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&
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ΟΕΔΒ

Ι /ολι~ιt'(/ιι

- ΔΙ%TI~Ι

Ε-Ι

Ε-2

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

lιeader βλ. πρι'ιf)t:μα

Α

A/OIIa 10..

}Ο

HeIIa.)'('om 11 - /4.11 -15

animaIion 2-3, 2-16, 2-17,2-22

ΗeΙΙaψ,Κ'

animaIion 2Ο 2-17

ΗΤΜL

animaIion 302- /8

Hub βλ . καrανεμητιίς καλΙι)()ίων

animaIion Lell 2 - 17

hIIb. βλ .

animaIion parh 2-17

Ι· Κ

animaIion

KfIμt'\t)!) 2-23

/ Ι 1-14. 11- /5

(f/ypeI1exr Markup Language) 3- 17

καrανεμητιίς καλΙΙΑ"5ίων

/3-3

10- //, /0-12, /0-/3

/ΕΕΕ

animaIion χα(υχτήρ(ι)ν 2-19

inIegrdIed .rervia:~· digiIa/ neIwork. {9.,

A)"C/18-3,8-4

vπηιιεαίες ψηφιακής δικτι!ι.ωης

ΑΤΜ

/nremet βλ,

)'witL'lt /1 - /3

nnπωημέ\'ες

Διαδίκτυο

A\VC 10-12

/nremet Exp/orer 12- /0, 12- / Ι. 12- /4. /2- /6. 12-22

8

inremef δημΟΥ.(J«τικ6 7-3

backbone. βλ .

(ΧJχω::ο;{αλιιi δικτιΧ)l,

/5 DN / /-7. / /-9, / /- /0, Ι /- /3. 11- /4. / / -/5. 1/ - 17

Baud Rate 8-8

/5DN. βλ. Η'οποιημένες vπηιιεσίες ψηφιαΥ.lίς διr.nΚωης

RCD8-4

Java3- /7

Β- ΔΟΝ βλ. Ψηφιαχιί Δίκτω ε\nποιημένων ΥπηUΕοιιόν Ειυείας ZιiJνης

L

B/oom5- /9

U F / /- /4

Bridge βλ.

UTP / /-/4

ΥέφΙ'()(1

[Α ΡΒ

Bridge.~ fjl. ΓiΨlJQfς

Broadca,ting

Ne(w()rk,~' βλ . ΔΙΚfιη Μπι150σης

/ /-8

/eased /ine βλ.

μ6\'ψη μιnθιoμιΎη nvωειΊη
βλ. Τοπικ6 ΔίΥ.Τυο

C·H

Loca/ Area Network

CDDl 10.. 14

Μ· Ο

cίrω;r .~witchinf;: βλ . Μετα Υωγιί κιrιιλιVΜαroς

MAU /0-7. /0-/2

GatewaΥ~·βλ . Πιίλες

mes.sage switching βλ.

Gigabit βλ. Ethemet

Gίμbίt

57

Μ/Π

μεταγωγή μηνυμάτων

/0-/6

G/ob<JJ Nelw()rk.~ 11 -5

MS5 / /-12, / /- /3

H DLC 11 -8

Νer.';caικ

Communicator 12- /0, /2- / Ι. /2- /4

NFS /0-/3

Ι /ολι~ιt'(/ιι

- ΔΙ%TI~Ι

N1C βλ .

Ε- 3

Υ.(ίρτες δικηίι)υ

T-U

N/U 11- 12

TDMA βλ .

NUA 11-8

TlIick βλ . Er/JemeI TlIick

ω"l 9-4 .

Τιιίπ βλ.

9-5, 9-6

πρι50βαοη ι)ιαίρεσης χιχι\nυ

EtlIemeI Thin

OTEneI Ι 1- 14. 11 -15

ΙΓdίΙerβλ. Επίθεμα

P-R

Trdn:;L-eiven; / 0-3

paL"ker .\"wiIL·hing βλ .

μεταγωγή πακt'τωv

Unicσde

8-4

PAD 1/-8

V-Z

ΡΒΧ

νίΓΙυω ΟΓωίΙ

/0-7. 10-9

Pe~"()nal

WebServer /3-6, /3-7. 2/3-9,13-10

νίΓΙυω

/1 -7

Connecfion 11- 13

P/ιoιoCD2- 7

Vί.ςual

Ba,\'iL' 3- /0. 3- /8

pop-up me,\',~'age 2- 14

ν.ιιΆ Τ

11-5

ΡΡΤΡ

\Vide Area Nerwork

P~Έ

11- 14

\VίreΙe.'ι.ς

1/ -7. 1/-8

Nefwork βλ .

Ro.\,,~· 5- /9

X.2IIX.2/.bi~·

Rοuιerβλ . ι)ριψ ολ ι ιγητής

Α

7-15

Rouιe~' βλ . δρομολογητές

αωθητική

7- /4

S

αλλαΥιί πλιi\~)υ 2-22,

.lιΆ~·

αλληγορία

/0- /4

:;erver. I»..
.ιιϊgπaιίng

εξυπηΡεΤητιίς

ViI1ual Channel

.ιιΊοΙΙed AIoha

ι)Ι:κτυιι ααύ(Jματo

1/-8

αιοθιμπις

rourer. I»..

εξυπηΡεΤητιίς

Ι»' . δ{κτιχι f/)ρείας πεΡιοΧιίς

3-3. 3-4

αλληγορία λεΙΤΟ!J(JΥική 5-26
Cοnneι·Ιίοπ.ς

// -13

10- ΙΟ

αλληγιφία πλΟηΥηπκιί 5-26.
αλληλι:πιδ{υ(ΠΙΚΙΙΤΙΙfα

1-9, / -12, /-20. 1-21. 1-23

SNMP 10- /6

ιiμω/j εΠΙΚΙΙι\Υυνία μέσω

:;ωΓΙιm

(t\viyvroo/j 7-4

10-1Ι

.Iι·wiIL·hed

MulIimegabiI daIa

.Iι·ervia:

1/ -13

α\viδ{υ(f/j

5-27

lnIemeI 12-9

/ - /2

.Iι·wiIL·hing Νeιwοrk.ςβλ . Δι:κτl}() Mεrαγιιιγής

α\υζήTηf1η πλlj(J()q:οριιvv (ίω

.Ιι·wίιιήίng βλ .

IHVJf}nil(Jηι:J/j

Er/IemeI .Iι·wiIL-!ιing

6-24.6-26

lnIemeI 12-/2. 12-23

Ε-4

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

(Η'(Μωη 2-4. 2-12.
ανεργία

2-/3, 2-28. 2-31, 2-34. 4-3. 4-8

7- ΙΟ

ανθρωπιστικιί

γνιωτική ταξι\ημία

3- /4. 3-15. 3-16. 3- /7, 3-18, 3-19

γραμμή εργαλείων

/2- / /

/2-/ /

γραμμή καπΙιπασης

7- /0

αξιολιίΥηση

5- /9

γραμμή διευθύνι1εων

7-2

αντικειμε\ηοτρεφή Εργαλεία

αξία

γ\'ιωταή κατηγοιΨι 5- /9

12-/ /

γραμμήπλοήΥlJ(1ης 5-35

4-3

αξιολιίΥηση rιJπoυ ''ιiλψJ'' 6-24.6-25,6-26

γραμμή πτvoοι5μεHlυ μεHlιί

αξιολιίΥηση τιίπου "βιίrα"

γραμμή ι1ΙJ\'&οειον

απλή τηλεφωνικιί

6-24,6-25,6-26,6-27

γραμμή τίτλοlJ

am'bErfIj 12-4

απι)ρρηro ιι)ιωπκιί

7-4
12-15

ασύρματες ζεύξεις

12- //

μιας εφαρμογής πολψ t'σωv

4-3

γραφικ(12-3

6-19

ασύμμετυιι ιο()(ιιχ)πία

/2- / /

γραμμικιί χρωnδι(ιγραμμα, q:(ιοεων της (}\'(1ΠΙJ;ης της ΠΙΧιίτης tγ.δΟιJης

αποστι)λιί ηλεκτρ()νικ()ύ ωχUΔΡOμείι)!!

(Ιρχεία αοq:αλείας

/2- //

J

5-5

δείγματος μίγεθος

8-18

(LIJrι)IIu rIj διι)ρtkΙΚΙ/j σφαλμάτων

8-16

αυrι)HJμα δωλΟΥΙΚΙJ ΠΡ( )Υρ<'ψμιπα

7-4

2-25.2-29

δειγματοληψίας ρυθμ6ς

2-25,2-29

δημΙΟIJ(JΥία ιιποοελίδας

/2-/6. /2-17

δημιουΡΥία κεντρι%ιίς σελίδας

8
βαθμιίς αλληλεπι'ι)ρασης

δημοκρατία εικονική

J-20

/3-8

7-3

βαθμι"ς π()/ΜΙ/τος των πολυμαll,κιιίν ιποιχείων 4-12

δημ6σια δίκτιχι δεοοιιι'νων

fkίση πλιιι)(}((!()ριιιίν π()λψt'π(()v Ι -17.

δημ6πια δίκτιχι μεταγωγιίς κιr,...λιίιματoς

βασΙΚΙJ (ποιχεία του /n/emet

/2-2

1-8

1/ -6

δημ6aια δίκτοο μεταγωΥιίς πακέτιι)ι'

βιβλίο. 1f!ηφ/()π()ιημt'1~)

7- /1

δημοσίευση ιστοπελίαις

βιβλιοθιίκη ε\,ι)ς ((ίμου

7-11

δημοσίευση σελί&ις

/1 -6

/2-2/

/3-8

BO(J(xL; - Nι1roς 7-6

δημ6σιο f.ιϊιλεyόμ ε'\'o τηλεφωνα6 δίκτυο

Γ

διάγ(Ίαμμα ροής

ΥέΨΙΙ)(1
ΓiφlJQες

/1-4

4-20

διαΥ(Ίάμματα2- 7

/ /-3

διαδικασία αποθή'"ει.ιοης τιογ π(χοτ6τυπων αρχείωγ 6- /9

10-4

γλιιXJσα αΥΥλική

1/ -6

7-9

διαδίκτυο

9-8

γλιιXJσα ελληναή

7-7

διαδρομές πλoήyηnης

γλιιXJσα ι1ε\'(φίων

3-4. 3-/8

διαΚ(ΊΙ ΤΙ1 μέσα

1-8

1-18

Ι /ολι~ιt'(/ιι

- ΔΙ%TI~Ι

E-S

Δ ιαμιίρq:ωση

48/58 8- 15

Δ ικτω μεπίι)οοης

Δ ιαμ(ιρq:ωση

Delay Modu/ation 8-14

Δ ίκτω ορωμιίς

Δ ιαμ(ιρψωη

ManL'heMer 8- 14. 8-15

Δ ίκτω τοπικιί

Δ ιαμ(ιρq:ωση

NRZ-L 8-14

Δ ιπλή αρτηρι'α κατανεμημένης ΟIJΡΙJς

Δ ιαμιίρq:ωση πλΙJωιις

Δ ιαμ(ιρΨικιη ΨJοης
δια\\ιμή

9-3. 9-8. 9- /0

ι'jομιί απλής οθιίνης

8-16

8-3. 8-4. 8- ιο. 8-12

5-19

ι')οιμιί γραμμικής πορ(,ιχ}ί(ωης 5-20

8-16

ι')οιμιί γραμμικής πορ(,ιχ1ί(ωης με ι:ιλμα τα5-2 Ι

6-23

διαvιηματυ::ιVιί Ι;ΙΥ-ιί\Η!ιψχείο

2-4. 2-5. 2- /Ο. 2-1Ι

ι')οιμιί δένδρο υ 5-2/.

5-22

δια(1ιίνδεοη

(hyperlinking) 3-7. 3-8, 3-9

ι')οιμιί διy-τιJι.,ι, 5-22. 5-23

δια(1ιίνδεl1η

1- ιο

ι')οιμιί ισωαελι'ι\ις

12- /7

ι')οιμιί ληι)(~ίρ( )υ 5-24

δια(1ιfL'δεl1η βαI1lΚΙ)/; ΡVΘΜι,ύ Ι 1-9
δια(1ιfL'&nη πρωτειJι.,ντι'ς ρVΘμOΙ!

11 -9

ι')οιμιί πλι'ιΓιφης 5- 19

διατάξεις ΙΤλOλικιiιν ε(ψωτηρίων

13-2

ι')οιμιί του

διιΧlOΥ-αλία. παραδοοιακοί τριίποι
διει!θιη'(1η ΙΡ

7-12. 7-13. 7-14

13-4

διει!θΙMlηπαΡOχi:α
διει!θΙΜlη χρήιπη
δ{Υ-τοοΑ ΤΜ

/1 - 12

ι)ιοδΙΙJιπατη τεχνική ελέΥ!.ου ισοτιμίας

8-15

Δ ιαμιίρq:ωση συχν(ιτητος

9- 10

9-2

δ{Υ-ΤΟΟ χ.25 Ι

ι)ρομολΟΥητής

/1 -3
6-21

Εθνικιί Δ ίκτω Έρευνας κω Εχ\nλογι'ας

3-6. 3-9

εικι)'Ι'ι'ι)ιι)ι, (αλληΥι )ρία)

11-11. 11- 12

1-8

ΕΙΚΟ,l,ΙΥ-ά Ir)tιonXIJ Δ{Υ-ΤΟΟ

εΙΚΙ)"Ι,Υ-ή παιδική XU(XJ

10-5. 10-9

δ{Υ-ΤΟΟ ενσύρματα

δ{Υ-ΤΟΟ μηrροπολιrΙΧΙJ Ι ι -2, Ι 1-12.
δ{Υ-ΤΟΟ υφηλής ταχύτητας

10-13

Δ {κτω μεταγωΥής

9-9

εΙΚΟ"ΙΥ-ιί κιτ/λωμα Ι 1-7
εικι)\ηοτοιχείο

εωι'ιδημα

9- 10

Δ {κτω ευρείας πψιοχή;

11-13

9-8. 9- ΙΟ

2-20. 2-21

7-8

εΙΚΟ\\'ΧΙJρrης

9-9

Δ {κrιx) δορυq:ορι.Υ-ιί

εΙΚΟ"ΙΥ-ιί

11 -2

11 -14

7-8

εΙΚΙ)"ΙΥ-ή πυαyμαηy-ιίτηrα

10-6

δ{Υ-ΤΟΟ ει'ρείας περιοχής

Δ {κτιη ασύρματο

10-4

Ε-Ι

12-8

δ{Υ-ΤΟΟ αoι\ιμαnι

Δ ρομολΟΥηrt'ς

ε'ιχειρίδω χρήιπη

/2- 7

11-12. /1 - 13

δ{Υ-ΤW Ι'eΙΙ-ba~'ed

Intemet 12-2. 12-3

2-4, 2-8. 2-9, 2-12

5-25

7- ΙΟ

f:/.παίδειxJη

7-2. 7-12

11-15

Ε-6

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

ΕΛΟΤ9288-4

εργαλεία ζωγραφικής

ελλην/Υ.ιί δΙΚ Τ lJ(i;{ιί ι'θ\~)ς

εvf:!ΙJλι:αωοη

2-5

εργαλεία σχεδίασης 2-5

7-7

έρωnι χρηorιoν 4- Ι Ι

9-4

nnποιημένες ιmηρωίες ψηφιαΧής δικτιΧιΚ!ιις

(lSDN) 12-4

ωωτεΡlΥ.ή αξωλιίγlJOη

6-24.6-26

n~ίτηrα ιχμιυς έργου5- 12

ωφυlα συλλογικιί

n~ίτητα ι;. .μιυς oθr.ίνης 5-12

ηλεκτρονικιίαλληλογραφία

ΕξυπιιρετηΤt'ς αρχείων

ηλεκΤΡovικιί δωΨΙ\'εω (αλληγορία)

10-3, 10-4

ΕξVΠljρετηΤt'ς εxrIJJrril(1f/ιJV

ηλεκτρoνικιJ rαχυδυoμείo

10-4

ΕξυΠljρετηΤt'ς fJ[ι;{/ιιν(()ν/(iιv

7-8

θερμά σημεία

10-4

1-10. 1-/7, 1-19. 1-23

θερμές λέξεις Ι - /Ο

Εξυπl/ρετητt'ς τερμαπκιον

ιδωrι] μοντέλα πλι)ιίγlJOης

εξυπηρετητιίς (~'erver)

εξυπηρετητιίς ωΤιxJιλίδων
εξωn:ρική αξωλιίΥηση

ιαορροπία ιΧ*ίνης

13-7

Κ

6-24. 6-27

10-3, }O· l/

καμπίνα τοποθt'τησης

Ι::ΙΤΙΛ'fχπιιμπή

S- Ι.3

ΚΙJΡT(l (αλληγορία)

ΚΙJρτα βίντεο

9-4

επιθέματα ι)ιω9ιη'l1Ε(ι)ν

επικοινωνία απι) πoλλoιJς προς πολλοι!ς

E.ιτi..ιτεδo δυ::τυου

7-16

1)-6

Ε.ιτίπει')ο εψLιψoyής
Ε.ιτίπει')ο IIεraqJo()(i;

κατανεμητής καλωδίων (IIub)
Κατανεμητής καλω)ιΊυν

9-4. 9-5, 9-6

κείμnη

bitmIJP 2-15

9-5

κείμnη ΡΟΓ 2-15

κειμι;~)υ επεξεΡ'f(ισία

9-5

9-6

9-5

γλείδωμα

2-15

6-19

γληριηnμιιJ πνωματική

9-4. 9-6

13-3

10-3

2-8, 2-14. 2-15. 2-23

E.ιτi..ιτεδo σιη'δωης δεδομένων

Ε.ιτίπει)ο φιxJΙΚιJ

7-4

10-3

κείμnη

Ε.ιτι,τει')ο ποροvoίι:ωης

Ε.ιτίπει)ο σΙΜίδου

3-6. 3-7, 3-8

2-35

ΚΙJρτες δικτιχ)υ

7-4

ε.πικ()ινωνιαχές lj{(L\~jrηrG;

13-3

ΚΙJΡT(l ήχου 2-25,2-29

12- /2

ε.πικοινωνία ΙJ\'α}"ωστική

11-5

5-5

Ε.ιΤΙJ\'αλήπτες

επίθεμα

5- 18

ιδιωrιχ(l δίκτυα δεδομένων

13-3

3-5. 3-6

12-4. 12-14

Εξυπl/ρεrητt'ς εf{XJΙΨΟΥιVv 10-4

10-3

12-7. 12-8, 12-14

7-11

κοινωνικt'ς επιδΡΙJαεις του

!ntemet 12-22

ι::πισιί\'αφη αρχείων σε μήνυμα

12- 15

κι)μβοι

Intemet 12-2, 12-3, 12-4

εργαλεία t:.ιτεξεuγ(f(fίας εικι)nις

2- Ι 3

κι)μβος

1-9, 1- /0. 1-17. 1-20

Ι /ολι~ιt'(/ιι

κιιμβος

- ΔΙ%TI~Ι

Ε- 7
Μι)ντίλο Eπ/κι)ι,~o"ίας Δεδομένων

9-2

κουλωι\ια

κρυπroγρ(.ιφηση

8-2

μονπ'λο της ι)ιαδικασίας ΙΛ~1ττ υξης μιας εφαρμογής πολυμέσων 4-3

7-4,7-6. 7-8, 7-9. 7-12
6- /9

Jγ·ο

κιf)ερ\~)πειραrές 7-5. 7-6

\υητική θιJιλλα ytη'ησης ιδεΙιίν (brdin.Hoπning)

κιΟΟ/κας ΗΤΜL

Νι5μος των φηφιακιιίν μέσων 6-3

12-6, /2-/7, /2-22

οικιηυμία

Λ-Μ

λnωιυΥικιί σύστημα δικτύου
λnτοιυΥικιίτηTΙJ

ολοκλικ)(οοη

/0-4

Oπτικiς ίνες

3-6. 3-9

Mεrαγωγιί κυΥλιψαως
Mεrαγωγιί μηνυμάτων

5-6

οπτιχι'ις πί'Φω περ/εΧιJμί... ·ων4- 16

7- /2

μΗ:Ιοδος κιτ/λ/κιιι! πλειηΥσματικιιι! tiiγxI)I]

Mεrαγωγιί πακέτων

8-17

oπτιχι;i κtW(JΟ

CD_ROM 6-20

μάθηση. σιχπήματα

8- /7

oπτιχι;i βι:.ιρος 5-5

7-10, 7- /4

μαζική παραγωγή

/ -9

Ομιιαξονικ(ι καλιι))ια

4- /3

λΟΥικιί διιiyραμμα (αλληγορία)
λΟΥοτεχνία

7- /0

8- /3

oπτιχι;iς προγιιαμματισμιις
IJ(JYIJ\YιKJIJ πλΙΗ.ιοφορι/(ίν

9-9

9-9

3-5,3-19

4- /5

Π

πι:φα)ομιο χωριιί

9- /0

7-3
3-20

μεπιδι)οη αμφίι)ρι ψη

8-7

Π(ηΓ,αίομιος Ιι1τιις

μεπιδοοη (ηΥλΙιΥ/κή

8- /5

παμι)ομιι)ς tγ..a:ψJλος

μεπίδι)οη αι1ι)Υχρονη

8- /0. 8- //

παιδεία

μεπίδοοη μη ταυτιίχρονη αμφίδριψη

7-15

7- 12

ΠΙJνελ χεψιομιιίν 5-35

8-7

μεπιδοοη μι)"ι'ιδρομη

8-7

παραγωγή

μεπίδι)οη παράλληλη

8-6

παιιαλαβή ηλεκτρονικοl! ταχυδρομείου

μεπίδι)οη σειριακή

μεπιδι)οη φηφιακιί
μεrαμιίρφooη

παράμεrρoι

8-6

μεπίδι)οη ιn!Υ',.(ιιο\'η

2-22

παρ/ιχt'ας lnIemeI

8- /4

/2-4. 12-7

πειιυτές πληροφ)ρικής

2-22

μεrαρρύθμιση εκπαιδευτικιιι! σιχπήματι)ς
μεrαύq:ος 5-13.5- /4. 5- /5

7- /2

περι{Χ:ιλλονδιεπαφής

7-6

/-9. 1-20. / -214- /3

πεΡΙΙΧJλλοv εΡΥι:ωτηρίο/!

μη γραμμική OUYΙJ\~OOI} / -9. / - //

/2-4

12- /5

DNS 13-5

παιιαμιιρφωση

8-4. 8- //

μιινψη μωθωμένη OIJ"δEIJI}

4-3

13-2

4-8

Ε-8

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

πί\υκας Ήαω\\ιμής

/3-3

πί\ΎJΚας"Έχιιrθέλω-πρέ.πει ,. 4- Ι

πλΙJτος

7. 4-18

8-5

ΠOΙιίτηfα της πλη(ΧΧ{Ί.ψίας
π(ιλt:μoς πληρο({;ι(}ιιόν

7-6

7-8

π(ιλιτωμιΧή rαυτ6τηTα

πoλιrιoμι'ίς
πολυμέσα

SMTP 12-7

πικο(ι)κολλο

TCP 12-6

πικοτι)κολλο

TCP/IP 12-5, 12-6

πικοτι)κολλο

UDP 12-6

πικοτ(ικιιλλιι διειiJέτιισης Ι)ΙΗΥμικιιι} υπι)λι)yιrπή ΙJΠη(}ωίας

7-3. 7-8. 7- /2

πολίτης. ()λΟj{λl/{)(φt:\~)ς

πολιτισμική ρήξη

7-2

πικοτι)κιιλλο

7-16

7-15

ΠΙJλες

10-4

ΠΙJλη

11-3

ΠΙJλη

13-5

Ρ·Σ

ραχoκoκαλιιi δικτύου

1-8. 1-23

πολυμέσων Ι::ΙΤΙΛΥJaf(lο/j
πριίΥραμμα πελάτης

ρυθμίσεις δικτι:,ιι}

7-15

12-3

13-4

ρυθμίσεις δρομολΙιΥητή

10-4

13-6

πριιδιαΥε}'ραμμένες διατιjξεις οχιιλικιiιv εΡΥΨΠιjρίων Ι 3-2

ρυθμι)ς μετάδοοης

προδιαΥραφές λει ωΙVΥιχι5τηrας

Ρυθμι)ς μετάδοσης πληροφ)ρίας

πρι'ιθεμα

4-21

σαικι)τής

9-4

Π(Κ)]f(lytJνδα

7-5

8-8

2-4, 2-6. 2-12. 2-14

σιλίί)α (αλληγορία)

πρι'ιο{ι«αη διαίρωης συχνπτητuς
πρι'ιο!χωη διαι'ρωης χρι')\nυ

10-8

10-8, 10-9

σε\'ΙJρω (.κΠρι:;)
σε\'ΙJρω 4 -20

σταθμοί εργασίας

πρι)α(()πικιίτητες 5-28

στιίχοι

10-3

4-8

πριίτωτα

9-7

Σιηr..ιεντικoτές

/0-3

πριίτυπο

M/D l 2-25.2-26,2-27.2-28

Σl!Y.Xuο\'ιομιiς

8- /0

4-7

3-6. 3-7. 3- ΙΟ

3-4. 3-8. 3-13. 3-16

πρ(laιοπικοί υΠOλOYlIΊτές }Ο-3

ΠΡΟίΝιιλΟΥισμπς

συμμετρική ισορροπία

π(κι)τιίκολλο

9- 7

συμπίωη2-8.

πι)(()τιίκολλο

DHCP 12-7

συναισθηματική ζωή

ΠΙΚιJτιίΚOλλo ΠΡ

12-6

π()(()τιίκολλο ΗΠΡ

/2-6

Σιh'δωμoι

5-5

2-9. 2-11, 2-29. 2-32. 2-34. 2-35
7-16

10..3

σύ\'δωμος Ι - ιο.

1- 17

Π(ΚιJτιίΚOλλo ΡΟΡ

12-7

Συ\'Ηπραμμέ\'α ζεύγη καλΙι~)ίων

πικοτι)κολλο ΡΡΡ

12-6

συνεχή μι'αα

πικοτι)κολλο

SLIP 12-6

8-9

1-8

συνθεrιΚ(ί μέσα

1-9

8-17

12-7

Ι /ολι~ιt'(/ιι

- ΔΙ%TI~Ι

συHlμιλία μέσω

Ε- 9
φύοη αvτικειμί,\)υ 5-5

JnIemet 12- /6

σύvrαξη μηνΙ:'/1ατος (ηλατρονιχού)
σV(f'Αευαοία

χεtραφέΤψ1η

8- /8

σύστημα διαχείρισης αρχείων 6-18
συστήμα τα (H'(l.ιττυξης πολψι:'aιον

1-4, /-6. 1-7
/-4. 1-5

7- /2

χ(κ)νοι} (κ)ή (αλληγορία)

χρυσή έΥ. ι')οση

σf.ει5Ι(ιΥ(ΚJμμα πλ(ι\\ ) ι} της εψψμΙιΥής

4- 19

σf.ε&αση4 -3.4 - 12

4- /9

XωΡljIικι'ιτηrα κα\'(ιλιι)ύ

Tεuμ ατική αντίιπαl1η

ιjJηφιακι) βίντεο

7-1. 7-2, 7-3. 7-4

τοπολογία αρτηρίας
τοπολογία αστέρα

7-16

10-6. /0-9

/0- 7. /0-9. 10-1/. 10-12

τι/πoλOγίαδι'Jχωλίoυ
τι/πι)λογία δίw{κ)υ

10-7, /0-/2

10-6

roπoλoγίαδι.πλOύδι'JχfIJλίoυ
τικ /ποπι)ίΙjl1η aελι'ι5ας
τικ)πι)ς ι)ιιι\'/ιμής

10-6.10-/4

/3-9

4- /2

Υ-Ω

υπερκείμενα

1- /0

υπερμέοα Ι - Ι

/. 1-/2

Υποδ{κτικ) επιχοιπονίας

9-2

({XJaIj 8-5
φ/λ ΤΡΙJριομα πληριιqXιριpης

8-9

2- /9

7-4

12-9. 12- /0. 12-14

2- J3. 2-20

2-3/. 2-34

Ψηφιακι'ι Δίκτ ικ) Ε\\)ποιημι:'1'(ον
νιηφιακι) σιίμα

YJIIJQfQIIirv Ευρείας ZfiIVIj; //- JO

8-5

ιjJηφιακι)ς ήχος

//- JO

2-3

ιjJηφιακή φιυΤΟΥ(κιφικιί μηχανή 2-4.

10-3

τεχνολογία. ΙJ.Πoμυθoπoίψ1η

3-6. 3-/2

Ψηφιακι) Δίκτιχ! Ε\\)ποιημι:'\'(ον Υπηρωιι,'ιν

νιηφιιική ευ::(ινα

Τ

4-3. 4-5

2-4, 2-8. 2-9, 2-11. 2-3/.2-32

XIV(X/IJ (HΎtπα(Kίιπαaη

σχε&αση της εψψμι)γιίς επί χ(ιρτι/υ

4-6

6-26

χρωμιπικι'ι βάθος

8-5

φυλλoμπρηrι:'ς

2-5. 2- Ι /

χ(κ)"ιιδΙΙJ γιυμμα των ({IIJorιov α\'(ίΠfΙJ;ης

σιχπήμαnι πα(κ)υσίαaης πολυμέσων

τεχνολογία

2- /8

Χ(ΚΜιδΙΙJ γιυμμα διαχείρισης της πα(lαγωγιίς

9-7

συχν(ιτηrα

φιοroρεαλιστική Uιίε/Y./'ινιση

χαρτoY(υφικrjlι'ι ειΧΙ)"α/αρχείιι

6-21. 6-22

Συο;::ευές ι::πυ::οι\'(υνίας
Σ ΙΧΠΙJοεις

12-15

2-24, 2-25. 2-26. 2-28

ιjJηφιιιY(υφι.κιί εικ(ι\υΙαρχείο

2-5. 2- //

1/0λΙ '/1i'ΙΙ(J

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πολυμέσα
Ο κόσμος των πολυμέσων
ι. Εισα γωγή στα Πολι'μέσα
Τι εί\'αΙ τα πολvμέσ«:

1-2

Το υλικ6 Ι -3
Υπ()λΙ)Υιστιχι) alxπήμαrα πι)λΙ'/1t'aων

1-4

Συστήματα παρουσίαaης πολυμέΠ(ην
Συστήματα α\'(ίιττυξ"ης πoλVΜέσων
OQωμοί

1-4

1-6

1-8

Μέοο κιιι πολvμέσ(i

1-8

Βιισιχιι χιιoιικτηoωrι.κά τω\' συστημάτων πολυμέmLJν

1-9

Κείμη'ιι κιιι vπειι-κείμη'(( Ι - /Ο

MfOO χιιι ΥπεωΙfσα / - Ι /
Το6ποι παοουσίασης τιις πλ/}{ιοφ:ψίιις / - Ι2
ΚατηΎΟ()ίες εψψμoyιiJγ πολVjιέσ(ι)ι'

/- 13

ΚατηΎΟ()ίες πολυμέσωνα\ύλογα με τογ το6πο δια\Όιιής Ι - 14
Κατηγορίες πολVjιέοωv(n~)λογα με τη χρήση
Xα(1αxTljQισrιxι) πολυμέσων

- (}ΠΕ(ιμέπων 1-17

Δ ιψιχι) χα(JαχΤlJi!ιοrιχά των πι)λυμt'πων
Ο {kιOμός ιιλληλεπί(\ιιιοης
Το πευιβάλλο\' (}ιεπαφής

2.

1-14

1-17

/ -20

/-2/

Τα δομικά σΤΟΙΧΕία των πολφέσων

Etx6\'f; και Υιιαφι γΔ 2-3
Η ψηφιακή εικ6\'α

2-3

Μορφές ψηφιακής tΊκόΙ'ας

2-4

ΛΟΥιπμιχ6 δημΙΟVΟΥίας ψηφιακιiJν ει χ6νων 2-5
Συμπίεση εικ6νιις 2-8

- Δ ί% n~ι

ί

jj

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % n~ι

ΧρωμαΤΙΚΙJ μοvriλα

2- /0

Τύποι αρχείων yuarptxIiιv 2- //
Εικι)νες απι) το φωικπ κιίι1μο

Το κείμε\'Ο

2- /4

Αnίmωίοn

2- /6

Τύποι

2- /2

anim1ltion 2-17

Αιιίl1l8tίοn δύο ι}ιαστάσειι)\ι

2- /7

Αιιίl1l8tίοn τρ/(ίιι ι ι}ιιιστάσευ)\ι 2- /8
Αιιίl1l8tίοn χιιιιακηίιιι:υ \ι 2- /9

Α "απαοάσταση χιVρoυ 2- /9
Εικονική iT(J«YjJarιx6rIJra

2-20

ErbIr.J εφέ απίπιΜίοπ 2-22
Animation κειμέιnυ 2-23
Ήχος

2-24
Ψηφιακιίς ιίχος

2-25

ΛΟΥισμ ι,κό επεξεΡΥιισίας τίχου 2-26
Τύποι αoxείιvιι τίχου 2-28
Κάρτες τίχου 2-29
Βίι'ΤΕΟ

2-30

Ψηφιακ6 IΚvrEo

2-3/

ΕπεξεΟΥασία ψηφιιικούβίvrεο
Σ Ι'μπίεnη βίντεο

2-32

2-34

ΧαιιακτηριστικΙΙ κιιρτιον βίντεο
Πρ6τυπα ουιιπίεοης βίιπο

3.

2-35

2-36

Λογισμικό σvγyραq:ής πολυμέσ(ΙΗ'

ΕΙ(ίαΥωΥή

3-3

Κατηγορι'ες ΟJJ}'}'ιιι:;ιφικιιίν εργαλείων πολυμέσων

3-3

ΚιιτΤ/γιψίες ιJtrΠΙΙΙ:1φιXΙVΝ εΙΙΥιιλείωι' πολυμέσωι' με κοιτήρω το πooγιιι:ψμιιτωrι.κό εΟΥαλείο

3-4

ΚιιτΤ/γιψίες σtrΠΙΙΙ:1φικιVΝ εΙΙΥιιλείωι' πολυμέσωι' με κοι τήρω τις ι}υωτότητες Κril την πολ ιπτλοκότητα

3-5

1/0λΙ '/1i'ΙΙ(J - Δ ίκ n~ι

ΚιπηΎουίες nI!'(}'(J(lrpIxriιv ι::uγαλείω1' πι)λυμiσω1' με ίφιτήuιι) την αλληΥι)υία που XUIIaIμonoII JI!v 3-6
Ε(J';'αλεία ηλεχτρονικιίς διαq:{ιvειας 3-6
Εργαλεία κάρτας ή αελίδας

3-7

Εργιιλείιι λογικο ύ ι)ιuγΙ)(lμμΙΙΤOς Υί εικο\,ιι)ίου

ΕυΥιιλείιι ('οής χιιόωυ ή ΧΟΟ\,()ι)ΙΙΙι)ιιόμο υ
Α \ιτι,κειμεωοτυεφή εOγαλείrJ

3- //

3-/2

3- /4

ΓλιΟΟσες Πιιογιιαμματιομού 3- /6
Πολuμt:σα στο

[nlemel και

το ΙVeb

3-20

Α νάλυσ,,-Σχεδiασl, εφαρμογών πολυμέσων
4. Μεθοδολογία σχcδί«σιις cqαρμογώv πολιrμi:οωv 4·3
Μι)ντέλι) διαι5!κασίrJς αν{ΙΠTIJ;ης εψψμΙψlίιν πι)λUΜiσων 4-3

ΟμΙJδα αν(ίπτυξ"ιι; πολ UΜiaων 4-4
ΠροϋπολΟΥωμιΊ;

4-7

Α\uλωη4 -S

Που είμιιστε κιιι τι θέλουμε 4-8
Τι μπο()()ύμε \'(1 φrιιΊξoυμε 4-8

Η ωUγ/.η γιιι το προ ί ο ν 4-9
Τι θέλουν οι χοήστες

4- //

Προφίλ του πιιοϊ6\ιτος 4- //
Σχεδίαση 4-12
EJrιλογt:ς ανάπτυξη; πρo ϊ6vτoς

4-12

Επιλογιί α υΥΥραφικού εργαλείου 4- Ι 3
ΣΙψtwρωση Π()(ιίτων υλΙιίν 4-/4
Ορ}'(lνΙΟ(ίη ncutfxtIμt',t)!)

ΣχεδιααμιΊ; επί lIJUfOIJ

5.

4- /5

4-19

Σχεδιασμός του ΠΕριβάλ λοντος διεπαqής
Εμφ{ι \'ιοη πεοιεχομέωυ 5-3

ίίί

ίν

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

Ρύθμιση πλιιήΥησης 5-16

Γ\ΥιΧπιχές rαξινoμίες 5-19
ΕΙΧ()Η)χάρπς Ι Αλλf1}'ΟQίες
ΕΙΙΥοωμι,χή αχεr)ίιιση

5-25

5-29

Υ;'οποί"σl/ εφ(ιρμογής πο},υμίσων

6.

Πα{J(lγfιJγή
ΕΙΟΟΥωΥή 6-2

Χτίζοντας μια fqvJU/ΙΟΥή πιλότο

6-4

Διαχείριαη ιιρχείωγ 6- 18
Διιινομιί

6-23

Αξωλι)Υφη 6-24

Οι εφαρμογές πολυμέσων στ" ζωιί μας

7.

Οι fquρμογiς πολυμ έοω\' στη ζωή μας
Θεός ή ι}ιιΊ{Χιλος;

7-2

Έλλειμα ή περίσσεψα ι)ημοκρατίι.ις:
Οι ατομικές ελευθερίες
Οι

vt'f;

7-3

7-4

ψηφιι.ι%t:ς τεχνολογίες ως εργιιλείο πολι τικής δρασης

Πλούσιοι χω φτωχοί
Πόλεμος

7-6

Των ΕλλήνΙΙΛ'ΟΙ κοινότητες ...

7- 7

ΤΟ τέλι)ς της Πιιλι rιoμικής (}\'()μΙΙΙΟΥένειας;
ΤΟ τέλος της yλ(ι)(Wικής Παβ/λ:

Eρyαoiα

7-5

7-6

7-8

7-9

7-10

Τα πολυμέσα Οα (/\'Τικιιταστήοοt!\, rιι {'ίιβλία Και τις εφημευίι}ες:
Η μάθηση, η ι)Ιι'Χιακαλία, το σι.ολείο και η εκ.παίδεωη

7- 11

7-12

Ποιές οι εJfι.πnύσει ς τω\' πολυμέσω\'στη\' καλλιτεχνική δημωl.l(Jγίιι;
Το

fnremer προκαλεί r.ατάθλιψη: 7-16

7-14

1/0λΙ '/1i'ΙΙ(J - Δ ίκ n~ι

Λίκτυα
8. EπIΚυlnl)νίι:; Λ ι:ΟΟμ';}'(l)ν
ΜΟ\7ι1λο ι:πιχοι \ηη'ίας ι)εδομΙ:\'ιιη'
κιαι/,κες

8-2

8-3

Στοιχεία Σημάτωι- 8-6
Mετάδorιη

8-7

Ρι'6ιι6ς μετάδοιτης
ΣυΥχρο ",ιομιίς

8-9

8-11

Α \'(ιy\~iιρωη και δ/ιίρθΙΊ,υη a({Xιλμι]τιvν

Δ ωμιίΡq'ιvση ψηφιωα/ιν σημάτων
Μέοο iIεTίIr)()(JIj;

9.

8- 13

8-15

8- 18

Βασικές αρχές δικτιί(l)\'

Οοωμ6ς κι/ι ι)(ψι,κ(ι στοιχεία δικτύου ηλεκτυο\'ιχιίι\' ωroλΟΥΙΙΠΙίι\' 9-2
Πλω\'t'Υ. τήμιιτιι χιιήσης δικτύων 9-3

ΜΟ\7ι1λο ΙΙΙΙΧΙΠΥ.το\'ι%ής δ/,κnυυ 05 / 9-4
Η λειτοl.tιΥίιι των ι:πιπΙ:δων του μοντι1λου OS'! 9-5
Σοοτ(lιπις. πρ6τυπα και πυωτ6κολλα

9-7

ΚατηΎΟ()ίες δl%τύων 9-8

10.

Τοπικά Mxrvα
Δ ομικι] υλικι] τοπ/,κοι' ι)l%τύου
Aσιίρμιιrα τοπιχι] δι:χτvα

10-3

10-5

Τοπολογίες τοπι,κι/ι\'ι)ι,κnvv\'

10-6

Πυωτι)κολλα πυοσπέλασης στο μέσο μετι'ιδοσης
Τυποποίηση ως ποος ΙΕΕΕ

10-1 Ι

Τοπικά δίκτικι υψηλιίς ταχύτητας

10-13

Κιιιτήρια επιλογής τοπ/,κιΙΙνι)ι%τιΧv\'
Διαχείιιιση διχτύων

11. ΔίΚ ΤΙ!(t

10-15

10-16

Ε:ι'ρεί«ς περιοχής

Σwr.εOCς διασύνδεαης τoπιχιVν DI%TιXVl'
Aπαιτήnεις λoyιnμι%oύ

11-4

/1 -3

10-8

v

ν;

Η()λlιμι'ιΚΙ

- Δι % rι~ι

Δ ημιΊσιο επιλιγιίμnn τηλεφωνιxιj ι5Ικtιη 11-4
Ιδιωnχ(ι ι)/χτιχι ι5ιΛομί"\Υον

1 Ι -5

Δ ημ/Ίσια δίκ τ υα δεδομένων Ι

1-6

Δ ημόαια δίκτυα μεταγωγής πιαέΤω\'

11 -7

lJIryrtι1xa ι)ικται εν()ποιημέ\ΥΟ\Ι υπl/ρεσαύν

J1-9

Ψryrtι1κΔ δι:κτυ() ενοποιημένω\ι ωrιιυεσιιί!\' fVi}fiU; ζιιι\ιης

1J-10

Ce/l -ba.sedι}ίκτvα Ι ι - ι Ι
Εικονικά ιδιωτικά ()ί;aαι

11 -14

Δm'(/τ6 τrιrες δωσm'ι)εσrις στον Ελλαδικό χιi{)o Ι Ι -14

Κ ιιι τιίρια επιλογής δικτύων ε υρείας πεΡιοΧιίς ι Ι - Ι6

12. Λιαδίκτι'Ο lnIerIIet Χ(1Ι ι'πηρι:σίcς Π(!Qσrιθiμενης αξίας
Τα βαπικά στοιχεία roυ

lnfemef /2-2

Ου::ΟΥέ"nα πικοτοκιίλλων

TCP/lP /2-5

ΠυωτιΊ;ωλλα {XNIΚriIv υπικιεοιιον ω/ι

/n/emet 12-6

ΠυΙΊπιί;ωλλα πρoηyμι'ΠιJν vπηΡJ::οιιvv

lnlemeI 12-9

Η σιίΊ'δεσή μι/ς με το

Intemet ΥIΙ.1

τις βασικές υπηυεσίες

Γω \Η ι)ημιοV(ιγήοοvμε τη ι}ιχή μιις ιστοσελίδα στο

Οι ΚΟΗΥ!Μκές επιδράσεις ιιπ6 την εξώτλωση του

InIemer 12-17

InremeI 12-22

13. Το σχολικό εΙΥΥιισιήριο
Το περιβάλλον του εργαστηρίου μας
Οι ριi!μίσεις του ι}ιχτΟΟυ μι.ις

13-2

13-4

Οι ριi!μίσεις τουδρομολΟΥητιί

/3-6

Πιi>ς μπορούμε να κάωυμ ε ι'να σταθμ6 εργαπίας

Παραρτήματα
Βι{)λΙΟΥρ«φία Π -2
Π ηγές οπτικοποίησης Π -4
Γλωσσίφιο Π -6
ΕVi)ετιίοιο

6{xn\' Π - 16

12-10

/3- 7

~Φλίo "πολυμέσα-δίκτυα"

Κεφάλαιο

1

Εισαγωγή στα 'Πολυμέσα

Η()λlιμι'ιΚΙ

1-2

Στόχοι
τάσεω\' για τα Α ΕΙ κω ΤΕ/. Η Α νιιστασία είνιιι ευτιrιωμέ\'η γιατί οι κ6ποι της

Μπι'! τη\' ολοκλήικωη του κεΨiλαίου Οα μποιιει:τε
• \'(l

Ι')ΙΙΙΥ.ρί\-ετε τις Ι')ΙU((Ό{ιές τω\' σιχπημάτων ιnΎlπτυξης χω τω\' ιJ1Xπημι'πω,'

παρουσίασης πολυμέσων

• \'(/ ;ωΤιΙ\υήσετε τις fV\'OIf; πολυμέσα. t1πειιμέοο ;ωι υπεοκείμεω
• ω κιπιιωήσετε χιιι \'(/ (/\'ιιλύσεrε τη\' f\'\'()ιrJ της μη γυαμμικής oQyd\vvσII;

τω\'

ιι\uγ\'ΙύQίζετε τα ι)(ψι,κά στοιχεία τω\' πολυμεσικιί!\' rqxitJtIOγtri\'

πλοήγησης. αλληλεπιr)ιΙ(1στιχ6τητα

• \'(1 εξοικειr!iJείΤf με το ρ(Μο Υ.{/Ι τη λειτουογικι)τητα του πειιι!χ1λλ()\'Τος διεπα 
φής

ιπ() ΙΙΙΙΙΙ)Ι.ι:'fO;'ι%ι) Τμηιω Δη/lο
ΤI%IΙ; Ε%,τιιιi)t'ι~ιιις ΤΟΙ' I/ΙΙνι',τι 
(πημίοl' !(ιl(ιV'\'ί\\ιιv.

Ε, σαγωγιί

Σήμ ερα ο καθηΥητιίς Φ vσωίς επιφύλαξε μια ευχάριστη ι'κπληξη για τοιις μαθη

rt'; της Α ' Τάξης τοιι 50ΙΙ Γιιμνασίοιι fιιχ:ιV\'ίΙΜ'. ΤΟ μάθημα της Γειύγι}((φ'ίας δΗ

έγινε στην τάξη αλλά /πο εργαστήριο Πλη(lαμ:ψιCD-ROM με

τίτλο "Παμ 

nrj; θέματος:
• ε\'(7ωμα τιίnnυιι πολλ ές μορφές πληοοη:οριιί.n', ι)ηλαι)ή κείμηn.
(animarion). ήχο και βί\'Τω
• βασίζο\'Τ11t σε υπολογιστή.

γοαφιΧά. ακίνητη

εικ6\'(/. κι\'Οι1ιενη ειχ6\'(/

Τέτοιου είδους εφαρμογές ει:\ω πλt~)ν οι,κείες στη\' κιι()ημειιι\'ή μας ζωή χω

Τμτίιια Δημοτικτίς Εκπαίδε οοης του Παvει,ιστηιιίoυ

(/\'l1φέΙ)(Η'ΤΙiΙ ως πολυμεσικές εΨlΟμΟΥές. τίτλοι πολυμέσω\' ή πολυμέσα. Αποτε

Ιω:ι V\'ίιnιν χαι αποτελεί μία διαχρoνιr.ή μελέτη τοιι

λού\' σrίμειx1 μωαπιj τις πιο

λαα\'Οπεδίοιι fιιχ:ιV\'ί\\vι- απ6 τη δημιουργία τοιι

υΙΜ1μικα
τεχ\'Ολογίες

της χλωρίδας και

της αvθ(ιωπoγενoιJς

παρέμβασης, ει'ιίι παρι'χει πληροq:oρίες για διάφορες

_\

'

το νέο εκπαιδειι τιΧ6 πειιι{Χίλλοι-, λαιιβάι'Ουι- και

διαφήμωη.

συωιχίζουι- πλΙ/{ΊΟι{(ψίες

ΨVΧιηωγία. ηλt-ΚΤΙΧΜΧΙΙ παt 

απ6 τις πολλές αι-α

παραστάσεις της ΕCμl(lμOγιίς. παίρ\'Οιι\' ερεθίσμα τα

I!JJIII ll ολΙΙΤεΡε Ιο
[λboυ ι

-'-'..-_
- . _-~-.---

Info
-~---'--

n~.drm;~

( Inf& SnIr
_m,_ _

-----..,_._....
.".ήf
.

Πl1ιιοι'Οιάσεις.

πειιίπτειχι

. ''Τι,\ ' t r.. &rk

παιιοχής

ι:.~~,~~ ._

πλΙ/ί)()(/υριιv\' (κιδσκω). τηλε
διιΙσ,.'.1:ψη. Δ ωδι:κτlΧ)

ΠιιράδCιΥμιι Ζ.

31 -8- Ι 998 ανακοι νιiJθηκαν τα αποτελέσματα

χνίι)ιιι .

