκηνπξγνχκε κηα δεχηεξε θελή
δηαθάλεηα ζηελ εξγαζία καο.

4.Δηζάγνπκε έλα clip Art
5. Bιέπνπκε απφ ηελ πξνβνιή ηαμηλφκεζεο ην
ζχλνιν ησλ δηαθαλεηψλ πνπ δεκηνπξγήζακε.
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4.11 Σν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ FrontPage
Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ Internet ηα ηειεπηαία ρξφληα απνδεηθλχεη φηη
έλα δίθηπν ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδέζεη φινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηεο γεο, κπνξεί
πιένλ λα ηθαλνπνηήζεη αλαξίζκεηεο αλάγθεο ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο φζν θαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο.
πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνπ World Wide Web (WWW) σο ην βαζηθφ
δίθηπν ηνπ Internet κεηέηξεςε έλα βαξεηφ, βαζηδφκελν ζην θείκελν ζχζηεκα
επηθνηλσληψλ ζε έλα δπλακηθφ, πνιχρξσκν, πινχζην ζε πνιπκέζα πεξηβάιινλ.
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έγγξαθα (ηζηνζειίδεο) ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα
δεκνζηεπζνχλ ζην Internet θαη λα αλνίμνπλ απφ κηα εθαξκνγή browser (π.ρ.
Internet Explorer, Netscape Navigator) ρξεζηκνπνηνχκε ηελ γιψζζα HTML. Με
ηελ HTML δεκηνπξγείηε ην πεξηερφκελν θαη θαζνξίδεηαη ε κνξθή θαη ηε δνκή κηαο
ηζηνζειίδαο.
Μηα ηνπνζεζία ηνπ Web (Web site) ή ηνπνζεζία ηζηνχ είλαη κηα ζπιινγή
ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ θάηη θνηλφ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ έλα «ζψκα»
πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. ε ηνπνζεζία κηαο εθεκεξίδαο. Ζ αξρηθή ζειίδα (home
page) κηαο ηνπνζεζίαο ηνπ Web είλαη ε πξψηε ζειίδα πνπ βιέπνπκε φηαλ
πξνζπειάδνπκε απηήλ ηελ ηνπνζεζία ρσξίο λα θαζνξίζνπκε ην φλνκα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ (π.ρ. http://www.malliaris.gr είλαη ε δηεχζπλζε URL ηεο
αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ Μαιιηάξεο ζην Web).
Ζ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ηνπ Web είλαη ε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κέζα
ζηηο ζειίδεο έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ εχθνια κεηαμχ ησλ
ζειίδσλ κηαο ηνπνζεζίαο ηνπ Web ή λα κεηαβαίλνπλ ζε άιιεο ζρεηηδφκελεο
ηνπνζεζίεο, κε έλα κφλν θιηθ.
Μηα ζχλδεζε ππεξθεηκέλνπ ή απιά ζχλδεζε (hyperlink ή link) είλαη έλα
θνκκάηη θείκέλνπ (ζπλήζσο ππνγξακκηζκέλν θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο) ή έλα
γξαθηθφ πάλσ ζην νπνίν θάλνπκε θιηθ γηα λα κεηαβνχκε ζηνλ πξννξηζκφ απηήο
ηεο ζχλδεζεο.
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ηζηφ ζην FrontPage ζα πξέπεη πξψηα απφ
φια λα επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ηζηνχ θαη λα θαζνξίζνπκε κηα ζέζε γη‟ απηφλ.
Ξεθηλάκε ινηπφλ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνχ κέζα απφ ηελ επηινγή File-New-Web
θαη αξρηθά δεκηνπξγνχκε έλαλ ηζηφ κε κία κφλν ζειίδα (One Page Web).
Σν FrontPage ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηζηνζειίδα
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γξάςνπκε θψδηθα HTML. Γηα λα πξνζζέζνπκε ζηε
ζπλέρεηα λέεο ζειίδεο πεγαίλνπκε ζηελ πξνβνιή Πινήγεζεο θαη πξνζζέηνπκε ηε
λέα ζειίδα αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε κέζα ζηνλ ηζηφ καο, θάλνληαο δεμί
θιηθ ζηελ ζειίδα θάησ απφ ηελ νπνία ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ηε λέα ζειίδα.
Οη θάθεινη πνπ δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα κε θάζε λέν ηζηφ είλαη νη εμήο:


images: Έλαο θάθεινο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ γξαθηθψλ, φπσο
αξρεία ηεο κνξθήο GIF θαη JPEG πνπ πεξηιακβάλεηε ζηηο
ηζηνζειίδεο ζαο.