• rT _ _

~ ΕΟΙ"lό:ό Μ t1'οόβ,ο

ρετικούς τομείς ΙΧ)(1(πηοιΜη

Υελμαπκή χατιΙυτιση. αγορά

.,,,'

.1' -, .ι

εqxφμογές σε πολλούς ι)ιuηυ

ενΤΙΙΠΙιXJιασμέιυι. Eξoιxειιίι\υVΤαι πολύ ytιήyoρα μ ε

.".

... ... ....
1 :~L;','~~~-~"~~~.~Jl~~~~==::;I!!:",,~'

πλΙ/ί)()(μψιχής. με ΠΙΚiΚΤΙΧές

χιιοι-ικές περι6δους. Οι μαθητές είναι πραγματικά

Ilt'OO

- --

Μ Ι ΟΙ" 'i! ' "

εξελισσόμη'fς
χιιJι"X) της
f

σω

ως δπω; tΊ'.πιιίδεlkJη. επαγ

για παΙΧ1πέρα σιιζιίτιιnη και έρευn:ι.

Τη Δευτέ(Χ1

σεις κιιι έ"α σιvιJό ι:ιλλι,( στοιχεία. ΟλοκληικiJVΟ\'Τl1ς το ταξίδι της μεΤl1φέιιει σω ν

{Χίπις", το οποίο αναπτύχθηκε απ6 το ΠαιδαγΙύγιχ6

θΙ1ΙU απ6 τις πλ ειιρές της Υειψοικι:ολογίας. της

//Ο}.Ι'Πχ\'Ιο·ίοι'.

καθTrιητές. ω ειιεuνητιxά πυογράμμιπα του ΠολυτεΧ\'fίου. ι)ιι'ιφορες ω'ακοt\'(v

Το χοινό στοιχείο των παΙX1ΠΙ1\ΎιJ εΨlΟμΟΥΙV\' εί\ΗΙ ότι για τη\' παΙΙΟlkJίαση

ΠιιράδCιΥμιι Ι .

πανίδας.

ΟΕλί,)(ι το" ΗJn;ωι' Μετιιιγ1ιοι'

Έ τσι έχει πιJόσβrωη σε πληj)οqYJρίες για τη\' ιστορία του Ιι)ρύμιπος. τη ι)ιοικητική

φιλο vς της

μι'χρι σήμερα. Το λoγιnμι;~6 αιιτ6 πιιοσΙγΥίζει το

αJ6vηιιπι! την ιιιτο

\'εΤΙΙΙ γιιτίΥΟΙ}((. Με τη βοήΟεω του πιη'τικιού επιλt'Υη τα Χιπιίλληλα ,;λι;,αρα.

υπολογιιπή της έ"α ιη'Τίγ(ΚiI{Ό του ΠΡΟΥι:ιίιμμιπος σπο ιχ'>ιίι\'. ω οποίο στη συ\ιέ

κής. Χρησιμοποιήθηκε το

..

και σε λίΥη ιίιιια !Χιίrr/.εται στη\' ιστοσε

lnremer

χεω εκτυπιv\'fΙ γω \Η ω μελετήσει ΙΦΥδτειχι κω \rl το ι)είξει γεμιιτη χαι:ιίι στο υς

Γ----------..;..;.;..-

..

ων υπολογιστή. σv\'()έετω με το

ωυ οιιΥά\Υvoη. τα πιχ)γυι'φματα σποιχ)ιv\' της σχολής της. τους μελλο\'Τιχοιίς της

• \'11 ι')ΙΙΙΥ.υί\ΗΙΟ το ποωτεύον χιιι το δΕVΤΕVειXH' σύστημα πλοήγησης

... αAί ~7Ι ιιπιί nι ~' Η[(({ψΙι;ηι

\'(/ μάθη όσο ω δm'ατιj πειιισΟΟτειιες

πληοοqYJρι:ες για τη Σχολ ή της τη\' οδηγού\' ιπο Υι}((φείο του πιπέιια της Α ωΙ:ΥεΙ

λίδα του ΕΜπ. Α \Υαιιλύπτει ένα ε\'Τυπιιιοιαχό πειιι!ΧΙλλο\'. με το οποίο ε!Ξοικειιv

• \Vl κιιτιnυήσετε τις ένωιες βιΊαη πληοοqυuιrV,'. κδμβοι. σύνι}εσμ οι . ()ιιιδοομές

"Ι/ιιιι!-Ι<ιπις" ,τοl' ιιvιΙΠΤΙ "χ()ηX[

MηlLl\'IxIiJv ΥπολΟΥωτι/,,' ωυ Ε(}νι.κού ΜεΠ1<)βω υ Πολυτεχιιείου (ΕΜΠ). Η ανυ

πομο\'ησία κιιι το μtγάλο εvι)ιιιιrέρο\' της

πληooψιvιιιι\'

• \'ΙΙ

ιtJrt'j'xJ)(J(l\' χω είιυι πω qYJtτrirVtri του Τμήματος Ηλεκτιιολόγω\' Μιιχω'ικιv\' χω

~

(lnrer-

ner) κλ .Π.
των Ειαιγωγικιίιν Εξε-

Ι

•

._ ... _ _ .. ".,._ ........

Οχιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

1.

Κ ιψίλιιω Ι : Ειιι(/:'ωγιί {/τιι πολ,'μι/χ ι

1-3

Το υλ ι κιJ

1981 xaTI1lJxrrx'taTt]'/.t' () πιχίιτος προοω
υπολΟΥιοτής (Per.~onil.l Compuler,

Το

πιχός

PC),

το γ\'(ιχπ(ί

PC

της ΙΗΜ.

γραφiιν των διαι{'όιιιυν Π(ΊΟϊό ντων υλικού και λογισμικού της, κατιΙφερε να έχει ...... Ί-. ιvι ωrιi τα ;φιι'ιπι 1,('1
δομήσει ολοκληιιιιιιιι'νο περιβάλλον ε()Υασίας με ελάχιστα προβλήματα,

rrr; ΙΙΙΜ

2, Η τεχνολογία \VfNTEL των \Vindows, όπου δ(ιαστηοιοποιούνται πολλές

Νταν μια μrααvιί σχεδιασμένη γl(l επεξερ
Υαοία δεδιψέ\'(ι)ν με μορφή αριθμι(ιν και

εταιρείες από διάφο()ες Χι!Jιιες με διαι{'Ο()ετικές JTtιoδIaytJ«Cfi; και καλύπτει πε()ίπου το

8rYi6

της αγοράς. Το

/990 οι

σημανrι.κ6τερες εταιρείες που δ(ιαστIj{ΙΙΟΠΟΙ-

Y(XJIIIIIJrιov και πα(χιιvι'ασης της πιψαΥιί 
μενη; πλl/{ΊΟ({ο()ίας στην ίδια μο()φή,
KOΙ'fi; δεν μΠO(ΊOύnε να φινταστεί cJTι,

!!!!I.~::=;::;:;":::::~.

σε λίγα χρόνια θα μΠΟ(ΊΟΟΟε \'α διαχει 

ρισθεί εικ6\'α. ήχο ιί βίντεο. Σήμερα
τα πολυμέσα ποοσδωρίζουν σ,(ει)6\'
κι'ιΟε ι)ιιιιστηοιότητιι στο xl!Jιxι τω\'
εφφιιογιι)\' της πληροφ)ρικής Υ.{/Ι
δλες οι α;ι6πιοτες ετιιιυείες πιψι

γωΥής ιmολογιιπιiιν ενοωματι(ί\nυν (πα ιιιvτιί!ιαr(ί τοι'ς τον ελάχωτο εξοπλιομιί
για την υπιιιπιίριξη π(ιλυμωιχιiιν εφιρμιψiιν,

... EtVI ΙΙ.ιτιί τιι τελιι'τιιίιι
!10vτι'λι( ΠιX/(Trιι.ϊΙ%OιΌ Ι'.ϊιιλιι;'Ι

Εί\'(/ι γνΙΟ(1τιί

ΟΤΙ] n]~ Ι/$Μ

(jn στο χι!Jιιo των ΠΙΙΙXJωπικι(ιν Ilιτoλoyιιπιiιν κι'(ll(l(lχοιw οοοια 

ιιtικά Μ'0 μιγι:ιλες τεχνολογίες

/, Η τεχνολΟΥία των υπο 
λoγισniιν

ετιιι()είας

Mi1cinto.~h

της

AfJfJle ComfJuter,

fnc.. η οποία αν κω διιιθiτει
μικιιι5 μεοίι)ιο αΥοοάς στη
βάση των tγκατεστημέ
\'(ι)\' σvστημι'ιτω,' (της
τι'ι-ξης του

I(f'};).

έχο

ντας ε.π:ι{Χ'ιλει στους
τρίτους
ιπές

xaTIJrf&::IXl-

την

τήρηση

των

π(χι

δια-

ού\'Ται στο χι(l(ιι) των Ilιτoλoyωrιiιν (Μί('m.~ΌΙί,

1RM,

Phi/ip.~"

NEC, OliveHi,

ΑΤ&Τ,

Zenirh, Crearive Lab.~ χα.) δημιούργησαν το ΣυμβΟ ΙJλω ΑΥΙΙΙΙΙJς ΥπολΟΥΙ
(Mu/timedia PC Markefing Council) και συμφι.iιγησαν ιττην
καθιέΡ(()(Jη τωγ πιισδιαγιιαφι.iιν για τα συσTlίματα Windows. Έ τσι καθιε('Hiιθηκε το
πρόrυπo MPC (MUlfimedia Personal Conιputer) που εξαιτψJλίζει cJrι. ι"1'α vπoλoyι
ιττιiιν Πολυμέσων

στικ6 σύστημα t'Χει 6λες τις Ι)IJ\'ατΜητες εκτέλεσης εφαρμογιον πολυμέσων.

....

Τρης :'lψ/t'ς MiJCiflro~h, (φι 
σπιχί π

t'\yt

MIIc p/u,>.

στο

Xr'vrtJ()

/'Π"Ι:Γ PC' χω ιΥξιιί

() iMl1c.

'-4

l/oλl~ lι'αι

Ι. Ι

}'πιιλΟjlιστι κά σΙ'fΠήμιιrα πολ ιομέσων

ΣΙ'6τήματα
M;τιι(ιι)ι~ιε \'U δΙ(Ji>'.(Ji\nυμε διΧ) κατιιyr)(ιιΊ;ς υ,τολι ιΥΙ(ΠΙΚΙίι,' (1ΙI(ΠΙΙΙΙ(ιΤΙιJ\1 π-ολι,..
μrοι.αv: τα πιιιπιί{!(ψι ((\'Ι'ί.πι!ξης

y.at

f(l

σιαιι,ιι([α ιΤΙ({J(ΙI'Ι'ιΙιιπιl.> πoλφέnι:ιn'. Τα

JTa{HJI!(1iaUII) πολιιμέσων

Α Υοράζο\'τιις 6rιν oπoι()()ή;roτε τι: τλο ιτολιιμέαι1\' Οα ()ιaπισr(ixxιι~ιε 6rι.

()

ΙΎ.ι'χ'ιτιι; «\UΥ(Jι:1,,.,-ι οτο ε;f1Χflιλλιι τις ελάχιmες (ΙΙϊUΙ τΨπις ε'ξoJϊλΙOμoύ. ιίJ(πε \'U

(1ιχπιίιατα u\u.,π!Jξης θα πρέπει \'U έ"ι.οl1V μιΎ«λιι UιIoλOyι(πική ισι.ύ. ταχύτητα

ιxrtλEiruι· η

γ.αι αποθψ.ειιτική ιγ.ωύτητα ,ΟΟτε \'U υποστηρίζουν μι: ειτιrιrι.ία ΓΙ/\' πoλιi;τλ.oκη

σlMJεσιι τοι) οοοnίιιατος ιίJ(πε \"1 ε;«σquλ ίζι:rαι η κιιλύτεριι ποιότητα π«ιιοιιοία

της ειτεξεΡγασιας roυ μεΥά).οvότ/'οv ιιο).λιιιτλιό\' μορψίι\' δεδομι'1Μ',

σης ήχο!). εΙΧό\uς. κι. \tJύ!-Ιε\Vι)V rT/.f;~)ilύv και βί.\'Τεο. Όσο χαμηλότερες Ei\'Ut οι

που απαιτείται για τφ' U\u"TfVfq μιας ιτολllμεσικιίς Ιψ.tρμΟΥής. Από τη\' ά.J.λη

απαιτήσεις εξαιτλισμού τι'κΙΟ μΙ'Υι.ιλύτι:ιll/ ι:ί\uι η αγο(κί οτη" οποία απει(1l;η:τω ιι

μεριά η παροοοιαση μιας ΙYfUΙΙf./ΟΥής δει' έχει μιγάλες ωωιτιίσεις εξοπλισμού. Ας

εψιρμογή.

fXuDIY.J10ia

ι')()ιίμι: πιο ιn'Uλυτικά ΓΙΙ (χωικά ΧΙΙΙΧΙΧΤlΊίιιιπικά τrυ\' σΙXπημι'ιΤlιJν πολυμioων.

tq:utJt-lfJyrj Xftl{li; Jif.KJβλrjIIIlTIl. ΣΙJ,ί:'\τί. «\uφέΡΙ7«Ι. η JϊΙKΠει\τ)ι:ιι"\'η

Τα !Χιοικότι:ρα c;ιψτήματιι ε\~)ς σικπτίμ«τος JϊαρoιιoΙι.ιoης πολ ιιμέΟι'ι)\' ι:ί\uι τα
εξής:

Α. Επεξειιγωπτίς
Ο τύπος το!) ι.::πε;ειιγωπτΙ εί\~lι. κιι{οψη ΠΙΨJμετοος οε

l!\'u σύστημα παρoιιoίιJ ·

σης πολυμι!σων. καθfiJς κα()ορίζει την ταχύτηrι.ι ι.::πεξεΙΙΥασίας και μeταψψι:1ς τω\'
δεδομι\ω\'.

Β.

M\'riJIIJ

Ε.πειδrί τ« πολφι1ο« χεψίζovτuι μιγι'.ιλο (jyκo αιΛιμt'\Τι)\'. χρειάζovται μιγάλη
μ\ιήJ.ιη

RAM Υια ΤΙ/\Ι ομιιλή εκτο.εοη ΤΙι)\' Ι)I(J'rΌιιων αraιJt-ιοΥιίι\'.

Γ. Σιιιτ...:ευt-ς ειΟΟόου
ι. ΠληΚΤΙΚJλ6yιo

2.

Πο\ιτίκι

Το πο\ιτικι ιt.ι70τελεί σήμι"(ια το {iιoιY.ή ειΗUΛΕΙo ιιλληλεπίδ(χισης με το Υ(ΚΙΨΙ;Ι.6
πqΗβάλλο\' (~rJplIiaιl

user inIer1iIce. GU!).

Στις ι-qαρμoyι!ς πολφl!σων π«ιιi'Xει

δmuτ6rιιrες πρ6aOεrης εΙΟΙΙΥωΥής ιη()λιtιν τιιιι ιρψπη. Μιος

c

• εύ...:ολη

;ι.ιιι }'(J~J(JIj μετακ{νηση

m" ι)ρι)μt'ιι (poinring) οε ;ι.ύθε οημειιι

της

(ιΟι'jνης

• επιλογή E\~ίς αvτι.κειμι1"JU με Ι.αλι) ή δι.πλ6 Jϊ(JrIItIIJ (c/icking)
• επιλογή

ενι)ς «vτιχειμl!\υυ με πιίτημα και "ύ(Χ1Ιμο ωιι πovτικιoύ (ι"IiL·k

and

drJg)
3.

α)ηyιiς οlπικο,; δίοκιιυ

Ο (K)ηyιiς

(CJ)-ROM)

CJ)-ROM Ei\'Ut η ηυοκωιί πο" ι)ιι.ιI,Uζει ψηψιαΥ.ΙΙ δεί)ο/ιέ\Η (ιίχοιι.

ειΥ.Ο\,\,,]ς. γιιαφικ.ιVν. βί\'1ι.:ο) ιιπι) το CJ) κιιι τα μεταφέρει στο" "πολΟΥιστlί. !kιoικ.ιί
Jiat)(JlIεTOO; εί\τιι η ταχύτητα IIt"TOf((J(Iά; δι."ΟΟμι1nι)"

(dara (rJIIsler rJtc) πο"

Κ ιψίλιιω Ι : Ειιι(/:'ωγιί {/τιι πολ,'μιιιι. ι

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

IlεIutt'rUt οε πολλα.πλιlσια των

150
KbfJs. Για π(φάδεΙΥμα οδηγός
36πλιίς ταχύτητας υποστηρίζει
ΡVΘΜ6 μεταψψάς δι:δομένων
36χ

4.

150 Kbp.s =5400 Kbp.s.
Το

!1ασαή

modem

ε\'ός Π(Κ)(1Η1Τι.κού υπολογιστή

με έ\'((\' ι1λλο ή πιο συχνά με
τα

πευωαίτψα

(lnremet).

mooem

αλΥιίυιθμους συμπι'εαης δεδομένων, εξασqJαλίζοvrας μικ(/; χ(ιι.ίνο

Σήμερα

ενσιvματιil\nυν

Iluurro()(l;

και

XI10((1 οθιίνης

......

lfιιιι{Ιολiιις π(/ιιι)!'(ψί.

ή yρ«φικιVν

ιιειιι\'

Η πoιι)τηrα και η χρωματική απιίδοση μιας οθ6νης καθουίζετοι (ΙΙ76 την κ(φrα
οθ6νης. ιι οπσία αναλαμβάνει τη μnατοοπιί ηοι' σχnικιVν ι)εi)oμι'νων του ειπξι:ρ

2. Οθόνη αφής
Η οθ6νη αφής

(touc!, .screen) εί\ΗΙ μια Ειδική περιφι:ρειακιί Ι/σνάδιι, η οπσία λΕι
JICI\Uba εξCΊδoυ και σαν IlO\UιXι εισόδου. Η χρήση οθο

roυΡΥι;ί ταυηίΧΡΟ\Η ΙXJl'

,ων αφιίς εί,'ιtι ιδανι%ή λύση γιιι εφα{ψογt:ς που λειτουιιγούν σε δημόσιους
χώρους ιί %ιόσ',.aα (δπω; αε{)()()ριJμια. μουσεία, ι}ημόσιοι χιvροι πιιοοχής πληρο·
ψψιιiJ\'. χιVικ)ι ι)ιαφημίοεων κ.λ.π.).

3. Ηχεία

χαμηλιί κιίσως, ειδlY.lι για μtγ(Mες ΙΙΙ7ιxJτ(ίσεις.

Κ(1/ κι'ίρτα ιixου

Ο ήχος αποτελεί σημαvrικι) οτοιχείο στις εφιιρμογές πολυμέσιιΛ'. Η ηχητική

5. ΣΥληιιι.ίς δι'οκος
Η λειτουυγία του ιrrληρoύ ()ίωωυ είναι σημαvrική κατ(ί την παυ()ιηίαση ε\'ιίς
τίτλου πολυμέοιιη'. Παo6rι τα

Ι . Οθιίνη και

yασrιί πι: μορφιί κατάλληλη για την αΠEικCΊι'ισή τους οτην οθ6νη.

αποτελι:ί τη

μονάί)(ι ι}ωσύωωης

το Δ ιιιι)ι;aω

Δ . ΣΙΧϊι!εvt'ς εξιίδου
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CD

ι:ίναι κατάλληλα για τη μαζική διανομή μιας

πoλVΙιι:πικής εφαυμογής, οι χαμηλές ταχύτηrι:ς μεn!({οράς δειΧιμέ\'ων του οδηγού

CD-ROM περιορίζουν πημαvrικά

τη συνολική πoΙCΊτητα παρovrιίασης μιας ff(XJQ -

μΟΥής. Τιι πειιισoorι:Oα προϊ6\7ΙΙ που σχει:}ιάζονται για διαωμή σε

CD διαθέτουν

ι:/ΠιΚ')ι)(1η ε\,ι)ς ovστήμιπoς κα()οοίζnril Ιι.ιΤι) τη" κιιρτα ήχου. η οποία σε ω'τιστο/ 

χία με τη" κάρτα o(kj\'II; μετατρέπει τα Ψr]({ιtι1κά ηχητικά δει'χψέ\ΎΙ του ΕΠεξεοΥΙΙ
στή σε αναλογικιί μορφή. καrιΙλληλη να διιγεί(ΚΙΙΝ τα ηχεία. Τι) καθιε(κομi."\~) π(ιι.ί
τωτο XIluτo; ιίχου εί\~JΙ η SοundnΙaςter.

4. Π(κ>/*)λt'ας πα(Κ)V(JιιΙσεων.

τμήματα της εφαρμογής που ανrιγοάq:οvrαι στο σκληρ6 ()ίσί'.Ο. Η ()ιαδι,κασία
ιιυτή εί \'(1Ι Ύ\'ιιιστή ως ΙγΥ.ατάσταση (insfι.ιJli/fίon) και παρέχει το πλεo\ιtϊaημα. Ι)ΤΙ

η εφιψμογή εκτελείτl1l ομαλά ΚI1l χωρίς \'(1 πειιιορίζεται ιιπι) τη χαμηλή ταχύτητιι

μεταφο{κις brδoIIf''fVV του οδηγού

CD·ROM.

Όταν τοποΟετούμε για πριvτη φιψά

(πον ι ιδηΥι) ένα CD-ROM. θα πρέπει να ακoλι)ιi)ήι1ι)ιoμε τις οδηγίες εγκατάστασης
ποl, εμφανίζοvrαι ατην οθιίνη του 1J.ι70λOγιorιί. Κ ατ(ί τη δωδικααία αιπιί μια
(1εΙ()(l oδηγιιJ.ιν αντιγρι'lψ)vrαι (Lιτιί το

CD

στο (1κλη(κί ()ίωω και ειίιτρt'πΟ!Jν την

t7.τt'λωη της ι:ψψμΟΥιίς χωρίς 'Η χρειάζεται \Η ΕΠα\Ηλαμ{χl\'Ουl/ι: κάθι: ({'OΙιU. τη
διαδικασία π"ατάστασης.

......

Jx\\ίIlql'lll)(l.

Χυ,Ιι1ιι ωποι((τιιι α ντί το"
πoνrι~ω!' οε rψιι,1Ιιο:>iς:
fI~()\'ι~ ιις ΠΙ)(ι:'ΙΙΙ ιτι;.:ιίτιι·
τιις .

Η()λlιμι'ιΚ(
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Σι'στιίματα α\'άπτιιξιις πολι'μΕσΙΙ)1'

Η σιιl];ιιιυιtίίvτtoχρησιμoπoιεί ταστα ιπ,\ πήμ(lτα

α\tίπnφι;nιχιρμΟ:I(,)VΥW τη\' fIιxιjWyIίfroIJl 'Ι;
ΗΥ.6wις{3ίVΤΗΙ,
Η κάρτα I'idoo (viιJe()grnbber}i \'(IιέWΙς ψηφωποι ι/ηίς

{Ιί ηω~τσl'έΧH τη δ!,'\.'(ιτ6π/πιιετατροmίςτ() lnu
λογι;ωIΊοήμ(Ποςβί VΤF.O οε ΨΨfιuχ6,fπ(ΞερΥ«
οίας ψιιφιωιοlΊβίντεο:.::αι μπατιιοπήμοι'
Ψηq>ιαX()ιβί ντεοοε υνυλΟΥΙΧΨια τηνxυτcι
YιΊι1lj'rί roιιαπ6 οl ~ r.ωιfς fjivrεo.
Η βινn:oκό.με(ι(f.ρησιμOΠOιεί π.φα τηvεΥΥΙΊι1φΙfιχ6ιtις

γ.αι ΠUΙΊι1}'ιύΥιμιίιωrσg;ί νrεo, το oKoίolkt [1'f}('J/ιατωΟεί
οτ,Ινεψιυιωγή.1Ο ωίιια{Ιί ντωτωνoιwηOισμέ\\,!lyιIπι(!ν

fk ντεο;.ιάΙΙf(lυςί vυuιvαJ.ΟΥικ6Σrίμερω lπύUΧΟΙTUj'ι,lφιυ
κέςβι. VΤf(IΧάμειιεfl!οr, Υ/ιτυΎιχJq;ο ι"fJίVΤf(κιπει,jι,"ίαg:lε
ψ,lφι(ι;.(ιίιιορφή, Χ() I/llιμοπ()ιιrίvτα~,1ν τεχιη}.ΟΥίιι(Χυ

(L'harge ( 'oup/ed Devices).
Το μl;ιιρόqωVQ(ιπ()πλείi(lαπλοιΊστφ:lιέVΌηΧ()Υι~φrιmΙ9vαJ.()ΥΙ
%Ιl1Υιίχωνωτόε;ωπρIΧέψηΥέςΒ \'((u;'wιεπαΙΎ/.έgιιυτημιIJΙΧΙrιρι:'ι
φΙ/σης ειδιΧά για αΨΙlΥιίιπις ήε%φιιvιίσεις.
Ψ"qΙ(fκόΚ(fοεrόq:ωvο Ό τu ι' ιι ειpιi('

Η ΨΙιιrI(J%ή ((ωτογρ«ι{ική

μΟΥιί Jίερι}.ιιμβάn:/ΕκφωvήvΗςιrιJnf

μιιχανή ΧΡΙΙΟΨΟJίοιεί την

λιίς πvι6τηΤU9ί IIOI~,lxIί.fiWI ((πα

τεχvι:ιλoγίιιΔΙUτάξωN Ζει',

ρ.:.ιί τητl/η χρ ιίοηroιι ΨηφΙUΚOI 'K aιm

ξιις Φοι)τίοιι(Ι'hlιrgι:ΙοuρΙι:ιJ

roφ:ύ\ηιΟΑ Τ (Digi/IIJ4 υιJίoΤapι:}. Η

lkviCt$-CC'D)yta

ποιόηΙΤ(8(1Ι,lίχοιιεί \\ιιl ,ιιηι).ιρ'αιδεν

Ίρυφιί ψηφιαχιl1νειχι:'ιι\ιιν. Είτε

ι'πάuxoιιyαπιiι}.εΙl,ς κατά τη\' αvτ ..

απo(/ιr-<ειίovτας ηιν nχ6ι'(( οε

γραφή,ι:'ιπως: ιJ1'ιιβαίVΕιιιε τα

ίJιο%t'πι,ί ΠιJ1 'vόει:'ιμf\'fρf ι 'πολογι

((\'((1.0

~

μΙK~ωΊlO

,ίι:ίνω ιπ μια ιπιφάι'Πυ. Το

lίι'ιστιιιιααvτυ.αιιΙΙΙ(\'εIαα rιίς
τιι~ χίΙ7ιιnις%ιιι την πιωη%ω

την %ΙΙΤΙf

γιχά %αιιετά/ΥV\'(l)(υl/ιιιμοποιοιnται

οη;, επι τιiπOI '\ΟΙ /IffaφJ(xίotx6\u;

οε επαrfr:λμ((rι%έ~φ(JΙ)ΙΙΟyfq'ια τl/ν

Y.(lI τΙ/ν ιίμεσηίJΙΙ/1ΙOΙ'ιTιίιηύι:: ιφχεioι',

%αΤΙΙYιJι:tφή ιη rvεντει':=Elι/ν. φιυι%οίν

ΠΟΙΙ/ΙΤΨJι",'ιiχειφπο(lείι'« επε':εργαιιτεί

ιίχων, μol~'ι%Iίς lί ιΙΧων πεοιβάλλθ

%απίΗηλιι %((1 Ι'(j ωτof)ΙΡ{f!<Jι-:Ι

,\')(1 ιιvιιJ.6yως.

•
•

(J~~ρωrtίifSC1ll1ller}πι Τίιέπιcιιιιετατροπήιίaςέvτιιπ,lg;'ι%ό\'«ψεΨΙιιrιu%ιjΙΟΙJφιίιixπ~\'«
εί WtIόII\'«f l,I ειαιγωγι,ηςoτoνι'πoλoyιoτιrιαπε(ΊlΙΙ τέινιι:πε;εργιισkιEΠιoτλέOν(! Ι1{((I(Uτήg ιπι:>(!εί ιtι χριιοιμωτοι,I(Αjια τι/yειΙ1{(}'IύYιί!ντιrπol v.ElJ1fv()I,H ,)ιαίJι%α/Jίwίνπαψε τηβol~Jι.:ιal.()yιιιιιι;ω"ιvα
j'\'(ι!t)/(/ηι:: ΟΠΤΙΥ.ιl1ν ΧΙΙΡ(Jχτιj{νvv (Opιiclll (1laπlcter Hecognirion).

ΊΟ dί~ίΙίιcn:ίι'(/ιέ\tι ·Ίtολl'fjι ..

με ΤΟΟJτοίω Χ(lI~Hιιφχα)ιίιςH

digitizer

Ο;.:ιίαμο; των πολl'μι'ιιων

Κ ιψίλιιω 1: Ειιι(/:'ωγιί {/τιι πολι'μι/χ ι

Mαγvι/flΚιi απαθιικιvτικιi μέσα
Τα m l(JTήμuτuιvι:ίπτι';ιιqrολι ,ιιέ/}Iυντριo'πειvι:ι διuOέroΙ!'1(;ωτεριy.έ~ιπoOψ.IΞΙ'nxέρoVΆΔΕ;ιiισπvι:ι ι,πά(Jχε[fΡΧΗ6~λt'l~ε(υ9:'ΙΙl(υ;QT(J ιΓ/.λ ιιι:.ιόδίυχ().Οι oιrvη
()ωμέΙ1όφισ--a!τεμvεπαιr/.ΟI'I\ΥΙU τηναπιf)ιr-ιt'l,σι'fιιιrμεγύλοιιιr-ΙΟΙI)εαιιιέΙΎΙΙVΤΟ) 'ίJιαχειοίζΟ\Τ(/1i} αρχείurωvπολ) '/ΙΕΟιΥ.Ο} ΥφυΙllιψιίv. Έ τοιπιχΊέχιιψ,l
ιιwr-ιαιιίτηrιaΙ\tίπηr;ιιglEτuφε(χjμε\.\'ιι(remΟ\'iιb/eΙωγVΨιΥ.(iJ~ί(lί((ιΙlJιε/ιι;.ιι"iiιιι'γι:Ιλιρωι/ιεyriλικωΡΨιΥ.ιJτηΠ(ιΧΠf.vα/ιπο{χιιh\vχυ,lσφοπυιι"'ο)'I\,

για πι /lEταψ.l(:ιι:ίψχείω\{uτιίέιuοιυτ,lμaJειί}.λο,u)λάχαι τrινωτo()ιίχει ΙΙΙ1fιvτιnxJqyΙΙVJοqyJλείαr!.'tJiιckuΡ)Σιίιιερα!χoιιγ/.ιι()ιερω()ει)):~ι τ{'πoι/ιεrι~
φε(!6μΕ\'ιJvιuγVlιrι;.ιιV ~ίωaιιvl!ι ο,τοίΟιΕί vιιl.ιτιιιιίoνΤΙΙΤljς f.τuιιιείας/οmegιι1lΙ ι}ίωωιΖίρμε χωίιψι;.ιιJτιι ΤCΙω Μ IJ χα! rαχιiτιιrψιταψιιίιςΙJθ")ομι4
Ι~ιJν

1,2; MNsec χω οι ι}ίο;.ιοι JiJ/. IIt' χωί.'ljτι;.ιιΙ τηro / G/J χω Ταί(1ίτιιΤα μεfαq\.Ι(ιάς 6,6 MIJ!'ieC.

Ο φ,{,I(lr,(αCD (ΟJΝeοοrιkrχuηυιμοποιεί τιψu ΤΙΙΟΙΙ/lιοιιιγίφ6vιμΙΙJ\{ιvτιγιιάΨιJ"tΙειυ,ποιιε( vι:ιιγιωm(ίιις f'/ΎI.ιάΨΙΙΙCιυ ιί CV-N(reoorιJab/e).
Τα ΟΥ-Ν(")ιατίΟnταυε χωρητιχ6τητφιιν560Μ 11 χαι 650Μ /J. Η επιγιφιί)εαιμέ\.\'ι)ΥΠ μ6νψα(ΊJ- NIXωίζεruιπ τεΧVΙΥ.t'ςΟερ/lι;.ιιίςrπιιrιiπιιχ]ιιςΜεrα
ΥΙ:Ι'fιπειχ/[ίvuωι Οι)ΙΙΎοίιΊ)-Ν ιν,ΟΙ oπoίιιιέχoιιvτη ,)ΙJι.rπ6τητιιια ΙΙVΤΙΥ(χίqnιrι'ιεα/μέΙrιJε ~παvεγγ!.)(ίψψια), τα Υ\.\'ιιaτιίΟΥ-Ν IV(rnιd- "'riIe Ηπα

οποία εί\ηι ίJιιvαrι) 'Ι εγΥραφή, ίJlCtYιJUq>I), πιΊOI.J/Jή",.;,1 ι) τιυΠΟΠΟίlj(l1jΟΕΟΟμt'ι\ιJv.
Τα ιυ- Ν ΧΙΙljOιιιo.ΠOΙOιΊVΤαι ιιιινήiΊιιι; Υια

• fIIVf'/Yi.I(/ψIjro)' τελιχο)πιχι ϊ61'fοgοιιμ ιοl '(ιγίη.ι ήΤΙJU;)fίιστε vι:ι αΧολοl (h~Jε'/ μαζΙXιfl\H'

Η QOό"I/ ΠO)' χ(ιηoψαπoιε(rαarα (J!I(JTIίIIUrrI

πιφαγωγιί Π)11απ6 τον xurαir/.E)'(lQrι)

αvάΠΤΙJ':ΙΙifξα(lπίτu ιιπι)τοντιiποτηςεq:α!.J/ΙΟ

• την ilVΙJ.]fC/(JUγrIrγIί μιας εψψμιrγής, ιίταν χρειιiζοvται λίΥα αVΤίΤΙ~Ία
• τη,")ιιμ ιοινΥ«Ι ,Χ/χφαστι;.ι(ιίν ( "/)
• τη,")ιιιιιoι'(rγία αρχείων εφι-ιΧιείας (hack.up).

γιj;".τοΙJίJι/μιοι'(rjl::ί rι.aιiΟι:ψιι.ιά_Κ α Τιί τιι ιμΊοη
η/ς αI11.,ΤΤΙ>;1J9'(vuιu,ταρuίrητοl-t/ ι")ια ΤΙ/ί)(ιμ
vτω rUI,rιJXl)()wIλI,\")Ixrci πο)λιί παιύΟ)'(JI1.
rίιort' It/ πιιι:ιι:ι;ωλoιo(λίτuιι Π(.Ι()ί;·ω.της ψγα

αίας. Οι μεγύ).ε9;'ΤΙΙΙίιείε9l"ιιριιγωγιίqro}.ιψε
ΟΙΧιiJιnfX.4.ιιιοyrVv]ι'Χιt:iοιtj.~'ιέΟΙJ'ί!ι:\)(Χλ:)ΊΙΙ;'ς

Eπιταχιιvτής rV«VIxtvv

uτον ιιπολογιιπιί. Η μια Χιιι/αιμοποιεί τιφα

Σιίιιερο::ι'χειξεπt"ρ((ιπείJ6ι.χιρ:ιίuτα()(λjvιιgιε τιινΠ(Ίωταρχιχή"ο) '~'ν,,()tcv.UΙ/lιλάμfΠ;.t'ΟVYια

η/" fJπ;εργα(f«v.αι η/ ι:r/.εoω.ωpαιι 'Ι άιλιι

εΠί fαχυvr ιrραqικώ1'πΟ! 'οιαΟέτεηδιχά"πε;εργuυτrj::ιιψvι)ιι ,1.Η II\7)μ ιγJ1JfIjJfoιrfxεI y.u()tF

για τιιν ΠΙΙΙJUχολωΊ()ηar1'/; ε(4)/lογι)c.Ως

(l(ιiJt'4ιε το\'6ιχι νίιkoNA Μ ή

γενιχιτφΧ1ί,η ΠΙΙΙJUΧΟλ()ι~ηοrι,lςC/vι:ίπn,;ιις

τίζovτιι ,ιε τιιvπιχ:(kι)λ6ιιεVlfιχ6\~j.ο επεξrρΥαοrιί;ι:,1;r.(l(Jτιιςο(klvιιφvu).ιψ/χι\οει,l /ιετα

μια; εqυΙJμογιί9όίvuιπ(χιτιμ6τεραv γί vεΤΙΙΙ

qxι(x! των,)εαιμέΙΎΙΙΙ:ΙI(( π/vαvuVΈΙιΧJ/ff,l; Ο(kIVΙΙς. Έ τσΙ,α) Ψiνεrua/ ιnMι).ΙΧΙ~!ΠOλOγιιιτιχιί

ΟΕ o(λj V1-:ςrΟ), ίι)ιο ι ,ιιεγι'()ο ΙΙΡοιιι ιι \.\'iλ )~J,Ig ιε

ιιιχ('ς ΤΟΙI OΙ'IJτήματιις:xιι(Jι(ις ίJεν ιuται τεί ταιη ι!Πι)(πrκJk,lrοιr επεξrρyαOΤιTOΙ' οιυπίμαπις:

αιιτι!;πο) ,(λι Χ{l1/<ιιμο,τιιιη(}ο)'""τα (J! ~πήιιατα

VNAM ,χΙΙΙjOιιιειίενια τιιl'απoOψ.n,oιτι.ιινδεOOlιέ\\ιJVΤO) '(/χ&

(ιμιη, ο οποίος JlJTi.l(Iεi \'\.Ι απαοχολι;( τ((l με ωλες ειψωίες.

παΙJO)lοίαιιης.
Οδ'lΥός ονυ

Η ιιλμaτιiJι.)ιιg;·;έλιξιΙΤtιJ\'πιιλ ι ιμέ(}(υlκιιιοι τειιάΟΤΙtglΠΙΙΙ njσειψε ΧΙιιι.,ιιτιχιΊn/τιιί)).{Ι;Ιιντ«
Ι)/;,ΟΟμέι\ιιέι.ιιιοελίγιιχιl()\,ιu:rο ΙΌ-ΝΟfι.fu·vχaλ lίπτειτλιΊΙ\lfιςιn/μείΙΙ ιiψαςαιtίγ/.t"PC(/l το

Ι 997ΧάIΗ τηνε!lq(ιI'ΙOιίrης η \'έιι τεχνιιλογίιιων ψηφιωιιvιβι lτε()(}iιr/.ω'(VίgίιιιΙVίιkoUίsc

U νυ). Ο υ νυ εί vuιέ\'(/ς οπηχ6;vlηq:ιαχιJφίaΧΟ9lE οιαυτάΟCΙ(fδιε;με (/(πέςΤΟI' ιυ. ΠΟ)'
ΠΙΙΙ)ί;'χε""...'(ιτιίπ/rε;ιπoOιΓ/.εl 'οψ#. 70 /1 γωκιίΟι:εΠΙqQ\'/:ι(t'πι:ιι::ιφιίΦιοομι!IΙΙQI'Κ ι '%Α.ι)((Όί.ιεί
Τα σιισflίμ«fm~·ιiΠfl'ξlιg:ψl.(!μοΥώwο).l'μέσιι)iλι πρέΠΗVU έχι)) ,vιιεyάλι/!"τoλιιγιoτι;.ιι;.:rι.ι1.

οεμίa/Jει(qιο('ψ)ποιή(fι'tΙΧ:ΙΙ«l9τλει'(xJς\)IΊΟΠ;.t' ιtI(Vιι·πίυτι:ιι:ιιι:ιl/~ιδιπλιί~π(υτΙI(,)(/1Ι<ΙI'U

rιιχιίn/rιv.ωωτιf)ιr/.tιιτι χψ.ιι,,)π/rιιΕ vαςrιιχιίταrog:πεξεργασfιj;ί \'\.Ιωl~πaιrΑή~ιι,,)t·νιnJ\υ

χλι/{/τι;.ιοιί '). ι;.ιωi)παιιeΧΟVΤΙΙ9;ιι.l(ιηrιχότιιτφι!χιιι / 7011, Οιιλαδφ.25 r,οut'ςΙlE-Υι:ιλ 1ίτειι,ιπιJ

ι'Jειlι·τurιπιΊεπαίr/.ιμ.vιίμ,l ;-,.u(λiJ9.uτιίτηω\\ίπτιι;ι/ιιαςεφιιομογψnιχ\&ι:υι;ιάζεrα~"Uοιuτl/ρομ
vται ταιπ6ΧΙΙΟ\1l1wιχτάπο}λcίπιιογίxJ/ιlιατα:ψι(ιμογιVvrφχεω.ίJιαφqχι)vrιiπωvΧαι τέλο;το

UI,rIf\V;(ΊJ- NOMOroίJIf/o d) v /)έχοιιvταχιίτηrψεταq"()tχJ. Ρ.:,Χιμ(I,ΙΙWt"(Jί.πο!9qxι(JΈglEyr}

oιrγγιxιφι;.ι!ί εΩψιλείο ΠΟ)' χιιηοιιιοποιείται.

f,Πιίμενo{ίιίμα εί\nι

λιίτφψπιί τιιvruχιίτ,lπηV;οδηγοι'(υ-/lΟΜf.ιιιiJ/uτοφ(l\\n (")ιυfkίιι()ιιv.αι,")ίιr-ιοιif..,υ. ΤΟ

1/ φq:ύνιιιη τoιr f,ΠΙΙWγΥ()(ίψιμοιι,")ίιr-ΙΟJ! OV/) ιία).λιιιιΙις: OV/)-NAM_
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2.

Ορισμοί

Μέσα και πολιψέσα

2.1.

()

σης δΟΟ συ\'ιστωaιίι\': της χΙιJ(Iικιίς σvvιστιίισιις

Ετυμολογι,κά. η λέξη αποτελεί

και της χρονικής συ\'ιστώαις. Έ\'ας τύπος

ωι ([πιί διίο τμήματα: το πρι. iθεμα mIIlrj που σημαίνει

πληιιοφ)υίιις που ι)ιιι()έτει μι)\,ο χωρική συ\'ι 

Με τον ι\)() πολυμέοο έχει Ι!Π()ι.}οΟεί στιι Ελλην/,κά

ifiιl

•
•••

•

ιιγγλιχός δρος

muJrimediil.

πoλλιt.ιίλιίς και τη λέξη

είωι το κείμnn. τα ΥιιaφΙ,ΚΙJ και η ακί\'ητη

της πληιιοιιυριχής αναφέρεται σε τρόπους χεψιπμού

εΙΚι)'~J. Όων ένας τύ.ιτος πληροφ.ιρίας δωθι!

της

medium

που είναι

και (ίημαίνει μt'(ί(L.

της πληιΙΟ(fOρίιJς. Κατά συνέπεια

muItinIedia

σημαίνει

Ο όρος πολψt'σu άρχισε \'α ωωύΥεται στους

αi:-)~'Ι'ς
ιι.;τι! την

\

βίvτεo. Από ποακτική άποψη. Υια \'α χαρακτη

μnυς από τους ;αιλλιτεχνι;ωύς κύr:λOVς. όπου ήτιι\ι

ριστεί ι;'να σύστημα ως σύστημα πολψέσων.

"Ειιιιι;'(,ηιί ιιtτι ({ι'(ι/χη των

/user"

( Ε' Ι/ιn-ιλλη\'ιο Σι'\-ι'·

('>()LO ΦI~lιxιίς:,

συχω qxπ\'όμnυ

()

συ\'{}ιχωμός πολλΙ:ι.;'Ι"λΗ}ν μο{l-

ψiJ,' τι!χ,'ης (εικόως. ήχου χω βι:vτεo) για την ΠΙΦOVΣίιιση

ιψιρμιη'1/

1989), ΠΟ!' ((\'(/-

JfTI'I()ψI.t' με το λιφ

θα πρέπει \'α διαχεψίζεται τουλάχιστο l;'1υ
διακριτό κιtι έ\'α συνεχή τύπο πληροφ)ιιίας.

εως Οέμιιτος σε συ\Υωλίες. ()ειπρ!,κές παραστάσεις κλπ.. Σήμεριι κωιείς ()ε

Ο ι)ρος ίIJIimation πεοιγρl'Jφει τη ()ΙΙΙι)ΙΚI10ία

θυμ(ί ται αυτή την αδοχή και ο ιJρoς πολυμέσα σχετίζεται (ψεσα με ΙJJ(ολογιστές,

με τη\' οποία εισΙJΥεΤαι το ιποιχείο της κίνησης

nJlY.t';

ΚΙJρτες,

CD-ROM

γλπ .. Απιί f(l μέσα της δεκαετίας του

'80

αρχίζει να

δημιουργείται μια \'ία yε\'tIJ εφαρμοΥιiιν πληροφιΡικιίς που βαοίζιψτω οτην

ιι/ll%6 ΙΙΙ~~'()(Ψιί;: πω.Ι'

αξιοποίηση των πολλαπλ(ίι" μο(lφ<Vν

μέι/ω\'

πλη(}(ιψιιιίας,

Vide()lI()rk l 1/ οε

I vvrXfi; τύποι εί,υι ο

ήχος. η κ(\'OVιιo'η εικό\'α (aninJation) και το

/990 ΠΙΙΟΕυχ6-

χώρο υς της πληοοψψ!,κής γύρω στο

.............~~.....................: :

τει επurλiο\' και τη συνl(Πιιιoα του XριJ\υυ,

τότε λέγεται Ο"Υι:,-ιιίς,

χρήση πολλαπλΙrJV μέοιι)ι' ή μοιψVι' πλΙj()()(f){ψίας.

&

στιίιοα λέγε τιιι ι)ωΚΙJιτιiς Δ ωκι>ιτοί τύποι

() πληθΙΜΙΧιίς
Ειι5ιχι)n:ρα στο xriJ(JO

media

cJJTIV;

το κείμ ενο, τα

σε μία ftXt)\Yi. Οι υίζες του f1ρίOΚιH'Tαι στα
Υ\'(ΙΧΠΙJ

μας

κινοι:ιμου

Ο'ι.έι)ια

(L>aI1oon.~).

Σήμερα έχει ευριπερο Ηίημα χω πειιιλαμβι"iνει
μια

(fEl(XJ

(tJTIi ει&κές TεΧVΙXές προοομοίΙιΧ1ης

της κίι'ησης. οι οποίες βαοίζονται οε υπολΟΥΙ

macίιι/ωh plυ~ με ΙΗ',1μιι

Υραφικά, οι εικιJγες. τα κι ιηι1ιη'α

Ι ΜΙ! %(1( (Γ/)Ι!ιΧ) ι)ίσχο

σχό)ιιι. ο ιίχος xιtι το βίvτεo (πολυμε

σΤ/ί, Στηγ εικιJ \'α I{V1il'ETat ένα aninJation που

σικές εr{V1ρμογές),

παιιοοοιάζει έ,,'α μοντέλο παιιάλληλω\' (}ιιιδι

30ΜΙΙ,

...

αΙ:)\'f'ς

Τα πoλιψιIι1iΙ
πληροψιφκής

ri\ttt Ο κΜι)ος της
τεχωλογίας.

()

οποίος αΟ'ι.ολείται με το ου\\)ωσμδ
flιίJ)oν
Hypι:ιtΊΙΓιJ
(π() π(ητ,τι 

ψηφιιικιiJ\'

ι)ει}(ψένω\'

πολλιιπλιίι\'

IIOQ<fYiIl' -δηλαδή κεΨίί~ιυ, Υραφι
ΧΙιί\'. ακίνητης πκι)\,ας, χιιnύμενης

(πημιο Ι(Ι)(ιν

εικιίνας, ήχου και βίντεο- Υια την α\'(Lιταικί

\'ί\'ΙΙΗ'(Π()

οταοη. παρουσίαση, απoθιίκεvση, μετάδατη χαι

τέλος της
ι)αΙΙHiιις

I9f!O.

ε,ιτεξεργασία πληρ()({ιοριιίιν,
Κάθε μέοο, δηλαδιί

rvJTo; πλl/(}οψιιιίας, μπο 

ιιεί \U θεωιιηθεί ως το α,ιτοτΙΙλεσμα της OV\tιε-

κασιrιιν, Το

anim,ttion ιιποτελεί α\'απόσπαστο

τμήμα των πολυμέσων και χρησιμοποιείται
f Vi)vrriTιI ΥΙΙΙ \'(1 πεοιγιχΊψει ή ω συωέσει τα
διιιφψα μέυη μιιις πολψωικής εφαρμογής.

Τα πειιισσΜειια πωχνίδω εί\ΥΙΙ {ΧiOωμέ\ΥΙ
ατην

xtHlJJIIrVII εικιί,'(1. Η ενοωμΙJτωaη
animation οε εκπωδευrιΚ(l πιxιyικίμμαrα
πιιλυμέσων εί\υι πλt'ιιv συνηθισμένη και ιIoot'

χει 1;'1'α ελκυσrικιJ μέσο Υια τηγ παιιουσίαση
πληιιοφJ(ιΙ(V" ιjfr.αI τηγ επικοι '~o"ία χρήοτη
l;Υ[«ρμΟΥής·

Κ ιψίλιιω Ι : Ειιι(/:'ωγιί (/τιι πολ/'μι/χ ι

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

2.2.