85



_private: Οπνηαδήπνηε αξρεία απνζεθεπηνχλ ζε απηφλ ηνλ θάθειν
δελ ζα είλαη νξαηά φηαλ ν ηζηφο ζα είλαη αλνηρηφο ζε θάπνηα
εθαξκνγή browser. Δδψ κπνξνχκε λα θξαηάκε ηηο ππφ θαηαζθεπή
ζειίδεο θαη άιια έγγξαθα ηα νπνία είλαη κφλν γηα δηθή καο ρξήζε.

ην παξάζπξν πνπ ππάξρεη κπξνζηά βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα index.htm,
αξηζηεξά κηα ιίζηα κε ηνπο θαθέινπο, ηηο ηζηνζειίδεο θαη άιια αξρεία πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ ηζηφ θαη ηέινο ηηο δηάθνξεο πξνβνιέο ηνπ FrontPage. Οη πξνβνιέο
απηέο είλαη νη εμήο:


Πξνβνιή ειίδαο: ηελ πξνβνιή απηή έρνπκε κπξνζηά καο ηελ ηξέρνπζα
ηζηνζειίδα ζηελ νπνία δνπιεχνπκε. Ζ πεξηνρή επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ
είλαη νπζηαζηηθά έλαο κίλη επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, εηδηθά ζρεδηαζκέλνο λα
δνπιεχεη κε HTML ζειίδεο.
 Πξνβνιή Φαθέισλ: Δκθαλίδεη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ
απνηεινχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηνχ, καδί κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην
θαζέλα.
 Πξνβνιή Αλαθνξώλ: Παξέρεη αλαιπηηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ ηζηφ έηζη
ψζηε λα βνεζήζεη λα ζπληεξήζνπκε, λα δηαρεηξηζηνχκε θαη λα ειέγμνπκε
ηελ ηνπνζεζία ηζηνχ (web site). Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά Broken
Hyperlinks αλαθέξεη ηηο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζπλδέζεηο νη
νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ.
 Πξνβνιή Πινήγεζεο: Δδψ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηε δνκή ηεο
ηνπνζεζίαο ηζηνχ (web site) δηεπζχλνληαο ηηο ηζηνζειίδεο ζε κηα πξνβνιή
κε γξαθηθή εκθάληζε παξφκνηα κε έλα νξγαλφγξακκα (ράξηεο
ηνπνζεζίαο). Μπνξνπκε λα κεηνλνκάζνπκε κηα ζειίδα, λα δηαγξάςνπκε ή
λα εηζάγνπκε ζειίδεο, λα αιιάμνπκε ζέζεηο ζηηο ζειίδεο.
 Πξνβνιή Δξγαζηώλ: Ζ δεκηνπξγία θαη θπξίσο ε ζπληήξεζε κηαο
ηνπνζεζίαο ζην Web είλαη αξθεηά πεξίπινθε ππφζεζε. Πηζαλφηαηα λα
πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρνληαη πνιιέο εξγαζίεο
ζπγρξφλσο ή θαη πνιιά άηνκα θαη νκάδεο πνπ ε θαζεκία επηηειεί
δηαθνξεηηθή εξγαζία. Ζ πξνβνιή απηή βνεζάεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη
λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη πνιιέο, δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο
εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ηζηνχ.
 Πξνβνιή πλδέζεσλ Τπεξθεηκέλνπ: Δπηηξέπεη λα εμεηάδνπκε ηε δνκή
ηνπ ηζηνχ θαη λα βιέπνπκε πψο ζπλδένληαη νη ηζηνζειίδεο κεηαμχ ηνπο.
Δκθαλίδεη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ
ζεκείν εθθίλεζεο ηε ζειίδα πνπ έρνπκε επηιέμεη θαη ελψλνληαο κε βέιε ηε
ζειίδα κε ηηο ζπλδέζεηο πνπ πεξηέρεη θαη ηα αξρεία πνπ πεξηιακβάλεη.
Δπεμεξγαζία Ηζηνζειίδαο
Ζ ηξνπνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο ζε πξνβνιή ειίδαο είλαη παξφκνηα κε
ηελ εξγαζία ζε έλαλ ηππηθφ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο είλαη ην Word. Απηφ πνπ