Βασικά χαιmκ τηριστι κά των συστημάτων πολ ι'μiσιι)ν

Τα σvoτήματα πολ υμΗσων διαθέτουν τα πιιι)(/κάτω βιισικά χαι)(/κτιιιιιστικά:
δ) λλλ"λεπιδρασΤΙΚΟfιιτα

α) Έλι:γχος μiσω ι'Πολογlστή
Η παυοvoίιιση ,-!αΙ ο έλΙ:Υι.ος των πολλαπλ(ίι\ι JIO()({'(.vv της πληροq:ορίας πολ υ

If lll1 νοαιιιιική ΟΟΥιlν(ι)αη των πολυιιΗσων παρl;'χει στο χρήστη μία ποικιλία

μέσων γί\'ετιιι απδ υπολογιστή. Kατr'ι ov\i".,τεω. H\~l σι.ίΥι.ΟΟ\n σύστημα πoλVΜH

διαδρομιον για την εξερεύνηση και α\'αζιίτηnη της πλψ)οι(χψίας. Ο χρήστης Ηχει

σ{ύν ι}ωχεψίζεται ΨtYΡΙΙ1Υ.ή πλrιιιοq:ουία. Όπως εί\~Jι γνω'Πι). με τη βο,ΥΥεια ειδι 

τη δυνατότητα \ '11 ελl;'Υ,(ει τη ιυή της εqV1ΟΙΙΟΥής παυεμβαί\'(ι\τας δlJ\'αμικά στην

XI!J\' ευΥιιλείων λογισμικού n:\~iI εύ"...:ολα ι}ι!\'ιπή η ι}ημιου{1γία (σύ'l'Οωη) κειμέωυ.

εξέλιξή της και καθορίζο\ιτας τη μοι)(ριί, πι

γ(1αφΙΥ.ιιίν και

παιυvoιάζεται rι πλΙΙΙΝψ)ρία. Η ιδιδτητα αυτή ο νομάζεται ιιλλπλ®ι)ι)(ιoπκιJ 

fiJJ.uill

animation.

ιώ.!rJ. (\ynthe.~i/.ed

Απι) την (iλλη με(1ι(ί,

()

ΟΙ πα(Κ1πά\~(/ μΟ(1«!Ης πληιΧΙψΙ(1ίας α.ιΤΟΗλοιίν τα αυν

media),

καθfiις δημωΙ'(1Υοιίνται μiaω του l1πoλoyιorιί.

ιίχος. η ω::(ί\υ και το βίντεο πρέπει \t1 IIaoιpε(1f:1oJJV (πον

υπολογιστή l1.ιτό εξωτε{1ικΗς συνιβαις πιr;ές, μΗσω ιτύλληψης
λούν τα ψηφιοποημΗ\'α ιιΗσα (captυred

nJedia).

(cafJfUre), και αποτε

Για παιιάδειγμα, μία φωτογραφία

πιτιι

OnrenlCfiviry). καθώς μία εφαρμογή πoλVΙΙHσων JTauixrt αμφίι}οομιι επικο/

\~ύνία μεταξύ χοήατη κιιι εφ.ιομογής. υπι) μOL)(ρή ι}ιαλι)Ύου. Τα ιJ1Xπήμιπα πολυ

μέσω\' που εΠΙΤVΙπoυν την liλληλf.ιίίδιXiση χοιίατη-εψφμογής ω'liφΗρ()\ιτl1t ως
αλλιιλ επιδ(Χ1ΙΠΙΚΙ1πολJJμέΠ(l

(jnterdL·tive mIIltimedia) και

"ίας Xυιί<πη-εψlιψoγής έχει Κliθιε(Χι:&ί

(interl"ace

β) Ολοκλη!Ηιψ έΙ'α σι,qτήμαrιι

sysreIl1s).

Η ωιΜητα

της oλo;ιλrίOιιJαιις (iιιtegra rion) αι{'Ορά στι ς υπομιn'l1ι}ες που χρησιμοποιοmιτιιι
γω την παροvoίαση των πολλαπλιίn' JIOt)({'(.vv της πληιυΙ{'Οιιίας. Σε

i.u

σύστημα

\Yi ελέ}'"/,ω'ται aJTIj έ\'α μιjνο υπολο 
(κειψ.• n. fι.YoIj\Yi. βίvτω) \rl πιψοvoιιιζο 

πολυμΗσω\' ()α πυέπει α) δλες οι υπομ(Μ1ι}ες
γιστή. β) ι)λες οι μοοφΗς πληρoψιvίας

\'τω ατη\' ίι}ια ο{)ι5\'η και γ) για δλες τις μορφές πληροιιυρίιις \rl χoηnψoΠOιείτl1t
ο ίδιος τιmος απ(ιf)ιτ,a::υτικoύ μiΟΟJJ.

ή

user inrerface)

παοt'χει φιλικότητα
πιυς το χρήστη. Α ν

και ιι αλληλι::πιδιΙΙΙ 
στ/κότητα ι}ιοΎ ατro 
τελεί

α\'αγκαία

Π(X) ϋπιWΕση για έ\'ιt
σύστημα

πολυμΗ

σων. ιJήμε(X1 η δια 
χείρtιJη πολλαπλΙιίν

γ) Μ" γρaμμικιί oργά~'ωσ" τ"ς πλ"ρaιroρίας
Η πληιιοψιρία δε χαρωαη(Jίζετl1t απι) Υραμμικιί Ο(η.'(1\ΜJη. αλλl1 εί\nι ειδικά
δομημΗνη οε ένα "ι)/κτιη" απιί

xriIIfJOJJ;

(n()de.~), που ουνδέονται μεταξύ ΤOJJ; με

ιJΙJ\~5έΙΨΟJJς (lίπΙ~). Κ(ίθε κιίιιΒιις πεvιi-χει ένα ούωλο πλΙj{Χ)Ι(Ο(1ιιr'ιν πολλαπλοΊν
μοιψΟν. που αποτελοm' μία ι;.'(ίτητα και εί\'αΙ ΟVΥανωιιl;'νες ΥύιΧιι από 1;'\'11 κοι\ύ
θt'μα. Οι σύνδεnμoι εί\'αΙ ομάδες πλ,κυΙ{'Οι,ιιον, που [\'σωιιατιονονται σε κι1θε
κόμβο και

tXOV\I

και ΠΙ\Ι ταχύτητα με ΠΙ\' οποία

διαθt'το/J\' 6'(1 ιπαθε(χί

πευΙ!*1λλιΙV για την αλληλι::πίδ(Κ10η χρήστη-εψφμΙΙΥής. Τιι περιβ(ιλλιιν ι::πικιιι νω

μποιιεί \ '11 μετατραπεί σε ΨtYριακιί μοιιφή μέσω ε\ύς σαιιωτή.

Τα πoλVΜHσα εί \'αΙ ολοκληρωμέ\u σvoτήματα (iιιtegrared

at"t(Jd

ως σκωτό τη ι}ιασm'ι)ωή του με κάποιον άλλο κόμβο του

δι.κτΟΟυ. Οι ι)ιάι{'Ορες DtaalJ\'δiafI; καθορίζονται άμεσα ατ(6 τι ς εν\'Οιολογι.κές
συσι.ετίαει ς μεταξύ των δωψψων κόμ{Χιι\' της πλΙΙΙ)()({'Οι,ίας.

μέσων εί\υι I1!MVνυμη με τΙ/\' ιδΙCΊ 
τητα αυτή. Έτσι. ο
6(1Ος πολυιιΗσα έχει

καθιεοωθεί

και

σήμεοα

χρησιμο -

ποιείται

για

\'(1

ΠΦΙΥίΧΙΨει και τα
ι:ιλληλεπιι}ιXlιJΤΙΚΙ'ι

πιιλυιιfoli.

\n 1i \Υ1φΗυεται ι(ις .1Ι{οιΒιίλλον διεπΙιr(lιίς

της /;"({"(1(ΨΟΥής. Α παιτεί ειδικCΊ ιY,(εδιασμCΊ, ιίχπε \'11
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2.3.

Κι:ίμε"α και "ΠΕρκείμη-α

ΤΟ χιίμενο

(texf)

ήταν

1J πριίιτη μορφή ωrΙΙΚcJνισης

της πληιιοq:oρίας στον ΜΟ

λογιστή. Ακι)μη χω οι π()(ιίτοι προaωπιχοί υπολΟΥιmές, δεν είχαν τη ι)υΊ'ατιJrljω

,)ειι!

r ncana.

Ο όρος υπερ-κείμΗ'Ο
απι) ων

Ted

(hypenext)

EtaήxθfI-r.t ιττις αρχές της δεκαετίας του

το μΟ\'αδικcJ Ilt'σo επιχοινωνίας χρήnτη "ω υπολΟΥιπτή. Ο χρήnτης ήταν VΠαΧΡE

μη γριψμικι1. Το

υπερ-κεψt'"ου aro σύστημα

του. κάτω απ6 iω ι1ΧίKVΜo και κoυιιασrι.κ6 λειτοV{ιγι.κόπεQιβιΊλλοv.

λείων υποβοήθηοης της u"θιχiιπινης ε!X{ll}{ας. Λίγο αρyι5rερα ο

εί\UΙ οvo/αοτιχ(ί Υοαμμικό. παρά το Υεγο\ύς ότι διαθέτει κάποω στοιχειιαιη

σει το σύστημα

γlι1

MacinroslI.

-r.at

τα (ίλμαω

ο Dou~las En~elblJJ1 εφ.1ιιμonε (}ιάrrυιχ1 χαιχατιιιιιστικά

Xanadu.

Η μεΥ('ίλη f.ιΤ(J\'(lαω(ίη

ιίτι έ,'(l -r.είμειn διαβάζεται

απι) την αρχή προς το τέλος.

1968

το οποίο ήταν μια τειχιιπια παγκιΊομω βιβλιο()ήΥ.η με

t'yl\'/;"

που ήταν

ριιΙΙν ή απαιroύν εςειδι-r.ωμέ\'ο α\,αΥ"ιΟΟτη.

στο εογαλείο για τη δημι-

μεταπολεμικής -r.οιι'ωνίας. Ο χρήστης θα μποιιούσε \'α μελετά στις
ενότητες μιας τε(χιιττιας τράπεζας πληροψl -

_ ...--........

ριιiιν ιΊχι γραμμικιι (ίλλιι ωωλοιiftiιvrας
τις ενωωλογι,κές συσ,(ετίσει ς τους. Οι

τεχ\'Oλογι-r.ές δυ"αΤcJτητες της επο
χής δεν επέτρεψαν (ίf(lν Vannevίlr

ουΡΥία υπερ-κειιιέι'ων. ΤΟ

1989

ο

Tim Bemen;-Lee.
CERN της

εOHψηrής στο

Eλβαίu ς.
νέα

1987 με

τη διιlθωη τοι} λογωμικού

HypeKard

το

π(χιίτο ΙιΤ,(ι{χί -r.αt εύχρη-

roaIIIlj,-r.IV\' κειμέ\'(ύν είωι πολύ παλιι1. Ηι}η απιj το
1945 ο Vannevar BU.sh στο ι1ρθοο του ''As we ΙIΙΒΥ tlIink" (το άρθοο αυτό μπο
ρείτε να το βοείτε στη διειXJυ"ιτη lιtrp:11 www.c.si.uottawu.ca l(dduchier/misclvb
u.sIIIiLs-we-may-t/Iink.lItmJ) που δημοσιεύπr/.ε το\' Αύγουστο στο περιο(}ικό
Atlanric MoIItlIJy ί'θωε ΤΙ/\' ιδι'α της (}ωσύωωης κειμέ\ων μεταξύ roυς -r.f1t πιιό
τεινε ι;'\'α ιτύιττημα που το ο,ύμασε Memex. ΤΟ ιτύιττημα αυτό είχε ως στόχο να
βοηθήσει την πρι'ΙΟ{ι«(ίη (ίων επερχι)μη\ι I;XOfI-r.n-r.t') ΠΥ,ω πληρoψ,ιριιiιν της

ω

υπολογιστές

τους

σε σημεία ειδι-r.ότερου εωιαφ{:ιιονroς ίχουν ως συ\ιι"εια την ατrιΙΙλεω πλιιρο((XJ

Η α\ύ}"/.ιι γω ω-άπτυξη μη

Augmenr. το οποίο είχε ως στόχο την ανάοπυξη εογα
Nel";Qn α"απτύο

χαιιι:ατηοιστικι1 υπερκειμέωυ.

boμιί (-r.H(iιλata. εv6τητες. παριiyραφJΙ). Η yραμμιr.ότηnι αυτή συνίιτταται ιττο

anOIa-r.Ii.

'60

Νeι.~()n για την περιγραφή ιψχείων -r.ειμt,'(ιυ που ήταν o(lyα\'(VΜέ\,α

(ιιμέ\nς να πλφιτuολΟΥεί τις ;ωτ(ίλληλες εντολές Υια την εκτέλεση της εργασίας

Το κείιιη'Ο αποτελεί βαπική πηγή πλι/{)()({6()ησης και Jff1()(JJIi\'H σημαnιχό

τΙ/ν ηλΙ7.τμΙΥΙ;ΙΙΙ ε;Ιί(l r,ιλo:tιιί·

\'(1 υλοποιήσει τις ιδέες του.

\'11 χειριστοι.ί\' ιιποτελεσματι;ιι1 ήχο, ει%6\'(/ %ιιι βί\'Τω. Έτσι., το χείμειη αποτέλεσε

ακ()μη και στις πω ελκυστικiς πoλυμωικiς εφαρμογές. ΤΟ παιxιι)oaιακι) χείμnn
/Ιιιι~ί()t'lγμιι ι'πε()%ιιμί'νο:ιι' απι)

Bu.s/!

επιωησε

γλΙVoι1(l

μια

σιη.γΙ)(lφlίς

\ιIelcαne

to

~

m
--,

_.

~

............. ..
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,
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Home
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υπερ-κεψt'\'ω\' για διακί
γηση

πληιιοq:ορίuς

lntemet.

aro

"

τη γνωστή πλt'ι)v

σήμερα Η ΤΜL

(HyperText Markup LangIlIJge).

ΤΟ υπειι -κείΙlε\'(I

(/Iypenext) αποτελεί μια ειδΙΚ(l δομιιμένη μορφιί κειιιέ\'Ου σε
(node,\), οι οποίοι συνδt'ι)vται μεταξι! τους με @νδi

έ,'(l "δίκτιη" απιΊ χιίιι&.ψ,
σ/Η)!}ς

(/inks).

Οι σύωεομοl εί\'(lΙ π()()(}(ψτημt'\,()Ι σε ειδι.κές λέξεις ή φικ'ισεις που

ηισωματιΙΙωνται σε κάθε κόμβο και λt'Υοvrαι ~ λέξεις

(horwords).

Διιλιίnη

vrαι στο κείμ/;;'(ι με διαφορετικιί χ(χVΜI1 ή μορφή (tWΟ\'l:ς. πλ(lγιες. υΠΟΥραμμι
σμένες) κω πευιέχου\' τις πληj)οq:ορίες που εί\'(lΙ αΠΙΙ(Κiίτητες για ω βοεΟει: ο
κόμβιJς-πρι)(ψιoμ6ς. Με το πάτημα

ro!!

oτovrIxoli στην κατάλληλη θι'(ιμή λέξη

ενερ}'llπιιιείται η διαι5ΙΚ(lOία ι5ιι!(Τιίι'ι'ίωης μεταξι! των οτιιιχείων Η\Ίς JJJfεu-xeIμi
ωυ

(/IyperJinking)

Κιiι η μετάβαση σε μίιι ι'ιλλη o()(j\'f! ή πιι(κ'ιθυρο πληj)οq:οοιιιί\'.

Οι κ6μ{)οι που σχετίζονται μεταξύ τους μπουεί \tt είωι έ\'ας οριομ6ς. μια ε.τrεξή
Υφη. μία πα(χJ.Πoμπή. μια υΠOOημείΙι)(fη ή Κ(l.ιτoιo ιιλλο σχετιr.ιΊ κείμε\n.

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}.I'l1ι'ιιΟ/ν

2.4.

Κ ιψίλιιω Ι : Ειιι(/:'ωγιί {/τιι πολ,'μιιχι

1-11

Μέσα και Υπερμ έσα

Τα υπε(1-κείμη'ι1ε\ιισχύθφa.Η'ταχύτατι.ααι σΎVΤoμιιξεπεράστηκαναπό τις τεχ'\'ο

λοΥικt:ς εξελίξεις. Έτσι ιογο'ε δυναηί η δημιουργία εφ.φμογιό\' που δει' περιορίζο
ντω μό\Ό στο κείμενο. Οι εψιιιμοΥt:ςαvτές Ο\Όμάστηκαν υπευμt:σιι (hyfJeπnedia).

... ... αJι ί\'t/ ιιπιί ΤΙ/\, t"q(IU/M.."I/
' 'Ξι ι\ο(!ί.τιι'· OΤOII ιιωπniι-ι

σΗ η llο}. l'fτιlιρι%tί 2χολl%1ί
Σι "ιιπυα;tι με ΙΙI'V1"Ο\'ΙΙΠιr.ι) ιιχο
λείο το

70 ΤΕΛ

A{)IJ\~,)ν. Εί\\/ι

πι,<ψιwίς: tι Η'ιι(ι)μιίτωα1! ;.ιιιι
ιί).λιιιν μ~'ι κ,η' εr.rιίς: ω/' %fIJlf'WJI' .

... II ,)I ,warirIIHI τη~ μη :'Ι'<ΨΙ Η
;.ιιίΗ/τιις rιrIIv πλι)l{ιηαη μίιιιι

oc iwt ,ίιιιψίλλον l'πε(ψiιJων. Οι
ΙXJι ί\1'ς ,i t )(!i'tJlOWat ΙlJίιί την
εqι.ιρμυ"(1/ "Και ι,'Τιίς

..

χω n~ιλλ(ίξ ... " ΠΙΙΙ'(!\Ή
oτrιtχ()ψI.t' το

EIf.· \

1995-96 ιιτο

Ν-Φιλ ιιι)fλq'Ηιις

Ifτοπλιιίσω rol ' πι'<~
:ιιιι:ίιιμ ιιτος 'Tl'xωμι~
()ΗΙΙ"' Τ lJς IT~·./ ~ Η

εqι.ιιιιιoγ1ί πtί!.w το ;ΨΙιΙ ΤΟ
Jίιιwλλtίvιο fltxιflείo στο
,)ΙΙΙ;1ιη'[{ ιμιί jTO I' ΠΙ )(ι% ~
(Jιιξc

J:< A

..

,

•

fI Ειν(ι}JίΙΙί'Υ.1J Εί{

Τίl(ιπη :'ια ΟΙ ,)ι/μιοιν:,ω

Π(1()ί'ιίVΤων ιΎ..ιίΙΙΙ')π 'Η

xoli λογωμl;.ιιιι' %ω
πολ"ιιι'ιιιιιν (1 996).
καθι:iJς διαχεψίζο\ται6λες τις δU\'{/τt:ς μορφt:ς πληρ(~
φορίι1ς.

'ExoU\' μη Υοαμμι,κήΟΟΥ(ίι'ωσηκril ()Iιιot:τoU\'

ι)λα τα χαρωarιoιστικά τω\' υπερ-κειμέ\'ων. Η ι)tι1σύωεnη (hΥΡcrlίnkίng)μετaξιί τω\' διαqΔρω\' κι)μ 
!χον H~)ς υπερμt'ΟΟΙJ ο'εuγοποιείrαιμε το π(ίτημα του
ποvrικιού αε ειι)ικ(l αημείι1. που λέγovται
αημείι1

(hotspots).

Τα θερμά σημεία εί\ΎΠ

fJrVJIIJ
ftblY.t';

λt'ςεις. εικονίδια. ιί πλψα()α που δίιυυν τη δU\'{/ΤQ
τητα ατο χρήιπη

\'(/

μεταπηδιρει αε άλλες σι.ετικές

η'6τητες κειμέ\'Ου. σε διαγράμματα. ει,κ6\'ες. ηχητι.κά
αποοπάσμωα. ή

video που ο\'Ομάζοντω

κ6μ{Χιι.

Η()Λ.lιμι'ιΚΙ

1-12

2.5.

Τρόποι παροι't1ίασης της πλ'1ροqορίας

Στα ι)ι(ιψ)(Ια (1!Kπήμαrα πληι}οφίρησης ι)ιακρίHlVΤω δύο Τ(1ιίποι Π(l(1()!Χ1ίαnης

πιφοι'(ιίιιιιης: είνll/ η ι'ΨΙ(1lωγη

"l he "I onoi.\eand Ihe Hare"
(της ΙΙΕψ(ίς

I.i\ing Hookl) ΙΙΗ/ν

()π()ιιί ;τ(φοl~lι(ίtΗ(ft

() ιι,'~)()ς

ΤΙ)!, Α ιι/(ι'ι.,τοl· Ι/Ε το λΙι:'ιί ;((/1 πΙ

χελι,)lΗ. Το πιιιι)ί

. χυl;σrης

!IJi Oi>lc'i ;{(ίlυVΤιις: %λικ αε διιί
q'υ(l(( οl/μεία ΤΙ!; ο(λίνης: \'((
JTΙΙΙ~ΙXOJ.OΙt()I~'tΊ ωιίlΠ1ιιίαπ και

το

τέλος, κεψΊλαιο -κεψΙλαιο, σελίι'χι.-πελίι'χι..

Υπι5 την f\'\nω αυτή, ακόμη και τα σύγ'ι.ιJO\U συστήματα βί.\'πο εί\'(/ι IIfOO πιιθη

της πληρσqxJ(Jίας c/(lOl' αq:oικί ατα u6λο που επιφυλάΟι1Ουν στο χιπΡτη.
/ /αιχί/)/;1;ιιια Η'Fι);'ητικ 7l;

διαf!«ζεται από την αρχή Π(Ίος

τικής παροοοίιισης. Γω παράι)ειγμιι. η ΠΙΙΙJOvσίαση IIfaIύ τηλει5ΙJ«σης ή βί\'Τt'O ι)ιοΎ

α) Παθιιrική παρουσίαση
Η παθηrικήπαρoυσίωτη της πληροqxJρίας ωωλoVΘεί αoorηρ« ι;'ναν Π(ΊΟκαθορι 
αμl;'1'Ο τρόπο. Τέτοια ιτιχπήματα εί l'αΙ τα αυμβατικά ιιέαα πλι/()οψίΡljοης. που
χαΙJαr.τηιιίζοvται από Ύραμ/1ιχή Π(Ίorιπι'λααη της πληΡΟ(fOρίας. χωρίς καμμία

δυνιιτ6τητιι
απ6

ελiΥι.ου

το χρήστη.

Γω

παράδειγμα. το {'ίιβλίο

fJft

βάθος πλlJj}οψJρησης. κιιθr.iJς τα

()(;'('>oJIti\U

εμψινίζο\'Τιιι με ΠΙ\' ΠίJOκιιθορι

σμένη τους μορφή. Ο θωτής παΙJ«μf\'/οΙ παθητικός, ΧΙιJ{Jίς κιιμμία δυ\'ιπΜητιι
ιιλληλεπίι)ιJ«σης κιιι επέμβασης στο μέσο.

β) Ενεργητική πα{lσιοοίαση

Η ενεΙΙΥητική ΠUίJOvσίαση χuρακτηρίζει σvστιίματα που ι)ιuθι!ΤΟl!\' α;τοθψευ
μένη κι'ιποω δομή, που κιι()ορίζει . διεV'/.ολιivn ή επιταχιnιει τl/\' ΠΙΙ(lOιυίriση της

πληρoψιvίας.

γl,γOI\ίnι ιίπω; l('<ιί\Ηαι στην

aLiIIrpMYi

με τις

niUynf;

του χρήστη.

Σ vσπίμιπα ενερyηrι.κής ΠIiΡOVΣίιισης εί ωι τιι πoλvμέoo

tΊ%ιίl,ι.

κιιι ιπτεuμέω. Ο χυήστης ι:πιλt'Υι;ι με τη βοιβεια του
πο\ιτικωιί αυτιί που θέλει

\'(l

δει απιί την εφαυμογή.

παυεμβαίνει ατη ροή της πληιJO(fOυίας, δέχεται εοωτή

αεις από το

JTo6YLJ«JIJIa χαι δίνει απαvτήnεις.

Η διαδικασία της επικοι \\ονίας ΧΡιίστη-περιβάλλο 
ντος εί\'(/ι αμφίδρομη. Εται ο χυιίστης δέχεται την (Ο'{ί 

r'.!()iιιTn. ι)ηλαδή ΤΙΙ\' aTr6XOΙOII του σοοτήματος και πλη
ροφοοείται άμεσα ΙΙ\' f\'tt πλή'/.ΤΡΟ έχει πιιπιf!εί. 11\' είωι
ενεΡΥή μια ι)ιαδικασίιι. αν

tjn

επιλtγεί

ti\'tt αvτικείμη'O.
rnjrIIra

σε ποιο σημείο της εφαρμογής {xιίιr/.εται ή ποω

ΠIiΙJ«ΚΟλΟιi)εί. Ο χιιήστης ιιλληλεπιδοά ovσωστΙΚΙl με
το πευι{Χ1λλον της εψφμΟΥής και ελt'Υι.ft ι)ιη'αμι.κά την
παιιovσίαση της πληιιοψιυίας. Η ιι)ιιίrητα αυτή αποτε
λεί βαaιxιί χαρωπηρισrιxιί των σιχπημιΊτων πoλVΜωων
και υπε(Ίμ έσων χαι λ έγε ται αλλιιλεmΙ){)(JnτικcJτnτα
Η

UIlrpib(JOJIII επιχοινωνία αποπλεί

(interJctivity),

την κύρια διαψJΙΙ« μεταξύ των ε(μ.φμΟΥιίιν

πολυμέσων- υπε(Ίμt'σων χαι των αυμβατικιVν εφα(ΊιωΥιίιν παΙJOοοίιισης πολλα 
πλιVν μt:σων. Τα πoλvιιέαα παιιtχουν στο Χ(Ίήστη δυνιιτ6τητες

n'f(lYIIHXIj; πρ6 -

σβασης στις εωτητες πλl/ίJO(fOριιVν, ιι\uλΟΥΙΙ με τα H'δΙUφέoovτά του κω το ετrί
πει)ο ΥνιΟΟης του αvτικειμi\'Oυ. γεΥοως που τα καθιστά f\'a ευέλικτο και ατroτελε
σματικ6 ειιγαλείο μάθησης,

Κ ιψίλιιω Ι : Ειιι(/:'ωγιί (/τιι πολ,'μι/Ι( ι

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

Kα τrrιoρίες εφαρμ ογών πολυμ έσων

3.

Υπιιρχου\' DtIlq:nvot τρι5ποι κιιτι'ίτιιξης τω\' εqxφμογιιί\' πολυμέσω\' σε XιITrryo -

υι:ες. Οι ΚιiUιεριvμέ\'fς ι)ιε()\,ιιίς κατη'fO{ιίες πολυμεαι,κιίι\' tΊ{!fψμΟΥιnν βασίζovτιιι

(ίων f(xjJro δl(!\\ιμής ;ωι στον τρι.Jπo χιιήαης ωι,;.

3. 1.

" -f)'" - ._._ --

δ) ,j ι «δίκTt't) (IIIIernet)

If χρfί;τη ωυ ΔιαδικτιΧlυ αναπτύσσεται μ ε εκθετικ6 ρVΘμ6 τα
τελευταία χρ6νια. Εκπαιδε υτιχιΙ Ιδρvματα. Δημcίrιωι Oρyιινιnμoί

Καrηγορίrς πολιψέσωνα l'άλΟ Υα μι: τo~' τρόπο δι αl'ομ ιίς

;

και Υπηρεσίες αλλά και σχολεία διαθέτουν σελίδες σων ΠαΥ,,6-

α) Coιnpact Di~'c (CD-ROM)

\Vide Web, \V\V\V) που επιτρέπουν στο κοιω
ΤΙΙ\' (/\'ιιζήτηση πληΡΟΙ{Ό{)ιιnν. την πιφοΧιί υπηρεσιών. την ιιπο-

Οι "συμπιεσμένοι" ι}ίσ-"οι (Compac/ Dί.~cs-CD) ιιπoτελoιn, το βασιχ6 ΧΙΙΙ πιο

στολή Π(10τάσεων ή σ-/.ολίω\' Υλπ. Παριιι)ει:Υματιι η ιστοσελίδα

δημοφιλές ιι)ιωΗΚι5 μέσο ι)ωωμής τίτλ ων πολυμέσω\'. Έφειχιν επω'άστιιση στο

του 14ου Γυμωσίου Πειιιστειιίου κω η ιστοοελίι')ιι του lου

χι()ρο της πληροφ)ρικής ιπ /ΧtfJμΙ> που η α"ι1ττυ;η των πολυμέmΟ'v ιυ σvνδt'εται

rVJ-I\UoiOV

- -~:-.

σμω /στ6 (\Vorld

(ψεσα με την τεχιυλΟΥία των μέαων avτrirv. Τα

CD δεν είιυι t:.ι7α"f"Υγρι'ίψιμα, απο-

τελούν μέσα μιί l\) για ανι'ίΥνωοη και γΙ(! ω λι.Jyo αυrι.Jν (χουν καθιερωθεί ως CD -

ROM.

Παρέχουν τη δυνατ6τητα ιιποθήχειχιης

650

ΜΠ χαι χαρ(ατηριστικά ωυς

είναι το μιχρό κ6σroς χαι η ε ιrιωλία ιιαζικιίς παρcιγωγιίς και ιιετcιq:oρι1ς τους.
β) Περίπ τερα

(k io.<;k.<;)

Τα περίπτερα εί\υι δημcίrιια σιχιτιίματα

διανομιίς πoλvι-ιέσrύ\'. τα οποία λειτουρ
γούν

είτε

ως

μεμο\tvμέ\'α-αv τ6νομα

(sfilIId-il/oιIe) είτε ως (}ικτυωμέ\'(( υπολΟΥΙ
σrι.κά σvστήμιπα. Παριιι)ει:Υμιπιι εψιιιμο

yrIJ\'

αποτελούν τιι ι)ημι'>σω σημείιι πιψο

χής πληΡΟf{!fιριrΙJ\' σε μοιχιεία. αειχ:ιδ(χ5μια. ΠrJI'f:Πιιπήμια. τουριστιχΕς περιοχές.
δημι)οιες υπηρεσίες. χι/)ρoΙJς ι)ιαφήμισης
πρoϊCΊvτωγ Υλπ.
Υ) ΠραΥμα τικου χρQ~'oυ (QII fίne)
Τα σιxιτιjματα διαl'Ομής πολψ tΌων σε

πρ(!γματικ6

xucJ"o σv\'δεσης (OnIine) ιιπο 

τελούν t"ι'α απ6 τους πιο δυ"αμιχιΙ εξελισ
OOμεl,'OtIς τομείς. Στις ΗΠΑ πολλά εκπιιιδευτικά ιδρvματα χρησιμoπoωιn' σύγ
χρονα τηλε.ηκοι \'ιιη'ικά μέο« Υια την παοάδοση μαθημάτων σε ατroμακρυσμt'νες
JTt'()ΙOxi; μέσα ιιπ6 έ\'ι( πολυμεσΙΧ6 πειιιjXιλλoν. Σημιιντικές εψιρμΟΥές εμq:«\'ίζο
\'τω σω χιίιρο τω\' ε.τιχειρήσεω\'. ι5που οι ετιιιιιείες χρησιμoπoιoιn' τιι πoλψέnιι
σε ι)ωι)ιχιισίες τηλει)ιάσ/.εψης ή εxπιιίι)εvσης πυοσωπιχού.

Μεταμ6ΙΙ({!fιJOης που παΙΧΗιοιι'ίζει

140 Γυμνάσιο ;
~.
Περισrερiου

~

,-.......,'-... _~-

τη\' εφαρμογή

--,~

πολυμέσων 'Ό κι)ομος του μα(l()ι) ΠρίΥ"ιπα" ΠOιJ υλοποιιίθιτ/.ε
στα πλαίσια ΤOιJ ευρωπαί'χοιί Π(I()Υιι(ψματος

Web

/ΟΓ

)'choo/:;

και τιμήθψε οε ΙT'(ΙΙιJπαϊY.ιί επίπεδο. Κ 6ρ/Ο χα()(JΚΤf/i}/(ΠΙΚι) του

ΠαΥ/.6σμιου Ιστού είιυι η άμεση παιιοΧιί πληρo({.σριrίιν με
χαμηλό κ6ιπος, οι οποίες είιυι προσπελάσιμες ιιπ6 οποιοδήποτε

σημείο στον κΟΟμο. Ο χο6 \'ος ιιποτελεί (}υ\'αμιχ6 παοάγοντιι σε
{5αθμ6 που δεν υπάρχει στους τίτλους CD. Οι πληροq:οuίt'ς σε i.u

CD εί \uι
()oιn, ή

μ6\'ψες κιιι στιιτιχές και δεν μπOΙ1Oιn, \'α ΤΙ1Οποποιη

\'(/

Ι)(ιJOης ΧΙΙΙ
αν

Ei\ViI

αλλάξουν. Οι ιοπιιπλίι)ες έχουν τη

I1\Vl\,/;'IVaIj;

n'ΙΙVΙωίι)/' ///,ριιιτερίο),

... ..ο ;.ιιΚψ,,; το!' μι;.ιυο)·' πι)ί.

I1JTauuι:rIjro. Υπιιρχου\' επίσης εqxφμογές που βασίζο

\'ΤΙΙΙ στο συ\'διχισμιί

CD

ανανειίινεται

συvεχιίις.

παρέχεται

μέαω

του Δ ιιιι)ικτVου.

Παράδειγμα η πολυμε-

CD ενιίι

(,«ft<IIn.m

O"'r"',"';'

0"",._

σική εq:«uμΟΥή Perseus 2

υ C1ιo:* ..... '"

που διατίθεται σε CD-

Ρ'
,.. , Α'--'
~

κω f\'ημει)(v\'fΤαι

OV\'flIiJς μέσω της ιστοσελίδας τη;.
(www. pt.'ι:reu.~. / uI:~. eduj).

:ι;.ιιπα··

χαι Δ ιαδικrιx)υ για την παιχ)χή πλl/()ο

ρίας είιυι καταχωρημέ\'Ο στο

ROM

Α Η ιιιτοιιι)ί,'ιι ι ΤΟ), /.JO)'

η'ημέ

τω\' πλl/()()f{!fΨΙιιί\' ιικι5μη κω καΟημευl\'ά.

ψιψιιίιν. Το μιγιιπο ποσοιπΙ> (της τάξης του

καθ<ίις

DmvlTMTIra

,S ;;-:. il

~~
'~

9OlJf,) rfI>:

~ ~ όiM<>J T<>j flιt-~<>t

πλf/(Ι()f{!f)

το ιJπιίλoιπo μπορεί νο

i<

r,c- inl1iA

!fολlιμι'ιΚΙ

1-14

3.2.

Κunr/σρίι:ς πολυμέσ(ΙΗ' Η\'άλογα με τη χρήση

α) Διασκέδασl, (EntertainInent)

β) Εκπαίδει'ση

ΟΙ Ηαψείες αn:ίΠfιJξης ηλατρoνικιιJν ποιχνιι5ιιιίν ωrιίιιξαν πρωτωτι)ρες στη
ΧΡΨ1η πιιλυμέσων. Κ ιίρως (Πιίχιις τ(ιιις εί\υι η π()()οt'λΥ.ι'Oη, Π(Jιί;ιληΠη και ηθ'JΡ

Η ti'.,Παίι}ει.ιση αποτελεί έ\'ιι από τους πιο ι)υωμικotίς τομείς εφαρμογής τω\'

πoλυμέσ(ιJ\'. Τιι πoλυμέnιι αποτελού\' t'\Vl ωχυρό εΥ.παιι}ευηκό μέσο.

xaf.kiJ;

ρυ\'ση τol} χρή<πη

• JTU(Jt.XOV\' στον ΙΊ'..πιιιδεωμενο τη δmvπότητα \'ιι κα()οοίζει

Ι'q'{I(,μΟΥτις εί~~ιι ιι .Π"υΙ.ιίαειιιΊ·

αξιοποιιίιντας τη

κιιι το\' τικίπο πιι(lοι.ισίασης τω\' πληΡΟΨJVιιί!\'. με {Ίι'ιση ης ιι\ιάΥ/.ες του και

,)ιις πoλ!~ιωικιί ιψιρμοΥιΙ

'The

ιιιγάλη ισχύ των πολ ·

το επίπεδο Υ\,ιΟΟη; του θέματος

Virgin

λιιπλιίι\ι μέσων. Δίνε

• ο χρήστη; δεν εί\ΎΠ

ται μtγίtλη έμψιοη

Υραμμική σειρά. αλλά με έ\'α τρ6πο αντίστοιχο της Υνιίισης του αντικειμέ\'Ου

στη χρήση ΧίKVΜά των,

και του τρ6που σ"έψης του. Έτσι. ένας Ι1 ιπεΙ(Ίος χρήnτης έχει τη δυ\'ατ6τηnι

ΙΙιιυ(ί,)Η;'μιι 1jψχιι;'ιιι;'ικιί;

Vu.edu.lu~ Επωυπισ" τιι;
Ιπι.

En/ . .ιί0!' .τψιι'χtrιιι

οε 3

L"V.'. με .ιίuωtα:ιfιJ\'ίοruιιι
Tίa L"u.rrerd. ...

τιιν

() ίι)ιος

το ρυ()μ6

Ι,.ιίοχρειομΙ:\nς \t1 (Η,(lζητήσει πληροφ.φίες με αΙΧΠT/i..χί

τοισδιιιιπατω\' Υυαφι 

''(Ι Π(Ίorιπεράoει

κιίι,' κιιι ηχητι;αnv εφέ.

H'ιV έ\'ιις αρχάριος μπορεί

κιι()ιVς κω στη ι)υω

Ηr«ι}/.ιοΥrί. πριν ποοΧΙιJ(JrΡει

τ6τηrα rαΧΙJΙατης

• παιιiχoυν α\ΙΙι)ραοη στις ΙΨΙ:ΡΥειες του χιιήrιτη-μαθηπί υποοτιιοίζο\ιτας πι"

. . αkίνη u-πιί την ί'q\4.'!1ιφί
ΠΟΙ' ωH,τTl'~/(ΙΓΙ 1/ J/ολιocτιιι-

ι)ρ(ίσης για τι) χρήστη.
Οι ούΥ',(ίΙΟ\υΙ ιΥλεδια-

ενεΟΥηηκή μιΊΟηση

ριχη Σ,"μJίΙ)(J~ΙΙ με (/!'VCο\,ιιπl/

ατές παιΥνιδιιίιν μετα-

• παρέχουν ένιι ελκυστικ6 κιιι εw.ρηστο πεοι{ΊιΊλλο\' μά()ησης
• ενl1ωμαΤΙVHJ υν bm'arιίrfIrr; ελι'Υι.ου της απιχιοοης κω αξωλιίΥηοη;

το /0 ΤΕΛ Aλε;(I\~\)()I"π()λ1/~ με

φι'ρουν το κέΙ7ΡΟ

μαθητιον

Οίμιι 'Το μεΗίξι aroν ΈfIι!ι':

βίιιιους απ6 τrrv απλή δt.ιάση σε Ι)ίΧιση με εξιστ6ρηση, απ6 τα απλά παtχ\'ίι)ια
ατην ψυχαγωγία ;ι.αι

... ...

OO)VΙΙ ιιπι) την Η[<φ·

aTr6

το συvτoνιoμ6 6ιιασης-κί\'ησης του χειιιού στην Η'ι'(ιγο

ποίηση ;nιεψατικ(ό\' δεξιοτήτων.

xrbrott ;

εν6τητες πηyαί\'Ovτας οε άλλες πιο Π(ΊΟχωρηιιένες.
\'(1

πάρει περιοΟΟτερη fXι1}ειιι α.π6 την ίδια πι"

ΟΙ εψφμΟΥές ποι;ιιλλοι,ν απιί ΠΡΟΥ(Χίμμαω διιχιο;::αλίας ;ι'\Υυν ΥλιωοιΟν.

φooικιVν επιοτιιιιιΟν. περιβαλλο\'Τωίς εκπαίδευσης. ιrιτoρίας./ιoooικής και καλύ
πτουν rιχει'x5ν 6λα τα Y\'HJσTIxrl αντικείμε....α .

μ01ΙΙ ,ίΟ!' ΙΙΙΗ.ίΤΙΥI·

οει 71 J10λlιαΙΙΙί,αιι
Σι'ιμπυαξιι με (/1'Vt()·
νιιιτιι το

,.. /1,\

Ιιιιaν·

νί\~"ν ισ τίτλο
"ΦIΓ,'fίς:"'
__
_

~~~ ω;~ι

ο

__--...

........-..... -

--,

__
_..
" ,...
. ...

RR

'-<.ι

ι~~ιτι ωl 'τοl'.

_-_ ,

""_ ....

. .... _

~ ~--

ιιπιi την ι(ποιιελi,)rι
ωl' lΙιιιι')((;'(ιr/ι;ιοl'ι

~

EM:~ ~

των

,.. ..

=
-........._..

-

•

R
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Ο %ιί(/!ιος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙ(/(Ι:1,lγιί (/τιι πολΙ'/ιt(ιι.ι

Υ) Πρασπiλαση πληραψψιιΙJν (Reference)

δ) Κατάρτιση

Τα τελευταία χιιι.ίνια η τεχνολογία των πολυμioων t:.ιΤf:/.τείνεται (ίημαντικ(ί ΙΠ

Η αγορι'1 των Π(10Υιιαμμιι των κωιιρτισης είnιι μεγιΜη.

- cπιμlJριμvση (fraininR)

εφ:φμΟγt'ς Π(Ί(/(/πt'λα(fης πληροψ)ριιΟν. Πρόκειται Υια μεταφ:ψά (ίε ηλεκτ(ιονωί

Καθημερινά εμψινίζoιταt νέοι τίτλοι

μορφή

κενrρι:o νoνται στην a\'ImrVΞIJ ειδι ;ωΝ δεξιοτήτων σχετι%ά

(CD-ROM) εηύπων αναq:oράς δεδομένων.

όπως tΥ/.if/.λοπαίδειες. λεξαά.

τηλεφωνικοί %ιπάλοΥοΙ. τιιχυδί}ομικοί κιίιι)ι%ες. στοιχεία ΙΙΠΟΥιιαψ.ό\' %λπ.

με κάποια ειι}ική εΡΥuσία. ε,"[άΥΥελμα ή χ6μπι. ΠαΙll1δείγ
ματα εψιρμογιον α({Όιιούν ΤΙΙ\' εκπαί(}ευση εΟΥοστασll1-

μοι)φή με ιδωίΤΕοα uv.,,~

κ(ίι\' μrιχανιV\'. την εκμάθηση χεΙ(JOτεχνιώv ιί κατασκειχίι\'

νόμnnυς

οί(')ες

ο!iJμούς.

ι}ιά

τι)σο

σε

CD-ROM

ι'ιοο και στο Δ ιαι)ίκτι\). Οι

\'l:'ες εφαρμΟΥές χαρακτηρί
ζονται

-.;ou

απιί

την ευκολία

αναζήτησης και ανεύρεσης

Διιnύου

της

πλι/{ιο({(ψίας

που

εωιαφέοει το χρήστη και

""""""'-'

την α;τοτελεσμωι%ή χρήση
των
χείω\'

πολιιμεσικών
(ήχος.

βί\'ΤΕΟ

στοι
και

κινoύμnΎ10'ι.έι}ιu). Τα ηλε

κτοονι%ά μέοο μαζικής επι
κοnΥονίας

(ΜΜΕ)

ιψχί-

ζουν πλέον Π()(Χ1(φμιίζο 

νται σω χοψπη αξιοποιιο
ντας τις δυνατότηΤΕς των vl;'ων τεχvoλoγιιoν. Σύντομα ο χρήστης θα εί ναι αυτός
που θα "φτιάχνει" το πεοιοδικ6 ή την εφημερίδα του. επιλt"γoντας ο ίδιος με τη
βοήθεια %ατάλληλου λογισμικού τα θι'ματα που ων εν(}ιuφέooυν. Οι ηλεκτιιονι 

%ές ΙΥιωκλοπαίδειες αποτελούν ιι}ιuίτειια ισι.υοές ECfI:'ΙOIIoyi; που εισάΥο\'Ται

(του τύJroυ Κι'ίν' το Μιjως σου), τη\' εκμι'ί()ηση μαγειρι 

κής. στφ' π('oπό\'ηιJη αθλητιίι,' κλ.Π.. Πιι(χιι}ειγμα ιtJTOτε- b~~db~
λει: η ιοτοσελίι'ιιι της

Kodak

ιjπου παι)()υσιι'ίζι)\ται μαθήμιιτα qxVΤOYιXlrpiUf.

ι:) Edutainmcnt
Ο

~~~~~""1::;~~~~~~~",,;,~~;""';

(joo; edUfwnmenf

πιχ)ικυψε τελωταίιi ως συ\'(}ω

σμ(ίς των λt'ξεων eduL'afion (εκπαίδευση) και enfertainmenI
(ΨΙr,(αΥnryία). Στην κωηγορία αυτή ανή'/.ουν εqxψμΟΥt'ς
πολυμioων ΠΟΙ) οχεδι(ίζονται με τη μΟ(1φιί σ..παιδεΙΙΤΙΧΙιίν
παιγι'ιδιιVν και απευθύνoηαt οε JIafJIJri; CΊλων τωι' (:kιθμί
ι'χΟι' της t'Υ"παίδευσης. Χαιιακτηριιπικ6ς αντιπρόσω.;τος
εί\'{/ι το πιιόΥ(ιαμμιι Cίνίιίnιtίοn

f f. το οποίο προσομοιιίι\Η

ΤΙΙ\' ωuπτυξη πολιτισμιό\' ξεκη'ιίιντας απ6 το 4αxJ π. Χ ..
Ο χρήστης ι'χι:ι τη
πτύξη

(}IJ\'l1TcJrIIra \'{/

χτίσει π6λεις.

οικοωμι,κές ιχχιιπηυιΜητες.

Υ.λπ.. ε\'ιο πιιιχ1λληλα μποοεί

\'(1

τέ'ι.νες.

τ()()χ()ιί. μεηίλλων. γραφής. τυπογραφίας. κ. λ.ιτ.). Πιψίμοιι)
π()(ίY(χJμμα είναι και το

στ) Α "α ψιιχή

Age O{Empire~'

της ΜίΙΤΟ.\Όιί.

(R ecreation)

Στην κατηγορία αιιτιί ανή'/.ουν τ{τλοι πολυμέιιων που
σχετίζονται με αθλήματα ή χCΊμπι.

σια%ό περιj:kίλλoν π()()(]()μοίιοοης που μπορεί

/00 α.τroσπιΙι:ψαΤΙi βι:ντω

και ΚI\Υιύμε

\Υον aχεδίων. Ο τηλεψοναι'ις κατιιλιψος τ()ι) ΟΤΕ κιτ/.λοφ)ρεί και οε ηλf:/.τ()()ναή
μορφή. τι'ισο οε

CD-ROM <Χ10 και

στην ΙΙΠΙΝιλίδα τοι} ΟΤΕ (ίΤΟ

lnfemef. Ε.ιτί(fης.

τα Eλληνl;ι(ί TαχVΔιιι.ιμεία διαθέτουν τους ταXVΔ()( ΨΙΚOύς κιΟΟικες της
ηλt7.ΤΙΊ()ι'ική μορφή.

XIiJ()(Lf

σε

u\tt-

παί(!\'ΕΙ πληι)()(ιυοι:ες γω

ηλι'%τ(!ο\'ιχή tΥ/.ιr/λοπαί(}εω. πεοιλαμβ{ι\'lοι

Micro.sofr. μω (}ημοφιλής
9 ιiιιιες ηχητικιίι,' (')ε('χψt.'1Μ'. 350ι:ιπο

\'(1

επωτήμες

γεYOωΤιi-στα()μotίς στη\' ιoηψίιi του πλωψη (ΙΙ\'l1κι'ιλυψη

δlJ\'αμικά στην ιχπαιδευτική διαι}ικασία. Η Eπcιιπ,ι της
σπάσμιιτα μουσικής και πεοισσότεριι ιιπιj

επι 

EII({U-

σε

ψ.ψα περιοδικά και εφημε

Η αω3η-,; ική

CD-ROM που

ηλε%τιιοναή

νίζονται

/-15

n rlOtxOW i \'{/
\'(1

εντυπω

υποκατα

στήσει διάΙ{Όιιες εμπεψίες. Έται, ο χρήστης μπορεί \Η παί

ζει το άθλημα που του αοέσει στα πιο δημοφιλιί γήπει'ιιι.
μπορεί

\'{/ κάνει πτιρεις πάνω από

τρΙσι}ιάστατες πεοιοχiς

κ.λ.π.. Παιιά(}ειγμα ιtJTOτελεί η εφψμΟΥή που εί\'Ι1Ι αφιε
ιχι.ιμ ένη στο παΥ/.{)σμ ω κύπελλο ποδοσqxiίρου

'98.

Η()λlιμι'ιΚΙ
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ζ) Μα ζική επικoιν(ι)~'ία

"""" η. .;:.._... ΙΙΖ= ....';jt"~. Γ)oΚ':»':>"'~~.~
;c..ιt'

..= - oA. ...... ΙO=";:~
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~

~~--~~~

1/.

Τα πολυμέαι (l.ιίιιδεικνι:nνται (LιΤOτελωματιx(ί Εργαλεία

~",-,

1.-;

ΑΥΙΙΡΙ'1χαιδιαφήμιση

Παρ()ωι(ωεις-Κατι:Ιρτιση (πελεχιιίν

Στο

XIiJ(JO

των ι::πιχεψή

rnπW·~,~

για την ενημέρ(ι)πη roυ και \'ού και την Π(Ί(κiJθηnη των πωλ/ί

σεων t1ιφαvίζοvται καθημε

""",,·~"i'lI"Jllί.,ιΠAι~J.:

σιων διαψ)ρωγ προϊόντων. Σε πολλι'ς πόλεις υπάρχουν σε

ΙΙΙ \U και \'Οι!ΟΥιες Ε({«(JΙΙΟ

επιλιγμένα εμπορικά σημεία κιόσΛια. τα οποία παρέχουν

ΥΈς πολυμέσων που επΙΧΕ

OΤAIJUOq:ouίt'; ή οιιιφημίζουν προϊι)\'Τα xoηαIμOJrOHΙWΤUf

νΤΡO)\ΌVΤαι

πολυμέσα. ΣήμεΡ(l οι μtγίιλες εταιρείες παιJάyoυv τους

της

καταλόγους τω\' ποοϊ6\'Των τους σε μο()φή

Έτσι

\'f(ιΙ\' ;ωι ti'.παίι}ειισης σπ

επιτυι:'.ιίου\' τους πελιίτες τους \rl (/\'ιιτιιt'ξOI!V (J' ιωτoιiς χιιι

λεχι/ι\'. Τιι πολυμέσα απο-

επιλέξου\' με εV'/.ολία και ά\'ωη χοιjνου τι.ι πιιoωvτα που

δtΊκ\'ύοvται ι'ω ιι)ιαί ποα

Λι;1Π"" ....."f;:ιo~ L~~,yr.;
οΙ!l;

'901.111;

Ι·

•

\'(1

CD-ROM.

στους

πι.φοιισίασης

τους T(lψιιJζουν. Τέλος. lπο Δ ιαδ[Κfι.n υΠΙJρχουν πoλιxJριθ

ωχι.Υχί

μες l1ελίδες που Ε.ι-τιτρt'ποιJV την πικίι1β(ιση σε πραγματιχ6

ιmιχπήιιιξη

χικί\~)

πα(JΟVΟΙΙJaεων l1ε

(on-line)

αγορά μέσω

aε ι)ι(ιφοοες

ι)ει)ιψι,'(()\' και την

rv6; αλληλεπιδραστι ;ωύ πολυμεσι;ωύ περιβάλ 

λοντος cJJTιιI; αυτιί της
StoΓe.

I*JOH;

6\"1 πρέπει

Dorling KindersIey OnIine flook

\'α σημειιixιoυμε επίιτης ότι σήμερα οχεδ6ν

εοΥαλείο

τομείς
ποσί,ο

για

την

διαλέξεων

axt'l1TI

ή
με

τις διαφάνειες ή το βί.\ΤΗΙ.

xa(kiJ; πιιoκαλoιJv την εστίαση

της

προιτοχιίς του κοι νού, ενιιτχooυv

όλες οι ι)ιαφημίσεις πιιοϊι)\των στην τηλεόοαση ιί τον κι νη

τα κύρια σημεία και παιιάγοΙΝ

ματoγράqxι παOιίγo\τuι με τα βασικά εογαλεία πολυμέσων.

ζω\Τι1\rι:ς παικ)οοιι1σεις. Τα πλω

Τιι Υ.l\υύμεω λoγότwτα και σ-ι.έδια. τα ηχηrι.κά εφΙ τα τιιισ

τι.ιία ΧΙκjνια εισέυXΙHΤUΙ DιrιviJItXIl

ι)ιιiστι.ιτα γιιαφι,κά και οι εtr)ιχές μοικ{'οποιήσεις (αλλιιγή

σε ι)ιάψ)(ιες Ι)ιΙ(1στrιoιότηπς ιjπω;

ενός ι1\τικειμι'\υυ σε έ\t/ άλλο. κί\'ιΡη μέσω f\~j; κτιιιίου ή

ο rovιιισμιjς, τα κτημιπομεσιτικι'ι

πιφωχής που δεν ιιπ(ίιιχει) είναι ΙΥ1υπωl1lακι) χαιυκπιιιι

γυαφεία, οι πωλήσεις-πα(κ)υoιιJ

στιΚ(ί που ε\'l1ωμαrιIηnvται σήμεοα l1ε ι)ιαφημίσεις.

ω:ις
είδιιιις

πικιί"ιίvτων.
κατηγορία

Μια

ΙJλλοv

εφαρμoγιi.ιν

περιλαμβάνει τηγ ['Νταίδεοοη ιπε
λεχιον και υπαλλήλων με ιι"λληλε

πιι)ιιαστικά πολυμέσα. Α υτά πειιιέ
χoιw η/\' ιστορία της εταιρείας,

τους
" ' 0;",0

εΤΗχειρημαΤΙΥ.ούς

στόχους

της. την ι1\v.ιλvτική πειιιγιιιιφή τω\'
π(κ)ϊό\'τιV\' της. κω άλλα στοιχείιι
αιrαoαι:τητι.ι γω την ιφχι.Υ.ή κατιιιι

τιοη των νέων ιmαλλήλων. (Πα(Χί 
δειγμα ~ϊemen.~)

Ο %ιί(/!ιος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙ(/( Ι:1,lγιί (/τιι πολΙ '/ιt(Χ Ι
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Χαρακτιιριστικά πολυμ έσων -υπερμέσων

4.

ΣΤη\' ιψότrιrα αυτή γί\ιεrαι α\uλ υτι.κή πεΡΙΥραφή ΤΙύ\' r.VΥtrύ\' χαοακτηριστικών

συιιεία (ιιotSΡοι.~). Τα ()ειιμά σημεία είωι ειδι,κές λέξεις. εικονίι)ω ή πλή"...:τρα που

και της ('>ομής τω\' σιχπημ(lτω\' πολυμέσω\' κω υπεομέσω\'.

δί\nυν τη δυ\'(αι)rητα ιπο χριίστη να μεrα.πηδΨJΕι σε ιιλλες ενι)rητες κειμέ\nυ, σε
δωΥ(ΧJμματα, εικι'j\-ες ή ηχητικιι α.πooπι10μαnι οε o.πotι)δι~τoτε σημείο της εφαρ 

4..1.

Λυμι κά χαΙXlκτηριστικά των πυλ ι'μέσων

μογής, Eνερyoπoιoύvται με το πάτημα του πovτικoύ στην κατάλληλη λt:ξη ή
σημείο της εI%6\'{/ς που ΠΙJQ(}()/lοιιίινει ένα πλψαιιο, έτσι ιΟΟτε

α)

\'{/ μεταφέρεται

ο

χυφτης οε κάποιο άλλο κόμβο ή οε κάποια ΙΤIJ'(r.εκριμένη θέοη του ίδιου κόμβου,

IJMII πληιw/{υριιό ν (informaliOII dlJIlJbase)

Τα υπι'(ιμέσα διαθέτουν μία μtγύληβάσηπληι)Οf(YJοιιVν. πουεί\'l1Ι σvvιΚ*Vς σχε
σιακού τύπου. Η βάση πληοοφ:ψιών παιJt.'χn στο χρήστη τη t}m'arcJτrιra πιιόσ{5α 
σης σε ti\U μιγι1λο ι))'",ω πληιιοqυιιιrv\,. Επι.πλέο\'. επιτιιέπει τη\' κατω'όηση της

δομής του ι))'"•.ωυ τω\' πληροqυιιιrv\' κω ι}ιειr...:oλιi\-ει τη\' ω·αζήτηση. εvτoπισμ6

και πυοσπέλαση της επιθυμητής πληοοιμψίας. με ένα δm'αμι,κό τρόπο ενωιολο

~ Στο σχωιιί.

γικιiιν σΙΧΤλετίι1εων μεταξι! των διαιμιρων κι"Jμ{ιων πλη(xX{Xψιιiιν.

;ι)(ιιψιι qιaiVf

τω ι\'ιι μt'ί)(ις
n/~ {Xί(lη~ πλη.
β) Κόμβοι

(nodes)

ι)(ι({οριι,ίν
uτιιι)(ί(}ι\χι

ΟΙ κι"Jμ{ιoι α.ιτoπλoιJν τη {ιασικιί δομΙΥ.ή μ()\'(lδι";ι των ι}περμέπων. Κ(ίθε κ(ιμ{ιος

IIt'yf-

ca,η, μψι%οί οι

από μία απλή ιμύτογυαφία ιί ένα μικρ6 κείμη'Ο (vς μία

;aίιι{loι %ιιι οι'ν

μΟ(l«ιtvν πληροq:ouίας. Οι κόμβοι ουωέονται μεταξύ

ι')fιψοι ιιπιί την

αποτελείται απι"J τμήματα κειμί:.. nυ. yραφικιiιν. εικι"Jνων, βίvτεo ιί ιίΧΟΙJ. Το
θος

fv6; Χόμβο υ ποικίλλει,
fv6rIJrH διαηύρων

μεyι.i.λη

t"lI'(4.ΨO~'IΙ "Πι!:

τους με βάση ης n'\vιολογικt'ς οωχετίοεις των περιεχομένων τους. Κάθε xcJJIβo;

.~iJk mad""πο/'

πι'(,ιέχει επίσης πιιόοθετα στοιχεία. τα οποία πλlj(ΙOφyρoιi\ι το χιιιίστη για τους

εί\~ιι q'rιrι;IJIt'\n

άλλους κόμβους που μποιιεί
ιιεί

\'{/ προσπελάσει στη ΣV\-txεta. Για παιΧιι}ειΥμα. μπο 
\'{/ εί\'{/ι έ\'ας κόμβος με πειιισσότειιες λεπτομέιιειες. μία ωιτίθετη άποψη. έ\ια

IIt'

το (/Ι'πι)(ι

qΊxιί ειι:'(Ιλείο

παιχΙι}εΙΥμα. μία παΡOlXJίασηβι.: vτω ή έ\'ιt ηχητι.κό απι')σπασμα σχετι.κι'ι με τοπλη

Όίrι:cΙΙΙΓ.

ιx)(~ψιακό υλικ6 του βασι;'.ού κόμ{ιου Υλπ.

Η ι'ι%(ίω Νο.1
ΤΟ/' ΩΝ

Υ) ΣιΨδεσμοι

(links)

% τι)(ι % ιιι (/rι;

Οι σύι'ι}εσμοι καΟιψίζου\' τις συσχετίσεις μεταξύ τω\' κόμ{ιων πλlj{ιοψψίιις.

r t'lXII"()It: ι Ι(λ:ί~τ~

Mεnιφέρoυν το χιιήστη στους κι'jμβoυς του πληιχ,φ,ρι;ωι! χιVιx, υ που αιπιι; επι

nr,j '/ ε;ι..ιί\~/

λt'γει, επιτρi.ιτovτας την πλοήγηση στη β(ίοη πλlj{χ,φ,ριιιίv τοι} "περμέσου. Επί

συσχετίσεων μεταξύ ΤΙύι' Χόμβων. Οι σύνδεσμοι ενOωματι ί)\'()vται στο κείμενο ιί σε

χρΨπη-ειμ1(lμΟΥής και την πλoήγηnη ιτroυς r.6JIfkιv; τουδικτΟΟυ. λέΥΟΙΠΙΙ Ηεοιιιι

Νο

4 τοι 'αω είνιιι
11 {Xιrιιxη πΧιίι\/

σης, παρέχουν λειΤO!J(1Ύι,Y.ές πλlj{χ,φ,ρίες, δηλιιί\n\'1ας με ααφήνεια τη φιΊση των

μία ειχό\u. Τα ειδικά σημεία κάθε r.6JIβov που επιτρέπουι- την αλληλεπίδραση

EμI[<I'

\'ίζnιιι ως πλη

~~:::::r====t==~;~ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ~J rηςχιίrωι')ι-':ι ί

_

ο()ιίνιι;.

!f()λlιμι'ιΚ{

1-18

αλJ\,1'ς ποι' (/I,ιφιΊ~)νrιιι rιι

δ) Λvvaμικός ιλΕΥχος

Ε) Λιαδιwμi; πλσήγηση; (ρaIhs)

ο χρήιπη; μίας εψφμΟΥή; υπερμι'ιιωιι δtν περιορίζεται μιί\~) αε μία ΙΙ.ίΤλιί εξε

Η διαι)ι;ωσΊU αναζήτησης κω εξερεύνησης των πληροφ)ΡΙΙΙΛΙ, ακολουθώντας

ι,πιίρχονΠI μΟ\nπιίτιιι (J'aιh

ιιεύνηnη ατο XIIJ(ΙO των JTlIIOO({OOIfvv. Έχει τη δm'{/τ6τητα

ίιιιkx), ποl' περιπ"ίφovτιιι τα

στι%ά μ ε την εl{.(φμοΥιί %αt \'{/ ελtιχει δLNαμιγ..J την πλΙΙΙΚ)({XJρία. Μπορεί

ΙΝιωτιι n\ίς /Ι()ωπιιτωι'

βραδύιιει /ί

( \\ omen)

loyi:;

Υ.ιιι η/;. ,)ημιοι\,:ιίιις

\'{/

επιταχύιιει τη Ρο/ί.

\'{/ αλληλεπιδρά οοοια 
\'(1

\'{/ αλλriξει %ατε ιθύνσεις, \'{/ δηιιιoVΙΙyφει

ή περιλήψεις ΟΧετι%{V\' πληροφ)ριιΙΙν,

\'(/ θέσει ερωηίμωα.

επι 
αυλ 

\'U κάνει συγκρί

ηιίς !loνωταrωι; ιι..τ6 χρψιπι

οεις ή ιιντι.παραθέσεις. Τα υπt-ιψrοο παρέχοΙΝ στο χιιήστη το υψηλότερο ε.τrί.π/λ)ο

(Κοvτ()()tfJιof")r:ΙΙ'λιις) (/την ιψιρ

ι)υ\'ιιιωωύ

μο;'ιι l-'enjeu~

εξωoμΙΚΕVμέ\ιη ΟειiJ(Jηση του ιηιτιγ.1:ιμέωυ.

2.0 .ίΟI' ,)ημιοι \ι

dt'r.xov

ι.ιπι) όλιι τιι οιχπήμιπα πληικ)φ)ιι ησης. εξιισψιλίζΟ\'Τι1ς μία

διάφψους ιχιόμους IIi:aα στον πληοα{XJοικ6 χιΙΙοο, εί\uι γ\ιωστή ως πλοήγηση

(navigarion), Η παροοοίιιση μιιις πoλVΜεσικής εφ:.φμογής ι'χει ως ιιφετιιοία τις
i:\'U πλη

αιrαιτήσεις και ω'ι1γ'/.ες του κάΟε χοήιπη κω επικεντ(κίι\ιετιιι γύ(κι) απι)

ίΚx{JιΨΙΚιj χιiιι,Κλ Η πλη('οη:ο('ία στο χιiιι,κ) ιωτι) vπΙ1ΡXει με τη μι)(l({ιή πολλι:ι.;τλιΙιν
μέσων. δηλιιι)ή xrηIrH)LO, ήχου. Υικιφικιίιν. εΙΚΙ)\Υις.

animafion και βί\ιτω.

που ιJυ\'

θι'τοιηι ω

fJi:IIa της εψφμογής. Το τελυ::ιί απoτi:λεσμα της παικιιvίαση; της εφα('
"tHJi{JJJTrn μέσω κατάλληλων δΙ(lι)Ιi{(lΟΙΙVν, που αποτελού\' τις διαι)ικιμι'ς
πλοήγφης στοιι πληοοφψικ6 XIvuo.
μογής

;ΙΙΡΙΡοΕ μΕ τη ΙΙypercarιJ.

~

Οι διαδρομrςπλοήγησηςμπορούν να καθοριστούναπ6 το δημιουρΥό ή το χρφτη
της εφ:φμογιίς ή %αι τους ι)ι1.::.ι. Οι δtι1δρομi:ς. που δημΙΟV(JΥούvται απ6 το δημι
ουΡΥό. αναφi:ρονται οε ΠΡOKαθoρtrΊμι'ιυ ιις συωέσμους στη βάση πλ ι/(/οφr:ψιιvν %αt
If~ Fa\tI l

Poth Irtdex

καfkψίζουνσυγκεκοψέι'εςΙ)tι1δικιισίεςπλοήγησης. Ο χρήστιις μπορεί \'{/ δημ ωυργή
σει τις δικές του διιιι)ρομi:ς, οι οποίες είναι α\'(/κλάσεις των ε\ 'ι)ιαφl:"(κ)ντωντου και

NoνI.;e Tour

της λογικιίς που χρησιμοποιεί για τη\' εξερεύνηση της βάσης πληιιοqυιι/(V\'. Μι;ιιικά

Exper\Tour

σιιστήμιιτα επιτρέ.ιτου\' στο χρήστη \u

a,'"[(){)/r/.rtion τις

διαι.χιομές αυτές. ιΙχπε \'ιt

μπο(ιεί \'(/ τις χρησιμοποιήσει για επωκι)πηση ή για δημΙOViJΎίασημειιΙκπω\'. ΧΙ1(ΗΙ

Patho.
ΜΥλν. _

κτηριιπικι) πα(Χίδειγμα είναι η εφαρμΙ)Υή Pιό~·ιόυ.~

Or..tlH
Dionysus
Gra!n

2.0 πι)υ φοί'l'fΤαι

ιΠι) σι.ήμα.

Θιι ΠUi:πει \tt τονιιπεί ι) rι η πλοήγηση μιας πολυμωιχή; εψψμ ογιίς δεν πειιιο 
ρίζεται απι) ων τρΙ>πο ΟΡΥ(ί \'(οοη; της.

Η πικxmiλαση στις ι)ιάψ)(lες ενι)rηTες

πλιιικ)φ)ριιιίιι βααίζεrαι αε M~) βΟΟΙΥ..ά φΥαλεία-fJιχπήμ(lω πλοήγησης:

m.
......

~
!tιc."'om)

~
~
~-

" .......

.. ,.-

~

ffi!)

~

~

~

Hom. Π . Π

~

ffi!}
G"w'iP .Itd,

Ρ

~

__ 2.3'

ffi!}

ffi!}
HO .:I.I ~

~

~~

PiJ>ι( . P.ι l

~

ffi!}

ιwt_9109 '''''~''''om

Ι

._~

111· !ii!J.

ιι.-. " .Υ"", ιι.-.

......

........)

Το %ύρω σύστημα πλοήγφης &ίχνει οε οπτική μορφή ων τικίπο με τιιγ οποίο

ffi!}
,DY$ ...,....: O\iiP."'_

m-

-

Ι) Κ ΙJΡΙΟ σύστημα πλοήγησης

σmw\ιτ(lt μεταξύ τους τα διάr{Ο()(l θi:ματα της πληιιοι(.ορίας καt τα ιτημεία που
μπορεί

\'(] μετα%ινιιθεί ο χρφτης. Σιr.f.\u αναφi:ρεται %αt ως χάρτης πλοήγφης
(navigarion IIJlJp) της εl{αρμοΥής. Εί\'{/ι ι'ι'α ειδικό διr.ίγραμμα (ιοής, το οποίο δεί 

_.c_1

χ\'ει τη γεναή υπερδομή της πληικψοιιίας και 10 οΟΟτημιι ευιιετηιιίω\' των θφατι

11

κιί)\ι εω τήτω\'. Ξεκnιίει με τη\' οθόνη ειοαγωΥΥίς στ'l" εφ:.φμογή, το !χ.ισι%ι) μει'ού
(mίIin

menu)

επιλογιΙΙ\ι, το οποίο οδηγεί στις %ύ(ιιες ει'ότητες

δίζεται στις ι)ιάι,-υιιες vπoενότητες

(ropics) και ι}ια%λα 
(subtopics) που ΠιJ(Κ)OOιι.ίζO\'Tι1Ι οε ξεχωρωτές

οθό\ιες. Στο ιJXYίμιJ της επόμει'ης σελίδας ι)είχ\ιεται έ\'ιJς ΧΙ1ιιτης πλοήγφης δε\'
δ{κ)ειδούς ( )ΡΥ(ί\'(οοη;.

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙΙ/(Ι:1,lγιί (/τιι )fολΙ '/ιtι/(ι

Ο %ιί(/μος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

2)

E\UΛλακrιx6 ιτιΧπημα πλοήΥηιτης

~
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(3ι::::::::::::::::::::--~M
:
ε την χατάλληλη επιλογή τους ο χρήστης

Το ε\υλλακrιx6 ιτιΧπημα πλοή
γησης βαιτίζεται στα θερμά
σημεία και τα ()ιι1-

μεταφέρεται απ6 έ\υ τμήμα πληuσqυ-

ρίας σε άλλο. με βάση τις
ε\ΨΌιολογικΙ:ς συσι.ετίσεις
Υί συ\{ιφnες του πλΙΙΩΟ-

(('01){1 πλήχτρα

της πεl)ιοχής
εψιιψογής.

αλληλεπί
ε πίπε δο

ι)ριισης.

.

,.-

_.
l~

Al'D""

'ν!

-

-

Il~

---

~

-----

-.
CΞi

-

X(ί(1Πl~ πλοήγηση; (/τον οπιι(ο
q\Ii"t'rαt

ro

%1 "(110 (l1'~ln/μιι

π).ιnrI1/lίη;. n~'J μ~. τιι /k'λη

Π(jι)(I!~llιίl:frιιι t'\tI / Ιt'uος τοι'
ntIλ).H% rI%()/' (ί1 ~Inίμιιroς
πλOlί:ιιι<lης:. Οι ιι(k) \'Ιο·ς:

"lIOt'uxo.

νnιι απι) nιv Η{'((Ι!JΙιφί "5(Χ)
Νaιίrιn~ ·· τη; Mία{)!ίrι{Γ.
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Η()λlιμι'ιΚΙ

Υ l/ι/('ιί,')εΙ;'ΙΙΙΙ ιιλληλεπι,,\)(ι
aω:ιίτιιτιις πμιΊτοl ({3α()μοl',

IΊ~ΤΙΙ '1 ,μι"χιυ()"Ιίaί ί7.ι)(/(I1/ ΤΟΙ '
NιltinnιI/ Gtngmphic ;ΤΟΙ ' αΠΟΤΕ
λl'ίnιι (Lτιί ψιιqΊl.!π()ιιιμt'\~';

Ο βαθμός αλλιιλcπίδρασης

4.1.

Ο βαθμ6ς αλληλεπίδραaης (Lιτoπλεί το κριτιίριο δι(ίκρισης μεταξύ πολυμέοων
χω vπερμέσων. Αι- θt'λoιιμε \'α είμαστε ΠEριnOOΤEΡO ωφιβείς,
li

ι

β) Αλλ'1λcπιδραστικόΤ'1τα 20υ βαθμού

\'α δια-

Η αλλι}λεπιδρψπικιJrηrα 2ου βαθμοι! χαρακτηρίζει rα (1ιnτιίμαrα υπερμέσων.

;φί\Όυμε ί)ΟΟ ~ (ιλλnλεπιι)oιωπκ6-

Δεν αψψά μ6\'() την απλή παροοοίαση ή εξεριvvηnη της πληροq:oρίας, αλλά απο ·

τl/πις /Πα σvστιίματα παλ ιι,ιιέσων.

κπι μία άλλη διιισταση παιιiχoντας στο ΧΡιίστη πλιίοη ι'λιγ,(ο χαι ισι.ι) πάνω στο

« ) Αλληλ c,τιδριιστικόrηr« Ιου βαθμοl'

περιβάλλον πλι/()οψίρηση;. Η παρέμβαση του χρφτη πάνω στην εψφμογιί ιίναι

IlJiO(JovJIf

Η aλληλεπιδΙJ«σΤΙί(ότητα /ου βαθμού

πι'(ιιορίζει το Χψίστη σε μία σειρά εκ/λα
Υιίnι

μέσα από t:\'(( σύωλο Ι}l!\'ιιτοrιίτων,

που έχει ποοκα()οοίσει
πειιιβ{ιλλι)\'roς. Έτσι .

παιιέμ!'ίει

\'(1

() σχει)ωοτής του
() χρήστης μπορεί

xα()Ooίζovτας

μόω

τη

μορφιί. τη ΙΊπ(χ) και την ταχύτητα εμψ:Ινι
ffIj>;

της

πληροφιρίας.

Τα

σιχπήμιπα

αλληλι:ιτιι)ραστιχιiιν πολυμέσων ενοωμα
nίι\'Ουν τα βασικά χαΡC(ί(Τ//ΡΙστικιι αλλ η
λεπιι)ραστικ6τητας Ιουβαθμού,

ηιισγητική και ουσιαστιχή, καθtός tΊΙΙ πι δυ\'{/τ6πιrα

• \'{/ πιιοσπελάζει

ειr,.ωλιι την επιθψητή θιlση πλιιιχ)({'<ψίιις, κάτω

• \ΥΙ θέτει ερωτήματα. σvγr.ρίσεις ή !i\'τιπαΙΧiθέσεις σΤη\' εqxφμογή
• \Η δημωινΥεί σημειιiυεις, περιλήψεις ή 11χιίλl(1 πιΊ\ΥΟ στο πληικιιμιριακιί ΙJλικιί

της εψψμογιίς

• να τικιποποιεί ιί \'(1 μετα(1χημα τίζει τα περιεχιίμη~l των κιίμβων της εφαρμογής
• να δημιουργεί και \'{/ ενσωμαnίι\ιιι στην ΙψiρμOYιί νέους κ6μjkιvς πλι/("/οφο(lίας
• να δι'χετιJι την ανάδραιτη απ6 την αμ:φμογιί, μέσω ω'(ίλvση;--αξιoλCΊγησης HVV

J\w.

νι%ιi t'! 'υιηί!.)ιο.

εξασψ:ιλίζοντας JIIxtxj χ06\'Ο (l\Yl -

μ()\ιής μεταξύ της ιχκ'ωης του και της απάντησης του συστήματος

:ιηλHΙ '~,I((
ruJ.ψ.r;ΤIh{>n" rι :ιu't

,ίΙ"ί)IΙ~)ΙY.OI· γ.ω ι\~ι ,ι/ιιxτuo.

\Iu

!Hu'A OI,I·A.'Iu.II

n)n

ΑΛΛΙΙΛtlΙUΙ'λJ;ηιωllΗΑ

,:('.", ψι χή

ω.ι.χ

IΚ(

oί~1

Ι ι ικι

)nl l [ \o:ιI ~I ()I\

1 ';τrρ'l.r Ι IIf\VΙ

lστο

ικοί Χ όνοι

ιι}ιαί

τειια φιλικ6 φ5πο επι,κoηωVΊας (πεσι{)(ιλλο\ι ι}ιεπαφής)

• \Yi ι'χει ιΊμεσα τη\ι ω'ι.(δ(χωη του συστήματος.

~\ ~ΊΊBlA

1'!Υ.ι! ~'t'ς των οελί')",ιν τol'

aTr6 i.'{/

Ι ):!'Η Ifl >! !

201} Ιι

ΙΟΙ)

ενε(lΥειιlίν του πιΊ\ΎΟ (ί' αυτή και της δημι

.. Ι/ιφιί,)/Ξι;'ιια εΨΙΙ!JΙιφί; με
Ι 'ψηλ6 {'ιι ι(/μιi αλλ ψiπι<'ι()(Ι
ιπι%ιίτητιι; IΊ\~H ιι '"ΕΙΚΩΝ"
ποl ' ιιvιιπτι',

χ(/ηκεστιι

πλιιίιιω τol '
π(lο;'ι)(ίμμιι.

οινγίας απαντήσεων απι) το (ίι!σΤ'1μα .
Α π6 τα παραπάνω γίνεται rαvιρή η
ισχύς εν6; πι(lιβάλλΟΙ70ς με αλληλεπι ·
ιχιαστικ6τητα 20υ {Χιθμού %ιJι xuτά συνι!
,πια οι ι}ια({'Oιιi:ς μεταξύ πoλvμι!σων χαι
υπι"(ιμέσων. Στο" Πί\'(1χα ι}ίωνται σlJνΌ

το;

πτικι.( τα {1αοι,%ά χαριικτηιιιστικιι %ιιι οι

ΣΕ/Ι'ΗΝΕΣ

ι}ωqxι(lές

τωι' συστημάτ(ιJ\' ι)ιαχείιιισης

πλl/ί.κψoριιιί\' πολλαπλιιί\ι μορφιV\ι.

Ο %ιί(/!ιος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

5.

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙ(/(Ι:1,lγιί (/τιι πολΙ '/ιt(/(Ι

Το περιβάλλον διεπαφιίς

(lnterface)

Στις πιιorrιoύμ ηιες παίΙΙΙΥιχι(ιυυς ιιωφερΟΥίχαμε στα XΙi(JιlXτηιιωτι.Xιl τω\'
ι.ιλλιιλι:,'!Ί()ιιιιnτιχιίΨ ΙJVΙJTημι'ιτω\'
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μπορεί

\n αλλιιλε:iτιδ(ΙΙJσει με το ι5χημα.

Σ ' (Ππι) JmduxoJJV ι)()γΙ/\Η με τα οποία ο

κω πολυμέσων. που XΙi(Jιlκτιιυίζo·

οδηΥιις παίχαολουθεί τη λειΤΟ1JQγία του αιJτοκι.vήΤΟ ΙJ (χιλωμετρητιίς, rαχύμετ(ιι),

vτω ((π(ι ι'να ισι.ΙJ(ΙΙ) περιβάλλον με το οποίο ο χρήοτης αλλιιλεπιδ(ιι) δΙI\ΗμικιΙ

δείκτης καιυίμου...) και εργαλεία με τα οποία καθορίζει το έργο του οχήμ αroς

Σε μία εφαρμογή πολυμtΊ1ων ή υπερμέοων /χωιχι) στοιχείο αποτελεί ο οχεδιαομιίς

(τιμ6νι. πετάλι γκαζιού. πετάλι φ(Jt'νων... ).

wrrOIIiOHJV

τοι} περιβ(iλλ(ψτoς ι)ι επαφιίς.

ΤΟ περιβάλλον διεπαφής αποτελείται α.π6 πολλά σroιχεία που JTut'JTGt \Η συνδooζovται μεταξύ roυς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι Υια

\ '(1

σι.εδιαnτεί ένα περιβάλ 

λον διεπαφής που θα α ναφερίA)ιJν σε ε,'"rόμf\'O χεψ1λαιο. Ει'χο
θα ι'xJύμε έ\'α περι!:kίλλO\Ι διε
πaφής ευρύτωα διαι')ει'χιμέω.
το

ηλt-κτ(χ)\'/χό

{)ιβλίο

(elecrronic book-ebook).

K α()ιVς

ι5λοι είναι εξοιχειωμι.... ,οι με το
ουμβα τικιί βιfP.ίo, είναι βολιχι)
\'(1

μεταφερθεί το μοvτt'λο αυτό

nτo περι{Χίλλοιι του vπoλoγι 
ιπή. Το μtγάλο εl,'ι)ιαφt'ρο ν Υια

··1
•

•••

ra ηλεκτρονικά βιβλil1 πολυμέ
σων οφείλετω nτις αvστηOίι
πιιοκαθοοισμέ\'ες ι}V\'ωότητες
των nVJI{iιTtXIiJ\' βιβλίων. Α ντί

()fra

τα ηλεκΤΙΙΙΗ'ι.κά βιβλία (')ι α

Οέτου\' πολλές εtι}ικές lι}ιότητες

και

χαραΚΤlJQισrικ(ί,

που

τα

κιi\~)vv ιδιαί τε(ιι) χρήσιμα και
Γ.lΠoδoτικά

στη

διαδικασία

παροοοίασης πληιιο({'ΟριιrJν.
Τα βασιχΙΙ τους πλεoνfΊ(τήιιατα είναι
Τι εί \'α/ το περιβάλλον διεπαφής: Εί\'αΙ αυτό που {Ρ'έ.πει ο ΧΡιίστης στην οθόνη

του, εί\'ΙJΙ avrcJ που παιιεμβ(ιλετω μεταξύ του χιιψπη χω του ου\ύλου του μηχα 
νιομού παιιοοοil1σης του περιεχομέωυ και της ι'xJμιίς του που υπίιιιχει οε
ψηφιακή μορφή 'Ίιέοα" στον υπoλoγιnτιί. Για πιφάδειγμα. nτo αυτοκίνητο το
πειιιβάλλι)\' διι:,ταφής εί\'ΙJΙ το ΤΙiμπλιj του ιωΤΟΚΗ'Υίτου με το οποίο ο oι')ιrιδς

, η ύπαρξη ήχου και χι \'Ούμειιης ει χό\'ας
' η η'οωμάτωση αλληλεπιb()Γ1σΤΙ%cJτηrας

, η (}V\urιJrIjrri παρι.ικολούθηοη; των ε\'ει)γεΗrJ\Ι του XOfprIj
, η ύπαιιξrι δV\'αμικής (i\U(}t)(JofI; απι) την εφαρμογή πιιος το χιιψπη που χοει
ίιζετω βιJήθεω ή καθι)ι)ήΥf/Oη.

.Α αΙ6\'Ιι μΕ τα χιφιl%"τηι)ι·
(/τικ() ιιι.t·%τριι\·ι:ωl·, βιβλίοι'

ΙΙ.ιί(; Η/ν (ΨΙίΨ(ι:'1/ « Ελι.Ο.ιίίιι ..
ποι ' (nrι.ιTΠYΙΙ/HΙΙΙ a.πιί Π/

I loλΙ'fτιιψl%lί Σχιιλι%l/
Σι'μπ()(ι;ιι με ΙΨV1"ονιιιηί το

20 ι-, ιιπφιω

ΊΕ

\

Η,)(ιVI·ίνων.

Ηολlιμι'ιΚΙ
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.... OOίvι/ ιιπιί ,τολ,'μ[οιΥ.ΙΙ

Η μο\,(ίδ« Ο(!Υάνωοης των πλΙj{)ο(((ψιιilv n~ίς ηλατρονιχού βιβλίου είναι η

εψφμΟΎ1/ 01;1'iι. Τ{)() ~'!Χιiflιjjλίο) σελίδα

(page). Η δομή των σελίδων υπερμέσων δείχνεται /Πα οχήματα. Κάθε

ΤΟΙ' ΙΙΙΙΙ'){I;I(ΙΙϊΙΧΟI', ΤΙΙ,lιιιιroς:

σελίδα αποτελείται από δι\) τμήματα που υποοτηρίζουι' δι\) αl'fξάρτητες λει 

Δι//ιοταιί; ΕΥ..ιίιιιi)Π ~IIΙς:: ΤOI '

τουΡΥίες.

Ζ.

".__...

_ __

ΙΙανεπ! (π,lΙΙio" Ιιl/(/\,νίιτιιν. Ί ίι
πΛιρ'τιιι ( ( /Το %ιί τιιι IIft)(I; της
ο(λ ίΙ7/; ι"%π'λΟI ; Υ λnτοιυ,;,ιn;
ιίπως:: μΗΙΙq'(1()(ί (πην "πιίμfV1/
iίι:λi,'χι. JlfnιqO(Xi , πην .τΟΟ'l
γolίμι'VΙΙ

(/t'AiiXI, μαιΊ{lιω,l ση!

."'-<_. . ..-

Ο _tινιQιroιιos noλπlO'μόι ή ο ,IlώVOΙI Πllllow"ι"lνl<lνocί

... . ",.

ο ._ ι ,~ι ~

.. "'"<Ioι '00 , ....... ' •• Οψ , ..

•••. -... .,"""' ..,..<... , .... "..,.ι.~_ ..
,ο""".,
μ.,

...... Τ •• η. ρ "'" 8Π"ό TD "'1 .............0.

•• _ ""1.0 ..... η .................. "'''''''''

Ι. Το rμιίιια παρουσίασης της πληΡO(fΌρίας. το οποίο περιέχει το πλη(}οψ) 
ρ/ακό υλι;(ι) που πιιόκειται \tt παρουσιαστεί και εμ({'(.Η'ίζει τις πληρ()((XJj)ίες.

2.

Το rμιίμα ιιλλιιλεπίι)ριισης. στο οποίο n'σΙύ!-ιιιτώνετιιι μία σειιχ::ί εργαλείω\'

που υλοποιούν τις λειτουργίες ελιο'Υχου. πλοήγησης και αλληλεπίιχιασης του χρή

(ίελι,'κ[ Νι EΠΙΙΙrρO({,1 ( /Τη"

στη με τη\' εψιιψογή. Τα ευγι.ιλεία ιιυτιι προοομοaύ\'()\'Τι1ι με (/\'Τίστοιχα πλή''{Τ(Κi

ιφχι χ η ιJfλίi'ιι Ι, έ;ιιι)ος ιιπ6 το

ή εtκo\'ίι)ια. Οι βασικές λειτουργίες του τμήματος αλληλεπίδραση; οε έ\'α ηλε

βιfJλίo, χιιιίαl! των ()ιι ιω;ιιιιν.

;(τ(κ)νικό βιβλίο είνιιι:

ι/(/x ηoHιJY, χ.λπ ..

-__ _-_." _,
-1;""_ . _"-..;_'",,,,
.... . ... 10

,,, ..,,,,,.. .. _ _ ";(0<0" , " " _ " ' . . ό.όf< ......

.....

..

...............
.... ",""'..-",""'.""""',
.... . .

. _,.... _,.. ............. _ ..<....."",.,

'''''' _

••..; ..., .. ''''', .. ''''.'''''''''''..... πoιιιi '''''
λ""

.."", .. _

• μπιι((Ό(.χ::ί στην επόμε\'η σελίάι (next (JlJge)
• μετα((Ό(.χ::ί στην πιιοrryoΙ1ιενη σελίιΧι (previous page)
• μπάβαση στη σελίω Ν (goro page f\?
• επιιπροφή στη\' αρχι.κή οελίι')u (root) που συ\'1ί(Ίως ει: \ΥΠ

τα "περιεχόμη'α"

του ηλεκΤΡΙΗ'ικού βιβλίου

,)ι/ΤΟ ω/ ' Υπ()ιιρ;'ι"ioιι Ειιωτψι

• έξ()()ος απιj το βιβλίο (exit book)
• ιJ\yjχλφη αελιι5ων με την (Η'(ίιπροφη φορ(ί (lx1("k tr,1("k)
• δημΙOιJQyία λίατι.ις ι.ι\Υβ{(ι(κiιν ατι.ι διιJψιρι.ι ι.ιvrικείμnYJ (λίmα ΙΠΟ)
• σημείωση (mark) ιιντικειμιο'1\ο\' ιΟΟτε \'α μπο(ιούν \'α α\'ακλι,ι&ύν κιιι \'α

χιιl\' μΕ IIVfl({(I(Xi (πις ΝΟ!1ΙΙΡ'

οευνι,ι&ύν αιιyι:ίrεOι.ι (JJrc) το χρήστη

.. αλίνη ιιπ6 την (Ι ΙΤΙΙ(/ι'}.ί·

χι(αες:: (κλo;ιfς: τοl'

/99fI.

• πα(ιοΧιί πλι/()οφ:ψιιύν πιιοαΊ\'ατολιομού του χρήnτη. (ΟΟτε Ι'α )"\'ωοίζει

Το rμημι( ιι}λι/λεπιι'Ιριιιιης:: βιιί
(Ι,{ΗΙΙΙ μt'οα ιιτον χ!ίΧΥ.ινο
;ι l "ικλο n~,) το rμημα πιφ()I~I{ιι.

οψ: η/; πλ,!ι)( )ι(ορίιις:: χα),I 'ι,πι,Ι

τΙ/ν ' ·Πιίλοι.,-τη (/ι'λιt'tι:ι.

εξε

πάvrα την rOtXOVΑΙ θέση του στον πληιιο({'Οuι;(ι) χι.ίιοο

'ΕΤ ' ηΖΡ

• χρήση τω\' κα&λι;(ών π6{κον (gIobaI resovrce.~) και υπηρεσιιύ\' της εΨΙUμo
Υής (ευριτήuιο, σημειιύf./ωάuιο. λεξι;(ιj)

• χιιήnη των τοπι,κιύ\' πό(ΗΙΙ\' (/οωΙ re.~ources) κι'ιΟε οελίι)ι.ις (fι.κό\'fς. ηχητικά
ιiποοπι'ισμιπα . βί\'πο. π(χκκψοιιύαεις).

Ο %ιί(/μος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙ(/( Ι:1,lγιί (/τιι πολΙ '/ιt(/( Ι

Έ \n αντιπρoσωπεvrικι) μονπ'λο ορ}'(ί\ΥΙΙ
σης ηλtr.ΨΟι'ικιVν βιβλίων ιεραρχιχής δομής
δίνεται ατο ιΥιlίμα και περιλαμβάνει τέσσε
ρις rvJrOvς σελίδων:
α) σελίδα εισα γωγής.
Εί\'(Ιι η π()(ίιτη αελίδα που αυ\'(Ι\'Τά ο

χιιrίoτης ,-!ι(τά η/\' είσoι'Jό του στο πειιι 
βάλλον της ΗrιψμοΥής.
β) σΕλίδα περιεχυμέ1'ων.

γ) ριζικες σελίδες

(root paRes).

Εί\ΎΠ ι/ι /χωικές σελίδες, που μπιψοιΝ

\n προοπελα(ποιΝ (ίμεσα (LιΤι) τη πελίδα

περιεχομέ\'ων.
δ) τελικες σελίδες

(target page ...).

Οι τελικt'ς σελίδες προσιτελάζονται κα\'()ι'ικά μέσω της ριζικιίς σελίδας ατην
οποία ανιrr:ουν. Μπορο vν όμως

\ '(1

Π()()(JΠελάζoνται και άμεοο. αν εί ,υι }'"\'ιιχπή η

ταυτ6τητά τους. Κάθε τελωί σελίδα μπορεί \Η υποστηρίξει αλλlιλεπιδοασηγ.6ηπα με την ενσωμάτωση θερμιύν σημείων χω πλή%ψων ιπο εσωτερικι) της. Στο
σημείο {ιvτ6 β(}ίσκπω κω η οvoιαστική ι}ωφορά ηλεκτρονικ(ίι,' βιf5λίων πολυμέ

Εί\'αι η σελίi'Xl με το\' κατάλογο ηύ\'

σιv\' και υπειιμέσιv,'. Κω οι Μία τύποι {Χ.ισίζΙΗ'Ται στη χιιήοη σελίαιι\, που πεvιέ

περιεχoμένιv\' ή (Ιιζιχιύν σελίδιv\' του

χο υ\' χείμεω. ήχο. ιπατι.κές και κι '\Ηίμεη;ς ειΚι)\'fς. Η διαqυρά τους οφείλεται

βιβλίου.
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ιπη μορφή της ι:ιλληλεπιιΧιαστικότηως. Στα ()ι(jλία πoλvιιέσω\' η αλληλεπι(}ριιστι

κιJrητα περιορίζεται στα εργαλεία ιλί1'Χου σελί&ιιι'. ατους καθoλι.xo/Jς πιίριιυς

ι"~",,,, ~

του βιβλίο/} χω στους τοπικούς ΠΙ)ΡOvς χ(ίθε σιλίδας. Σταli1JiΔi!J. ιιπεοιιioων οι

" ~"' ~ λ,)μ ι:~ .... •

σιλίδες περιέχοιιι' θερμι) σημεία και πλιίκ τ(ια, ποιι ενεργιιπο/(/ιΝ κατάλληλους
υπερσυνδέαιιους χαι επιτρέπουν τη ι)tασv\,δεση με άλλες
ιΥΙεΤιΧές σελίδες πλ,κχχρορίας.

... ΙΙ(φ(ί,)π:'ιιιι ιιλιϊ(Tι~)νι;ωι ',
/Νiλiιιι' Πο}.Ι1Ιf'lιωv ΙΙΠΟΙΕ
λεί το ιυ- Ν ΟΜ της Ε ιυ(ι)πιιϊ·

χιίς: Eπιrί~)'Τιις: με τίτλο "Η
r Ι 'tI(,/πηιιπιί το Α ιΊυς το ίΓ

πο! ' ι'χει ({τιιιχτεί ι/ε το

AanbaI.

EupωnaiK6
ΚαιναβαύλlO

ΔΙ Ε ύρυναη

Ανάπτυξη

..

- ~ ~ -- , -_._.
:--.~_._

_ .

~-

="ΞΞ"-==~:.:Ξ:~:=::'='
iΞ~:':..a~~~~
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l/oλl~ lι'αι

Α ,'ακεφαλ α ίωση
ΣιΝιε(lα τιι :πολυμέσα προαόιοοιζουν σι.ει)6,· Y.ι_Wε Ι)ιJUσrlj{ιιόrrlnι στο χιvρο ΤΜ'

Υπάρχουν ι)ιάq:o(ΙΟΙ τιχ1τοι κατάταξης των αr«ρμο'(flw πολυι.ιiOlΙ)\' σε γ.αΤ,lΥΟ
{ιiες. Οι γ.ιιθιερωμέ\-ες bIdh'ftς κατιιrt)(ιίι:ς πoλυι.ιωιxι1lν εΨΙΙlΙισΥιiJ\' εί\υι

ty{V1ΡΙΙοΥιΙJ\' της πλrιΟΟΨJ(ιικής.

Σro χιόρο των προαιιτ/ί'.ιίι,' υΠΟ).ΟΥιοτιυ" XI'(JuIQχom ' " rtJ.1'OλΟΥiιι ΤΙιJ1' υπολο
yιaHrJV MαCΊΠlo.~ της εταιρείας

App/e CompυIer. /nc. Υ.ιιι η rtχ\ηλοΥίιι \VJN r EL
Ηύ\' \Vindow.~. όπου δ(KIOΤηριOJΤoιuιJ\ιτuι. πολλές εταιιιι;ίες. Το 1990 δ'UΙΙΟΙJ(ryή·
Οψ"ε το Σφβούλιο Α }()(κ1ς Υπιι).ογιιπι(ιι' ΠολυμέιΉ{/\Ι (Mu/timedίa PC MarkeIin!;:
Counci/) που Υ.αθιέρωσε προδllJYQαφές για τιι σιχπήμιιτα Windows (πρότvπo
MPC).
MΠO(ΊoVιιε \Η δΙΙΙί{(}ί"OUΜε Μο

y.«rrryoQit"; ΙlιτoλrιYΙΠΤΙΚΙίιν πrxιτημάτωγ πολυ

λοΥα: α) με ΤΟ\' τρ6πα διl1\~lIιής
τη χριjαη (διαff/.ι'δααη.
μ6ρqωσ1j.

(CD-ROM.

('NraiJt:VOIj,

Πι'{κ.πειl«,

OnIine,

((l'fi-

ΔιOOι:κ τιro). β) με

,ΤΙΚ)(1.ίΤι'λ{ιοη πλη(JO(f'O(ιιιVν. γ.ατάρτιση

- επι·

edutainmenr. (lιυΨΙ1Χή. μαζική επΙί'.ιΧ\Η1\'ία).

Τα δομικά ΧCΙΙΧΙΧΤ/j(ιιστιχά τω\' πολυμέ(1ιΊΙν εί lttι: α) Η βάση πληooqυιιιι1l\' που
εί \υι συνιβως lriooIΙOΙOIJ τι;Πο!ι χω ι)ι ειr/.oλ ύι 't't τη\' α\ '{Ιζήτηση. εντοπισμ6 y..ut πι/(}
σπέλαση της ε.ι7ΙΟψ ητήςπλ /j(}fΊΨl(Jίας.με

t,

η Ι~Ό\Hμ /ΥΔ τρόπο ι",\VΙΟ).ΟΥικιV\uvσχε

τίσεων μεταξύ τιuν δι αl('<',ικι)"κΛμβ(ιJIΙ πλ rKIt}(<.J(>I ΙVΙ'.β) Οι κόμβοι που απoτι).oύl'τη

μΙ:(1ΙΙ)\': τα αιχπήματα ανάιπυξης κιιι τα σ!lστιίι ιατιι παΙΙΟlX1ί({(1ης πολυμέα(ύν. Τα

{Jασικήι'ιoμ ικήμι"uι)α τω\' ιιπευμέ(ιιι/\,ΚIiΙ ΙLιτon:λo ύΙΤl1Ιαπό τμ ήμα Τι1κειμέ\'()Ό, γιια

fJlXJτιίιιιιΤι1 ιι\tf,πυξης fkι πρέπει να έχουν ιιεΥ{ιλ η ιιπoλιιyιaT/.κή ωχιί. ταχύτητα

rrIxIvv.