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βιέπνπκε είλαη πεξίπνπ απηφ πνπ ζα εκθαληζηεί θαη φηαλ δεκνζηεχζνπκε ηε ζειίδα
ζην Internet θαη πινεγεζνχκε ζε απηήλ κέζα απφ έλαλ browser.
Κάζε ηζηνζειίδα πεξηέρεη ζπλήζσο έλαλ ηίηιν, ην θπξίσο θείκελνπεξηερφκελν ηεο ζειίδαο θαη θάπνηα ιίζηα κε ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ζειίδεο ηνπ
ηζηνχ ή web site εθηφο απηνχ. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα απμήζνπκε ηε
ζαθήλεηα κηαο ζειίδαο είλαη λα δηαρσξηζηνχλ ηα δηάθνξα κέξε ηεο κε νξηδφληηεο
γξακκέο, απφ ην κελνχ Insert-Horizontal Line.
Αιιαγέο ζην θείκελν κηαο ηζηνζειίδαο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηνλ ίδην
αθξηβψο ηξφπν πνπ γίλεηαη θαη ζηνλ θεηκελνγξάθν ηνπ Word, κέζα απφ ηα
εξγαιεία ηεο γξακκήο κνξθνπνίεζεο ή ην κελνχ Format (αιιαγή γξακκαηνζεηξάο,
ρξψκα γξακκαηνζεηξάο, ζηνίρηζε θεηκέλνπ, πεξηγξάκκαηα θαη ζθίαζε θιπ).
πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, κηα θαιή ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη φζν
ην δπλαηφλ πην επράξηζηε θαη θηιηθή ζηνλ ρξήζηε. Ζ ρξήζε θάπνηνπ θφληνπ
βειηηψλεη αηζζεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο. Σν ζσζηφ είλαη φιεο νη
ζειίδεο ελφο ηζηνχ λα είλαη νκνηφκνξθεο, λα έρνπλ ινηπφλ ηνλ ίδην θφλην.
Γηα λα θαζνξίζνπκε ηηο ηδηφηεηεο θφληνπ κηαο ζειίδαο, εκθαλίδνπκε ηελ
θαξηέια Background ηνπ παξαζχξνπ δηαιφγνπ Page Properties. Μπνξνχκε επίζεο
λα αλνίμνπκε απηήλ ηελ θαξηέια κέζα απφ ηελ επηινγή κελνχ Format-Background.
Έρνπκε δχν δπλαηφηεηεο: είηε λα επηιέμνπκε έλα ρξψκα είηε κηα εηθφλα ε νπνία ζα
εκθαλίδεηαη ζαλ θφλην.
Αθφκα θαη αλ δεκηνπξγνχκε θαη κνξθνπνηνχκε ηε ζειίδα λνκίδνληαο φηη
ρξεζηκνπνηνχκε έλα κίλη επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ζηελ νπζία ην FrontPage
δεκηνπξγεί παξάιιεια θαη ηνλ HTML θψδηθα, ηνλ νπνίν κπνξνχκε αλά πάζα
ζηηγκή λα εμεηάζνπκε θαη θάλνπκε αιιαγέο ζε απηφλ. Γηα λα δνχκε ηνλ HTML
θψδηθα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ ηξέρνπζα ζειίδα, θάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια
HTML πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο πξνβνιήο ειίδαο.
πσο πξναλαθέξζεθε, απηφ πνπ βιέπνπκε ζηελ θαλνληθή πξνβνιή
ειίδαο (θαξηέια Normal, ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο πξνβνιήο ειίδαο) είλαη
ε ζειίδα πεπίπος φπσο ζα εκθαληζηεί θαη ζην Internet ζε κηα εθαξκνγή browser.
Γηα λα δνχκε ζε πξνεπηζθφπεζε πσο πξαγκαηηθά ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα θαη πψο
ιεηηνπξγνχλ νη ππεξζχλδεζκνη, ηα δπλακηθά γξαθηθά θιπ. Θα πξέπεη λα αλνίμνπκε
ηελ θαξηέια Preview πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο πξνβνιήο
ειίδαο.
4.11.2 πλδέζεηο
Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλδέζεηο κε άιιεο ζειίδεο ηνπ ηζηνχ ή κε
ζεκεία κέζα ζηελ ίδηα ηε ζειίδα ή θαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο ζην Internet.
Ζ ζχλδεζε κε κνξθή θεηκέλνπ είλαη πηζαλψο ν πην θνηλφο ηχπνο ζχλδεζεο
θαη κπνξεί λα έρεη κέγεζνο απφ κία ιέμε κέρξη θαη αξθεηέο γξακκέο θεηκέλνπ.
Μπνξνχκε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνχκε θαη κηα εηθφλα σο ζχλδεζκν. Ο ηξφπνο
δεκηνπξγίαο ηεο ζχλδεζεο είλαη ν ίδηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο:
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1. ε πξνβνιή ειίδαο επηιέγνπκε θείκελν ή ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε λα
κεηαζρεκαηίζνπκε ζε ζχλδεζε ππεξθεηκέλνπ
2. Δπηιέγνπκε ηελ εληνιή κελνχ Insert-Hyperlink ή ην θνπκπί Hyperlink απφ
ηελ γξακκή εξγαιείσλ ή ηελ εληνιή Hyperlink πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ
θάλνπκε δεμί θιηθ ζην επηιεγκέλν θείκελν ή εηθφλα.
3. Δπηιέγνπκε έλαλ πξννξηζκφ γηα ηελ ζχλδεζή καο είηε κία ζειίδα απφ ηνλ
ηξέρνληα ηζηφ, ή κία ζειίδα απφ ην World Wide Web, ή κία δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ή έλα αξρείν ηνπ ππνινγηζηή ζαο.
Μπνξνχκε επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζειηδνδείθηε (bookmark),
δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε επψλπκε ζέζε κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηή ζαλ πξννξηζκφο κηαο ζχλδεζεο ζηελ ζειίδα (π.ρ. αλ
ππάξρεη ιίζηα κε νλφκαηα ζπνπδαζηψλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
ζειηδνδείθηε πνπ ζα καο πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζηα νλφκαηα πνπ αξρίδνπλ απφ Π)
Σηο ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ηζηφ κπνξνχκε λα ηηο ειέγμνπκε
θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε ηφζν ζηελ πξνβνιή Πινήγεζεο φζν θαη ζηελ πξνβνιή
πλδέζεσλ Τπεξθεηκέλνπ.
4.11.3 Πίλαθεο
Οη πίλαθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έλα απνηειεζκαηηθφ
εξγαιείν γηα ηε δνκή κηαο ηζηνζειίδαο. ηελ πην απιή ηνπο κνξθή νη πίλαθεο
βνεζνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θειηά πνπ δηεπζεηεκέλα ζε γξακκέο
θαη ζηήιεο. Με ην FrontPage κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο πίλαθεο πην
ειεχζεξα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αφξαηα πιέγκαηα ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ πάλσ ζηηο ηζηνζειίδεο κε πην θνκςφ θαη
νξγαλσκέλν ηξφπν.
Πίλαθα δεκηνπξγνχκε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: κε ηελ εληνιή κελνχ TableInsert-Table ή κε ην εηδηθφ εξγαιείν ζρεδίαζεο πίλαθαTable-Draw Table ή κε ην
θνπκπί ηεο βαζηθήο γξακκήο εξγαιείσλ Insert Table (εηζαγσγή πίλαθα). Μέζα απφ
ην παξάζπξν Table Properties αιιάμνπκε ην ρξψκα ηνπ θφληνπ θαη ησλ
πεξηγξακκάησλ ηνπ πίλαθα φπσο επίζεο εμαθαλίδνπκε ην πιέγκα.
4.11.4 Frames
Δίλαη ε ηζηνζειίδα πνπ κε θιηθ πάλσ ζην θνπκπί ζχλδεζεο, αιιάδεη ην θεληξηθφ
ηκήκα ηεο θαη εκθαλίδεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα ζέκα ζρεηηθφ κε ην θνπκπί πνπ
παηήζακε.
Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζειίδα κε Frames παηάκε
- File>New>Page
- Απ΄ ηελ νζφλε New θάλνπκε θιηθ ζην tab frames Pages
- ηε ζπλέρεηα δηαιέγνπκε ηνλ ηχπν ηνπ Frame πνπ ζέινπκε θαη θάλνπκε
θιηθ ζην ΟΚ