κοι ιιποθηΥοωηκή ικανότητα. Απ6 την ιiλλη ιιευιά Ι} πιιιιοωίι.ιΟ1/ μως Η{'<ψμογrίς

(fΙΚΓ./.ετίrιειςτων πψιι,χι ιμέΙΎιιντοιις. γ) ΟΙ oύ\'Ι~OΙΙΙ ιι ΠΙ ι IJ καf)ιιρίζι )//\,τις σιχ;χετίοει ς

μεταξύ των κι'ιμβων πλιιροφψιΊις ε.ιτι τι,ι1πΙ)\'Τι1ς τηι' πλoιί'tηση στη /Χίοιι πληι)()qυ·

ι~ν ι'χη μεγιΊλες ωrαιτήσεις εξοπλωμού.
Με τον ι)ρο πολιιμι'οο περιγιJάφaαι η χιιήση πιιλλιιπλΙllν μέσων ιί μορψv\' πλη
ιιοq:ορίιJς. ι)ηλαδή xeIμnnv. γOαφικιVν. ακίνητης και κl\nύιιη'ης εικό\'Ης. ήχου
κω βί\τtΌ. για την ω'UπαιJάσταση. παΙJOl.If1iαοη. uπιiJrΓι(ε!κιη. μι,τάι)(Χ1η κω επε

ξερ)'t/οiα πλΙJ(κ)({Ο(ιιιllν. Απι) Π(ΚJXτική ι1τοψη. για \~I χαΙΚJΚΤΙKιιστεί ι,'\'α αύΟΤΙΝ-ΙΙΙ
ως

otXITr/J-Iri πoλvιιέΙ1(ι}\'. θα πρί.ι'ει

\'U ι'Ίιαχειρίζεται ΤΟlJλάχllΠΟ ι",« ι'Ίιωφιτι) και

ι,'\Η οlιn:χή τύπο πληροφο(ιίας.

fi\Ut oλoγ.λΙ/{XιJj'ιέ\'(I σΙΧΠιίμα τα. η πλΙ/{JOqΌ{ιiα fi\Ut ι/η

nιαμμ/;ι.ά οι,)'nΥιιιιέ\'η χαι mαOέτOIJ\' αλληλεπιι)ιl«στικότιιrα.
Το υπειι-κείμtιυ αποτελεί μια ειδικ(ί
ιιπό κόμβους. που

Ρ/αΝ του υπερμέ(χιυ. Τα ειδικ(ί οημεία xιiOt'

xnII{5ov που ε.ιτι τρι1πουν τιι\' αλληλεπί

δ(ι«οιι χιιrίmιι·εφJ(ιιιογιίςκ(lt ΤΙ/Ι' πλ()ιΓtιpη στους κόμβους του δικτιυυ. λι,'Υο\'Τ!1ι
θερμά αημεlα. δ) Ο δlJ\uμικδςι'λtΎΧος το vxιιήσrιισwτιίμαroςπoυ τουδί \'1:'1 τη δ IJ\'(Iτότητα \U αλλιι),επιδιJά ()ιυωοΤΙΧι;ί με τη ν ειr«υιιογή και \t/ ελι,Υ.ι.ει

JIJ\UIIIxd τη\'

πλf/{JO((Ο{ιi«. Τα υπειιιιέοα !TΙJριχo"ν το "Ψl.ιλότειJO επίπεδο JlJ\uttIΚoιJcliy./.ovwr6
όλα τα OWTrNιιιταπλ/j(ΚJffΎ'ιQrιιιης.εξιωqαλίζο\'Ταςμία εξατoι.ιιxευι.ιέ\"ρειίι(!ιιorι του
(I\'l'jίI.l'lμt'VV. ε) Οι διιιδ{Κ-ΙJ.ιέςJτ),οιί'tιγlης.

Τα οιχιτήματα π()λυμΙ:Olι}\' διαθίτ()lJ\' τα t:ξή; χαΙΚJΚΤΙKΙHΠΙκ6: Ο ι'λΙΥ./.ος ΥΙ\-ε
τω μέοω ΙI.ίToλoywτή.

HxrJWO\'.fj{\'Ttυ ι; ι;χιιυ. Σ ιιωέι)\ιταιμΗliςι} τους με βάοη τις η'\nωλΙΙΥικές

nλοι1Υησηεί \uι rι ι)ιαδιγ.ασΙαα ιυζήτιισης

Y'li! ε;tϊJtιr.'ησιιςτωv πληικ JfjY.lQιιV\'.ιιιτιJ ι'ΊιιίΓ(Ώ{J()Ι1ςιΊ{ιι~ιοι,ςμέοα QΤO I' πλ Ι/{ΙΙJfjY.IQ/Υ.ιί

χιόρο. Το τελικ6ιιιτο τέλωμα της παΙΚΙΙΚlίαaιιςτψ:; εqαΡ/-lΟΥή;Π(Jοκιlπτειαπιj τι ς εξα

τομιγ.εΙ'ιι'-εςιιιτl1l τή(Τειςκαι α \'(ίΥκες τοι, ΧιίΟε χιιήοτη. που αxoλoιiJείδΙ(ιΨ/{ιt:ς ιΧα

i)oIIIJ/-lt''fj μορφή κι:ιμί:\nυ οε έ\tt ;'δίκτοο"

δ(χψές πλoιί't",ης. ΟΙ διαδιxψέςπλoιί'tΙΙOηςμπo{ΊOιN \'1'1 γ..uιb(ιιστούl'από το δημι

μεταξύ τοιι; μι ο,,\'δέσμοιις. ΟΙ σύ\t')εσμoι εί\υι

oV(Jyό ή το χρήστη της εqx.ιριιoyή; ή και τους δω. Η π{ι6o{Jασηστις διάιιυρες tι'όΤΙΓ

πικχτ«ρτημέ\'()ι σε ειδικές λέξεις ι; φριίοcις ποι, f\1lι:ιJj'Iu rrv\n\'Trit οε κάθt' κόμβο

τες πληιIOl[O(lΗv\'!*ιοίζεται ιπο κύ(Ίια ιτιΧπημα πλοήγησης γ.αι στα tι'αλλαΚT/Xιί

κω λί!t)\'Ται θε(Ίμές Μξεις. Η δυνατ6τητα της μη Υικψιιικι ί τιιτας το" υπι:ιι-κειμέ

σwτήματα πλοήΥησης.

OV\UaH'l'at

\~ιυ ι:πατάΟηχε χω στα άλλα μέσα. που ο\'Ι'ψ(ιιπηκιιν ιιπινμέοιι .
ΟΙ. τρι)ποι, Πli(κ)οοίασης της πλ/j(ιοr{ι/(.ιίας εί\ΗΙ ι)ΙΧΙ;
(Πl}ν οποια ακoλoιi)εί τω aoor/j(It~

Δ ιακιιί\'()υμε δά) επι,πεί)ιι ιιλληλε.ιτιί){κιστικιΙτητας οτα οοοτήματα πολυμέοωl'.

11) η πα()ηrΙΚ Tί παΙΚ)VΣίαση

i,ri; πικικα()ιψι(ψ6nς

τικJπιις. χω β) η η'ευ

Υηnκιί παι)()vσίιJση ι)που ο χυήστης επιλιγι:ι α ιπι) πιι!} ()έλΗ

\ti ι~ι

από την Η{'<ψ

Η αλληλεπΙι)ι)(lοτικ6rιιτl1 /ου fMJtIoIi που πευιοιιιζει το χιιιjστη σε μία σειιJά επι
λΟΥΙV\' μέσα απι) ι,,'α αιίωλο Ι)ΙI\~ΠOτrίrω\'. που έχει ΠΙJOΚ/i()ορίοει ο oxεΙ)Ι l1ιπιiς

του πευι{ΧΊλλι)\'Τος. Η ι.ιλλ ηλεπιιΧκι(πιχιJrψα 20υ βαθμού όπου ο χυψπης ίχει

μΟΥιί. Ο χιιψπιις αλληλΙ:ΙΤίδρ(i με το πειιιβ(ιλλο\' της ιψιιιιιoyliς κω ιλίΎΧΗ Ι)Ι!\'(Ι

πλήυη fλtΥ./.Ο και ωχιί ΠΙΙ \Ύύ ιπο πειιιβιΊλλον πλτ/(κ)φ)ρl/οης. Η παΡfμ{Jαση του

μ/κιι τιι\' παικ)/}(Τίαοη της πλΙΙ(Jοq:ορίας. Η ιι)ιιΙτηΤι1l11ιrr; λέγεται l1λλιιλεπιι'>(ιαοτι

χρήστη πά\'ω οτl/\' Η{'<1(Ιμογή εί\ΗΙ ενεΙΙΥητικιί χαι οι,ηιαστική. Ο β(lθμιίς αλλιιλε

XIJTIJfI1.

πίδ()ασης ωroτελεί το κυιτιίιιιι) ι)ι(ικιιισης μααξι! πιιλ Ι,Jιέσων και υπερμι'σιιJI'.

Ο %ιί(/!ιος των πολΙ1ιι'ι/(ιιν

Κ ιψίλιιω Ι : ΕΙ(/(Ι:1,lγιί (/τιι πολΙ'/ιt(/(Ι

EυρετrίΡιo
Σε μία εφαρμογή πολυιιέαιι)ι' j:kισικ6 ατοιχείο αποτελεί ο αχεδιασμ6ς του περι 
βάλλοντος δι επαφιίς. ΤΟ περιβάλλον διεπαφής εί\'αΙ

avrcJ

που βλέπει ο χρήστης

στην0θ6νη του. εί \'αΙ αυτό που Jfaut]IMnat μεταξι) του χρήστη και του μηχανι 

σμοι) παιιουσίι.ιοης του πειιιεχομέ\'Ου και της Μμής του. που ιιπάιιχει σε ψηφιι.ική
μορφή "μέσα" στον υπολογιστrί.
Έ\'α περιβάλλον ()ιεπι.ιφής ευούτατι.ι διαι'>&.'>ομ έ \n εί\'αΙ το ηλεκτρονικ6 βιf5λίo
το οποίο ()ιαθέτει πολλές ει()ικές ιδι6 τητες και χι.ιρακτηριστικά. που το κι.ιθιατοVv
ι()ιαίτεοιι χοήσιμο και ι.ιιτοδοτικά στη διαι)ικασίιι πι.ιιxιvoίriσης πληικ)(~)o/(ιJν.
Η μ(ΜΙ('Χι οογά \'ιιιοης τω\' πλl/(χι(μψιιίψ ενάς ηλεκτρονικού βιβλίου είωι η

σελίΙ)α. Κάθε σελ ί()α ι.ιιτοτελει:τι.ιl από το τμήμι.ι παΡΟlXJίιισης της πληιΙΟ({Όοίι1ς.
το οποίο πεοιέχει το πληροq:οοιακά υλιχ6 που πιιιJκητω ω παΡOIXJΙUστεί κω
εμφανίζει τις πληικ)(μιρίες. κω το τμήμα αλληλε.πίδοασης. (πο οποίο ενσωμαΤιιί

αλληλεπιι'>ιJαστικ6τητα
α\r1ΙΧιαση Ι - 12

Ι -9. I - Ι2,

{5αθμι'ις αλληλεπίιχιασης

1-20

!Χιαη πληρ()(ρο()ι ιί!ν πολυμέσων
διαδρομές πλοήγησης
διακρι ηί μέαα

Ι- Ι

ι -8

ι -8

δΗ1ιτ/η'δωη

1-10
θερμά σημεία 1-10. 1-17. I - Ι9. 1-23
θερμές λέξεις 1-10
κόμβος 1-9. ι - ιο, Ι - 17. 1-20
μηΎριιμμικήOυYll \,IιJlJη 1-9.1 -11
OλOyλήΙHιJlJη 1-9
περι!χιλλ()\' ()ιεπαφής 1-9. 1-20. 1-21
πoλVΙΙέσα Ι -8. 1-23
σύωεaμoς ι - ιο. Ι - 17
συνεχή μέσα 1-8

αλληλεπίι)ρααης του ΧΡlίστη με την εφ:ιρμογιί. Τα εργαλεία αυτά πιιοσομοιιί!νο 

avVΘeTιxrl μέαα

νται με αγτίστοιχα πλήκψα ή εικονίδια.

ιτvaτήματα ω,ωττVΞης πολ υμ tΌων

Ι -9

/ -4,

σιχπήματα JfG(ΙOlJ(JiaOIJ; πολυμέσων
ιιπεU-κείμf:1'11
ιιπευμiol1

Ι. Να σιιμπληρ(iιοετε ων παρακ(ιτωπίνακα με τα χαρακτικιιιπικά τ(ι/} ιιπ(ιλιιγι(πή

7,

Ι - /8

νετω μία σειρ<'ί εργαλείων που ι}λοποιο/ηι rις λειτουργίες ελt'r"ι.οιι. πλοήγησης χω

Λ.ρf.ιστιιριότιιτες

1-20. 1-21, Ι -23

Ι -6.

Ι-4.

1-7

/-5

Ι - J()

Ι - Ι Ι.

1-12

E(J(ι}τήσε ις

π(ι/} χρηοιμ(ιπ(ιιείτε στιι εργα(πήριο τι ιιι οχολεί(ιι} σας:

Ι) Να εξηγήσετε τους ό{ιους πολυμέσα και uπευμέσα.

Μνήμη

2) Ποιες εί\'αl οι διαφ.)ρές μετι.ιξύ αλληλεπιιxιαστικ(ιJ\ι πολυμeaων και υ.,"[ευμ έ

RAM (σε ΜΒ)

Επεξεργαστιίς (rvιTo; χω
Σκλ η(ιιJς
Cλ'>ηγ6ς

raxvrIIra)

biITr.o; (σε GΒ)

CD-ROM

Κάρτα 'ίχου
Κάρτα οθ6 \'ης (ανάλ υση και ι.φιυμάς X(Jo'VΜdrwv)

2.

ΧΟΙ/ΙJψοποlήιπε έ\'Ιι\' τι: τλο ΠOλVΙΙέσιιι\' που ()ιuOέτει το εργαστήριο του ιτ/.ο 

λείου σας κω διακιιί \'πε το ΠΙHιiτει,ιν κω το ()ευτερειΧ)\' σύστημα πλor;Υησής του.

σω ν:

3) Σε τι ()ιαφέρει μια αλληλεπιιχιαστική εΨΙUμoγή πολυμέσων απ6 μια ταη'ία
{Κ \ιτω.

4)

Τι εί\ω το υπερ·κει'με\'Ο. Διύατε πι.ιιιαι)είγματα tt'l't'ρ-κειμe\'(ύ\' που έχετε συ\'α·

\ιτήσει στο εργαστήριο Πλιιοοq:oρικής του Ο'/.ολείου σας ή σε άλλους χώρους.

5) Τι είναι οι θευμές λέξεις και ποια η χρησιιιιJτητά τους:
6) Ποια μέσα λ tγ()\ιται ()ιακιιι τά και ποια συ\'t'Χή:
7) Μπορείτε \'α φτιάξετε e\u σιχπημα πολ υμέσων χωρίς υπολογιστή:
8) Ποια τα χι.ιιιακτl/(ιιστικά των πολ υιιέσων και ποια των υπερμέσω\':
9) Τι σημαίνει το λογό τυπο MPC;
/Ο) Ποιες εί \uι οι βιισικές ()ια({'Οιιές μεταξύ σvaτημάτων πι.ιιιοvoίασης και σvaτη·
μάτων ri\r1πτυξης πολυιιέσω\'.

11) Σχει)ιάστε τη δομή μως τωτικής εφαρμογής ηλεκΤΙΚΗ'ικού βιβλίου.
12) Τι προσφέιιει το στοιχείο της αλληλειίιδt,HlOfl.κότητι.ις σε μίιι εqυιιμογή;

1-25

1-26

/ /ιJλ 1'ιιι'σα
Βlβ!_' οΥιι<ι φία

• Agnew \V.. Ke/Jeπnan Α. 5.. Meyer J.. «Multimeditι ίπ the Oassroom». Α//ΥΠ &
Bacon,I996.
• lJarker Ρ.. «Απ Objecr Oriented Approach /0 Hypeπnedia AurIIorig. ίπ Infertlcιive

Multimedia

Leamin~ Εnνίmnmenι.~».

Springer-Ver1ag. /993.

• fJarker Ρ.. «De.iign Guidejjne.~ lοr Efectronic llοοΑ: J>rodIIction. ίπ Mu/timedia
fnter1ace Design ίπ Educ8rion ». Springer-Verfag. /992.
• ΠΟΥΙΙ: Τ.. I<'Desigπ ΙΟΓ MulIimedia Leaming». Prenrice Ηιιl1. 1997.
• Dut1y Τ. al1d Kl1ut/, R.. « Hypeπnedii! <md IΠ.~ιnιαίoπ: W/Iere is {Ιιι: M,ιtch ? ίπ
OesigIIing Hypeπnedia lor Leaming». Springer- VerlIιg. Ι 990.
• EιJ}'ιIστrίvιo ΠολυμέσΟΛ'. ηχ\υλΟΥ[α Πολυιιι]π(ι)ν, Τομ ί:aς Πλη(}(χ(οιιι,κής.
Τμήμα Ηλ . Μηχαν/,κιίι,' κω Μ"χιινικrvv ΥπολΙΙΥΙΙΠΙΙI\' ΕΜΠ, 1996.
• JOflll.'i.ren D. Η. aπd Grdbing,er R. ) ',. «PΓObIem.~ <lIIJ !!;!;IIe.l· irι lJe''''i~ninl: Hypertext /
Hypennedia (or Leamin~. ίπ De.~i~nin~ Hypennedia tor Leamin~». ΝΑ ΤΟ A51
Seιie.~. fd5 D. 1-1. Jonassen and Η. Mand/d. Vol. F67. ρ.3-25. Sιinler-Verlal:. 1990
• Kιi.5tO( R. & SaIrJfI Α.. «JnrerJctiviry by desi~n », Adobe Pre.5.~" /995.
• Lnmb C.. Keller Κ .. «Multimedia. AnimaIion». Γκιοrίρδας. 1998.
• LO/1JJ1O J.. «Mulrimedia. Ήχος και βίιιτω». Γκωύρι)ας. 1998.
• Lopuck Lisa. «Desiyιin~ multimedia.». Aoobe Pre.t~. 1995.
• «M,1Cromedia Director 5.0 ΤedιπίαJ ManuaJ», Macromedia.I997.
• ΜΙi'.(JQJτοuλος Τ. Α. « Εκπαιδευτι;ι.ό ΛΟΥΙ('ΙΙΙi'ΔΥπι;,ιιιιέΟ(ύιι-θt'μιιrα Ixt:δialJIJ;
ίΙ.«Ι Αξιολ6Υι./οιις», nU I'EιiΙOTINIιui'i; ΣΙllιεΙf!Jaεις. Π ΤΔΕ l1alιjIIiov !ωαlι"ί"yυv

(/997)

• Μικιι6.πουλος Τ.. Λαδιάς Τ.. « Η L0l:0 σΤ/}I' Εi'.παιδωτικήΔωδιi'.lιοΙu». l1αl'επι
στήμιο

IIoovviIM'(I 997)
• «Movie MlIcfline 11 TedInicaJ ManIIal». Fa.~t Multimedia AG. 1995.

• Ομάδα Ειryuστηυίου Πολυμέσων ΤμιΥιιιτος Πλιχ.ι()«(ο{ιικιίς Α Π Θ. «Multimedia
(πΙ} ΘHΙI(JΊU κω (1TIJV ΠΡ(Ι;Ψ. ΕκδιΊοεις ΤζιιΊλl1. 1996.
• Πολίτης rι.. YJTf(JXfiJInrJ. Υπε{ιμέοl1 κω ΠολlJ/ιέοl1. ΕΧι')ι κn::ι ς Νt'ωv Τεχιnλο
ytfVI'. /994.
• Ross Τ. \V.. «nloom and Hyperιex(: PIInIllel Τιι,\οιιοmίe.5», ευ- ΤΕαι Review.
ΑυtυmnΛVίnrer.

/1- /6 . 1993.

• Σι!'(t{>αφικ ιί Ομάδα Παιδαγωγικού !ι'(πι, τούroιι Υπ εΠΘ. « Εφφμογcς Πληρο
((Ο(Jιχής- Υπο).ογιστιVl'». EίI.ι'>ι'κJει ς ΟεΔΒ.

1998.

• Shuman J. Ε.. «MuItimedia ίπ Μιίon». \VIIdswonh Publishing Company. /998.

• Πιμoγιάvvrις Α.. «ΕίΙ..παιι)ευτική ΤtXlnλογία i'.l.tt Πλ'κ.:Κ)({O{Jιχή».
i'.i:;

Σιιμει ιίκJεις. ΠΤΔΕ

nalmIσrI/lfIa

n fJ\1IIifIU 1ιt.WJI,I1"tII'. 1997.

• TζIJIoγIUI,l'IJ; Α.. Τε-/.Ι\)λογία ΠιιλιιιιέΟ(ύν-Σηι.ι ωΟΟnς από τις Πα{Jαό6σεις. 1ΕΚ
Ιιω l,li,,(ι)\', 1ιoUI'V/.lfJ.

1995.

• To/hu.~ιD.. «llypertexΙlfypem,edii/j\o!II/timtdiJ)efined?»EducaIionaTechnol~MlJ.r
Apr. 21 -26.1995.
• Vaughan Τ.. «MulrimediiI l"lI kiII~ ί! work" . (ουΠI, Edi(ion. Osbome/McGrJw-Hi/1.

1998.
•

VilJafniI-Casιul0va

J..

FemIInde/.- EIiII,~ Ι ..

«Mv/{imedia.

Υι>αφικά». Γκισύ(lδας.

1998.
• Vil/ami/-CiI.~anovII J. ίιπd Molίnll. L.. MII/rifnedia. Production. Ρ/ιιππίπι: i/nd
De/ivery. QUE EdUL'aIion & Trainirιg. 1997.
• Vί/lamil-C/l.~lJ.fI{/va J.. Μοlίπιι Ι .. «MIIlrimedia, ιιιι inrnx1uction». Que. /997.

~Φλίo "πολυμέσα-δίκτυα"

Κεφάλαιο
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Δομικά στοιχεία πολυμέσων
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!f()λlιμι'ιΚΙ

Στόχοι

Mετr'ι Τη\' ολοκλήικωη του κεΨiλαίο υ ()α πυι'Jrει
• \Yi ι'χετε κιιτιιωήotΊ το ικίλο χω τους rριjπους χιιήnης των ει.κό\ΥΙΙ\' σε πολυμε

σι.κέ;

rqxi(JtIOyi;

• \Η μπορείτε

\'(/

επιλι'γετε τις κατάλληλες ει.κό\-ες που ()α ενσωμιπιικπΤε στις

εφαρμογές οας

• \υ

ι'χεrε εξοικειωθεί με τη χρήση οαρωτιί και ψηφιακής ψοroΥραφικής μηχανής

Υια την ειιιαΥωγιί στον ΙJπολΟΥιστή εικι)νων απιί το φωικι) κιίσμο
• \'(1 μπορείτε να δίIJXΡίνf:Π τους τύπους και τις μορφιποιιρεις ΎραφΙΧιιίν

•

ν(1 χειρίζεστε με σ/.εrική άνεση Εργαλεία σχεδίαοη;. ζωγραφικής και δημιοιψ

Υίας Ύραφημ(αων
• \Η μΠΟ(Jεί τε να χειυίζtxπε με ΙΤλετική ειτ..ιολία εργαλεία επεξεργασίας

εικ6νας

• να είστε εξοl%ειωμι'"οι

με τα xρωμαrιxά ιωντι'λα και τα

εφέ επεξεργασίας Εα6νας
• \'α μπορείτε να μετατρέπετε κείιιη'α σε μορφή
εικ6νας (bifmap)
• \'α ι'χετε xιιτιιωήnει το ρόλο χαι
τo6πoVς χοήσιι;

aninJarioII.

rov;

ήχοv και

βί\'πο σε πολ vIIεoI,xti; tyaUIIoyέ;
• \'α

i xere εξοικει ωθεί με ειηιαλείιι ()ι/ιιι

ουοΥίιις ,ιnimarion
• \ΎΙ χειυίζεστε με σχετική ά\'εση ευΥιιλείιι

επεξευΥασίας rixovκαι βί\'Τεο
• \ΎΙ

i xere

καΤΙΗ'Οτίσει τη\'

i\'\nIU

κιιι τη χρησιμΜητιι

της συμπίεσης ψηφtι1κ(v\' δε{)oμέ\ΎιJ\'.

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

Κεψίλιι(()

ΕισαγωΥ'ί

1_

1.1.

μόω στιι πολυμέσιι ιιλλά αποτελεί το κιίιιιο XιILX1Y.Trιι.Iωnxtj των σύrι.ιX)\'ΙΙΙ\'

Στο

μt'σων επικοι νωνίας.

Η εικι)\n κιιι τα ΥραφΙΚ(J εί\ΎΠ Κ!J(lίαρχα στις υπολογι ·

(πικές και διx rιιι:αiς εφαρμογές.
χρήστη- υπoλoyιrπιί

Η εισαΥωγή του Υραφικού περιβάλλovτoς
με

το

Mαι{)~ί

για

τοι}ς

υπολογιστές

( Mι:lιgrnιJnιl l

Η ψιιq:ι uκ ή ει κό 1'α

U~~

xriJoo τω\' πολυμέσω\' χιιηοιμοποιείτιιι ο (joo; ιπιιτι.χή
fty.ιj\Yi ΥΙιaφΙΥ.ι1 για \'(/ πεοιγοάψει ένα σι.έι)ιο, t'\Vl δΙΙΙΥιιαμμα,

n

ι,'αν πί\ΗΧ(Ι ζωΥραφικιίς, μία φωτογραφία ή οποιuδψrο τε
ΙJλλη εικιί\Η περιλαμΙΧι νεται ιπις διι:ιr~ιρες εΨJΙ!JΙΟΥές.

Macinros1I κιιι η πλήρης καθιέΡ(()(Jή του μ ε το περι{Χιλλογ των \Vindow,,' Υια
τους συμβατούς με ωΜ (PC) έχει αλλάξει ριζι κιΙ τον τρι:Jπo εΡΥααίας στους

Απι) την (iλλ η μεut('ί

υπολογιατές.

και το βίvτεo.

()

6(χ)ς χnωίιι εγη εφ)\Η. α\Η-

φέρεται ατην προσομοίιοοη κίγησης

t:Of lJ\V Ηογ διαδικααιιVν μάθιιπης t'χει δείξει ι:Jτι, ο άνθρωπος αψιμοιιίινει

ρωτικά Μι. το 1% τιις Υ\'ιΟΟης εί\υι ιιποτι!λωμιι της Υε ΟΟης. το 15% της αφιίς.

μι)νο για την πεΡΙΥραφή του πληροφ) 

το

ιιιιικού

1Ι%

της ακοής χαι το

83%

της δρασης. Η χοήnη

χατιχλληλιιι\' εικό\'υ)\ι αποτελεί. κατά συ\'έ.ιπια. έ\'ιΙ ωχυρι5τιπο μέσο πληροφδ 
ρησης.

Y(lflψI Kl!

Η ενσωμάτωαη ruαφικιVν σε μια εφαρμΟΥή πολυμέαιιη' δεν εί\Υ1Ι

της ιΊσφριισης. το

ΤjΊ ΙσIWIΙΠΠΤΠ

(animation)

τις πληροqυρίες ;(Ι)ιιίως μέσω του οπτικού ειιεθίσματος. A \υφiρεται χιιρακτη 

35 %
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Ει κό νες κα ι γραφικά

της πλrιι.xΨΌOίιις δεν πευωοίζετιιι

Η

Πι ι)ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν

ImtΊμnllpι'l

Στη σημευιVΉ εποχή η οπτιχοποι:ηση

επικοι νωνίας

2:

υλ ικού ιιλλά

ypιΊφιlίtς

απαραίτητη

nl!pιΊ mOOΙ: Iς

ρόnoι χρήσης
των c .όvων
στtι πολυμέσα

υποστηρίζει επι 

πλέο\' κιιι τη\' αλληλf.ιίίδ(Xiση χιιήιπη-εφφμΟΥής.

ΟΙ ειχό\'fς χιιηoιμoπoιoΎVΤαι στα

πολυμέοα ΥΙΙΙ

\Yi πετύχου\' ι)ιάφψOVς οτόχους

που φαίνονται στο &πλφ~) ΙΤλήμα. Οι τρι ίποι με
τους οποίους χιιηπιμοποιοιίν1((Ι ι1υνήθως οι ω::ι)\,ες
στις πολΙ'/1fOιχΕς EqxJQJIrιyt'; ΨJί\\,VΤαι στο παραΚΙJτω σχήμα.

Στόχοι της

χρήσης
:o:lt:ι:ινιJν στα

= ).ι ιμr.rn:ι

C1nr.n«wImI Κ[]Ι

""""""",m,
.-:νvι:ιιιίιν
aρx(jW ή

iSIDI!i",r:τι:JIIiIV

ΥΡαψucή

"''''''''"'

<φΙΙ~ΙΓ]L",ών
i::I&l) Dμ.ιν ων

~C11]jJOί.:ι.:ση

Γ.nι CΙΉιιm.ιtτη

~~λψτη TC1υ

ιι1ιι!Π Diηση τuιι

<ι(IσLYJί:ιν

καιtιL>tασrι

δ ιαψt~vτoς

ntρLWJ,ovroς

φ:1II\IDj ιT:vI,Iv
και KCιM.MJ<ι:OW
l«T τu ιττT.ιπ Γ.ι,ι ...

SVQ1ΛJμmcoση

" ","""",,,

η,ΙΥ

"',,"',-,

nλrιp:!tpDΡ'»'"

~r:τιτης

r:τ~ληλΓ.πί~p:τ

π ροσ..:ιχΓιι:'; του

σrις Υρηστη

χρήmη

Γ. tpDΡl ιιιγι;ς

''''.,''''''

Γ.πΓ. .....~unη;

T1"JC:

~ DΥΙ'Ις

Η()λlιμι'ιΚΙ
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1.1.

MO(Jf(i; Ψ'1({ιακής cι κ6,'ας

Τα ΠΡ(ΙΥρ(.ψματα ()ιuχείρισης yραφιxιiιν δημι()υρ}'lιιίν, t:ιτt:ςεΡΥ(.ιζοvcuι και (LιΤ()

θTΓ,<εooυv ψηφιαΧές εl;(6\,1::; δΟΟ ιωριΡι.ίιι-: τις xauτoyιιacpt%t'; ή ψηφΙΟΥραφικές

(bitnJlJp ,graphics) χω

τις ι)ιαι'ιxιμαrιxές ιI%6\'ε; (vecfOf ή drnw-tyρe grJpJIics).

ΧΙΙ ΡΤΟΎ(}«({Ίκές εικόνες (hiImRp gr aphiciI)
Μία χαρτoyρcιφιxlί εικ6\,(/ δημιουργείται απ6 μία διάταξη %ουΔδων (ψηφί
δων). που είναι Ύ\'ΙιΚπές ως εικ()\οοτοιχεί«

(picfUre e/enJents ιί pixe/s). ΤΟ ει%ο\'() 

στοιχείο ατroτελεί το ελάχιστο στοιχείο ιt\uλοοης στην οθόνη. Για την περιγραφή

γ) ΜiΥι:(JQς, Η εικι)ω . ιι\'i'ξΙlρτητιι από το σι.ήμα της.
χαTιiλαμl1ιΙ\<fΙ το χιnιιι) f\~j; ΟΡΙΙΟΥιό\'ιου πιφιιλληλο
Ύ(ιι.ίμμου ποι} την περιβι.ίλει.

του woθrr/.fιXNrat πλl/{χ)({'(ψίες σι.ετικι1 με το χρώμα και τη θi:ση του. Οι εικ6\'ες
τύπου bitmIJρ παιιιιγ()\'Τω

«)

από 6λιι τα πιχ)γρι1μματα ()ημιουργίας και επεξεο

γιισίας εtYoIj\Yi; β) με ψrJ({ιΙΟποι:ηση aVII{kιTIxriJ" εικ6,'αιν μέσω σαρωτή γ) με σύλ 

ληψη εικ6\'(ύν από τη\' olJ()\'I! του υπολογιιπή με τη 11orΚ!ειιι καηΧλληλοιι λογισμι 
;ωιί δ) με χρήση ψηφιω~ής φωΤΟΎ(ΙΙJφ/;{ής μιτχανής ε) με ψηφωποίηοη

Η απαιτούμενη χωρητικιJrηTιi γΙ(! την απιιθή-ιa:ΙΧΉ1 μιας
ηΚΙ)\'fJς rιJπι)υ

( , l~ .

! (6

per inch, dfJi).

/*ίlJοι 'ς: ΟΕ gra)'~caJe Η;(ιίw!.

ΧU7/if!μοποιιι'ιvπις: Ι /ιίι ο'ΧΟ!'ΙΙΕ

15 χ

J{) ('m (περίπου

6 χ 4 inche.~) με Ι*.ίθος xρι(~ια·

ruYKa e . απαιτovι-ται περι.που

inch Χ 4 i nch ) Χ ( 72 dpi χ 72 dpi)

χ

εικό\Η ηίrιo μεγαλύτεοη εί\ΗΙ η (1\'(ίλοοη και. κατά Oυ\i.πεια, τ600

122

σίriσή της Ε\'()εικτικά (1\'αφέΙΙΙ)VΜε Μι μω ει,Δω στη\' o(Jιjvη του ιιπολογιοτή έχει

auvrl,Jrv; ιι\ιάλοοη 72 dpί.

σε ένω' xotnj εκτυπωτή

εκ τ υπιlx,εις απαιτείται ανάλι'Οη της ωξης

600 dpi. f\'riJ για επιιγγελματικές
των 3000 dpi.

β) XΡΙιJματικό βάθος. ΤΟ χυωμαrΙKιί Mf:Jo; οχετίζεται με ων αριθμι) των χρω

αΡlομος

χρ;ι,ι~ιό.tων

2

,.•
2ω

16

65636

?4

16777?16

(6 inch x 4 inch) Χ (72 <ΙΡί Χ 72 <ιρί)

!

Οι χαρτογι)(/,
εικι)\,ες

φαές
εί\'ι1Ι

λες γω τρΙιJι)ΙΙ1στιιτες

xi:;

ματικού χ(χοματος

(frue

co/ουΓ) απαιτούνται

περίποιι /6.8 εΚι1Τομμύρια (224) χρώματα.

24 bi(,

οπ6τε η tΊκι)\t/ ()ιαθt:τει

"'. -. :

~

θέτοιιν

μtγάλο

{{'finJIa

διιναrιtιν

l(xV{IrlrIV"

και

ε.πι,τεδο

rI)
[ ~OΙ: M )

••

απεικι)νί-

ι1εις. Kolftr'Iς δια-

υψηλ6

-Ι

~

κιιι

ων αριθμιj των

ποι, χρηaιμoπoιoΙMαι για τη χρωματική περιγυαφή f\~);

(8+8+8+8))/8 = 497 . 664
= 486 ΚΒ

ΚΒ

-

._,

κατίtλλιι,

ψοτορεαλιιπι -

biI

124 .41 6

Κ!!

τΟ Ilt'γt'θo; αυτό ψiί νεται και /Πα μενού CΙΙϊό 10 πι:ιόγ(lαιιμα επεξεργασίας HXcJ\t/; P/IoroS/IoJ) για εικι)"ες με Gruysca/e και CM YK .

μι.ίτων που είναι διαθi:σιμα για τη δημιουργία μιας εικι)\'f1ς. Καθορίζεται απιί

pίxe/. Έ τσι μια εικ6\'α με X(ΙΙVΜαΤΙKό β(ιθος 8 bi(s αποδίδει ΖΙ=256 χιιιίιματα. ενιίι
με /6 bi( αποδίδονται 2 Ι6=65536 χικίιματα. Για τi:λεια XΙΙΙVΜαΤΙKή aJr6DooII πρ«γ

Χ

byt es = 497 . 664/ 1024

ιιψηλότερη η πoιcίτητα της εικόνας (περιoρίζovται αιχμt'ς, θολού

Ι)ΙΙΙΨJρεfl.κή από τη\' ιι\ιάλοοη της συσv.εvής που χρησιμοποιείται για τη\' πιιοου

tXOI'IIc' 25fί ιιποχρ.,ιαεις.

(81 J 18

Όσο περιnσ6τερα ειΚCJ\'()(Ποιχεία Ο',(ιιματίζοιιν μία

2 ΧΙJ;ιι,ιι ι ιτιι (ιίαπυο - μω\.χι), 2
ρες). Το IItrfθo; η'ός αρχείου εικ6\'ας εί\'αΙ ΙΙ\'(lλογο τοιι τεrιιαγιiι
/ιίι~ ι'χιιι'/ιε.J ΙΙΙίοχμιΧιεις. 4 Iιίι~
νου
της
α\UλVOης
της. Θ1 πρέπει \'α σημειωθεί. Μι η (/\'άλvoιι της εικόνιις fi\t/t
tXOI 'IIf !6 ιιπ()χυ... ,)ιπις, 8 Iιίι~

Ι

X(KV{Ia

- ύ01 _ 6 ) )/8

εικιί\Ης οε κάθε ι5ιάσταση και μετριt'ται σε οημεία (1\'(1 ίvτω (doI:;

/ Ιιιι ~ ίί)η γμι Ι Χι 'ωμα τι%οl ;

,
•8

. για

τος

α) A.-άλ ι rση (re.~o/uIi()n). Εκφιχ:ίζει την ΠΙT/.\Ψηrα των εικιηnσroιχείων της

1

- U0 1_ 1 + _ H + I l ~_

Για μΙ(! εικιί\Η ι5ιασΤ(ίσεων

βίvτειι ιί τηλει)ραι1ης μέσω ειδικής κι.ίρτας f1ιjλληψης ευ::ιίνας βίντει )

""""'"
"'ο
βάθος

((πι) τη οχωη

I I€.iJ.~δ- - ! Ι 8 Ϊl bδ- Χ * " δ- ) Χ (δύΕ' _ Χ i · b· i fiU . · όlΪ . ) χι

EIxr)\'fJ;

Μία χαρτογραφικιί ει;::ιί\Η χα(ΙΙ1Χπκ)ίζεται απι) τρεις πιψαμέτιιι)υς:

bitmap δί\<fTιiΙ

.
D

... ,.

' Μ Ι<Ο:

'"

a o;oιl~ , : K •

• 'U .. r

....-

""

--

.:ι.

ιH ... ~ ~ ...

0 -

Gι .· . , . ~ .,"",.o:

1! . ~_ .""'"

-

.-

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."/1ι'ιιΟ/ν

Κεψίλιι(()

Ι.3.

2:

Πι ι)ι:ιμιχιί (/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν
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Λογισμικό δημιουργίιι; ψην/ιικών Εικόνω\'

Τι ς ε/ χιί νες που χρπαζι'jμα(fτε σε μια εψψμ ογιί πoλVΜioωγ μπο(χ)ύμε είτε ι~)

τις παρ«γο υμε με ι:ξειδιχευμέι'Ο λογισμικό εί τε
να τις βρούμ ε από άλλες πηΎές.

J,ιιινvσμιιrικcς ΕικόνΕς

Ι. 7

ιι) ΕργιιλΕίιι ζω Υριινικής (ΡΒίIlΙ

Στις ειΧόνι:ς διανωματιΥ.Οι) τvποv τα στοιχι:ία τους απεικογίζονται με γεωμε
ΤΡΙΥ.6 τρόπο. μ ε τη βoιjθεια γραμμιVν. Ο(&γωνίων. ελλείψεων ιί τόξων.

-Ι

IooIs)

4-;1;.1

Ei\ut ιδιαίτερα ΧΡιίοψα εργαλεία. τα οποία
\ 'ες. Xαoακτrιoιστιxός α ντιπιιόσαιπος ι:ίιuι το

ΗΟΙ' σχημάτωγ που περιγοάι{'Ου\'. Είι'((ι σημαντικά μΙΧιιότειιο σε σχέση με τα α\ιτί

πιιόΥιιαμμα της ZωrΙJ«φικής που n'σωματιιι

nov

στοιχα χαρτoγιιαφιxίt αρχεία. t'.τtΊι}ή απoθφωίoιιταt μό ιn οι πλlJ{κ)({'(ψίες που

ωυ\' τα

εί\'αΙ απαΙJ«ίτrιrες για τον σχωιασμό των σχημ άτων. Τα διανιισματικά αuχεία

σuγγΙJ«φής Η{!ι1(1/-ιογrnν πολuμέmvν ι}ωΟέΤΟ1Ν

παιιt.'χoυι' δυωτΜητες μtγένOιισης. ιψίΚΙΙ1J\'(]ης Κril πεοιστιχ)({ιής τωι' σχημιιτω\',

αντίστοιχα πυογράμματα

χωρίς

εΙΥ.(Ι \,ων

\Yi

π(κ)κιιλούνται αλλοιιVoεις. Τα \'έα ιφχείι1 διιπlJ{JOιn, ι1\Υ.ιλλοίωτα τα

βασικά χαιχαΤlJ{ιιστικά τους (σχεπκές ι}ιαστιισεις και σι.ετική [/έση).
Για τη ()ημιουιιγίι1 εως οχήματος επιτιιέπεται ο ΠίΙΟΟι)ιοιιισμός t'\yj; μόω Xlxv·

ματος.

δεν είναι ι)ιινιJTιί

Ef(f!

\'((

ε"oΙVΜατoΊoOJN φωτορεαλιιπική πoιιί τηrα. (ίε

uwίOεoII με τις χαρτoγ(1αφικiς πκι)"ες (ιπου μπο(χ)ύμε ν(1 αλλΙJξΟvμ ε το xρι(~ια
σε Y.ιiθε pixeI,

Windows,

biImap,

Όλα rι.ι αξιδπωτα ε(IΎαλείιι

6rid & Rulers ...
Rrrow s•• ,
Da shes,••
PιItterns •••
Brush Shll pes ,.,
Multigon Sides ...

Round Corners•••

οη St ιI rt
οη

End

ΑΓΓοω, οη 80ΙΙ!
ΝοΙ DιI , hed

γω

τηι' εισαγωγή

Τα (fιJy-ι.ιιιl\'(( πακiτα δημιουρ

γίας ε/ χιίπογ rιmoI}

biImap

π(χxrφΙ:ιιι)ιJV εντυ

nrootuxt';

δυι'(αMηrες και πδα(ι εφΙ

διπλανή

f txd\U

ψiί νεται

το

Στη

fffot{:.k1Mo"

-

-

,
~ .:

ζrV}'ιιαφικιίς τοιι σUΓΓιιαφιxoι) εργαλείο υ Direc-

..

fOΓ 5.

β) ΕρΥιιλcίιι ΟΧΕδίιισιι;

Arrow
Arrow

J J

δημιοlJ(JΥούv πρωτότυπες χαρτογραφιΧές ειr.6 -

διανvrιματικιVν αρχι:ίων εξαρηίται από την πολυπλΟΥ.6τητα

Το JItrIΞθo;

-,

Ι

(dril"'illg ΙοοΙ!.)

Τα εργαλεία σχεδίασης χριιnιμoπoιoύνται για

πι δημιουργία δω\'UOματικ(άν εικόνων μ ι: IΞλIΞv·
θt'(lΙ1 και γεωμIΞTιιικά σχημάτα. καθώς και σε
εψιιιμΟΥές που απαιτoιn, ακιι/βεια στις ι)ωστιι

σεις και τις ω'αλογι:ες τωι' σχημι'αωι', Τα πιο

δωδεδομέω σι.εδωστικά πιιογράμματα ει:\ΥΗ τα

Adobe lΙΙυ,\'ΙΓάΙΟΓ, CorelDrdw. [)e,\'kDrdw.
ProIe,\',\'ionaI Drnw, Επίσης Μην κατηγορία αιιτή
ανψωυν τα ΠΙΙΙΙΥ(ΙΙJμματα l1χεδίαl1ης

CAD, με τα

οποία ο χρήστης ι'χει τη δ1J\uτότrιτα
ψει ειΧό νες δι\) διαnΤΙJσεων σε

\U μIΞTωρέ
τρισδιάστατες. \U

πεοιστρέψει τοι'ς τοεις άξονες και \tl ι}ημιουογήσει διάq;nρες σ,{ιάOtΊς, Στη
()ιπλα\',ί tΊκόι'((

ll1vsrraror 6,

ψιί\Hι1t

το πι:ριβάλλον

του σλει)ιαστι;ωύ πιιογράμματος

......

ΛrιιVl~ιιι(ιτι;.,:ές fI;.:ιίwς

ιπ() πι)6~t)(ιμΙΙ{j

Superl'ainr 2.0

(/986, ΜlιcίnΙωh)

!fολlιμι'ιΚΙ
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Υ)

Εργαλ εία επεξεργασίας εικό\'ας

(ImaRe

e dίtinR

tooIs)

Είναι ειδυ::ΙJ πακ/;'τα με τα οποία γίνεται IJ Επεξεργαοία εικιίΠιJν που προέρχο 
νται

• ριXJμιση χιιωμάτω\'. φωτει \'6τητας Y.ι1t αντίθεσης της εΙΥ.δγας
• ()ημιου{ψίι1 ει.)ΙΧιίη' εφέ
• μετατοοπή ιι.π6 i.uν τύπο μΟ{)({XJποίησης (foπniIt) σε άλλο
• ύπιφξη πολλιίψ παιιιι()ιίι.ιο)\' γω την rriUrιjl(J()\'TI πιφοιισίαση

άλλες πlr;ές. ι;τσι ι1χπε να διαμορφαifούv χατάλληλα για εισαΥωΥιί ιπ

(JJTc)

εφαρμογές πολυμt:σωv. Τα περιnOOτερ(] απ6 τα πω~έτα επεξερyuσίας
εικ6νας διαθέτουν CΊλα τα χαΡl1κτηιιιατικά
των εΡΥιιλείων σ,(α)ίασης ,-!ιtι ετroμέ\'ως μπο-

ooιJv

...

,\ειΗιινΥίες [VΙί; ειr.ιαλείoι'

επε;CΡΊιιιιίιις fικι)wις. Ε,Ίι,ι'ι

XΙιηι.ι!JIoπoιl:'ίτω το Ι'hrΨΙ)!wΡ.

J.

"2:;ωvιίρωμll" n;ιιi\Hς.

2. Ι'I 'ι(Υμωη
χι)(ιιμaτων,

3.

χω για τη ()ημι-

ΟUOΥίιι \iιo\' fty'Ij\yιJ\'.

Οι (XiιJικές ι)υωτδrητες εως εΙΙΥαλείου

επεξεργασίας ftY.Ij\Yi; n:\YiI οι εξής:
•

της ιοο(ιροπίιι Τ(ιιν

\'{/

χιιησιμοποιιβούι ι

άμεση ειΟΟΥωΥή ειΧ6\Υ,ύν ιι.π6 σαιιωτές ή

._"<10
... ....
.",........"'".'".

Χι>ι/ιπ/qίλrι)(ιιv

5.

Aπι ι()ψω~I1Ι η/ς ιαιi\~ις οι

,)ΙΙΙΨΙΡΗιχι'ς ΙΙΙ~5p()π()ιιι(πις.

Ι.Ι, Ι.η

Ado!Je

..."

,.. 'ηΙ.

...... .....

., ,.,

.π

ΙC .. ι'

, •

...... ,... "',....

....

.... "

' ,,,

σης.

._.

<.,.. ,." ....

..

.....

.,

Τ ......... ..

""''''' ."

......
ι...

Μ ......

ΙΞ!!!:

::Ι. ο

k

••

.....

. ....

~

. ...... '..
.","".....
.•..
..." ".,.
..... ~

(.!J 11Ι

.,...,.....•,

t'1tt

απι) τα πω ()ιαδεδ()μέ\~) προ 

χαραχτηιιιιπιχι) των εργαλείων ζωΥραφιχής χω σχεδία 

• ...... 0 ...... .

ι

<01" ., .""

P/Jo(o.~hop αποπλεί

ΎUάμματα επεξεργαοίας ειχ()\ης_ xolfriIς διαθέτει επι.πλέον χαι τα

... ....',......,....... 0_.