88

-

Βιέπνπκε δπν πιαίζηα ζηα νπνία ππάξρνπλ δπν θνπκπηά. Παηψληαο ζην
θνπκπί Set Initial Page εκθαλίδεηαη ε νζφλε Select File απ΄ ηελ νπνία
επηιέγνπκε θάπνην αξρείν ΖΣΜL ην νπνίν ζα ηνπνζεηήζνπκε ζαλ αξρηθή
ζειίδα ζην Frame

4.11.5 Σα ζπζηαηηθά ηνπ FrontPage
Σα ζπζηαηηθά (Components) ηνπ FrontPage είλαη θάπνηεο
απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ λα θάλνπκε πην
ελδηαθέξνπζα θαη πάληα ελεκεξσκέλε ηε ζειίδα. Δηζάγνληαη απφ ην κελνχ InsertComponent. Σα πην βαζηθά απφ απηά είλαη:



Μεηπηηέρ (Hit Counters): Σν ζπζηαηηθφ απηφ κεηξάεη ηνπ επηζθέπηεο ηεο
ζειίδαο ζαο θαη εκθαλίδεη ην πιήζνο ηνπο.
Κςλιόμενα πλαίζια μηνςμάηων (Marquee): Δκθαλίδεη ζεκαληηθά
κελχκαηα ηα νπνία «πεξλάλε» κπξνζηά απφ ηελ νζφλε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V

ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
5.1Γεληθά
Ζ επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία κηαο επηρείξεζεο κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ
είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ Μάξθεηηλγθ. ηε ζεκεξηλή επνρή ε
επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθα απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ κέιεκα
θάζε επηρείξεζεο.
πλεπψο ε αιιεινγξαθία θαη θαη‟ επέθηαζε ε ζχληαμε κηαο επαγγεικαηηθήο
επηζηνιήο, ή ε απνζηνιή ελφο fax ή ελφο e-mail ζεσξείηαη πιένλ κία δηαδηθαζία
ξνπηίλαο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, αλ ζέιεη λα
ζηαζεί ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ.
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζνχλ πεξηιεπηηθά νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε δεκηνπξγία κίαο επαγγεικαηηθήο επηζηνιήο θαη ελφο fax, ρξεζηκνπνηψληαο
ην WORD, ελψ ζην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην πξφγξακκα OUTLOOK
κε ην νπνίν ν ρξήζηεο δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα κελχκαηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
5.2 Γεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο
Μέζα απφ ην κελνχ Δξγαιεία θαη ηελ επηινγή «Δπηζηνιέο & ηνηρεία
αιιεινγξαθίαο/» ην Word παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηζηνιψλ θαη
θαθέισλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηο επηζηνιέο απηέο θπζηθά ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη αλάινγα κε
ηελ αηζζεηηθή πνπ δηαζέηεη, φπσο θαίλεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα
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Γεκηνπξγία κε COREL
Γεκηνπξγία κε ην θνπκπί WordArt

Γηεχζπλζε
ΣΚ
ΣΖΛ.
FAX

Θεζζαινλίθε …………

Πξνο
……….
……….
Θέκα:
Αγαπεηέ θχξηε (ή θπξία)

ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΣΟΛΖ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Ολνκαηεπψλπκν
Ηδηφηεηα
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5.2.1 Γεκηνπξγία θαθέινπ επηζηνιώλ
Γηα λα κελ γξάθεηε κε ην ρέξη ζην θάθειν κηαο επηζηνιήο ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ
απνζηνιέα ηεο επηζηνιήο, ην Word ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηή,
ρξεζηκνπνηψληαο
ην
κελνχ
«Δξγαιεία/Δπηζηνιέο
θαη
ηνηρεία
αιιεινγξαθίαο/Φάθεινη θαη εηηθέηεο» φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο.

Κάλνληαο θιηθ ζηηο Δπηινγέο κπνξεί λα ξπζκίζεηε δηάθνξα ζηνηρεία φπσο ην
κέγεζνο ηνπ θαθέινπ, ην χςνο ησλ δηεπζχλζεσλ θ.ι.π.

εκείσζε: ηνλ θάθειν, φπσο θαη ζηελ επηζηνιή, κε ηα εξγαιεία ρεδίαζεο
κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξα ζρήκαηα, λα πξνζζέζεη ρξψκα,
ζθίαζε θαη εθέ 3-Γ, ηα νπνία αθνχ ηα νκαδνπνηήζεη κπνξεί αθφκε θαη λα ηα
αλαζηξέςεη.
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5.3 Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνύ εληύπνπ
Αξρηθά πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην ζθαξίθεκα ηνπ εληχπνπ ζε κηα θφια ραξηί.
ηαλ θαηαιήμεηε ζηε κνξθή πνπ ζέιεηε, θάλεηε θιηθ ζην Πξνβνιή-Γξακκέο
εξγαιείσλ. ηε ζπλέρεηα ηζεθάξεηε ην Πίλαθεο θαη πεξηγξάκκαηα. Δκθαλίδεηαη ην
πιαίζην

Με ην κνιχβη ζρεκαηίδνπκε ην πιαίζην κε ηηο νξηδφληηεο θαη ηηο θάζεηεο γξακκέο,
ελψ κε ηε γφκα ηηο ζβήλνπκε.

Σν δηαθεκηζηηθφ έληππν ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ παξαθάησ εηθφλα






Παξαζαιάζζην ζε πιαγηά βνπλνύ
Νεόθηηζην
3 θξεβαηνθάκαξεο-αιόλη- Κνπδίλα
Κήπνο
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5.4 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ
Σα Windows δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ πξφγξακκα κε ην νπνίν ν ρξήζηεο
δεκηνπξγεί πεξίθεκα γξαθηθά, ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη είηε ζε επηζηνιέο,
είηε ζε δηαθεκηζηηθά έληππα είηε νπνπδήπνηε αιινχ ην θξίλεη απαξαίηεην.
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα γξάθεκα ζην Word θάλεηε θιηθ ζην ζεκείν ηνπ
εγγξάθνπ πνπ ζέιεηε λα εηζαρζεί ην γξάθεκα Απφ ην κελνχ Δηζαγσγή επηιέμηε ηελ
εληνιή Δηθφλα/Γξάθεκα Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πιαίζηα

ην θχιιν εξγαζίαο πεξλάκε ηα δεδνκέλα θαη απηφκαηα δεκηνπξγείηαη ην
γξάθεκα ζηε ζέζε πνπ επηζπκνχκε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI
ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
6.1 Γεληθά
Με ην πξφγξακκα OUTLOOK ηεο Microsoft ν ρξήζηεο νξγαλψλεη ην
πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, ηα δηάθνξα αξρεία ησλ πειαηψλ θαη νπνηεζδήπνηε
άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επηρείξεζε ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα ζηέιλεη θαη
λα παξαιακβάλεη ην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν, θαζψο επίζεο λα παξαθνινπζεί
ηηο εμειίμεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη.
Οη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζε θαθέινπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
απνζεθεχεη θαλείο ηα έγγξαθά ηνπ. Οη θάθεινη απηνί είλαη:
α) Αιιεινγξαθία. Γηα ηελ αλάγλσζε θαη απνζηνιή ησλ κελπκάησλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
β) Σν εκεξνιόγην. Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαληήζεσλ θαη ησλ ζπζθέςεσλ.
γ) Οη επαθέο. Γηα ηελ απνζήθεπζε νλνκάησλ, δηεπζχλζεσλ θ.ι.π. καδί κε άιια
ζηνηρεία πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ.
δ) Οη εξγαζίεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ιίζηαο εθθξεκψλ εξγαζηψλ.
Ζ θεληξηθή νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη
«Αιιεινγξαθία».

ηελ

θαηάζηαζε
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ηε παξάγξαθν απηή ζα αλαθεξζνχκε κε ζπληνκία ζηνπο θαθέινπο
Ζκεξνιφγην, Δπαθέο θαη Δξγαζίεο
α) Ο θάθεινο Ηκεξνιόγην
Ζ θεληξηθή νζφλε παξνπζηάδεηαη φπσο παξαθάησ:

Ο ρξήζηεο ζεκεηψλεη ηα πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ζα ζπλαληήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα
Σν πξφγξακκα δηαζέηεη εκεξνιφγην γηα λα
πξνγξακκαηίδεη ν ρξήζηεο ηα ξαληεβνχ

Κάλνληαο θιηθ ζην παξαιιειφγξακκν
εκθαλίδεηαη ην πιαίζην δηαιφγνπ
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β) Ο θάθεινο Δπαθέο
Ζ θεληξηθή νζφλε παξνπζηάδεηαη φπσο παξαθάησ:

Δκθαλίδεη φια ηα
ζηνηρεία ηνπ πειάηε

Κάλνληαο θιηθ εδψ βγαίλεη ην πιαίζην δηαιφγνπ
ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε

Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην φλνκα εκθαλίδεηαη ην πιαίζην κε ηα
ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θπξίσο θφξκα. Αλ
απαηηείηαη αιιάδνπκε θάπνηα απφ απηά.
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γ) Ο θάθεινο Δξγαζίεο
Ζ θεληξηθή νζφλε παξνπζηάδεηαη φπσο παξαθάησ:

Δκθαλίδεη ηα ζηάδηα ζηα νπνία βξίζθεηαη κία ζπλεξγαζία
Κάλνληαο θιηθ ζηε γξακκή εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ
πιαίζην ζην νπνίν θαηαρσξνχκε ηα ζηνηρεία επηζπκνχκε.

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θαηαρψξεζε
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