<Ο.ρ

••

"

<0 ..

c ...... . ".

2

.....

Το

1

,ι

1......... ..""'•...•
.. ' ....

<.,......

'"

.J.

'"...... '" •••
"

πειιισσοτέΙΗιΙ\' ωτ6 μίας ει.Χό\ΥΙΙ\'

_

..

".,,,,.,,.

φεuειαXΙ)

κιιι της ιιντίΟfO'1'::.

~~..:.'

..

~~_. .-t::~: :=::::,::,iC

άλλα πε(lι 

Ν()μιση της qYύτcnτίτι/τιις

......,

'

" ......
.....

~

'.-.,

._-,

-

" 1

<Ι ...
\~,

4_

• • ,., •

Τ

~ .--.-

~

J~

!1'"

' . . . η!ο

.... "'.0
.... 1 •••

.

... ιο .... "

<_ .. ,,'...

"

Ι...;;;=.,

'""
,

5•

--..
~,-

"'Ι""'.
..
" .."'.2.0

,,'
......
-".",.
,.,

....
ι.

π. . . "

'''''.1'..
,

"'
.,,' ........
••

.-.
~

"" •• <>
Τ ....

Τ'"

•

'-""'-.J

.... .. ...-...

" --_ ......_ ..- ="' ..
~_

'-'

"

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

Κεψίλιι(()

δ) Χρήση

Ι!

το
χθψε το

,

αποτε

Σε ;τολλές ;τολυμωΙΧές εΨ1(Jμ ογt'ς εί\υι απιψαί τητη η

λεί μία βιβλιοθψ{η μtγΜ ΟΙ' αριθμοι!

ηνωμάτωση διαΥραμμΙJτων ή Υ()(Jφημάτων για την ι::.πο

Comp'KI

Dί.~c

(CO)

φωτογραφιιιίν και γραφικιVν επα;γελ

πτιχή παυoιxJίαaη πληρι/ψφιιvν. lι5ιαίτερα aτι/ χιιιρι/ των

μαrικoύ επυτέδοι}. ΟΙ φωτογραφίες που

ι::.ΙΤι<Jτημ ιVν.

περιt'χοvται είναι καταχωρημένες ανά

εργαλεία αυτ(ί α;τιιrελι/ιW το καλύτερι ι μέσο παΡΙ/ιxJίαaη;

θt'μα. Η προοπέλα(fή τους γίνΗαι με τη

της μεταβολής ή εξΙJΙΙΤlj(1ης μεταξι] ι)ιαφι)ΡΙ'ιJν μεγεθιvν. Η
δημιοινγία Υ()(Νημάτων διειτ/.ολύ\'εΤαι με τη βοήθεια φ ύλ 

CD-ROM.

Η τεΧ1~/λoγία

Photo CD αναιττύ-

199() απιί τη συ\'εργασία των Hωρειr(ιν Kodak χω

CD-ROM

στο χl(ι(ιο της φωτογραφίας

ΠΟΙ, στοχεύει \υ ανrικατα(fτήσπ την πα()(Jδοπιακιί δΙ(lι)ΙXασία εμιι/ινιr!ης αρνητι

CD μποροιίν \n αποθιτια::ιiJούν σε

ψηφιακή μορφή περί

γληΡΙVΜέ\Ύoν εφαρμoγιVν. Το φιίλλο εργασίας

MS--Excel

εί\~JΙ ένα απι) ω πι() ι)ημιιφιλιί εργαλεία για τη δημΙΙ/V(ιYία
διαγραμμΙJ των

(/ine

L'IIarr.~). ιστoY()(Jμμάτων (bar (·harI~) ιί

(pie (·harI~). Πολλι) σιη.γιχιφιχι)
btIJfJt'n/vv εναΙOμαΤΙVΜέ\υ φ ύλλα

χ/Γιι}.ιχιvν ΥραφημΙJτων

εργαλεία πι/λιιμέσων

αντίστοιχη σWΑευή (Ρlιοto

εργασίας ιί εργαλεία α\'(l.ιττυξης διαγιιιιμμ(ίτων τα οποία

CO player),

που (fJI\'{)inoι στον ι,πολογιστή ή στην

"

. ,.".-

λων εργασίας (.φread:)heer.~), aωτι(πικιVν πακέτων ή ολο

ποι, ιω iΎΧρωμες ψοτογραφίες. Η παροωίαση των πκι)νων υΠO(πηρίζεrαι απι)
oθιJ νη της τηλει)()(JOης.

2-7

της tκπαίδειxJης και των επιχειρήσεων, ω

βοήθεια ειδικι)ιί λιιγωμ ικιιύ που συHιδειJι::ι

ΡlιίΙίΡ.ό;' ΠριJκπται για το αντίστοιχο τοι,
κιVν. Σε ένα δίσΑΟ ΡIΙΟIO

Πι ι)ι:ιμιχιί (/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,ιν

ζ) ΧΡψ1,1 γραf(,1μάτων

Photo CD

ΤΟ Plιoto

2:

εί\~JΙ ι)ιινατιίν \t1 πα(Χίγουν και κίνηση με την διαδικασία
δημιι/ινγίας Τι)ι} γραφήματιις.

'Ι) Χρήση διαγραμμάτων

c) Χρήση Clip Art
Τα CΙίp ΑI1 ει:\ΥΠ συλλογές ιvτι) σχt'ι}tα

που συ\ιιΚ-Ιως εί\yJι ασπρι)μιιV(lες ή ΈYj(xv

16

τ

<,

•

-

Α Δ ιιμωΙ ΙΙΥίιι ωrιι;ιuι:ίμμιιτoς
.

ι α ιιιαγραμματα εnnι ιδιαιrε()(}

λ

'

ειroιιργικα εργ(

, .

.

ιλ

.

- ,

εια για ειδιχες Χ(ιτ,lγοριες

εψφμι/γων πολψωων. Xρ ησιμι/πι/ιι/vvται ως:

• διαγράμματα ροής (/low ('hart.~), που εί\υι Υ()(Νικές αν(Lιίαρασπίσεις μιας λογικής διαδικασίας ή μιας (lκολοιiiίας ενερyειιVν. Η

μποροιΝ να XΡljQιμOπoιηθoιW και Ι1Ι:: πολυ

η'σ(ομάΤΙ(ι(Jιί τους ιιπιισrηρίζει την αλληλι::.πίδιιιιση χρήστη-εψφμο-

μωικt'ς εq:αρμογές. ΟΙ ΟΙJνηθωμέ\'ες μορ-

γιίς και διειτ/.ολm'f'{ την πληΡΟΨ)ΡljQη τοι} χρ,μπη σχετιχι) μ ε

χιχομιJ των. Τα σχέδια

φοποιήσεις τους εί\Ύil ΠΜΡ.
P/CΓ (για

EPS

Χ(ΙΙ

Macinto,,-h).

'

,

.

"

Χοιι ιυ"ιιλεωι ' υιrιxΊ()Γ 4.

- ""----"'11

1"'...- - -....,

Πληροφορική Ενιαίου Λυκείou
Γι:νlκής Παlδι:lας

Εφαρμογές πληροφορικής
Εφαρμογές Υπολογιστών

. Τ εχνολογ ικής

σιη'Υ.εχριμέ\'ες ενέργειές τοι}.

• διαγράμματα

(πιι πrρι{lι:ίλλoν ΤΟΙ ' ιιιrrιριιq:ι-

'

αυτά είnιι οργα \Ύομι"υ σε κατηγορίες χ(ιι

μες ειΚΙ)\'ες των

,

Κατεύθυνσης

Υποχρεωτικά

Οl!γάnύσηifΟΓ.!~anίl.,ιrίοn,ιΙ

cl/al1s).

ΠΡογραμμαησμός

τιι οποία εί\vιι

ιnv:ιπιι(χιιπιισεις της δομής μtι1ς om{)εTIj; έν\'Οιας. μιας εωτητιις.

μιας ομι'ιδας.

στ) Χρήση τoιιΛιαδικrιio ιι
Στο Δ ιιιι}ιχτω υπάυ

'.11"'50=

Results
. ._

.....

G... I~

σει ς

δπου

μπορει:

κανείς \ti βρει πλού-

11S."rth Ι

η

_

η

(@

. " ' ..... _ _

....... ...."
"' π

"'-· ........ ~I

--_·· _

χουν πολλές διειOιh~

_ _ " ' ... _

σιες

{ίιβλΙΟΟΙΤΑες

γιιαφΙ,Χά.

που

με

εί\ΥΙΙ

διαΟέσιμα για αντιγοιιφή χαι πειιιιιτέυιιι επεξευΥιισία. Το λογισμι,χι) αωζtίrησης
A/ιa Visιa παρέχει ένα πολυμωι,Χδ πευι{::k:ίλλoν γtιι τη\' ιnvΨίτηση χιιι εξειιειWηση
JTηyιvv

που

διαΟέroυν

IJrtp://,JIra visra.com/).

ελεύθειιιι

εικι)\'Ι;ς

Κιiι

γιιιιφικι1.

(Δ ιεύΟ/Μ}η

n,j; ιδιιύμιιroς.

όπου ιι\'ιΙλι-':Η'Ται ιευliρχι,Χά οι IJιxJRt

τιχές μΙΗ'ι'ιδες κάΟι; ο\'τότητας. Η χυήση τους εί\'(/ι ωούτεΙΧi ι}ιιιι}ε/)ο

μέ\'η σε εγι.εψίδω. ΟΡΥΙι\n Imr~~~~:::::~!~~~::~~~~~~~~"
Υ(Κφμιιτιι. ΠΙΙΙXlιxJιάσει ς. Στα

tΥΤ ιιπιωιαΧΙJ με τη βι/ιίfk;ια
ειι)ικιιιίλογισμικι/ι; ι)πως

More

τιι

(για Μaι-ίnΙΙΗh) ποι,

μεrασι.ηματίζει το κειΊιnn οε
διιμή δένδ(χ)υ ιίπως ψιί\'εται
στο ι)ι.πλ(nΥ) σχήμα.

--

__

πιιλυμέοα γί\nνωι ιδιαίτε(χι

r, _ _ ..

::.":---:
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1.4.

Σιομ,τίι:ση αρχείω ν cικόnι ς

Από τη αι.ιζήτηaη που έγινε αε Π(Ί()ΙΙΎούμεγη πιιράyριιqκι ποο%ύπτει ότι για μω
εικόνα
1-:\Η πιφ(ί'WΙ:1ΙΙ( Ι/!'JLτίΗΙΙις
ε/κιίνας χεφιΊυ)' με ιιλ:I(Ίι)I(}lιο

μη ιαιιΊλι'/ιις ')nΧιμΙ\ΤύΥ. Ο
ιι).;I(Jιιι(}μιις εvτ(),τίi:ει rις λό':εις

ΠΟΙ ' fπωrι),ιιιι{kί\t)vτιιι ::ωι

ι)ι/μιοι'ρ:,-ί /1111 ι'ιΟΙΙΙJ γιι( %ιι()t'
μιιί.

800>:600 pixel.s με β«θος

Χ(Ί(VΜαroς

24 bit

απαιτείται χΙtΊ(Jητικ6τητα ΠΕρί

που /ΑΜΒ.

κατά τΙ

Εί \ 'I1t ((V1 \'ε()() Μι η ε.,"rεςεΙΙΥαnίαει,κ6\'ωvμε τα παριιπά\'ω χαυακτηuισrι.κάαπαι τεί:

• μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

• μεγάλο χρόνο μετα({'Οιιάς μέσω δικτύι:υν.
f I,x6\u;

ώστε \tt

Η ι)ιαδι,κασίιι αυτrί εί\'l1Ι y,\,(ooτrί ως συμπίεση

(col1ιpression) %αt υλοποιείται ιιπ6 ειι)ικ6 λογισμικι). Για τη ε.,"rεξεΙΙΥαnία ιί εκτύ
πωση τω\' συμπιωμένω\' αρχείω\' είωι ιιπιφαίτητη η ειτωΎιq:ορι'ι τους ιπο
ιφχι,Δ μr'{tt!ος. Η ω'τίστooφηι)ιαι)ιχασίιi ληεται ιιποσυμπι:ωη

(decompression).

Γιιι ω γί\'l;ι κιπιιωητή η έ\'\nιιι της σvμπι:ωης Οα ποέπει \ΎΙ ω'αλOOOVΜε r)ιk:)

(Χtαικές παρ(tμt'ΤΡΙΙVς:

nY"::'O/J

1.

' 10

Μπ ι, μι'ριια της

αρχείο και lIΊOΙίται με το λιίγο ΤO/J

των oρχικιVν δεδoμέ\~ι)ν προς τον ιίΥ,ω τo/J; μεΤΙ) τη oιJμπίωη. Ει)ν έ\'ας
αλ Υιίριθμιις

Ι!J(Ι)(ΠΙΙ(Jίζει

εικ6νας με λ6ΥΟ
cJrι

ένα

20: /.

α(Jχείο

αιψπίεσιι

σιιμπιέζο!)ν rα &δομt'1υ εωι'ιδο!)

κοτι) τέτοιο τριίπο, ιιιστε \'α μη

ίδιο μΕ

ΠίΙο)!ιιλι;ίτιιι

, πρω

'τυπο. Η

1EXLHKlj

μΟΜή στη χρήση εικόl'ωι' κειμέ 

Ότιιν αποσυμπιεστεί

ιιου. Το κείμευο 9α πρίπει ιισ φαί
ιιεταl

'

, ίδιο

nplI'

ιιποτι1λεσμα εί\UΙ

/

και μεn): 1η

η εικόω το

το ίι)ΙΟ με το

πρωτότυπο. Η τεχνική αυτή βυί

ζει Ης λ έ ξεις που επαυσηαμβό

ιJκει

ιιοιnαι και δημιουριιεί μία

χρήση εικό\n,ν κειμέωυ.

/)0/111

ιιια κα9εμιά. Έτσι. σπ09ηκεύει
τηυ κά9Ε

/)r!IJ 11

μενο θα πρέπει \Yi

μόιιο μια φορά

bup 11

(JlfJJIo;

σl'Ηκα-

στη

Το κεί

q:Yil:\Hut

το ίι)ΙΟ

tvτοπίζει τις λέξεις πο!)

ει'ΠΗVλαμ/Xtνονται και δημιοιυΥι;ί

9ίστσ1αι από τις αρχικίς λ έ ξ ε ις
και έ τοι αιοαπαράιιοαι

ε((nρμογή

πριν κιιι μεΤΙ) τη (ωμπίωη. Ο αλΥιί

υ αρχειΌ υ. Κατά

τηυ απο συμπίεση η

σημαvτική

μία ΟΟμιί για καθι;μιιi. "Έτσι. (lJfO -

αρχείο

θιr"Ι;ύει την κι)θι; δομή

χωρίς απώι1εια δεδομέιι ωll.

IIcJ\'O

μια

qυρά πειιιορίζο\τας σημαντικά το
σlJ\'ολικι) 6γ,ω του αρχι;ίου. Κατά
την αποσυμπίεση rι ι)ιψή ιι\τικιιθί

δεΟΟμέ\'(ύν.

\v

αλλo/({:~ι;ι ιί

όχι την ποι6τητι.ι της εικόνα ς.

'ExoV\'

στη

στιιτl1t από τις ιιρχικές λέξεις και έfιJΙ α\'ιιιταρι'ιΥεΤαι το ΙiOχείο χωρίς ιι.πιVλεια

β) Ποιότητα cιχό ,'ας
Η συμπίωη μπορι;ί

μείωση

συμπίεση . ο 0ο1Ηόμl:llι ος [Ι'τοπί 

2ΜΠ

συμπιέζεται σε μtγεθος ο. Μ /J,

καμίιι

λι;πτομέΡΗα της αρχικής ΗΚcJ\Vς,

ιιυτ6 αημαίνει

Ι/tγt'θο/Jς

απιvλειας

εικόυα το αποτέπεσμσ Είιιαl

συιοοηικσ όιικο

t'1rJ

μη

ΟΙ αλΥιίριθμοι το!) τι.iπο!) α!)τοιί

εικό

(JPXIK1lr;

ΑλΥιjρι()μοι

δεδι Jμt'1nJV (1ο.ςΙe,~Ό~)

τρόπο, ώΟΗ ι.α μη

προκσΜίτσl καμία μείωση στη

περιορίζουτας σημαυΗκά

ιι) Λόγος (Τ1'1ιπίcσης
Εκφράζει το βαθμιί ΠΟ" Ο/Jμπιt'ζεται

τύπου αυ ι, ύ

αυ1ή βρίσκει σημσυΗκή ε φαρ

Εί\'l1Ι απιφαίτητος ο ΠΕριορισμός του IItγtf)ov; ΤΙύ\' ιιοχείω\ι
εύr:ολα διαχεψίσψα.

"u

ιιας. 'Ο1αl' αποσυμπιcσΗί η

• μεγάλη χωρητι;ώτητι.ι για ΤΙΙ\' απι:ιθή-,ω)(ίή τους,

ri\ttt

Οι Ο'IΗόμ(9μ οl ι

συμπιίζουιι τα δεδομέυ α εισόδου

κιιθιειιιdΙεί

δΟΟ

τύποι αλΥΟ(Jίθμων:

2.

Αλ Υόοιθμοι απιιιλειας δεδομέ\'ων (lo.~.ω

Οι IMyιjOtUJIot αυτοί ε.;rιτvγxι1\X)1.I\' υψηλή συμπι:ωη ay\vιv\'rα; κι'ιΠOtιi δει'χ)
μένα. rα οποία

ti\r1t

ιJυvtYYως ΚΟI\ΎΙ κατιι τη μετι1βαση ιιιτδ το

t'1rl

πλαίσιο στο

ε.πι5μεΗΙ. Booίζιιvταl σε πολι.ί.πλι)κιι!)ς μαθηματικοι;ς υπολΙΙΥιομΟΙJς και ΟΗJμιiζιι
vτω

inIrdlrnme

επειδιί η σιιμπίωη εκτελείται σε α\'εξ(ίρτητες ε/%ι'ι\'t"ς. Σε πολλt'ς

πι;ριπnωεις VΠψιχOΥV αι; μια

EIx6\v

μι;Υ((λι;ς JTEOΙOxt'; που

JTliutfXoV\'

την ίδια

πληιΙΟ(fOοία (για παιιάδειγμα το vπόβαθ(JO). Ο αλ-Υόριθμος εντοπίζΗ τις JTli(Jιoxi;
αυτές )!ιιι τις (lJfΟθηΚΙ;VΗ ως συμπαγι;ίς οομές όμοιων liI)!ο\'(ιιποιχείων. Μι; τον

Οχιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

,-

,

-

"-'

..... -.

Κεψίλιι(()

χωρίς οοατές ι:ιλλΟΙΙιί

ι

,

σεις στηγ εικι)\'(ι,

JPEG
Image

απιιιλειες

δεδoμέ\~oν.

Οι εικόνες

)PEG

αλιιθι\'ό
bίη,
τους

Η

χρrιιμα

format

""\11' filι

Ι

ΟΚ

•

to

οποίο υι (/μί.

ιπιιι ο {J1l()μιiς ιιι ,ιιπίωllς

[ ( σπι,,1

nιίς αιψίοι' ιιε /ΙΙ!t)(<)ποίIlΙΙ1j

jPEG.

ΟρΙίοπ ι

Ο Βa τe Ι ί n e

(" Standard"j
Optlm iZ" d
• Progress lue
StBn s;~

Ο B a~e I lne

(24

αποσυμπίεσή

γί\'ETαt

[ .. ι

l/ιφιίΟι'!.)() ι!.Πιi το

Ph()Io.~hop με

Δ

μπο
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[ High

..... '1 tιlι

πεοιtχουν

\'11

ΟρΙίοπ.

Ορtlοπι

Qua llty ; _

συμπίεσημt'χρι Ζ5:1 με

ι'ούν

Πι ι)ι:ιμιχιί (/roιχειιι των ,τ{!λlιμι'ι ~,lν

n'Ii)

μπορεί \υ υπ()ιπηρίξει

Ι

2:

ιιυτι)

!ΒΙ

Saue

pσ I tιs

μιιτl1 .

Το

G/F

.. .. Στην ΚΗ7ιιικη ο()ιίνη

/nrerc/ιange

qΊι{ν()\,τιιι η'ι J(ffιιι'ις πειιιοχι'ς

πιιότυπο

(GωΡ/ιίc

Foπnat) εί\ΎΠ

t'1H;

αλyι)ριf}μoς συμπίεση; που δημΙΟΙ'i!Υήθφa: για τη διω~ίι-ηπη

ι;ι;;:ι)νων (ΠΙ)Υ ΠατιιιΧ1μω lιπι).

υrις οποίες μΠ{!{J{·ί

\'(1

ιψφμο

στεί ιιλ),{;Ρι(4ιος ιιπιι'ιλrιας

Υπι)(πηρίζεΤ(lI απι) ι)λους τι)υς τύπους υπι)λΙΙΥIl1Τιιίι-. ΟΙ ει;;:ι)"ες .GIF πευιορί- ,w,')(ιμέvωv. Ο ιιλ;ιiι,Iι(}μoς EVΤO

ζovται σε χρωματικό β«θος 8 bi( (256 χικΙΙματα) και χα(/(]κτηρίζovται από /ll%o6 πιιει τιςπι{!/()χι.'ςω'τι'~ ;ωι τις
λ6ΥΟ συ/ιπίεσης. ΤΟ πιιότυπο αυτ6 χρησιμοποιείται Υια yρα/ψl%ιi axt'bta, ασπιιό- ιιπο()φιει'Π ως ιιι'ιαιι)'πς ι')(ιιιες
ι ίμ()!ω\' ειx(/\~ )(ιτιιιχrίων.

μαυρες φωΤΟΥραφίες και εl%6νες με λίγα χικ.VΜατα.
Θα πρt'πει \υ σημειι1i}εί 6τι η συμπίεση δεν περιορίζεται ιιόνο στις ακίΙ'ηΤες
εl%ι)νες αλλά επεκτεί\'ΕΤαι σε ι)ει'χψέ\'Ι1 όλων ((0\' μοοιι:ών.
τρ(\πι) αυrι)ν t:Jτιτw.!.ιJνtTαι πψιιιρωμι)ς τιι!) ι)}"'Δ)υ δεδομένων Υια την ΠΨΙΥυαφή

της εικ6\'Ι1ς, καfkiJς καταrιiιφεnιι μόνο η θt'ση, το μt'γεθος χαι το χικ.VΜα xiιθε

.. Σroπιφιί

δομής και δΗ απαιτείται η απoθήxειιrιη όλων τιοι- Εικο \οοτοιχείωι-. Κατά τηγ
αποουμπίεση του αρχείο!) οι δομές α\'Ι1συvθt'τουv την αρχικιί εI%6\'Ι1.

5

000 μtγα 

αV Ηκtίμtvιι ,

312 .9

(}I 't)() qΊιίωvτιιι

ΜΒ δ\ιι9έσψα

τα μεγι!(}1Ι ΤΟ/'

λύτερος εί\'α/ ο αιιιθμός των ΜμιΙΙν, δηλαδή 6σο μl%ιιότειιος εί\'Ι1Ι ο λι)Υος
συμπίεσης τόσο υψηλότειιη
μέχιιι

20: Ι μπορούμε

Ei\ttt η ποιότητα της εικό\'Ι1ς. Με λ6ΥΟ συμπίεσης

\'11 εξιωψιλίσουμε ικω'Οποιητι.κή ποιότητιι ειχό\ttς χωρίς

ιιλλoιιiισεις.
Σήμερα το πιο ι)ιιιι)εδομέω πρΜυπο συμπι:εσης ειxι)\'ιv\' είνιιι το
(/\'ιvπυχ(}ει: από το )οίπΙ P/IoιogriΙP/lic Experr,~

Group.

)PEG που έχει

Πρι5/{ΕιΤΙΙΙ ΥΙΙΙ ι:ιλΥόυιθμο

ovμ.'Τι:εσης με αιrιiιληες ι')ει'χψt'1vιl\' Υ.ιιι χυησιμοποιείται τι)οο στl!,' πλιιτι(ύιιμιι
ΜacίΠ/ο.ς/1 (\00 χαι ιπα Window.~·. Υποοτηρίζει λι)γο συμπίεσης της rιJξης

20:}

Anasaz;,pct

liI
liI
liI
liI

:15

936Κ

ι()ιιιι ' ιιιιχι-'ίιιιι
ΠΟ!' /ο'χη ιιπιι()η

Anasaz;M"xQIJ,,1.jpg

Σήμψιι,21 11

605Κ

Αn<Ι$<ι;>;iΗighQIJ<ιΙ jΡg

Σήμψα,21

13

273Κ

Ana$az;~iumQua1.jp9

Σήμtρα,2 1 12

156Κ

,)ltiqnίIoI '; !χ/υ.

Ana$aziLo'ιl'Qua1.jp9

Σήμψα , 21 13

78Κ

ιω!'ς υι·μπίωης.

picI
jpt; μι'

χει'Τεί ως
χ((l ως

ΗοΛlιμι'ιΚΙ
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1.5.

Χρωματικά μΟΙ'τέλα

1.6. Τι'πσι αρχcίfιJ\' Υρανικών

Για την ΠΨΙΥροφή των χρωμΙJτων ατον υπολΙιΥι(πή χρηoιμoπoιoιJvτω ι)ιάφο

ρες ιιεθοδολογίες και μοιτέλα.
α)

νίας. Στο περιβάλλον ηογ υπολΟΥισηογ

τις μεθοδολογίες 1f5 Β

5iJ(Urafion. LiglItness)

(lfue, 5aturation, fJrighfness)

360 βαθμούς)

κω τις παραμέτρους

χω φωτειωτητας (brίgllfness) ή σκίασης
χοοεσμ6

100%

χαι

Η5Ι

(/ig/Ifness)

(hue) με γων/α
κορεσμού (saturJfion)

ως ποσοστά επί τοις

αλίνιι ((}τιί την πoλΙ'ΙΙειJιxη

με τη βαιπκή απιjχuωση. Για πιψΊι')ειγμα qJtιJTεt\~j rIIra IαYiι (ή πκίαση
λειrΛδ κιιι αντίστοιχα φωτειι~jτητα

ιπο πl.aίιιω της πολΙOfTιιψιχιίς

ι}ίδη κα()αοι5 Xριι~lι1 .

"ΕΛΙΜΕΙΑ .. μΙ' (/1 ,\-,1<)\'/(ΠΙ;,:I;

σχολείο το ΤΕΛ :Σει1{ΙΙιιι\' Κο!;ι}·

0%

(ή σΔαση ΙαYiι) μαύρο. ενΙιί το

Με το μοντέλο

RG/J

πεΟΙΥράφετω η χικnματι.κή ένταπη κάΟε κουκκίι')ας χρησι 

B/ue).

τη

απιί Ο (μαι\χι) έως

;'1(( πι ,)ιιίqυρ(l μοvrιλα

;aιι ιιε(λ:ΙΙ'ιο).ο:,ίες. [ ιιι πιφι ί

Νι;'μιι για το χριιιμιι ΤOI ' :ιιχιμ
μωος "χ" της λέξη;: "Mιαtι)(ι

Ι) ;'ιa τη ιιε(}ι)ι')οΛιηίιι

Hsn,

255 (λεl.r..::ιί).

y) CM YK
Το

μοντέλο

CMYK

βασίζεται πτη χρφη ηογ
χ(/(vμάτων(Cyaπ,

MiJgentu.

για το Χ(KιJ

ματικ6 διιιχωοισμ6. H{'«ιJ

ιιπιi;ωtι!ΙίΊΙ ( Η)

344 ό,

μ6ζεται κυρίιι:ις στις t7. τιJ·

χΙ\)Ηι/ιιί

ια1%.

πωτικές Ι}ΙI1/}ικαοι:ες και

(S)

qy'IffntirIIra (/J )
79%
2) ://(/ το μoνrι'λo /{(j/J.
;aίx;.,:!νO (Ν )

2Π2!255

πι){ίιιη\) (Ο)

01255
54(155

μπλε (/J)

3) :,ια

το !ιοντι)ο Ι'ΜΥΚ.

%1~n\ί ((')

9%

II fati-vrII (Μ)

36%

χιφnn( Υ)

29%

μω ''ι)() (Κ )

4%

- Red. n (XJonn - Green .

Μπλt'

-

ΤΟ ΠΟΟΙΙΟΤΙ) IΊυ\'Παrιx)(Kις κάθε {)αοιχιιι] χ(xVΜαΤOς ορίζεται ΙΊro δΙΙ:Ιοτημα

YeIIow, b/acΚ)

νία " ['χοι 'με

0%) ι}ί ι'ει
50% ωro

β)RG Β

μοποuiιvrαςτυία χρωμιπικά κανάλω (ΚιίΥ.Χnn

στοιχεί

λιγ(iτει/() στις εΨi(ιμογές
πολυμέσωι'.

οτα 

MiJcin(()slI

καθιε(/(iJθηκε η ΙΙΟ()(Ροποίιιπη

ρ/α Υια τα αρχεία Υραφι κ(ίιγ πε όλες τις εφαρμογές. Η ομοιομο()({'ία

αυτή Ι!Χωιε εύΛολη τη IIeraq:otIά εικ6νων μεταξύ ι}ιιιφοιιετικιο\ι εφαOμoyιίJν, Το
ισχυοι:) χαοιικτιωιστικ6 των αοχείω\ι ρ/α εί\UΙ Μι μπορούν \'11 διαχειοιστούιι
τιιυτδχοιnVi χαΙΙΤΟΥρaφι,κές και ι')ιιι\'lχψιπικές εικ6\ιες.

Α \τίΟετα στο ΧΙιΙΙΙΟ τω\' J>C ωrήρ;ε μια σ/.ετική (1\'ιψχία. ΚάΟε ετιιιρεία δούλευε
(1\ιεξιΙρτητα. με ιiπoτέλεσμα \Η ι}ημιουΡΥη{)ού\' πολλές ι}ωψιρεηκές μΟ()((Όποιή

σει ς. Μδλις τιι τελευταία χιΚί\'ιιι κα()ιεΙKiJθηκε η μ(ιρψιποίηση ΒΜΡ μέσα ι1π6 το

(bitmap)

εικιί\ιες.

Ph()/o~h()p μπ()ρ()I "ΙΙΕ \τι ιΧn ;μ[

(}t'a1! χιίΟε χι)(ι'ιιι(ιτ()~ "ι/Οι,'ι;

Με

(fornJat)

πειιιβ(ίλλον τωγ \Vindow.~ χαι αποτελεί πρι.'ιrυπo για ης χιψroΥραφικές

νι}ς. ΧΙJI/aιμωrouι'ι \,τιις το

χω τις τιμι'; ιιrις ()Jτοίες ιιντι 

%.

το χρώμα εί\'l1Ι χαθαο6, ενιο με (Υ;6 άσπρο, μαύρο ή γ,.φι ανάλογα

εψφμο,;,ιι ΠΟΙ ' rιιωπι "' IΙΙHIlΙ

aχoλιxιiς (niJIJfl)(j~II;

(Hue.

μπορούμε να καθορίσουμε την ωr6χρωπη

χούς 6ρους (ωrCΙ Ο t'ιι:ις

t'yt νε

διαΧά και ξεκίι'rισε πριν την καθιέ(/(οοη του γραφικού πεΡιΙΧίλλοντος ε..-τικοο\ιι

1f5B-1f5L

Με

Η ανάπτυξη τωγ erraaIIIιyfiIV δημιουργίας χω επεξεΡ)Ι(LΙΊίας εικιί\υς

Ο πί\ΥJκuς της ε.πι5μενης αελιΊΧις ιi\υφέΡH τις ΚιiθιεΙKOμέ\ιες μιψφοποιήσΗς
τωγ αοχείωγ γιΚiφιχιiιν που χρησιμιιπιιιιιι.ivrαι απιί τα πειιΙ(f(f(ίτε(χ) διαδεδιιμέ\'ο

εργαλεία δηιιιουρΥίας και ε..-τεξεΟΥαπίας εικ6νας.

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

αρχcίοl1

Κεψίλιι(()

2:

Πι ι}ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν
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ΠC:ΡΙΥραq:ή

ΜΟρlfοποίηση

το πιιότυπο των XauτoyoacrtxIiJ" εικόνων, που avaJTrιYxθrrr.t' Υω το πακέτο
'για τη ι)/((κί\ιηοη εΙΚι)\'(,ύν σε συστήματα

on-/ine. Ει:\'(π πιιότυπο που

Painrbrush πουι}ιι'θεταν τα Windows 3.0. ncOItxOΥV tγχρωμες ιί
wτοστηuίζεται aJTIj ι)λους τους τύπους υπολΟΥιστιίJ\l

(PC,

Macin{o.~'I.

Τιι ιφχείι1 του τύπου αυτού wτoστηρίζoυ\ι μιχuι 256 χριvμιπα και χαιιακτηιιίζovται ιιπι) μl%οι5 (jyr.o, ιVστε νιι ι)ιευr.ολιnιεται η δωκί \ιησή ΤOI'> ι,;ι,υσ"π,ιj
το πιιι ιιλΙΙKλικ.)ωμι'1~ι και δωδεδιιμέΗΙ JTu(ir IIJTII γω την πεοιγραφή ει%ιίνων πιι!) εισΙJΥοvτω (πιιν υπιιλιιγιιπή μέσω οιψωτιί, Υπιχπηρίζπω απιί ιίλιιυς

TlF

τιπ

b"τωτωIέ, και ι1(ι()(vτές χ(ll πρooφι'υεrαι για εxrιJπωoη εικιίνων οε χα(lτί ή ι)ιαΨJνειες, Μπ()(ιεί να ΙJΠΟΟτιι(lίξει υψηλιί (H'(iλυoη γω οποιοδήποτε ΙJ(ιιθμιί xt,,,,lij
ι

Υω

το

Υια την εισαΥωΥιί έγχρωμων εικό\\Vι'σε ειδικά προγράμματα (π.χ, 3 Ο 5rudio) και Υια την επεξεργασία εικόνων

video,

ΔημιουΟΥιίθηκε Υια να

για
ι

σε aVIIJfIεoIIt'1't'; EtYojj\'t'; σε πεοι{::kiλλον

Windows, μέσω ειδικού αλΥδιιιΟμου RLE. Ότιn ι συμπιεστεί μίιi εtκι)ω ,

για την

. το πρι'ι τ υπο

Υια το πψιΙXiλλoν MaL'in/o.~h, Δ η/1ΙΟv(lΥήθιμa: για το Π()(ιίτο σ/.εδωστικιί πακέτο σε

ι

ι

MaL'into,,'h το MacPainI.
και

Μπο(lεί να υπι)(πηρίξει

τα

ι

το ;ωθιερωμι'1υ πoότwτo αρχείων Υια ΠΙ\Ι εκτύπωση ε/κό\tvνσε φίλμ ιί χαρτί. Τα αοχεία αυτά πεOΙΙ'χoυv ΟΟΙιΥίες σε Υλώσ(1{( posrscrίpr που είναι μία

EPS

Encιιpsu/iIIed
po.~{S'crίp{

~::~::~~:':;;~ΎλΙi.ισσα ΠΙIΟΥοιψμαησμού και χοιισιμοποιείται ΥΙΙΙ την πεΡΙΥuαφή σελί(')(v\ι, Xιψίζετuι ης YUajIIIaroσεIoif (1{(\Ι Υιιαφι;ιΔ, Έχει τη ()υ\'((τ6τητα
~

~ κιιι χαΡΤΟΥιιαφι, κές nYoIj\'t';' Τα αοχείιι ,EPSέχου\ι τη μοιιφή αρχείων %ειμέωυ κιιι μπι)(lούμε, κατά σV\'t..,'τεια.

\'(l

ι}ι:)ύμε τα πειιιεχδμε\'ιχ τους με ένli\Ι

Η()λlιμι'ιΚΙ
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Ι.Ζ

Εικόνις από το q;ιισικό κόσμο
Το μt'γtfuς εv6ς αρχείου που δημιουργείται με OO('Xι)(Jη

Για την ({\Ύ1τωξη μιας πολυμωικιίς εψφμΟΥής OI'X\~) απαιτείται να

HxcJva.; διαστάσεων

των αναλογι%ιίι,>, εικόνων σε ψηφιακt'ς είναι Υ\,(ιΚπή ως ψηφιοποίηπη και

χ 6 inCIJ. (- 10.2 '" /5.3 cm) σε σαρωτιί 300 χ 300 ρρί. με μοντέλο χ('Χυμάrων
RGB και {*1θος χ('ιιοματος 8 (δηλαδή 28= 256 διαβαθμίαεις για κάθε χ('ιιομα)

μπορεί να γίνει με τovς εξής τρόπους: ΣιJι)(ooη της ψοroΥυαφίας ή του

υπολογίζεται απ6 τον τύπο;

εισαγάγουμε στον uπoλoyιnτή ε/χόνες ωτό το

cpvnt%cJ

Χάσμα Η μεταrΙJOπή

4

uvτIXfIμt:tVv. ψηφιακή ΨύΤΟΥράφιση ,-!ιtι σιίλληψη εικ6ως ιιπό oθιjVΗ.

[

α) ΣάΡfύση

(6 inch Χ 4 inch)

Χ

(300 ppi χ 300 ρρί ) χ

Η Χψίση του σαυωτή αποτελεί την πιο ()taDrδoIIivfI ι)ιαι)ι,κασία μετιι

τιιοπιί; μιάς τυπιυμιiνης εIXcJ\U; σε ψηφιωαί. ΥΙΙΙ την εισιιΥωΥή της στον

γ) Χρήσιμες πυμβουλές για

υπολογιστή για πειιαιτέρω επεξεΡΎασία. Κατά τη ι)ιιιι)/,κιισίιι της αlρω 

σης δημιουργού\'τιπ χαιιτογριιφι,κές (biIm,ιp) εικόη;ς. που ιnvιφέιχΨ[uΙ
ως rd.~{er imil~es

n'rn τα ει,κο\οοτοιχείιι εί \'(1Ι γ\'[ι!οτά ως dοι.~. Ο rJιlOωτής

"OJTfJft" rIJl' rιmroIlt:vιj εικι)να οε εικι)\nοτοιχεία, τα οποία μετατρέπει πε
K orrJ

κατάλληλιιυς ΙlΟιθμιιιίς ιΙΧπε να απιηελtΊ1ιιυν τιι avrίaIιJtlII αιιχείιι.

τη σΙJρω<1η t'Υ-iι)(ομων εικιίνων ΧΡljQιμιιπιιιoύvται ει(ιικιιί αλγιίριθμιιι. πιιυ
Φαιι\ίμnn

M()ire.

Κ ιιτιί την

Π()()(Jδιορίζουν χαι «.ιτoδίoo υv τις διαφορεrικt'ς αποχ('ΧΟΟεις αε κάθε σημείο της

rIJ OIJl)(OOIj

Η οθ6νη του υπολογιιπή έχει ανΙJλVΣη που σχετίζεται με τον αριθμι) εικο\n
πτωχεία και είναι σΙJVlfίι(Jς

72

ή

96 dpi.

Οι εικι)νες ποι}

tXOI}V σαρωθεί με την

πα()(JΠΙJ\VΙΙ Ιl'VJλυ<1η παΡΟΙ\Ίιάζιινται στην ιιθ6νη στι) πραγματιχ6 τιιυς μt'ΥιtJος,

με αντιστοίχηση έ\'Ι1 π()(ις ι'να. Στις εΨΙ(J!ιοΥές πολυμέσων εί \υι άχρηaτη ιι ΧΡιίση
υψιιλΜερης ωαιvσης. γιατί είναι φvoικά αδύνατο να αποδοθεί από την οθόνη.
Δεν πρέπει

\v γίνεται αΙΙΚΊίρετη αι)ξηaη του μ εγι'θους ή της (.Ι\'(.ίλυσης. ιoorε

ΙΙΙ';ψI1Ι ΤΙ)!, με;1;1λιι'ς τη; εικι!

εικόνας. Για τη ιΚιΙ'Xι)(Jη ασπρόμαυρων εικόνων Π()()(Jδιορίζονται διαι{Oρεrικές

\tt aTroφeιίyfrat η αλλοίωση της εικ6\υς. Κατά τιι\' αναι)ημιουργία παρεμlXιλ

να; Π((ι~.-μΙ)Ι:Ι}J()vτιιι ιιι (Jι:ιίι~'ΤΙΙ

διαβαθμίσεις του μαύρου χαι του άσπρου, έτσι ιΟΟτε να γίνει η απ6rXιoη των

λο\'Τιιι αυθαίρετα

rιxωnιπoιχείιι πο,. το χιχι'ιιιιι

τ6\'ων του Υ/.ΡΙ σε Χάθε σημείο.

ΤOI''': ΠΙ()%,"'ΠΠΙ απιJ τη ιι<'ιιη
rιμιί των ί'l'ιτονιχιι/,>, ΤOI';.

Ύ

νωεισαΥόμενων pixe/s προκύπτει απ6 τη μέση τιμή των γειτονικιον τους με

Τα κιίQια χαρ(ατηριοτιχά ηύς σαι'Χ))τή εί\'αΙ η ανάλυση χω η χι'Χυματι κή του

απι'ιίισση.
α) Α \'άλυση

Το

CfIil\,rjJInv

ιωτι) (ΨΙΗύμεω

Moire) εί\ΎΙΙ f\'TO\V οε εικ6\'1;ς που αλλάζουμε ασύμμετιιιι το JIt'ytOr5; τους ή
θα πρt'πει \tl οιψι(ίνουμε απευθείας απιί πι)(οτιί τ υπες ειχιίνες ή να αλλΙJζουμε

μι;Κους. που μπορεί \'(/ WΤ()('xVOtΊ ο οαρωτής (ρρί. pi",el'~ [ΚΓ inc/J). Για πιφά 

i\'U;

wτoτέλωμα η ι'/;ιΔω ω εμφΗ'ίζεται ()ολΥί.

που έχουν κακή πο/Μηω (πχ από εφημερίι}ες ή πειιιοδι,κά). Για το λόγο rJVTιjy

(reso/urion)

Η ανάλυση καθορίζεται από το\' αριθμ6 των tΊκο\οοτοιχείωv ω'ά μο\{ιδα
(}ειγμα

pixe/s εκεί όπου ()ιΎ ωrιίoχαν (ίnrerpo/arion). Το χι)(όμα των

οιφωτής που ι)ω(}έτει

300βήμιιτιι ιl\{ι ί\'τοα κά\'ει

300 φωτοκύΠΙΨfi (1\'1,( ι:ντοα και (J(iOfVVft με
300",300 ι)ειγμιιτολιιψίες ιnvl τεΤί)(1γιιΜχή ί\'Τσα.

β) ΧΙ)(!J/-ιατι.κή wτtΊI'xXJIj

()

ΟΙlΟωτιίς. Καθορίζεται (Lιϊιί τον αριθμι) rιov

IIOJiOΙOIJVTrJt για

IlirtiJo; πε ακέραια ΠΟλλ(Lι7λΙJσια ωι} αρχικού. Μια ;ωλή εμπεψικιί σlJμ

οποία θα παροvoιαστεί. Στη συ\ιέχεια το IIt'ytfu; της HXcJ\V'; μπορεί \'α προ 
οορμοστεί στις ανάΥ/.ες της εφΝμογιίς.
Η αάΙ)(ι)(Jη πρέπει \tl γίνεται οε βάθος ΧΩ(όματος

Α \'Τιοτοιχεί ΙΠΟ\' ιψιΟμ6 Χι'Χύ/-ιάΤω\' ή διι:ιβαΟμίσεω\' του Υ/.ΡΙ που μπορεί
να (LιΤιιι')(('ιιπι

το

βΟΙJλιί εί\ΎΠ νο οα()((ίνεται το Jil)(onirιmo στη διπλΙJαια ανάλιιοη (Lι7ιί αυτή πτην

bir

ποΙ} χρηaι 

rIJl' περιγραφή κάθε εΙΚΙJ\nσωιχείιιΙJ. Με 24 biI/ftXOH) -

μεγαλύτειιη (1\'άλυση. Σ ΥVΉΘΙVς χιιηοιμοποιούνται
(1\'άλυσιι wτό τα

72

24

bίr και σε

600 το δm'(.ιτό

150 dpi. ι'Ηιλαι'Ηί ι)ιπλάσια

dpί της oθι5VΗς. Α\' εί\υι wταιιιιίτητo \'α μειοiJεί η α\{ιλυση.

αυτό πιιέπει \'α γίνεται στη omiXfIa με κάποιο εργαλείο επεξεργασίας εικ6\'ας.

στοιχείο έχουμε οχεδιίν πλήρη χι)(οματική απι'ιι')οaη (lrιIe ω/ΟΓ). Σημειι(ί\'t;

Α\' ei\ttt (Lιταραίτητη η μι:γt'θυνση της εικ6\'ας OTf/\' oθιjVΗ. τ6τε η ΟΟι)(οοη

rat ότι οι κοινές κάρτες γραφι κιόν δεν μπορούν \'α εμφι νίσουν α\'αλύοεις
της rάξης μεyt'θoυς που δημιουργεί t''\'a; σαρωτής.

πρέπει \ΎΙ γι:νη σε α\'Τίστοιχα μιγιιλύτειιιι ιη{ιλvoη έτσι ιixπε όταν μιγttJυ\'llει:

η (1\'ι,(λυση που ()α παοουσιιιζη στη\' οΟι5\'η ω μη\' είωι μικιχjτερη ιtπδ αυτή
της οΟ6\'ης

(72 dpi).

Ο;.:ιίαμο; των πο}.l'μι'ΙΙΟ/}'

Κεψίλιι(()

2:

Πι ι)ι:ιμιχιί (/τοιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,lν
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β) ΦιιJτογριtq:ισι/ μ ε ψηqιιική Ι{fιJτογριιq:ι κ ή μηχανή

Μέχρι πρη' μερικά χρ6νια η επεξεΡΥααί« ψοτοruαφιιόν wτ6 εξωτεριΧές ΠΙτΥές

YJTIJUX0!N επίσης προγράμματα

(g.Γdbbeπ), ειδαιJ ΙΤiεδL(t(ψt'\ΎJ για τη αι,λλη ψη

βασίζονταν ιπηγ ψηφιοποίιιοη μιας ι)ωφάνεως ή μιας τυπιυιιι'Υης ψοτοruαφίας

εν6ς τμιί!ιατιις ή ιιλι)κλwης της ιιθι)νης χαι την απιιθή-ια::υση της εικ6"ας σε αρχείο

Ilt'afU σαρωτή. Σήμερα μιλάμε για την εποχή της ψηφιωαίς ΨΟΤΟΥυαφίας. Οι εξε

με μΟίψιποίηση που επιλέγει ο χρφτης

λίξεις στην τεχωλογία των ημωγωγιiιν ιχουν {)()ηγήσει στην ανά,πυξη ειι)ιχ(άν

Grdbber).

(Hijack Pro. Co//age P/us. lmage

νες στφ' xαrάλληλη θύρα του υπολογιστή ή αποθηκεύοντας τη φωτογραφία σε

δ)

Σι'λλ ηψη εικόνας βίvτεo

ι)Ισ'/.t'ΤΙΙ επιτρέπουν την άμεση ι)ημιουργία n~)ς ιιιιχείου t'ιΚι)\Uς. Στη συ\γιεω

Η

χρήση

πχνικιΙ:ι\'

μποιιεί ω γί\'ει η επεξερ'/(ωίri της με το λογισμι,κΔ που συωδεύει τη μηχα\'ή ή με

σύλληψης βίντεο είωι

έ\'(ι απι) τα γ\'ωΟΠ1 εργαλεία επεξερ'/(ιοίας ειχιί\ΎJς.

συνηθισμένη ιίταν επι

(1\'(1-

λυση και η χρωματική απι)δοοη. τα οποία εί\ΎJΙ αντίιποιχα με α!)Τ(l το!) οιψωτιί.

Α I'id Vίde()'<'hιψ.ω (ΠEιιιjXίλ 
λο\' MacinI()~h) μΙ' το οποίο

ιι;"[ο()(η'με \~ι υl'λλιiβι.ι!'μ1'

ιιηχα\wν που f.Trιromov" την απευθείας ψηφωκή καταγραφή εικ6\'IV\'. Συωιύμε

Τα {jαοαά Xα()(Χ%ΤΙH.ιωtιi~ά μιας ψηφl(tκιίς ΨΟΤΟΥ()(χφιχής μηχα νής εί\nι η

.. αχίΗ'ς ιι;nί το ),ογωμιt:ιί

n;ιιi\H ιιπιί fjiVfHl ΠΟΙ' παίζει
υΤ,lνο(Ηίν,Ι τοl ' Ι'.τολο:ιιιιτ,l.

,

r

θψούμε την μεταψ,)(ΚJ

εl%6"ιvν που παίρ\'Ο
νται απ6βίντω ήβι.\τε
οκάμ ε(υ

γ) Σύλλη ψη cι κό,'ας
ΟΙ εικι)"ες ποι, εμψlνίζι)vται στη" ιιθι)"η τι)!) ωτολογιστή εί\nι χαΡΤΙ)Υ(υφιχές.
Ως y"ιvιπ6ν τα σχεrιxιl α;ιΧιμι. . . υ wτcιθηχεvο vrαι στη μ νήμη
Υ(Ίαφι %ιόι-, Ο απλούστερος τρ6πος

\u

οθ6\ιη του υπολογιστή, σε περιβάλλον

συλλύβουιιε

\Vindows, εί\υι \u

"Prίllfscreen"

Ο

Ι~D~'~'~"~"'~'~'~":'~I~W~i~~~~lc~ο~m~m~an~d~Ο
Ο

της κάρτας

μια ει χ61υ απ6 τηγ

πιιηpovμε το πλή'/.τρο

i.u ιι\'Τί
YLJaq:o της οθί)\",ς τιίπου birmaJ) στο
"c!ifJboard". Σε περΙ!Χ1λλο\' Macinros!I πρέπει
\Yi παηΙΥεί ο συωlXiσμός των πλι;Κτρων

Hide C uγsor

[ [οη cο Ι

(caprure)

VRAM

ο"

οπότε οημιουργείται

contro! -

II

μπoρoιJμε

\ '(1

αντιyράιjΙΙ)Ι'/1ε
το
01(

So ue 10 Ctlpbo nrd
Soue Ο . M o "P"l nl Ιίlο

,~Iιίtί - 4. Στη συ\γιεια

( οη ειι l

Ι

του
αε

πε

ψηφιακή

μοοφή.

Η μεταrιιoπή ιί σύλ
ληψη γί\-εται μέσω ειι)ι

κής %ι1ιιrιις ψηφιοποί,,.
σης

fI%i)\Yi;

ται

(video g.rdbber).

ΙΞ)

Η πα()(ηωΥή πιιιοτι

~

κιόν εικι)νων με τη δια
δΙΥ.ιισία

α!) τή

εςαιρεrικιl

~

εί\'(ιι

~

δΟΟκολη.

καθfiJς

IJ (/\'(ίλvση του

"c/ifJboard"
/;. . .u .1706-

βίντω

εί \υι

~

χαμηλό

τερη απι) αυτή της oθι.'ιVΗς

επεξερ-

του υπολογιστιί και ru

" S" ue " . PI CT fil e

γασίας εικ6\υς,

χιιώματα του βίντεο εί \υι

Ο

Se nd 10 Prl nl er

Η ανάλ vση της

λιγΜερο κοιιεσμ/;. . . Υι.

Ο

S" ue ", r eso urce 10" Ο θ ω r lle

ωα)\'ιtς ()ιι είωι

Ο

Soue Ο, re \ ou rce 10 " η ell lsllng rlle

ιιυτή της ο()(n'ης

(72 dpi).

le ΑΡΡιΕ "'0[0 ~ Ι

ψηφιοποιητής

περιεXιίμtίη

γιιαμμα

Saue Picture

που λfγε

Mouie 2
Screen 1
Screen 1 Ο
Screen 12
Screen S

()-

Oesktop
.ι}

Save the captured picture as:

Ι

Νέο

ί:J

Can cel

'ου.

Όμως η σύλληψη t'lΚι)\'ιtς μέσω βί\τt'O μπορεί σε εtι)ιχές περιπτιΟΟεις \'ιt ει:\ΥΠ η

μωYiι)ική λώη για μια εψ,iρμoγή πoλvμέαιιν. (πχ παριι γωγή

Eject

animalion).

]

D

...... Ι/ uμί(h'()(ι τι !!'π()(ι:'()(ίμ 
μ((rιι~ /In,ι,ge

Orabher ποl' ιη,λ ·

λιιμjΧίιn t'(;.:ιίVlι~ μαιί ιιπιί
;{ιί,τοιο Χί)(!\'ιt:ιί ι)ιιίο nιμα.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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Το κείμενο

Το %ι'ίμει'Ο αποτελεί το ισχιιρι5rεoo μέσο πληροq:όρησης κω παριψt:\'t't μία απ6

}'tvιo όπου ο χιιήστης μπορεί \'11 κάνει τις επιλογές του

εΠΙ7.τείνεται (Ι%6μΙJ περισσόrε(ΊO στις Η{ΗιψοΥές πολιιμέαων. ιιέαω της διασύ\'δε

• Yot\nJJIIH\) κείμε\n (animaιed texl)

αης τοι, με (jλλα ι'>ομιχι] στοιχεία. Για \υ εί\'(ιι απorελωματαή

IJ Π(l(10ιχιία(f/j

• ,'α ei\rn σαφές.

σύντομο ;cιιι \'ΙΙ fJTI%t\'ftKiJ"εTriI στο μΥί\'ψα μετάδοσης

• να εί\'αΙ αισθητικά ευχάιιιστο (YtJ«JIJIaroofΙO«. μι'γεθος.
• να εμψπίζεται ατην χατάλληλη θέαη της οθ6νη;.

χιχομα)

Ο τιιόπος χριί;της του κειιιέ\'Ου εξαιιτάται καθοριστικά απcί τον τυπο της πολυ

Σε μια εφ:φμΟΥή πολυμέαων το κείμ/:;\,ο χρησιμοποιείται yε\'ι%ιl με δΟΟ ΤU6-

()()λο σε σχέση με τις ι.ίλλες σιινιιπιiισες.

rimr

να ει:\ΥΠ το μήνυμα ()λoκλιιι)(ιιμέ\~).

Υπάυχου\ι εφιψμοΥΈς. για πα(ΧΙι')εΙΥμα tΥ..cιr/λοπαίδnες ή τίτλοι l1\'αφιψάς_ που

Παοέχει ovσιιιoτική πληιlοφJQηοη στο ΧΡΨΠΙJ με την ΠfυΙΥΙJ«φή ή παιι(ιθεση

εί\'αΙ απα(JαίτηΤO \'11 περιλαμβάωυv μtγάλες ποο6τητες κειμt:ωυ. Στις πι'()ιοπιό

περιλαμ{χl\'εΙ

•
στην

κιvίαρχο. Σε t"'l'IJ πλήρες σάπημα πολυμέσων το κείμn\) έχει συμπληρωματικιι

1.1) ΚείμΗ'Ο πευιεχομέ\'Ου
πληροq:nριrvν κω' αντιστοιχία με τα συμ!Χιτικά IIt:oα (π.χ. βιβλία). Μποοεί \tt

"EncaI1a"

(illIiI1l8rion) και θα aιr;IInιf!om r ω'l1λυτικότεοα σε επι)μεvrι ενότιιτα.
μωικής εφαρμογής_ Σε μια εψψμογιί J}jTf(JxrIμt",l'()I} το κείμn\) πρέ.πει να είναι

πιιυς, είτε ως ;α::ι'μεΗ) ΠΕριεχιιμέΗ)!) είn: ως Y.είμE\~) περιβάλλι) ντιις.

αλίνη ιιπιJ την ,1λε%ΤΙ()\'ι%lί

• κείμε\n αλλαγής πλά\'(.ύν (trans;rion rext)
Οι ι)ιΧι τελεvται:ες χρήσεις vλοποιοmτιιι με τεχνικές ποοαομοίωαης ΚΙ:VΗΣης

εως μη\'ύι-ΙΙ1Τος ()α πρέπει το κείμnn που χρησιμοποιείται

ιγιι:ιι;ιλο.ταί,)εια

• drop-dolvn boxes. που ΧΙΙf/OιμOπoιoιJvrαι για την εμφάνιοη ενός με'l'ούεπιλο 

τις πιο διιναμικές σuι'ισnωες πτα πολυμέ(/(]. Η παΙJ«οοnιαχή ισχVς του κειμέ\'Ου

πα(ΧJγιι(ιφοιJς (pard~:rdph.\). πο/} εί\ηι τμήματα xrIμt"'lnv με Πψtι1ιΉίτερες

από μιιι πυοτιισεις κιιι ι)ωΠίJ«γμωεuοvται μιιι θεματική ενότητα

• texr bullefs.

σεις αυτές θα πρέπει \'Γ] χριιοιμοποιοmrται μικιι(ι και περιεκτικά κείμενα, για \'11

μη υπάρχει υπειψ'ρτωση του ΧΡιίστη. Ο ΧΡιίστης. πουεπιθυμεί περισσότερες πλη
ι)(}((!()ρίες. πut'πει \'1'] ί'Χει τη δΙΜπιιτητα JTl)(')oIΧιl1fI;

(1'

αυτές, ΧΡljQιμι)πι)ιιιιντας τα

ευΥαλείιι υπερ-κειμέ\nυ που ε\'ΟωμιπιΙΙ\ιει η εφιψμογή_

που πεΡΙfχου\' ουν()πτικιι κει:μεω για την περι γΙJ«φή μιας

οποιιι ψιί\ηνnιι πο}λf'ς ωτιί

ιο'ν"οιας ιί τη ι)ημιοtΙ(Jγίι1 έμψισης σε κάποιο σημείο του μηνφατος

2_1_

τις ΧΙΗίοης τol' ~ι'ψέ\HI' (/1' μιιι

• κυλιόμενο κείμενο (ΚΓοΙΙίΠΕ fext), που ειτι τut'πει την ιι'σωμάτωπη μtγάλωγ

Τα κείμε\Υi που f\ιmLψΙΠιιίnΗ'Ται σε μια εψφμΟΥή ΠOλVΜέσω\ι

εlJ'I.ιι)μο,/η ,τολ ι ιμt'ιιωv.

ενοτήτων κειμ έω υ που δεν lItl(JOιJν σε μια οθ6νη. Η ειοαγιtrtή τους γίvεnιι οε

....

ειι)ιχ(l .κτοlΙίπ!!. boxe.~. πο/} επιτρi".ιτoυγ (πο χυιίιπη τηγ πρoωτiλαση με τη βωί()εια της ιιάβδου κι;λtι1ης που ιιπάιιχιι ιπο

δΦ: τους μέυος
αωσvι.ιόμnn

μή\'ψα

(pop-up

Ines.~8Ee). που εμq:ωιίζεται όταν ο χρή
στης επιλέγει μια θερμή λέξη σε t'να υπερ

β) Κείμεω πειιιβ{ιλλο\τος
Πολλ ές χρήσεις του κειμέ\'Ου τονίζΟΙΛΙ

ιο'να JIrrvvμa ή υποστηρίζουν το περιβάλ

.... w.,m, Wom.n

Amt"" ""'. ~"". οηιΙ
m...
Ενιοη ." .. " • ....,. fiι:'" R
....,IvI"". m..,y

Much ι'J <_"
m.., _ .. -".~'ho

I "'~ .Ioι>g,idι

'011'_'0 m.k. o.",n",....,

""'''''' Ο
eonιόl>u'oo ....

by farm"ll

"'~ ,t!>ό"'ι!

domo .. "

O!Iίmal .

λον της εqvU/ιογής, όπως

•
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DIjJIΙOViJYII()oIJ\' με δι,) τοόπους

(1)

με πλη'..cΤ(Jολι)γηnη_ Για τη ι)ημιουιιγίι1 εφψμογιv\ι που περιέχουν μεΥ{ιλο

ι))",ω κειμιο'ι'(ο\ι Οα πρέπει \'(1 χρηnιμoπoιει: τιιι f\'ιt; απl) τους ι)ιαι')ει)ομέωυς ειτε

ξειιγαστές κειμένου_ Για μικιι(ι κtψε\Υi μπορεί \'(1 χoηnιμoπoιη()εί ο εΊ'σωματωμέ
\\)ς ειτεξψγαοτιίς κειμέ\'Γύ ν που διαθt'τοlJV ιιλα οχεδιίν τα σv;γραφικι.ί εργαλεία
πι)λυμέσων.

Ο οαιχοτιίς μπορεί να ΧΡljQιμοποιη()εί για τη ψηφωποίιιοη της t'ντ υπης εικιίνας
Τι)/} κειμί1'1') υ_ ΤΟ αυχείι) που πρι )YoIJjTrn α.ιΤιί τη (Χ.ίιχιηη εί \'1'1/ αρχείι) εικιι\ης και ι5χι

κείμηn. Για να μετατ()(ιιτείσε αρχείο κειμt'ι\)υ(.tχl) χρει(lζεται το καrι.ίλληλoλoγι
ομικιι αναγνιιJρισης οπτικιΙΙν χο(υκτήρων

(OCR, OpIiL'a/ ChardL'Ier

R eωg.nίtίοn)

όπου οι εικCΊ\'ες των χαιυκτήρωγ Otl}"ιi'oi\nvτat με τα περιεχCΊμη'Γ] ε"CΊς πί\'Ι1κα,

για τογ καθοριομι5 εωτιί

όπου υπάΡΧΟlJVόλες οι εικCΊ\ιες των χαΙJακτήιΙΙUνκαι των Υ(Jαμματοοειιχvνκαι αντι

πλή'.αυα (bυtfOns) πλοήγφης Υί ειτιλο

πτιiιnεις αοαγωγής κει μ ένων που εί \'Ι1Ι χειρCΊγρα({α, προέρχονται από τόμους ιί

των

•

8Υ th . . ... Υ 191h <tnt....,. th. 1"'0'1 .,.I. m
hod .p"'~ Io th. u.s

τίτλοι

JIffo(xJm r \'α

β) με οι.ίιχιηη και οοπική αναγ\'(iιρωη των χιψακτήιχον

κείμn~) .

ΜΙ., ί <

ΕισαΥωγιί κι:ιμέηύ'"

γής

oτotxomroτov;

άλλες ΠΙτΥές.

A5C11 κι~ικo ύς.

Ο τρCΊπoς αυτός αποτελεί ιι)ανικιί λύση σε περι

Οχιίαμο; των ΠΟ}."/1ι'{ιΟ/ν

2.2.

Κεψίλιι(()

Πι ι)ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,lν
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ΕπcξCρΥιισίιι κcιμE~'o υ

Τιι πειιωα5τερα προγράμματα διαχειρίζ()\ιτιιι το κείμεω ως μία σεψ(.( κιι)()ικιίJV

χαρακτιίρων. Ο πιο διαδεΟΟμέ\'Ος χιωικας αναπαρ«στασης r.ειμt'ι'Oυ εί,'{/ι ο
Α5Ω Ι

2:

(American SfilJldι.ιrd Code for Inlonnafion InlercfIiIJIge). Η επεξεργασία

β) Μορq:ή εικόνας

(bitmap)

Ότα ν έ\'α i!είμεω ι'χει μετατραπεί σε μοιιφΥί χα(1ΤΟ

f\~j;

γ(υφικής εαιί\~Jς. ΧΙJΥεΙ τις [διΜηπς του r.ειμt'ι\)υ

r.ειμέ,υυ δεν πψιoρίζεrιιι μι)\n στην πλφaρολιίΥηση ;ωι (t.ποf)ιίr.ειoaή το/}. Το

χαι διατικιεί μόνιμα όλα τα χαιιαχτηιιιστιχά της εικ6-

σημωιτικ6τειιο τμήμα της εί\ttι η μοριιυποίηση. με την οποία καθορίζονται τα

ως. Kαrι'ι ol.ψέπεtα ()ε\' μποιιεί \Η τικ)ποποιη()εί. \ΥΙ

εμ φάνισης του r.ειμέ,n υ, ι ίπω; η δι(ίταξη. η στοίχιση. το είι)ιις

διoρθt1iίεί ή ι'{/ αλλάξει μοιψιποίηση. Α πό την άλλη

L6unch

μειιιά. ο ιY/.t'ι)ωστής μπορεί \ΎΙ ελι'γξη την εμψ'ινισή

Record Sound •..
Pa ste as ΡΙΠ
Conuert to BItm6P

Xauar.fIKItmIr.ci
[(0\' στοιχείων.

Σε ιχ τι αφ:ψι'ι τα πολυμέσα.

(XtaIx6

είι'{/ι η επιλΟ Υιί της γραιψα τoaειιιας

στοιχείο της μΙ)(JΙ{'οποίησης εν6ς r.ειμέωυ

του στην οθ6γη και \tt του πι)(J(1ι"xooει ειδιχά χα(ιαχτη

(font). Μία Υραμμιιτoaειιια ιιι'ή'"ει σε μια

ιιισrι,,ά ή εφέ.

οι,.Ο)'l;'ι'fHi Υιιαμματοσειριv\' (rypeliιceJ, ()ηλι1r)ή σε t'ιvι σύ\nλο γιxiμμιιτoaειικίι\' με

'E\tt

κείμnn με μο()φή ει.κ6\Ύις q:ω:,'ε

ται ατην οθ6νη του vπoλoyιατή όπως ακρι(Χίις ιΥ/.εδιά

καθορι σμι'ι'Ο στυλ εμφ« "ιαης Υια κάθε χαιιακτιίιια. Κάθε γ(ιαμματoaειιια διαφt'ρει

στΙΓ/.ε χιιι έroι δεγ χιιει άζετιιι

ιιπ6 τις υπδλοιπες της οι.κοΥΈ\'ειας με {Χ'ωη το μι'γεθος ,.{/ι το στυλ (έ\ιτοωι . πλά ·

μΟΥή απιί τις αντί(ποιχες γραμματοαπρές. Επιπλέον

γιοι . VΠOγ(ιαμμισμι'ι'Oι χαιιακτήρες).

με αυτ6ν ΤΟ\' ΤίΚ)ΠΟ εξασ({'«λίζεrιιι μια πιιoWτι'ιθεση
για

2.3.

\'(1

cilttt

\u

συ"oδεύεrιιι η εφαρ

συμβατή η εφαρμογή σε διαφΟΡΕ1ιr.ές

πλατφ.)ρμες παροωίασης. Θα πρέπει όμως

Μορνή κcιμΕν(ΙΗ'

Για τη διαχείριαη xειμ ένιvν σε μω εφαρμογή πολυμέσων ι'χου\' καθιεικVΘΕί

\'(/

Sort

οημει

ωθεί ιίτι με τη μετατικιπή του r.ειμt'ι·ου l1ε μορφή ειχιί
\'ας ιι εφαρμ ογή θα α υξά\ ιει οημαντικά το μtγεως της.

τρεις μοιι(rές:

Α Μπιιτι)()πη της / ιοι,Ν'ιί; χει ·

ιι) Μορq:ή χιιριικ rήρωv

'E\tt

γ) Μvρq:ή ({ορητσύ ι;γγριίqσιι (PDF)

χείμnn τύπου χαιιακτήρων μπορεί \tt (}ημιουι1γηθι,ί με τη βοήθεια ε\~)ς

Η μορφή φορηroι! Ι1Ύιχιφ )υ

([JQI1ab/e

ιιι'ωι' Ι/πΙ; Ι!::'.\Ι {ιι' hίItn1ΙP ΙΙf(l

t:ιτεξεργ(}(πή i!ειμέHlΙ'. Σ' αυτιί μποικιιΝ ειr/.ολα \tt r(κ)ποποιιιfJούν τα αρχιχ(ι

lonrιar. ΡΟΠ απο τελεί ι'ι'α τυόπο για \ tt ()ι α τηρηfkJΎV

οπτι,,ά χιιι.ιακτηριστικά (γιιαμμα τoaειιιά. μι'γεθος. στυ)., χικ.vμα. στοίχιση). Γω \'α

6λιι

μην ι,πάρχιιιηι ιίμως πικιβλιίματα ιπην εμφ:ινωη των χαΡ(lr.rήιχον θα πρέ.πει οι

Παιιαyεrαι

γιιαμματoaειρές. που ορίζο\ιτιιι κατά τη δημιουΡΥία του χεψέωυ.

\'{/ εί \ttι ΙΎ"ΙΙ 

ι'χου\' t)IIIIιoV(lyfI()ti. με ι)ι{ιφοιια ειιγιιλεία. Μποιιεί ω

τεστημέΙ'ες r.αι στο σάπημα πα(κιωίασης της εφαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση

χριιnιμoπoιιβεί αε εψφμογές που δεν στηρίζονται σε

ο vπoλoyιατής /Πι/\' πιιomτάθεια του \tt ταιριάξει τις Υιιαμμιιτοπεψt'ς θα αλλο/(v

σιryκεκριμέω λογιομικι) παιιoωίιiση; ΠOλVΜέσιιι\'. Τα

σει τl/\' εμψ'ινιση του κειμέ\nυ με απο τέλεσμα τη\' ιιλλΙΙΥή του διαιΠΥίμιιτος

χείμηtt ΡΟΓ παροωιάζονται ατην οθ6νη με τις

μεταξύ των λt:ξεω ν. της ατοίχιοης rιOι' yραμμιVν ή του IIcyt'OOV; τιvν γιιαμμάτων.

σιιιστές Υιιαμμαroσειρές και μορqυποιήσει ς ιι\ιεξt'ιιι·

Για το λ6γο ιιυτ6\ι οι κιιταοκωαιπές τίτλ ω\' πολυμέο(Ι)\' χρησιμοποιούι' γιιαμμα ·

τητα απιί το λογωμ ιr.ιί πα()()ωίαaης r.αι τις bHJf)t'aι

τοσειρές που

μες γιιαμμαroaειρt:ς του σvστιίμιιτoς. Επίσης

(GrHelvericiJ

tilttt

ευι)ύτειια δι αδεδομένες. 6πως postScrίpt χαι

ή GrTίmes γιιι υπολογιστές

για περι{Χίλλον

\Vindows). Για

ΑΓίω Tίmes

την αποφυΥή προβλημάτων του τύπου αυτού εί\ΗΙ

ιΥ/.όπψο \ tt περιλαμβίιωνται στο
ματοαπρές.

MacintoslI και

TroeType
ή New Rom,tn

CD της εφαρμ ογής οι χρησιμοποιούμηιες γιιαμ

τα ιιυ()η'Τιχά χαιιαr.τηριιπιr.ι'ι

wcJ

το

Adobe Acrob<Jt

nyj;

Πl'ί)ι}Χίλλον ΤΟ!' lJirectnr.

dcκυmenΙ
κειμέωυ.

Υια κείιιη'{/ που
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ra*~~~~ ~~~
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ilfj
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Adobe AιTobat στο Δ ιαι5ικτω
prodindex/acrotxJf/main./Irml.
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3.

AniInatioIJ

Το ΚΟ'Όύμε\'Ο σ,(ό)ιο (ωιίιιιarίοl1) εί\'(/ι η ι)ιιιι)ι%ιισίι.ι μ ε
την οποία προστίθεται το στοιχείο της κί\ιησιι; σε μίιι

εικόνιι. Παρότι έχει τις ιιίζες του στα γνωστά xaoτom '
του

Disney.

ιινcιτπύχθTΓ/.I;' ι)m'ιψικι1 βασιζόμενο στις

υπολογιστικΙ:ς τεχνολογίες. %V()ίως μέσα από τα ψυχιι

Υωγικιί πωΥ\'ίι)ια. Τα τελευταία χο6\ιιιι μια σειοά ιιπι)

mtrVXIIIIi\If; xΙVΗματoγιι«φικές ταο'ίες tXOVv τη
βάση τους σε animiItion με πι βοιβεια υπολογιστή (π.χ. JurιJSSic ΡΙΙΓΙ Η Ωιιαία
%ιιι

το

Πρας).

animarion

Το

()ί\ιει ζυ)\ιτά \'ω στο υλικό

κάθε

ΗΓ«ρμογτίς

πολυμt:σωv.
Χιιησιμο
ποιείται
Υια

Σι-λίιJΕς:: (ιπιi f() βιβλ ίο 'Το
;ιnnι "μnn ιι;("',)ιο" ΤΟI '

\\'hiIe

/ on}

πο!ι ιιιιχολείπιι ι/ε τη

• \'{/ δημιουργήσει την αίσθηση της χοο
νι%ιίς αλληλουχίας

ItnimIIIion ,ίΟl '

"Jίιίρχπ στο ΙΗ

ποl ' (/1 ,,~~)Π''1'Ι το {iιjJAίo

"Uigila/ OIanIctt:r An imIIιίno"
ΤΟΙ'

Cienrgt: Mιιι:~ιrί.

r)(){)εί t'Ilq:αafI %ιιι

\'(1

προκληθεί η προποχή

των χρηnτιoν σε %ίιποιο θt'μα

• \'{/

δημιουργηθεί η οπτωί n'(ιλλαγή

(rrJnsirion)

από

θΙ1ΙΙΙ σε θέμα.
ΤΟ

animation μπορεί

\'(1

παίξει αυμπληρωματιχι) ρCΊλo πε μια

εφαρμογή πολυμέσων ή μπορεί

\'(/

εί\'{/ι το κυρίαρχο δομιχι) στοι 

χείο. CΊπως π.χ. συμlXιίνει μ ε τα τριπδιάιττατα γιιαφι%ά σε

......

αkί,'1/ ιιπιl το cυ-/{ΟΜ

εικονιχής πρ«γματικότητας. Μπορεί

\'(1

i \'a

παιγνίδι

αωει υεαλιπJlι) χαι

Hnarec. !ο animatinn [iKr)

\'{/

συωέπει

μεταξύ τους τα διάq:oιια μέρη μια πoλvιιεπι%ιίς εφιρμογιίς. Ιδιιιίτειια αποτελε

"Το ()ω(!ψrι) ΙΨΙ'ριοιι:{'" της: πrιι αματι%ιί είναι η χρήnη του πτο χ(οοο της ψιrι.αγωyίας %ιιι των
tJEίaf:

"ideoganJe.s,

όπου

απαι τείται ειδιχιί OΠTΙXOΠOίηnη %αι παρέχονται ιττο χρήστη δυνατότητες δριJπης.

χρl/a!JΙοποιείι ιrιιι για \.tt Π(lΟ(l

Στο χ(οοο των εκπιιιδευ ΤΙΧιίιν εφ:φμoγιVν %αι της επιιγγελματικής

('xύαι'l ΡΙΟ'ιιλωμιί (/τιΙV ειμΙ(JμΟϊΙΙ.

εί \'(1Ι πυχνή η χρφη

animarion

Η ()ημιοιιογίιι της κί\'ησης εί\ΗΙ μί« ψεΙΧ'ιαίσ()ηση που oφείλεrιιι ατη φυσιολο
γία του I1\{Ιριίιπιωυ ματιού (μετείκααμα). Μία εικόω που βλέπουμε παραμένει .

μετά τη\' π«ιχπήιιησή της. ση)\' αμφιβλησrooειδή ΧΙΤΙίι\'(1 για έω μιχοι5 χι)()\'/κι5
ι)ιιΙιπημιι . Έτσι μια σειο{ι εικι5\'(ιιν, που l1\'(l\'ειίι\'(Η'ηπ ι)ιαι)οχιχά με μtγάλη ταχύ

τητα, q:«ίωvται \Η αναμΙΥ\'ΟΟ\'ται η μία με την άλλη δημιουργ(ό\ιτας την εντύ
πωση της κί \'ησης. Η ιδωμΟ{χΡία αυτή αποτt:λεσε τη βάση για την ανά,πυξη δχι
μ6\'Ο του

aninJarioI!

αλλά δλων των ΤtΧ\Όλογιών που χιιησιμoπoιoιJv κιωύμενη

εικ6\'{/ (κο'ημαΤΟΥρά({'Ος, βί\ιτtΌ). Οι
τιιχύτητα (1\'(1\",;ωσης

24

για τηγ προπο/ιοίωση διαδιχαπιιον

%arrJunafI;
Ij /ιoντt'λων.

xt\'fIIIaroYUarrIxi ; ταινίες παιιάγovται μ ε
(tnIl1Je.s fJer sec,

ειχι)\tύ\' (πλαισίων) ιι\ιύ ()ευτειιόλεπτο

(p.s).

Η παιιαγωγή ται\'ιών βί\ιτt'O βασίζεται σε α\'(/νt:ΙιJιJη της εικό\uς με συχνό

τητ«

25-30 /'ps, ενιίι γω τη ()ημιουιΙΥία αποτελεσματι%ού aniInarion ωταιτοmιτ(1t
15 (ps. Ότιιν χιιησιμoπoιoιJvται μιχ(lΜεροι ρυθμοί ω'ω'έωσης, παύει

τουλάχιστο

\u ισχύει

η εντWτιooη της

κίνησης και η ει%δ\'{/ τιιε

q:«tHJIIf'l'O

l1ickerίng).

t:\ψοιες. γεΥ()\'ότ« ή καταστάσεις

• \'(1

δmvπότητα \'U μιλοm,.

αυτ6 εί\'{/ι Υ\'ΙΙJOτ6 ως

'~ΙΙIOXεNOI ι.

ΣI,\{Ιειιηιιπι) ιιλε%φονα6

λoyό τvπω\' ή ο\ιτοτήτω\' (πχ "ζω\'ΤΙΗΥΙ Π(Jοίίj"ΤΙi 'J που t'χου\' ω~(jμη χιιι τη

μοπαίζει (το

• \'{/ ποοοομΟΗ!J..
αει και \'{/ (1\'ωταοιιστιίσει

ι)1/μιο l 'ί';'ίιι ;ι/.αοιχοl' χι VI!! 1ΙΙ:-'

...

Στις εφιφμογές διαφήμισης εμqxΗ'ίζεται στφ' ο{)ι5νη με τη μΟ{)({ιή κιωύμενΜ'

Οχιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

3.1.

Κεψίλιι(()

τηγ τελικιί σε

t'\'(1 άλλο.

2-17

Το π(lόγραμμα συ/ιπλη(llίινει aJJTcJJIαTa τα ενδιάμεσα χαρέ

(20 iI1JimlJtion) είτε στο χ(//(ιο (30 iI1JimlJtion).

ΧΡl/fJφοποιιίιnας μια τεχνικιί που εί\ω Υνωστιί ως

AniInaIion διίο διαστάσεων

των δω τtxνικιίιν, για πα(lάδειγμα ένα α// anίmarion που

Τέλος JJπάρχοlΝ πιο πολύπλοκα

3.1.

Πι ι)ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,lν

Τ,'ποι animatίon

Στιι πολυμέσα χοησψοποιούντω ilnimilfion.~ που ιι,τεικο\'ίζουν κί\'I/(JΙ/ ει: τε στο
επi..ι7ει)o

2:

Για την παραγωγιί διδΙΙJσωΤΙΙΙJ iI1JimlJtion έχουν καθιερωθεί τρεις βασικές μt'θιι

''[weening ".

animafion. που χρησιμοποιούν t'\'a ιτυνδwσμcJ
xt\'t:irat κατά ιιrΓ/.oς

μιας ι}ιαδι)(ψής.

αιι - τεχνικές.
Pnιh ιιπίιπιιιίοπ.

Ceff animaIion
Η τεχνικιί αιπιί είναι η ίι)ια με τον τριίπο πο" καταιT/.ειxιζιίrαν τα ΚΙΗιΙJμενα
ιΤλέδια γΙ([ τον χινηματογυάφο και την τηλειίρα(fη. Το ιί,nμά της προέρχεται απι)

EttI; χι ιιιιατιί!.ιιις ΠΟ!' xιvι'ί·
τι/ι ;ωτιί ι/φως nrί; μιl\nπιι
τωι ; (ιιλiιιOηιιη).

τη λέξη celIuIoid, το διαφ1\'ές φύλλο που ΧΡl/fJιμOπoιoΎVΤαν για τη σλεδίαιτη HXcJ \\ον και την τοποθέτησή τους ιτε t'να σταθειιcJ υπcVJαθρο. Σι'μφωνα με τη τεχναιί
α//

animafion το

υπ6βαθρο παραμένει σταθερό καΘ.ίς ο χαραχτικ)ας ή το αvτικεί 

με\'Ο αλλάζει uπό καρέ σε καρΙ Ο σχωιαατής δημιουργεί μίu ομάδα σχωίων του
ίι}ιου χιφι:ιχτιΚια στα oπoίu Χά\'ΕΙ μι)\,ο μειιιχές ι}ιαχιιιτές αλλαγές. Τα σχό)ια
αυτιι που oωμι'ιζrητω

cells

τοπο()ετοm'fι1t σε

t'\Vl

ιπv()(j χω στη συη;χεω δημι 

ουργείται η ψειιδαίσ()ηaη της xι:vrισης με το ξεφύλλωμιι τους. Το

...

cell ,ιnίmilrίon με

τη βorίUεια υπολογιστή υλοποιεί τω με το\' ίι)ΙΟ αχιιιβιιις τι}jjπο. με τη ι)ιαφΟ{l(l Μι

( "ell animation.

το ξεφύλλισμα τωνοχεδίων Υί νεται απιί ειι)ιχ(ί πριιγυάμμαω. Πιιλλ(ί σΙJ"ftραφΙΧά

lIιΎπ ιιχέ,)ιιι τοι ' ί,)ιοι' ΧΙΙΙ1(Ι

εργαλεία. ιίπω; το MaιTomedia OίreL·ΙOr υποστηρίζουν

ΤOJJ τ ύπου

iI1JimlJtion

αυτού.

κ nί!.ιιι με ,)ιιιxι'ιrι'~ ιιλλιι;'!:'~
(πcι,ωrιl('φί).

Path aniInaIion
Πι}jj;α:ιrαι για μια τεχνική με την ιιπιιία ε.ιτιτvyχιJνεται η κίνψη ενι)ς αΥΤιχειμέ

\'OJJ κατά μή",ως μιας γραμμής ατην

ofk)VIj του υπoλoγιarιί. If γιιαμιιή μπορεί να
t'\'a μ6\'Ο σχέδιο και

είναι ωθεία, τt"θλααμένη ή χαμπύλη. Ο σχει)ιαστής παράγει

με τη {50ήθεια ΤOJJ Π('ΙΟΥράιιιιατος καθοδηΥεί τον υπολΟΥιοτιί. ιΟΟτε

''(1

δημιουρΥη

/kJύY οι επ6μΕ\'ες θέσεις (κιφέ). Η τεχνι;(ιί αυτιί εί\'l1Ι γ,'ωιπή ως aniInarίoI! βασι
αμέ\'Ο σε ι)ιαδι.'lO/ιιί χαι υποστηρίζεται uπό τα πιο γ\nχπά εΡΥαλεία
ΤooJbook. Auι/ιoγware

Prot"essionaJ).

...

(HyperCJIrd,

Άλλα εργαλεία (Macromedίa OίrecΙOf) επι

τρέ.ι70υ\' στο χρήστη \tl ορίσει τη" αιιχιχή θέση του αvτιχειμέ,nυ σε ένα χαιιέ χω

Σl'\~)Ι \Iιιιι(ίς α:11 χω

p;Jrh

ιιπίιπιιιίοπ (χl ;λιιιη).

Η()λlιμι'ιΚΙ
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,J!)

animIII i()n

;τοl' ιινιιπιφι 

ιπι ί\Η την()(χίιι τιιl' Δ ιoVl ~ oι:)l '
στην J1iλλιι ΙΙΙίΙ; το ιυ
"M(I"Ei~)vίιI Ε\l(ίχ η, Ι/πιΊΡ/Ι!
/Ιoλιτωμιiς ΙΙεΩι{νίλλον "
( Yπol'ργεiιι Μιι%ιι'χI\·Ιας- Ε.{)(ί 

Allilllalioll

3.3.

τριιiιν διιιστιίσπιι1' βD

animarion Tt!/(Vv

Το

JJllimalivn)

ι)ιαοτάσεων αποτελεί τιι βάση για τη

()ημιουΙΙΥία τίτλων -TrilyvtI)/(tJV και πευιπέτειας. Η χιιήση
ι)ιάστιιτω\' μο \'τέλω\'

γί\Hriι

πιψόμοιιι

με

T(JtD-

διαι)ικασίιJ χιιμηλής ι1\,ω.οοης για την ΠΙΦι1γωγή του δοκιμαστικού κιιι στη συ\ιέ

χεια μια υψηλής ιι\'liλooης για το τελικό anίmurion.

τα ι)ιί)ιι'ωτατιι

μονπ'λα των πα(lαΠΙJν(ι) τεχνι;α/ιν, με τη διαφ:ιρ(ί ιί τι λαμβάνεται IJπιίψη χαι η παράμετρος του xriIuo/J (πον οποίο γίνεται IJ

;ι.'1Ι;)

Χίνηπη. Η δημιουΡΥία η~ίς τριοι)ι(ίστατοι' αντικειμι';~)ι' με υφιί
και cr.<ιάσεις, στο οποίο ανατίθεΥΤαι χαρωπηριστικά κίνησης
εί ναι ιδιαίτερα δΟΟκολ η και χρον0β6ρα. Η δημιουργία τρισδιά 

nrarovaninJution γίνεται με ειδικrΙ εργαλ εία όπως Extreme 3D.
3D5rvdio. 5wivel3D Κ.λ.Π.. Περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:
• μοντελοποίηση (modclίnR)
Εί\uι η (}ωδικιωία (}ημιουογίας των τοισδιάστατω\' ωιτικει 

iIf\'WV και ΤΙύ\' σxIj\tV\'. Περιλαμβάνει τη crftoiaafI (}t/1(rxJρων
αλ-)Ι'Ε; ωτιί το ΠtJ<j;ι)(ψιιιι

όψεω\' του α\'τι.κειμέ\nυ (JTrl\YιJ, πλάγια. (}ωτομή) τοπο{)ετΙιί

) ιιίιι:/-3Ό ιίποl ' εμqΗvίt.πιιι

\ιτιις τα ι)ιάφοοα σημείιι σε f\'ιI πλΈΥμιι. Ο κιιΟοριομιίς της μο{l

το !lOVfI}.O. οι ()ιιίψ\Ιί"; ιίψεις

φής του ιι\ιτικειμέ\'ου βασίζεται στι ς ιίψεις αυτές.

τι 11' ((vrιxftJli\~ )/', 'Ι :φι )(/ομοί

ωαη Δνηο,l; χω η I(V'ΙΤΙΙΙIΗιλι
σωηί ((Jίεαιίvιοl/ με Ι)ΙΙΙq'ΟιJt"·
rι;,,:oι "ς ψ,ιτιι'!lιιliς.

• Π(HJσομοίωσιι κίνησης (animation)
Περιλαμβ{ι\ιει το\'

xa()outaIIIj της κί\'rιoιις κιιι τω\' ιιλλιηιιίι\'

(πην rμ q:(ινωη και το φωτισμιί του

(lvnxcIμi....nv καπί τη διιiρκειιi της.

-----

• Ι(ωτορεαλιστικιί απεικόνιση

(renderinR)
Αποτελεί το τελευταίο oτrjDιo
στο Τ()ισδιάστατο

animation και

περιλαμβά\'εΙ τηγ απ6ιXιaη στα
αηικείμενα

φωτoρεαλιnrικιίιν

χαρακτηριστικι.vν όπως χι)(όμα.
εΠΙq:tΙ\'tΊακή υφή. διιιπερατΜητα
κ.λ.π..

Η ι)ωδΙ,Κιiσίιι αυτή ιιπαιτεί

πολύ χοιί\'() ειι)ΙΚΙΙ για πoλύJrλoκα

,Ίπίmaιίοn . Γω το λό γο ιιυτό\' οι σχε
διωπές χρησιμοποιούν αρχικ(ί μια

~~";;;:;;;:Ξ~g~;;;;;;;r

i
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3.4.

Κεψίλιι(()

AniInatiQII χα{ΚI.κτή!)(ι)ν

3.5.

Τα κουυμε\'{/ σι.ιiδια χαΙJ«κτήοων (α\ιfJ{)(ίιΠΙΙΛΙ ή ζιΜν) αποτt:λεσω ι τη βάση ηυ\ι

2:

Πι ι)ι:ιμιχ(ί {/τοιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,ιν

Α ~'απαιιάσταση xrfJtJQI!

Για η/\ι α\uπαοάσταση του χιΟι.ιου ιiχoυν δημιουογηθεί εξειδt%ευμt:\tl προγο{ψ-

κι\'ημιιτογιιαφικιόν κω τηλωπfl.ΚΙίι\ι κιωυμένω\ι σι.εΜω\ι. Η χρήση κιωύμενω\ι

ματα .

(CompIIIer Aided DeSi~(1)

(πική διι'ί(παση (πην εΨJιψογή. Η κίνηση χαρακτήρων που χρηοιμοποιοιΝτω σε

τι) εξω τερικι) αλλι:Ι και τι) ωωτεριχι) τιιι, τις ιιπιιίες θα χρησιμι)πιιιιρουμε πχ ως πς rι}λιίΊιίς ΤΙΙΙ' ψιι rι ιιμιιι;.

πολλές rrxνIKt'; και εμπειρι'ες απιί το

anjmarjon χαοακτήι)(υν αποτελεσματικό.

• οι

χοησιμοποιουμ ενοι χαοακτιίοες

t'1u

XIiJ(III

\u

συνηθωμιiHl ;mjmlJtjoII. ΥπιιρχοΙΝ

του κιvημαωγρ(ίq:ου που κάνΟΙΝ το

Θα πρέπει

\u φροντίζουμε (ΙΧπε

διαθιiτoυι- φυσικό τητα και ρεαλισrικt:ς

αναλογίες IIryt'fuv;
' η κί\ιηση

\'{/ (}ηλιίΗΗΙΙΙ

, ω χοησιμοποιοm-rαι

αλλά

\u q:«ί\ΗΙΙΙ σε

η αντίστοιχη δ{κ'ιση

οι κατάλληλες εκφ(l(lσεις του πιιοσ(»που και τω\' χεοιιίι\'

συ\nδεύεται η δικ'ιση τω\' ΧΙΦ(1κτήΙKιJν ιιπδ κατάλληλα ηχηπκά εφιi και μου

ωκή

,

για

\'(1

οχει}ιασπκιι

ποογιχιμματα

CA D

,)Itiarιιra roπίιι. Φι:ιί"Ηαι

ro

φrιι'ιξovμε ένα κτί(lιο και \'(1 έχο υμε ωαί \'ες από β(/(/ι;{ιί μιινπ'λο ;ωι η ,)I'wtrIirIj-

..

σε μια εψιρμογιί πολ Ι'/1t'aιον.

Ακι'ψη ΙJπάΡΧΟΙΝ άλλα Π(XJγΙK:Ιμματα που μΠΟΡΟΙ:'/1ε \Η
διιμιοvuγήσουμ ε ης εικι)νες φυσικιίιν τοπίων. Με αυτά

κατασ"ευάζο υμ ε το βασικ6 στοιχείο μιας σ"ηγής όπως
φτιάχωντας πλα γιές, διαβρι.VΜιi\'α πετρώμα τα και
Xoησιμoπoιrίι\τας π(lοκαθο(}ισμέ,u υλικά και ιxrιi; προ
σθέτο υμε \'ε(χί. σύ\,\'εψι. βλάιπηοη. Επίοης μΠΟίχ) ύμε
\'ιt επιλέξουμε τη θέση. το ΧΙKΙ~ΙΙΙ και την t'νταση τω\'

για τη ι)ημιουΙιΥία ()ιάΟεσης
, \'(L

(mKkground)

χρησιμοποιήσο υμε

t'1'a τμήμ α dxΊφJυς. στη OII\i Xfta το τροποποιούμε

\u μην πεοιοοίζετιιι μ6\'Ο στο πρόσωπο ή τα χιiOια.

δλο το σιiJμα ιiJσrε

υ.π6Ijαθ(χ)

\'ιt

αKίvες rιπιί το πι\ί;ιxιμμrι

/JI}ΙX πο/' επε~ερ;!(ίί:εrαι τρισ-

χαιιακτήΟΜ' ()ι:\'ει έμqxiOη κω (ιvOμιΧ ()IIIIιoV{Iyri ()ιάΟεση ή ειαιγει μια χιουμοοι 
μια πολΙ'/1ΕΟική εψψμ ογιί δεν απιιτελεί

Μπουούμε
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ψιιτει\'ιόν ΠηΥιίι\'. Τέλος μπορούμε \Yi (')ούμε το τοπίο
απιί διαφιρετικiς oπrιχιiς γιοι-ίες κω \,(1

να σΙJ}'"ι.ριινίζετω η κίνηοη τωι- χαιυκτή(κυν με τη μ ουσικιί.
Η ει-σωμΙ1 ΤΙιXJη ψυι-ής εί\υι βαοικιί σπLι)ιo της παιυγωγής, καθtίις δί\'ιΟ1 ζωή

''βιντεοοκοπιρο υμε'' μια πορεία μιiσα ο'
αυnί.

στους χαοακηκ,ες της rr'«UIIoγής. Εί\υι δμως μια δισ,ωλιι
διαδικασία.
πλήρης

γιατί

απαιτείται

συΥχοο\ιισμδς

της

({Wνής με τις κοιήσει ς του στι)
μιπος. Για τη\' αιroφιryή προβλη 
μι'ιτων Οα πρέπει.. αηυύ επιτευ
χ(Jεί σιιΥι.ΡΙΗ'ιομιίς. τα πλαίσια
ΠΟΙ, αιτοπλοιί" το

animaIion

μετατραποιίν οε τω ι-ία

\'(L

τύ.ιτου

Quίι·k Time, καf(ί τη ψ:Ιση ΙJνι:Ι

.. ..

πτυξιις της εqvψl/ογής. Με τον

αλίνη ι ιπιί το ΠEι)ι/Jι:ίλ

τρόπο αυτ6ν εξασφιλίζεται Μι

λιι\' ωι' λΙΙΊιιιμι%()ι',

ο συΥΧΙJO\'ισμός λόγου και κί\'ιι

/.iIe/· oπn.~ με το οποίο

σης θα παοαμεί\Η ακ6μη και

επιn')'χιίνπι ιι ΠΙ\Η/η

Μα\' το 1ΙΙιίl1Ι8tίΟl1παιχτεί σε ιi\'α
αιιγό σύστημ α πιψοvoίασης.

μοίωι:ιιι τΙ/ς ((νOριύπιvι/ς

_ _ _-'C"",;.::IIι .oe. . ,.. . .. ι

ο

•

;ιί ντιοψ:.
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Toλo;,ιoμιy.ιj Qιιit'kTime νΝ της

VR )
Ως εικι)"ική πραΥμαηκ()τηω ιψίζεrαι ένα τρισδι(ωτuτι) περιljιjλλι)v δημΙ()!JQΎημt:'Ι'() αππ Η/Υ (Κιj)ερ\\)ι)ι(ίστημα)(;ΤΙI ()πιιίι) () χιιιί<πης "σιrνδεδεμΙ:,nς"κατάλληλα

App/e (UiOΤE).ri ι\τι (/I" ιπημrι
ΙΗt!:πη ':;ΙΙ;.ΙΨ ΙΙ1ΙΙ Ο ;!(iιV VH
πι"(ιιuι'ιιιμnΤύI' ι) ι ,\-xιtoτι/των ,ίΟI '
JiIIUt,(
" η ;.( ~1,1/(/1/ στο χι,ίί_Ι. ι\ΕΙ

;ιρι:ιιrικ η ιι IJΧΙΙΥΙί ,ίΟI ' oίείJ/(ΠιΙΙ'~'

3.6.

Εικονική πραγματικότητα (Virtuaf reality,

.

.

.

.

.

•
'Ι
μπορει να 1ει(ιι εται προσομοιωοεις φυσιχιtιν καταστασεων. Η εμφιση διvεται

στην άμεση

JrLJQOOJIoiIUaII των αισθιjσεων. ιixπε να δημιουργείται η εμπειρία Εν6ς
JrtJaYjIanXocJrIJra; (vinua/ reaIity,

εικονι ;ωύ κ60μου. Σε ι'να ΠΕριβάλλον εικογικής

μέχρι

YtJ«ffI.xi; πιιοσtΊΎίσtΊ ς μέσα aTr6 edirors με φιλιΧδ iιιter1itce. ε\'ιιι το ι)εύποο
αι'αλαμfXιH:!Ι τηγ όωσύι'δεση του χοήστη χαι του lfaUtxn η/ι' ελειi!ερία στηι'
πλοήγηση ως βασιΧδ συστατικ6 στοιχείο. Eί\'ιJΙ πι(kωjγ το όλο σύστημα \'(( υπο
στηιιίζεται απι) μια βάση δεδομέι'ωιι ή Υ\'ιΟΟης,
Το λΟΥισμι.κ6 που είι'ιJΙ υπεύθmv για τηγ ;ωτασκευrί του εικογικού κιχψου

ωι Κ(λfιί μιχuιι ;'ω~'ί(( μαι; ιι,τιί

πειιιέχει τις παιιαΧάτωβασι.κές λειτοV(ιγίες.

xιίUι' Ψ,JfΟ'/ίΗ:ίqΊΙΙf/. μέχυι \τι

ΟΊ'ΙΙJίλ'/ίιιιίuει

tΥ.τt'λεσης. ΤΟ μεν π(χ.ίιτο κυιιαίvεται από Υλιίισσες Π('JOΥ(ια/l/lατισμΟύ (πχ. C),

• ΔημιοV(ιγία ιJ',(ημι'tτωγ. ι)ομιΙΙιι. αντικειμt'1'ων. ΑΠι).:)οση υφής. χρώματος,

.16(1". Οι qω rι..ι

κίι'ησης στιι ω'τιχείμε\'(l

πιι:ιιrίε; f\r,j ~\)vrιI! ηλιχτ(ιΘ

• Δ ημιουργία εtxo"ι.xι/ι\' ;,ι. /ισμω\' για

"ι;(ιί χω JiII()(i;,OI'V μl{( [1ft

τηγ τοπο{)έτηση κιιι χεψισμι) τω\' aWIxεt 

μέΙ'Μ'. ΤοποΟέτηση φωτισμού και σmΥιψnγ χοακτηοιστικιnγ.

• ΔηΙΙ ΙΟVOΥίιι

μοι()(,lν. Τιι ιlt1χεία ,ίΟI '

Ι)υΊ'αμι.χιΙιι' και έξυπ\'ωι' χαιχαΤlJjjιστικιnγ κιιι φοοι.χιΙ)\' ιι)ιοτή

πιφ:ί;,ιn'ΙΙΙΙ μΕ: τον Ιί)(ίπο

τω\' και απι')δοσή τους στα α\ιτικείμε\'ιι .

ιιι 'τιί ι

μιφι, 6.ίΟI ' ο Χί'ιιarιις μΠθ

• Δ ημωΙVΥία ιίχωγ, διασι.iν,)εσή ωιις με την εψψμΟΥιί.
• Καθορισμπς φ)πωγ ι:.ιτι%οι νωγίας του χρήιπη με τις

ρfl ~tI ,ίλΟ1Γ.ιιι()εί χω

οεις.

,; ,
", ,,,,.

οιιίιn οε Ο,ίο/()ι)η.ίοτε ιι ντι

Μια απλή χρήση

χείμnα ...

πορεία του χρήστη

...... Τ()ΠΙ'ί'ιβιίλλ()\ltl~ιιιιι((ις
nti; ,ί()();'ι)(ψμιιroς (Η'(ιπtl 'ξ1l;

rfI; VR rπην α\'ι1ττυ;η πολυμέσων εί\'(π \'(( y.ιιrαγριlφεTιJΙ η

Ilt'ao

σε Υ.ά.ιίΟΙΟ εικ()\'Ικιί κ6σμο και αυrι) \'(1 παΡΟΙΧίιάζfTαι

υπό μορφή βίντεο στηγ εqvU/ΙΟΥή.

ιψιρμοyrίιν ιΊχ()"ιχ ης Π()(ιΥμΙΙ Η
χιί ι ψιι;

~ Κ ιιιί\νς ΙΊIHλιrί ;ωι ;ιιίντιιι
V".

VR) υπιιρχει 6'(lς ή περωιΉίτψοι εΙΧΙΗυωί κ6σμοι. Σαν τt'τοιους μπορούμε να
ορίαου/1ε Υραφαές ανωταοασηίσεις (πάΙ7α με τη βοήθεια υπολΟΥιατή) πεοι{ΧΊλλ6·
ντων (απομΨιίσεις πραyματικιVν ή εντελιrJς υποθετιχιίιν, Π.χ. έι'α μ6ριο,

t'1H δωμά

τιο, έ\'ας πλανιίτης, Υραφωί πα(χ1ατααη μιας συ\,(lοτησης χΜ) /Πα οποία ο χοιί
στης μπορεί ι'(.l περιπλαγηθεί xαrά βoύληnη, Ι'α παρατηριρει τα ιXKlJμενα χαι να
αλληλεπιιΧχιαει (σε μιr.(Ί() ή μηάλο βαθμό) μ ε ατοιχεία του χΟΟμ ου,

καrιiλληλες btIJalJ\',)f-

If περιπλά-

γηση στο\' χιχψο και η αλλιιλεπίι)ρι.ιση γί\'l:!ται με απλές

ή εξειι)ιχευμέΙ'fς συσκευές ε\ιιίι η πιιιυτοβουλία Υια
ΟΤΙόψτοτε αφήνι:ται αποκλειστικά στο χρψπη.

'E\U σύστημα εικοι'ιχής πιιαyματαιJτητας απο
aTr6 το υπολογι

τελείται 6σο ι' αι{'Οιιά το υλικ6.

στιχδ σύστημα χαι πευιφtoειαxές σVΣ%ευές ή
στοιχεία (ΧVj)ίως ηλεχτροναιίιι' και οπτικιΙΙν).

Όσι)\' αφοιιά το λΟΥωμι.κό. ΠΙιt..,'τει \'(1 δωχωρί
ιΉΗιμε το λογισμικΔ xιιταιJ'/.ευής ιιπό το λογισμικό

=,.=::)

Κιψίλιι(()
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Δεν μπιιροιJv να ΙJλοπl)ιηθούν ιίλων των παον ι)ι εφαρμογές με ιjλα fι} εργαλεία

εί\ΥjΙ δωθι!αtμoς) μι!σα ατο ι)ωμΙJτω Χ(ΙΙ η οπτικιί μας αλΜζει αvτίατoιχα. Μπο-

VR. Eχovτας ως κριτήριο το υλι,,6 (υπoλoyισrιίς. ειδι"ές σω"εVΈς) του ιτιχπήμα 
τος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω βαθμίδες συστημάτων VR:

βρίΟ"ιωνται εχεί. \'(J τους αλλάξουμε θt'σεις \'(J τα χρηnιμoπoιήσoυμε (οε 6ποιο

α) EJrιτραπt'ζια Συστήματα

VR. που στηρίζονται ιπ π(lοιτωπικό υπολογιιπή "ω
μπορεί

βαθμό μας επιτρέπει η κάθε "ατασκευιί μια και δεν υπάρχει λογι,,6 όριο) "λπ.

Ei\'(J! όμως η ω'(1ζήτηση μη πιιαγματικιVν κΟΟμων "ατι "ωωύιιιο: Με την

xιvι.ιίς ωιαίτειιο εξοπλισμ6. Διατίθε

εμ{)ύθιση υπάρχει η τεχνητή ατroκοπή ιιπ6 το\' πραΥματικ6 κι'>σμο αλλά Υια \tt επι

ται ((iJf/\'ό λογισμικό για τΙ:τοιες Χψί

τευχθεί ιιπαιτείται οοοιαστική συμμετοχή της Ι{'<Ηιτασίας. Αυτό βί:fΧιια ι)ε\ι

σεις. Σχεηκή ει:\ΥΠ κω ιι ΚΙΠΙΙΊ<Ψίιι

κάτι ΠΙ1l.ιιτδγνΙV(Jο. Α ωλογιστείτε τη Ο",,(η\'ή που ο γέΙ1l.)ς της φυλής ι)ιηγείτω ιστο

με

που ιωχολει:τω

ιδιοκιιτιισκευΙ:ς

aYotjJIfI κaι

εξειι)ικεvμΙ:

νων περιφειιπωωίν συo;::rυιVν.
β)
στης

UYIiJ\'U

ποδοσtμiίΙ1l.)υ από το Ι1l.1ι)ιδψιινο. τη\' I1.ιΤΟΡ(1Ι.)φηση κατά Τ1/\' ιη~l-

γνωαη nΥίς μιiJιαωΡιί!ιαroς. το παιγνίδι nΥίς πωδωύ με ω ιπιυτιωπίκω του.
την αφι)OίΙVΣη των πωδιιον ιίων παίζι)υν βι vτειιπωγνωια. ΤΟ κοι \\ί ιπι)ιχείο σε

Σε αυτά Ι) χρή

ι)λα αιπι] fi\YJt η διΧJση της ιι:αVΤαι1{ας "ω οε πολλά (!ΠΙί αυrι] η αίιΊθηοη της συμ

απoκι)πτεfι}Ι

απι)

τον

μετοχής. Γιατί άιιαΥε uvrcJ δεν αποτελεί εμβύθιση. αποκοπή δηλαδιί από την πραγ

πιιαγματικcJ "ΟΟμο με τη χρήση

ματι,,6τητα; Η εμβύθιση σημαίιιει υΠΟΧΡΕωτικά κω /ΙO\'(Jgιιi: Όχι. Ι:χουν

κάποως

χθεί ου\ιεΡΥατικά ειγ.ονικά περιβαλλovτα cJΠΟυ μπορούν \υ συ/ψετΙ:χουν περιασ6-

μορφής

κιιάνους

ή

γαιλιιον 6που πιJOβιiλλoνται οι
εικό\ιες του εικσνιγ.ού πειιιβίιλ
λο\ιτος

(Heild

MouιIred

DispI'Iy.~). Ως εμβιiJισιι ooίζπaι
ιι (ιποκοπή της ιjρασης (ή κιιι ιιλλων ιιισuήσειιψ ή μελιiJν του σιiιμιπoς) του χρήστη

ιιπό το\' πραγματικό κιΊαμα Στη\' κατιισταση αυτή η ιιποκομμΙ:\'η αίσθηση δι!χετaι
πληιιιιtμιρίες μιί\\) απο ων IlιΤOλOγΙOηί. Η αποκοπή της ιίρααης (εν μΙ:ρει και της
ακοιίς) ε.ιτιrιrrι.(ίw:ται με τη χιιήι1η nΥίς ει&κοι! τύπου X(XJ\YJVς (ή γιχιλιιον) που

XIJfJf

οίες με ι)ιιάκους γύρω ιιπό την φωτιι1. η τη\' πιφιικoλoιi)ηση της ω'αμπάδοσης
t;~j;

IIIJTι) μπιιιχ)ιJv \υ προβάλλοιιν ατον

ΧΡιίιπη τις εικόνες του εικονι"ού περιβάλλοντος ιπο οποίο ι'χει εμβιiJιστεί. Μια

Η ΠΡΟΟ'({ΌΙιά της

VR

οποίους δεν vπάιιχει πιιόσ/1αση

Τι βλέπει όμως κάποιος σε ένα εικιη'ι,κι) πεοιβάλλι)\'; Ας vπo()ι!σoυμε Μι ο fι.ΚΟ

\'ικδς κιΊαμος εί\ΎΙΙ ι!ω Ι)ι:ιJ/1άτιo. Έστω Μι ξεκι\'liμε απι) Τ1/\' πόρτα κοιτάζιη'τας
το ωαιπρικδ του δωμιιτίου. Α\' γυρίσουμε το κεφiλι μας ι)εξ.ιά ή αριστεριι βλΙ:
ΠΟΙ'/1ε τις αvτίιπoιχες πλεVQές τοι, δωματίου. Στιιι!φ)V/-ιε το κεψiλι ε.ιτιJ\ΎΟ ή XIJrιo
και βλέΠΙ)VJ-Ιε Τι) rαfXJvt ή Τι) δι'1τεδι) α ντίστοιχα. ΠΙ1l.)ΧΙιJ(xίμε (με ιίπιιιι) τρ(ιπι) μας

π).ιιίιιιο τω\' "2.'f<:lI'ΗΝΩΝ ";.:Ηι

11 ωrιιιιι XUIIlίIJIOOΤOIt'i ΤΙΧ\tιλιι
;ιίa

VH

;ι((ι νιι ι',τιrιoι'~ιrι t).fI ',-

()ερη πλOlΓ.'ιιιιιι μt'ιιa

ot' ΙΙΙΙΙ ;':01 -

λιί,')ιι ΟΕ ,)ιιίrιυρες χι)()νι%'Ες
πψιι~)()! '~.

(j\'(Jmv-

aJTIj τους μαΟητι!ς. f1) Δημ ιovιιγία και χειρωμδς

αφwημένω\' ιη'ιιπαραστάσεω\'. γ) Μελι!τη πιχημαΤι.ΚΙίι\' ι1\'Τικειμι!\Υιιν τα ΟΠΟία rJ~~~~~Ξ~~~
εί\ΎJι αι)ιίωτο ω κιπιnυη{)oύ\' ι)ιαφψετικά εξ.ωτίας του μιγέΙΙους. της ()ι!σης ή

των ιδιοτήτων τοις. ιν ΔημΙΟΙlQγία πεοιβαλλιίντων Χ(ιι αvτικειμΙ:\Ύιιν τα οποία

(χ δωφιιρετικές απι) τις iΥ'~,~,,~κι~r~ές~'~δ~,,~,r;η~r~ες;';:~~~;;;:i:iii:;;;:;~"~"'~.ι.~~~

ουν

ε) Αλληλεπίι)ιχισημε π(χημα-

τι"ούς α\'θριίιπους οε μακρι-

στικούς Τι)ΠOvς με ΠΡΙΙΥματι

miιμa του.

.. αλ:ί\'ρς ιιπιί την ΙΨΙΙΙ/1ιιγιί
"Ε/ΚΩΝ" ποι' IIwtπn'ιχfJrr/.[ (ΠΙ!

κάτω Ι)v\'ι1ΤότrιrΙ:ς τους: α) Εξειιεύνηση VΠαΙΙΚΤΙό\' αντικειμt;""ιvν και χιoριvν στους

στης μπcιιιεί

η φόρμα δεδομένων. Ο χρήσrιις σvIIttfTtXH σε αυτή ΤΙΙ\' πε(ιί,πωση με όλο το

ηις ΗΧΟ\'ΙΧΙις ,τ{)(ι~ιμ((rιx(ίrι/τιις

στην εχπαιδευτικιί διαι)ικασία ((X1ίνεrαι και απι'> τις παιια

άλλη πολύ δωδεδ(ψΙ:\'η σοο"ευιί αποτελεί το γάvτι δεδομΙ:"ων. Με αυτό ο χρή

\'(J πλoψιf1εί και να αλληλ επιδράσει με τα στοιχεία του εικο\'ικού

" Vίrιua/ ,ιι{arΓσroοποίογίνf
τω χιιΨιι/ τω\' ι)l ,νωοτηΤΙΙΙΥ της

τεοοι ωrι'> έω χιιιίστες στο\' ίδιο %ιΊαμο.

νι!ς φυιτικΙ:ς θΙ:σεις ή φιντα

κΟΟμου. με άμεσους. φοοιολογικούς χειιιισμούς. Μια πιο συ\'Ολι,κή λύση ατroτελεί

...... αi:-j\'Ες ωrι! το Ο)-Η ΟΜ

ri\'(JI

Εμβι:ο()ισιι;

Συσηίματα

(lmmeaion VR).

Ι:χl)νfι}ς δύο οθιίνες (μία μπροιπι] απι)

ρούμε \'(J πληnΙΙJσουμε και \υ περιεργαστούμε τα έπιπλα και τα αντικείμει'(J που

να δουλέν.υυν α,,6μιι "ω

G,tra...t;e VR
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J. 7

Ει δ ικά (/{ί

ιι) Mηιcμ όpl{tαση

IInimntion
αιοθιιση που δίνεται στο χρήστη. ΣI1).'\'ά χιιιιαιμαιτοιού"ται για τφι αλλ.αγή πλά·

(nIorp/Iing)

Eil~JI τιι πω ;ι.ιιιl1ί ιΤ(έ για ΤΙ/Ι' 17α(ια

ίΙλπ). Επειδή οι μααβιίοεις πι.ιίζοlJ\' ΟlΗΙΙΜΙΥ.ό ρι5λο στις πολι,ιεσΙί'.ές εψιιIt-ΙΟΥ":ς.

ομού μιας IόIXfjltt; σε μια άλλη μt'Οω δια 

θα πρέπει

OOXIxriιl' ;ι.αιιl!. Εlt)ιαφέ(I()I'τα παραδείγ

τιχά. Τα πιο i)tuι)a)ojIi:\u εφέ

animiJ./ion μ εταμι5ρqωσης που χρη
ΟΕ

ιΤοΗές

Ε({'(.φμΟΥές

fi \ 'Ut ο μι;τιωχημιπωμιΊς μιας nκόl'Uς ή

η aVI'6~tltJIj M~ι εικι)\VΙΙI'. Το εφέ αυτδ

χρl/σιμωτιιιείτιιι ουχνά οε εΚ.ιϊuιδι;ιιτικές
εrμlOιιιιyές

ΥΙΙ./

\Vl

ιιπεικιινtarιιΙN οι

\ '(1

χρηoιμωτoιoιNrαι με μiΊ(J(), ε\'(,) τα εφέ

• κοψιμο (cut), η πω {ιπλ ι; αλλαγή πλιί,'ΟΙ!
• αταδωχή εμr(Vivιση ((ade ίπ). ι\ τιι\ι y{\'πιLt εΙOUΥωγή στο πικότο πλάln
• σΙΜσιμο (li.ιde out). nταν ηλcιι/ιn:ι η οκl}νή
• ι)ιάλ IXJIj (disso/ve ). για τη DIIIItIIII(Iyia 100m
• tiiJrpIj (ρυ.'Ι'ΙΙ)

• κάλυψη (cover)
• αποκάλυψη (reve1ll).
• εξάλειψη (wipes).
• αλλαγή οελίΙ)(λς βιβλιου

(key points). Ο

καΟορι σιιι5ς των οημείων αυτιίιl' είναι /kωαΔς για τη ομαλιί μεrά/ktση wrι5 τη μία

t'ξωnu ίI.llI ι')ιωφι.

Σήμερα ωτάρχοlJV ΙOXUΙΙΙl ειιγu).είιι ,τΟ I} ΙJπ"ιπιιρiζοlJV πoλJ.ές τεχνΙΥ.ές '.(1Ι εφέ

αντικειμέ\~υ\' ή κιιταστιίοεων. Η ι)ιαδι -

λογή οε κάθε EIx6\'U ειδααΊV οιl!ιείωl'. που λt1-tll'Ται οl/ιιείι.ι κλειδιά

\'(( ri\'tlt

i:xollv τις ιιίζες τοιις στον κι\ηHlαroΥιι(ιφο.

μεrάβασης, όπως

()μιιιι)τητες χαι ιιι ι)ιαψl(ιές μεrαςι} M~)

καπία υλωτοίφης περιλιηιΜ\'εΙ τl/l' f.,'Π 

τιιπει)l/lΙίλλιινον;;πι_ι

ιιΟό\"I. Τιι ι)ιάψ)(ΙU ιJlJ'fY(ΙUrrικά ει.J}'Uλεία διιιΟέ

κασία παΙJ(lJ!(l(χrωσης ;ι.αι· μιτασ-/.ιιιιατι 

οιμοπ()ι οI1'Ι'Τι.ιι

..

\ia

}1ιJ}'ή ιιnimation. Π(ιι);ι.ι;ι ται για τη διαδι

μαΤα

;1.)(ιιιμι ιrι~ μιrιιιιιί(ψιιιI1Ι~.

ωΌ ίωι τη μαάfiιση οε μια

TOI1\' μιγάλες βιβλιaOή;ι.ες με ιχ(έ μεraβΙ:ιαεω\' (πχ αυλαΙας. σ/'ΙΙi!ιέρας. Υιιιλιες

... .. Ι/ιιιιι:φι\ιφ,ιι:ιrl IlXI)ltt;

ΟΤΙ11' (ιλλη ει;ιΔ\'Ι1. Το κάθε σιιμείο ;ι-Λ-ειδί της αιιχικιίς t"IXlj\~l; μετιισχι/ll(tτίζtται

• ι)ι:ιΠΙ{ΚΙ πλι:ίψ (ο τίτλος της ιτότηΤ(ις οτιι xt'vro() της οθ,)ιιης και ιπαδιακή

,ΤΟΙ ' Ε,τιτιι;ιχιί\ΗΙΙΙ μι ΤΟ λο;'ι

(πι> uιιτίστοιχο της πλιr.ής οκι5lιις. Οσο

μεταrόπισιί του (/Τ'l" Κ()(Ιυq'ιί. ιίκπε I'U δημΙΟIJ(ιΥηθεί XlV(ιoς για το I~Ό περι. ε

ιιμικι)

(;00.

ffttxtHH5rttJ(l

αιιιιι;iιι ;ι.λειί)ιά ορίζο l'Ται

ΤιΧΙ0 oμιιλι5rερη είlUΙ η μιταιιι5()ΨVΣη της ει;ιΔ\'ιις. Γι α τη μιτr'ιfk.ιOI/ ιlι7ό τηl'
αρχική

oy.nl'[l

OΤIjI' τελική το XOI}(IIII()Jf()I/J,~It,t) λοΥισμΙΥΔ UI'Uι)ια τάοοει ιπαι)ιαΥ.ι1 τα ί)ιι1qορ« ειχιιιn

• διαδοχική ειιιr« l'ιση Χ«ι εξαqUι,ωη α l'Τι;ι..tψtΊηll'
• ΟVY/'QOι'ιομός μι rIII' αιrήyηoι/ (πχ οι εΙΧΙ>I'fς αιtιδwι'Ται μια-μία ιίχπε Itt

οτοι χεία (πις ε\~)ι(ίμΙ'oες ει;ιΔI'Ι:'ς.

ΟVY/.QOιiζοl'Ται με την αφήΥι/ση)

• animarion διαyιιαμμ(ιrων ;ι.ιιι Υικιφικιiιl' πιιιιαστάOεωl' (για rIII' πιι(lοοοί.αοη

β) Πα ριφόρqιαση (waιping)
Ει\αι ΙΊ ι)ΙΚι) ι'φέ ΠΟI' (J]fdtI τη μιιωro·
,Ίιι και. Νι'!:'ι. μια ει1Οι,ιιη διάοταπη

ar l/l'

ι;ψιρ/lογή. Επιτρέπει το χειρωμι'ι μίας
μΙ>,n ειΙ«)IΎ)ς. ΧΡΙΙΠlJιιιποιείτιιι Υια

rIIl'

ΠΡOσo!lo(Ιι.XJη της Κ{\'ΙΙΙ1ης τωl' μaTIfiIl' ή

του oniJIlJτo; κω ΤΙ11' π((ιιαιιι5ιχrωΟ1/ ειΧό

.. ...

ι/ι(ι)(ί{}ι'(υ ιιπι) ω

Uirιxιor μι' το οποιιι ;ιι\\ιντιιι

οι t",τιλο;ιι-'ς των ΙΙH(~ΙΙίιιιων
ιι,τιί πλιί\n ΟΙ' πλιίl,).

\~υν ΧΙ(ΙJ(lκτι)ιιωv.

Υ) Μι:rά/J«ση ή αλλα γ ή πλιίnιυ

(tI1IIISitiOn)

Οι. μετιι{ΧΊοεις παιJt'χ'ουν μιιι οπτική γι!(ιψ(χι κατά ΤΙ/Ι' εl'f.ιλλΙΙΥή εικ61~ιιl' OΤIII'
ιιΟι5I'11 και

χόμπυ)

ffaitOIJ\' σημιιl'TΙΚι5 ικ5λο στην παικ)Ι,κτίαση ι;n); αl'ΤιΚl::ιμtΊnυ κω orIIl'

fJTIOTrιι.ΙO I~x(iIl', στιιτιιπικιί""ί άλλης μορφής ι)ει)ομntιιv)

• ιιnim1ltion πλήχτρt'Ul'
(ιιJ-Λ-ιφί μορφής ή μεΤα
κίνφη)

IΓ.~.ί!ί.~

ΟΙ περιοοι)τερες ΙlιΤΙ) τις

μετιιβ(ιαεις ποι} πιχιαl'(λ((it'
ιιαμε μΠΟΡΟΙJI'

Η./

ρι()μι

Aρ~!~. ι .,

() \ t "ll' Rr ••

•

[~.nglng

8,_.

Du,a". B'

στούν ως πικις τη διάΙΙΚΗα.
την ομαλ6τητιι. το μι'Υι1Χ)ς ιί

τα ειδικά ι-φέ.
Η _Ι,

Οχιίαμο; των πο}.,'μι'ΙΙΟ/Ι'

3.8.

Κεψίλιι(()

2:

Πι ι)ι:ιμιχ(ί (/roιχειιι των ,τ{!λlιμι'ι ~,lν

2-23

Animatίon κcιμ t.·οιι

Έ\υ Υ.εiμf1\) μπορεί \υ ~~'!!!'-''''--'''''''-'''ίE~~~~''-''l------~~~~~===~;''~
,

γίνει πιο

ενδιαφέρον,

\υ

εισαγάγει δράση ή \υ ι)ιΟΟει

I~I \.nt. 11~"d ..
1.IIom.o

εVΘυμη διάσταση σε μια εφαρμογή. αν το χειρι 

I~I ~o"'II. "
\~I ι"",.ίlίο"

στούμε ως εικόνιι με τη {50rίθειιι ειι)ικυΝ εφέ

\~,

...

\0""""

,",",t fram o

που ι}ιιιθέτου\' 6λιι σ...(&)ό\' τα σV"()'ιιαφl%ά

D.,."

ειιΎαλείιι . Η κίνηση (animι.ιtion) XfIμt-';'()v στη\'

,.

οΟό\'η παίζει σημωτικδ οόλο στιι πολυμέσα.

Ι

Ι',

..... ,

.

1.lw.~" lIη~o,

..

ΝΙ

ΜΗ\ΙΙ; ΧΙΙΙ JΠΙίχίΟι,l.ιο ( IIu//er

Ι . I . 'UJ.~. Ι.,,,.,,,

•• ,"

~.",

xaCk!Jς

,ο

I,m,,,

.,.,'",
••

Α,""".I

1... lt,h

"υ"ο' 'Υ.Ο,

ω.",ο

c..1 Mombo"

Abc

"

ΧΙ

Abc

ο ι}ι:νει έμφαση σε σιrr/.εY.ιιψένα Οέματιι
ο μπορεί \υ μεταδιΟΟει περιοσ6τερα (!.ιiιί 6'(1

"

,

ο λειΤΟΙJ(}Υι:ί ουμπληρωμα τικιi f1\)jTOlIVVΤa; τα διιiφιρα (πιιι

;'(~ιq'ψ; πολΙ'ιιt'αιιv
υίπχιιι{ JIt ΤΙ! οποιο
επl n~ιχ(ίνHΙΙΙ Υ.ινοι·'-

lillo

(Lιτλιί στατικιί μιίνιJμα

clιan) απι) το εu:ιιιλείο σιογ

μι"Ί'Ο %ΙΙΙΙι'ΥΟ απι)
rιι ,κ;ιιί πυο; tιι

"

.

ιφωτιι)(ί.

χεία της πληροψψίας στην οθ6νη
ο ζωντανεύει μια παρουσίαση μέσω των εφέ ηυλλαΥιίς οθ6γης

ο μπορεί να δημιουργιίσει ευχάριστη Ψιαική διάθεση
ο μπορεί \'ΙΙ πoo".ι.tλέσει το ενδιιιφέρον του χιιήστη-ι1\'(lj'\viιoτη
Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές χιιήσης κιωιίμει'ΟΙΙ κειμέ\'()Ι! εί\'(lΙ οι
εξής:
κιιλιύμη'Ο κι:ίμη'Ο

(scrolling texr). ι)που

~ ""ι 6 μ • • • ~~Ι , <"O

' ι".lΙi<og Ι .""

, ο nΙμ,,,,, ~l ~EI , go

' o .. ~

οι ,; , i!σι

~ ι" ημ ~ •• lWa ' ΙKtΚ
'0'" Ι0 9

.

Ι

~,~" ,

ι ~'~"'O"
Ι

[.M~I

το κtψε\,ο κητίτιιι ι)πω; οι

τω xιιλιιJμενo ΧΕίμη"
(Kmllίng le \1) ιιπιί

xt\nIJIIntJ bu//et chi1rl,~' που χιιηoιμoπoιoιNrαι οε JrU(X)ΙX}/Ii

.

...
«:Dι-<> . Q~<>

θος καθfίις t'oXffat
κρύνεται

%ιίτιιι π(l(l~

n (oo',ol.:

οεις_

texr).

ιίπου το κείμnn αλΜζει διιωμικ(ί μtγε

το φ:Svτο ιπο πιιοσ"ήνιο

wcJ

Μnnι ; χιιι πιφ:ί(h'i.~)

με το οπι)io t'πιn~'Χιί\'f

τίτλους nnτήτω\' και επιβ()(1βl'υση του χιιήιπη. Μιιι ευούτιιτα ι)ιιιι}ει)ομέ\'η

κλιμακούμη'ο κcίμη'ο (.~(ali1ble

Ι

((jredίι.ι) ιιπι! το ΙJίΓιΧIΙΙΓ

τίτλοι μως κη'ημιιroΥοαφικής τω\'ίας. Χοησψοποιείται κυοίως γΗ1
τεχγιχή Ι'ί\υι τα

,.

1',τ(ι\~ιι.

(zoom ίπ) τί αντίθετα απομα 

(zoom our).

oaIIciIIg IcxI, το οποίο xt\'firιιI στην oθιjvr} σε χοιιευτικούς ρυθμούς ζωvτα
εκρη-ινιt(ίμεη} κι:ίμη-ο

(exp/oding texr).

το οποίο εμ(JY1\'ίζετω στην άΚι\'η με

τη μιψ({ιή [κρηξης κω χιιηaιμoπoιει:τιιι γιιι

\'(1

δημΙO/JiJΎήσει l'νΤVΠωσΙΙlOμι) ή

κατάλληλη ψυχι,κή ι)ιάΟιοη

μεruμορq:οι'μη·ο κείμnn

Μεwιl ', ΧΙΙΙ ;τιιι~ί(}l,Iρ
.,ΙμΕ".

\'frt)VΤa; nι\' εrJY1ρμογrί

(morp!Iing text),

λους, ι::ιτιβραβt"ι;vπς και για

\'(1

roνωτεί ή

το οποίο χιιηοιμοποιει:τιιι σε n:τ

\'(l

δοθεί t'IIψ.lOII (1ε Υ.άπιι/Ο οημείο_

Ι ΤΟΜΙ \lμΙο_. Ι

(/ ()()m

Τt\l)Ι!ΠΙ) το Uirecro{JIf

Abc

το οποίο !'πιn~'Χ(ί\'εrιιι

Rn lm . tt .n (on'",", ~~~ΞΞΞiIl
20. '" 'μ.'"
~ 200m .n
Ipo~~,
"~<> ...
Intt' · '·"·M·
~Q ._
full-SI,o Ο ω ,ο'Iο" , «:Dι- <:> ,_

"λιμΙΙXOI'tμnn χι-ί
ΙΙι'ω ( \ca/ab/t /tXI)

(/Π(; %(ίτω πιχις
.o , ~

.

ι-,τ(ί\~,ι.
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4.

·Ηχος
Ο ικίλος το υ ήχου στην ειfι.ΚΟΙ \~ιΛ'ίακαι τη μεΤΙΙΙ)(Χίηπλ I]ΡΟΨΨΙΙV\'fί \'(/ι () υoLriarh

(πη ΟΙ}\,/;'χεια της πο(χ)υοίαοης

. κλπ..

ΥΔς. Η βωμTΙXω'ίriτoυ ()n1μrπoςεκμετιιλληίτηκπη\' ισι.ιί του ήχου και της μοιυ/,κής

ο Μοι'Οικήκαι ήχι ι Vςπoυ (LιίΙ ηελι ι ύψiιΧ ις Τι ιι}αντικειμέΗ Η!ΗJΙΧ ιι'Oiασης(π.χ. οε

Υια να χει ριστεί τη ι)ιάθωη του κοι \\ )Ιί Τ(ιΟι) (Πι /v κι νηματι ΙΥιΧΙφα/,αι) και ιπην τηλε6

fqv1OΙΙOyέ; ιιοοοικής t,l,,παίδεοοης).

ραaη. Στο XIiJ(JO της Εχπαί&ΙΧΙljςη εναωμΙJrrιΧ1ψατι:Ιλληλωvήχωvστιςπα(Jοιvι(ισεις
με χρήοηι )πτικ()ω~oιxπι κι(ίγ.ιioωνt;χει ως στιίχο τη βcl τίΙιXJη ΤΙ)!! O1cτα( niJI TIvIiJIa τι)ς
χω την ενίoχvrιη της διαδικασίας της μάθησης.

Μια εφΝ/10Υήπολ VΜέα(ι)γι.ωρίς ιίΧο μοιάζεψε τω "ία roυβωβούκι νημ αroyσάι{Oυ.
Η ενοωμάτωπη ιίχου βελ τι/ονει σημαντικά την Π(1('IO VΠίαOη το v πληΙΙΟ(fOΡLαΚΟ vvλι
;ωύ, λειτoυρyιiJvταςσυμπληρωμαrικώvς προς τα κείμενα. τις εl%6νεςκαι %tι(Jίως το

βί.\'Τt'o χω το anίmιιrίοn,Σιr,(\u παρiχειt'νu μο\uδιΥ.ι) τοι5πο \U πεΡΙΥυαφείμία ιδι'α,
\ '11 παιιο ιισιαστιψια κατάστασηrί \'11 δημιο υΡΥηθείμ ια εvχάuιστηΨIJ'/.ικήι)ιάθωηστο

χρήστη. Ο σ{ύοτόςσυ\'δwσμιjςήχου και μοιισικήςπροδιαΟέτnτο χοήιπηγια το xιJό\n
και το XII)l)() που εξελίσσεταψ ια εψιιιμογή. Η ενσωμάτωσηηχητικιόνεφέ. πο υ ε\ιεο}'().
ποιού\'Ταιμε το πιΊτημα τω\' πλ,Ρ.:τρων,δίn;ι τη ι)V\'αμικήκαι το ρtΎiλισμόπου χιιειι'ι
ζεται μια εψψμΙΙΥή για να αιiιηελέιΠι 6'(1 α.πιιπλωματικι'ί εογαλείο πα(κ)ωίασης.
Φανωστεί τηυ μαθαίνετε lι1πανι κάμε τη βι ιήθεια H~ις CD-ROM και Ewi) 1Χ,)ίσ-cετε

β) 'fιχο ι πcριβάJ.λοvτος

Οι ήχοι περι{ΧίλλοιτοςδιΎ παιιfχουνπληιιοr,oρίεςαλΜ ενσωματιονονταισε μια

εφ:ιρμΟΥιίγια

\'(/ ενισχιXιovvτα θΙ1ιατακαι να βελΤΙΙίκxιvvτην πα(lovrιίαση. Oι επιμέ

(ιους χurίσεις τους είωι:
ο E\ιίoyιιnπ του μυνιψποςμε τη {50rίfjεω φοοικών ήχω\ι (I1Ι!ΙJ«ς. %ι1ιατα.

({WIIi;

ζιίιιιιν). Επίσης Υω IU δο8εί μια (ιίnfJnσrιοt.YιλΙι1μού(π.χ. ήχoιπλή{:kJvςσε l1θλητ"
%ές εκδηλιOOεις).
ο ΜΟ!Χ1/.κή επέ\'()Ι'(Jn. Η σωστή επιλογή της μοοοι%ής ι)ημιovoγείOεrιχή JT(x)()t(,f.

()εσηιπο κοινό κω πιιοκαλεί το εωιιiφiΙΙΟ\Ύω τις πλιιιιοφ::ιοίεςτων ιιλλω\'ιΧιμ"
%ιίι\' ι1τοιχείω\ι της εqxφμογής.
ο llYΠτικιJειrt'. Υπάρχι ΙΙNμεy(ίλεςβlβλιι ιθΙΤΑεςηχητι κιιίνεφέ πι ι υ μπι ι(χ)ιίνιυ χurΓ
οιμΟΠι ιιιιθι ιιΝΥια ιυ ζωvτανΙ'ψειη εφαρμι )γή. ιυ αναδειχθι ι ύνω κ ύιιιιi (ίημεία της
και να TOv({i)ιoi το ε1'διαφι'(ιον του κοι ι'Ού.

μια (φ'(ύ(πηλέξη ιυ ακούτε τηνακριβιίπριιqxιριΊτης. Σε έναν τίτλιι ζΙύ()λογίαςπ(ιοο

φτωχιΊ θα μΠΟ(ΚΙΙVε\'(l περιγραφείο ήχιις της φιιr/.ιας με τη χρήση μιιιn κειμέΗ)Ι}.
Φανταστείτεrη θεrικιίδιιiθειτη Υια πλοήΥιιιτηπου δημιουΡΥείμια σωστά επιληιμι'νη
μovrιική επέωvrιη.

4.1.

Ψηφιακός ήχος

Η μδ,'η JIιH'iiDa παΙΧ1γιιιγής ήχου που ι)ιι'()εrαν οι

Jf(xiJTot ΠΙΧXJωπι;.-.ΟΙ:

υπολογι ·

στές ήτωι το μεγάqxύ\~)' το οποίο μποιιοΟΟε \~1 ωroστηρι:ξει μδνο τδ,nυς ή ήχους

Ο ιίχος στα πολυμέοο μπορεί να χριιιτιμοποιηθεί με δΟΟ τρ6πους:

χαμηλής πoιι)τηroς. Η εξίλιξη της τιχ\ηλΟΥίας επιτρέπει \'(1 διαχεΨΙΟΤΟΙJμε (ίων

ιι) ΊΙχος πcριcχομ έ"ο υ

υπολΟΥιιπή ήχους ιιλων των τύπων. ι'ίπως μOι'(Jική. αφηΥήοεις, ειδαιΊ ηχητικά

Παρέχει οοοιαστική πληί..lοψψία στο ΧΡιίστη και μπορεί \'11 περιλaμβ(ινει

εφι'. πρωτιJτυπες ηχι)γραφιίσεις ο./τιΙ σV\t1ΙJλίες. ιφιλίες κλ.Π..

γεγον6τα lί περιστατικάιΥ,(ετικιΊμε το θι1tα. που επεξηΥούνι'\'α

Τα ηχητικ(Ί σιίμα τα ποι} π(κ)iρχονται απι'ί εξωτεuιχiς πηγές εί\nι (Η'(ίλογικ(Ί και

κείμενο ή συ\υι)εύoυvμια εικό\ιι. Είνιιι ιδιαίτεΙJ«απ(χχπικiς6ταv iχουνάμεση

επομένως πρέπει Ι'α μετατραπούν σε ψηφιακιί πλlJf.ιο({(ψία, ιOOτε \ '11 εί ιυι aνaγ\~ύ

σ,(έση με ι'\'α

animiItion που Πl1ίζεται ταυτ6χο()\'(/στην oθ6vη (πεΙΙΙΥοαφήενός

ρίσιμα α.π6 το" υπoλoγισrιί. Σιjμ ερ(! μπο(ιούμε \'1'1 παράγουμε ψηφιακό lίΧο συνδι!

φοοικο ύ ({«Ι ωμι'\'Ο υ,χειυιnμός μιας σι)(ιχευής). Σ IJ'Ι' tί συ\υι)εοοV\ιέ\u xt1tIt"I'O,

οντας ιττηγ είποδο της κάρτας ήχου του υπoλoγισrιί αΙ'αλΟΥικές πιr;ές, όπως

το επεξηγούν ή Οέτουν μια ω'τίΟετη ιΙποψη.

μαΥνητάrωιη. πικάπ.

ο ΜαρτV(!iεςπου χρησιμoπoιoιίvrαιyια ω το\'ιστείένli σημείο της πaοοοοίασης.

κλπ. Η %άιπl1 ήχου μετωιιέ;ΤΗ

• A φηyήnειςyια

Μπορει:

\u

είνιιι i\~l ιστορικό \'Toκovμι'ντo.ι:/.Παγγελίαενός ποιήματοςαπιj τον

CD-p/ayer. ΙJ«δι6φωω. τηλεόιιαση. μαράμ.ύ\'Ο. σvιt)εσίιιζειι
ra αιuλΟΥικά ηχητικά σιίμωα σε ψηφωκά.

Η μετατιιοπή f\~j; 11\'l1λογικού σήματος σε ψηφll1κ6 δεν περιοοίζετω μ6\'Ο σε

ίδιο τον ποιητή. κλπ .

σήμωα απδ Τ/χηrικiς πηγές. Εί\ΎΙΙ μια ι)ιω)ικιωία που βρίσ/.εt εφ{φμογή ιπη δια ·

ο ΕΚΨύνήοει ς που περιλαμβάνΟΙΝ τα Πf(lιεχι5μεΗ1 της εφιJuμογής, (ηWτOμες

χείιιιση κά()ε α\'i1λoyικoύ σήμωος JIiaIύ υπολογιστή %uι λiγετuι ψηφιοποίηση

οδηγίες για τη (1ωοτιί πλοήΥηοη του χριί<πη. επεξηγήσεις για το τι α;ωλoVΘεί

(digi(iιJng) ήι)εΙΥματοληψίιι (.~ilmpling).

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."/1ι'ιιΟ/ν

Κεψίλιι(()

Η ψηφωποίηοη γίνεται απι) μία ειδαιί μιHtiδι'J που λέγεται Μετατιιοπέας Α

\n-

λογα()ιί Σιίμαως οε Ψηφιακπ

ανθu(iιπινης φωνής είναι τα

10

με ΡVΘΜι) δειγματοληΨίας των

XUIμt',\,o ρυθμό. Για κάθε δείγμα υπολογίζεται το πλάτος του οιίματος και στη

(t1ΎΙJαφή οε δι\ι κανάλια.

OV\'Ι;χεια σΤΟΟΥΥυλοποιείτω ποος τη" πλησιέστειιη ι.ικέρωα rιμιί. Εί\'l1Ι ΠΙJO({χο'l!ς

τοληψίας

ότι. 6σο πεοιοσ6τεοα δείγματα παίρνουμε στη μονάδα του χιιόωυ, τόσο πιο

αλλά ατrαιτεί ()ιπλάσω απoθηκευrικ6 χιίιι)ο.

το ΙlΟχιχ6 ιnΥiλογι,κ6 σrίμα .

α) Το ~.I!illrXivIlIιro,

(samp/ing si/.e). Το μtγε()ος του δείγματος εί\'l1Ι ίσο
με το\' (lOI()IIIj τω\' ι)ιιαι)ιχιί!\' IjIrrri(ιJ\' (biI) που xυησψoπoιoύντuι γω τη\' κατα 
γιιαφή του πλάτους του σήματος. ΚαΟιχlίζει το πλ*,)ος τω\' ι)ιωφιτιίι\' InaUIIrv\'
τάσης (πις οποίες αναλύεται το ηχηrικι) σιίμα. Για παιΧ"ί&ιγμα, ένα σιίμα με Iltjfθος &ίγματος 2 biI μπορεί \υ αναλυθεί οε 4 (22) oτιiθμες τ("ίσης, με μίγεθος &ίγ
ματος 8 bit σε 256 (11), H'Iv 16 bit μπορεί \υ αναλυθεί σε 65536 (21fί) ιττάθμες
τάσης. Τα καθιεοωμέ\'α πιιότυπα Jltγt'θov; δείγματος ψηφιακού ήχου εί \υι
Το

στίμα των

IliYE(kJ; του δείγματος καθορίζει άμε(/(] την πoΙCΊτητα του
16 bit εί\'{/ι σαφιός πoιorικ6τεoo (lΠ6 έ\'α των 8 bir. xafkiJ;

8. 12 ιί

ποιοτι.κό ηχητι.κό αποτέλεσμα έχουμε. Οι

22.05

(J για μΙΗnφω\"/κιί και

Rο

2 γΙ(!

σνι:ιλO~ !Kό σή μσ

orερωφωνικιί ήχο).

ρυθμ6ς δειγματοληψίας σε Ηχ,

του δείγματος πε

bi(

και

(η

5 το

μtγεθος

σν σλσ~IKσ σήμ σ

χρονική διάΡΚΗα οε

I! I ΟΚΡΙΤΟ ίι χρσνο υ
( μ ,. 1Ιf.lγμΙlf n~ηψ l n)

.~ec.

44.1

συχωτητες δειγμιπολη

ΚΗ7. Ο ρυθμός δειγμιπολη

της σπίθμης του (ίήματος κ("ίθε

1/44100

sec με δειγματοληψία 44.1 Κ Ηχ και ω'(ί
λυπη 16 bir απαιτοtivrαι (2x44100x1 6xl) bir ή
176400 Byre. Έτσι γω Ι min ψηφιακής μουσικής
χρειιιζ()\ται IQ./ ΜΒ. Βλέπουμε λοιπόν ότι . για

U·""".

δειιτε(χ)λεπτα.
Ελι πρέπει \'(L σημωιl(}ουμε ιJrι οι (f!lχ\t) TIJrr; /)ειγματοληψίας /)εν ορίζοΥΤαι

αυθαίρετα αλλά οχετίζοΥΤαι άμεσα με τη ουΧ'ύτητα του ω'αλογικού σήματος.

Niquist

για

\'(/

t'χουιιε πιοτ6τητα οτην ψηφιακή αναπα 

ραγωγιί εν6ς αναλογικού σήματος θα πρέπει Ij συ..(\'(ίτητα δειγματοληψίας να
εί\'αΙ ι)ιπλάσιιι απ6 την αντίστοιχη του σήματος. Με l5άση αυτι) t'χΗ καθοριστεί το
ι)ρω του ουθμού ι')εΙ Υματοληψία ς για στεριο({Wνική μουσική στα

44.1 Κ Ηχ. η
JItrtaro όριο απ6κριοης των 20 ΚΗΖ για το ανθιιι:ίιπι"ο

ιιυτί. Αντίοτοιχιι γω ψηφιοποίηση ω{)ιιι:ίιπινης ΨV\'ής (το όριο της οξύτεοης

πνΠA Ω γ' ~ /) π ηl",

δ ι υιι μι,ο" χ μu ν ",,,

lIol

δ ιακριτού ιιλότ α" ς

( "βόνηση α~

8

στ.:ιθ~~ς )

,

τη δωχείριπη μΟΙΧ1lκιιίν δεδομέ\'(ον (Lι7ι) ων ι,π()

λογιοτιί. απαιτοtivrαι μεΥιiλες χωoψικιίτηrες.
Κατ("ί την ανι:ιπα(χιγωγιί του ψηφιοποιημέ\nιι
κιVν δεδομένων οε α\'{/λογικό σήιια. IΟΟτε

~

ψ ηφ , α~ α οημα σ , nαρά λλ η λ η μ'Jρφή Τω ν

ήχου είναι aπαΙJαίτητη η μετατροπή των ψηφια 

Σύμ φιο\'{/ με το θειVιιηιια

•

ι)ποιι Κ ο αριθμιίς των κ(nυλιιvν IJloY(xiιpηoIJ;

η ανάλυσή

Ο ουθμ6ς δειγματοληψίας καθοοί 

xaUIforviIi\'f;

ΚΗ/. και

44.1 Κ ΗΖ αντιοτοιχεί οε μία μέτρηση

οποία υπερκαλύπτει το

Ι ΧωΡljτικότητα (bits)- Κ ,< R(Hz) " S(bits), t(sec) Ι

Μετά απ6 Τι.! παοaπά\'ω. ΠΙ}Oκtiπτει εύ,ωλ ι.!

και μετριέτιιι σε Κ Η7. Όσο ψηλότεuος ει:\ΥΠ ο ο!iJμός ι')ειγμιιτοληψίιις τι)σο πιο

ΚΗΖ,

ιnrι),o:'Ι;(()Ι ! ΙΙ1ίμιιτο;.

Η απιιι τούμενη ΧΟJ()ητικι)τητα για την αποθή-

6τι Υια ΤΙΙ\' Ψrrrιακή καταΥοαφή στεοε()({ιωνικού

ζει ΤΟ\' ιφιθμ6 των δειγμάτων που παίΙΗ'Η η κάρτα του ήχου ανά ι')ευτειιόλεπτο

11.025

Διιιι)ι;,:ιlIΨι ~ιηqωπ()ίιισης 1'\1:);

Κ Ηι;. Ο στtΙΙt"()({ΙΙvνικι)ς ψηφιακός ήχος εί \'{/ι ποιοτι.κά καλ ύτερος.

ήχου Ι

f5) Ο ί.!1'θJ.illς ι')εινΙΙΓΠοληΨίιις (S8Inp/ing /'i!te).

ψίας

Κ Η7. ΓΙ(L την ψηφιακή μοωική έχει καθιε-

CD. όπου ο ιίχος t1Ύιιι:"ίφεται στερεοφωνικά
αριοτειιό και δεξΙCΊ) με δείγμα 16 bi( και ρυθμ6 δΗγμα

ήχου. "Ένα

του εί\'αΙ καλ ύτερη.

ψίriς είωι 8ΚΗ/..

20.05

(ιι:vθεί το πιιότυπο του μουπικού

44.1

2-25

κευση ψηφιοποιημέ\Όυ ήχουδί\-εται απι) τη σχέοη

Η ι')ειγμιποληψία χαυακτrιιιίζεται ιιπι) δύο παOαμέτι1OVς:

16 bit.

των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,lν

Κ Η/.) txoJJμt: αιικετά ικαHlΠOΙηrικ(ί αΠΟTlλωμα

(Ana}og /ο Di,!::i/ill Converfer. ADC). Ο μετατροπέας
ADC παίιινει δείγματα του πρωτότυπου αναλογικού σήματος με κάποιο oυr"ε

υψηλή είναι η ποιι)τητα του ψηφιοποιημt'Υου ήχου. καθtiJς πρ()(]t1Ύίζει κατά πολύ

2: Πι ι)ι:ιμιχ(ί (/roιχειιι

\'{/

ηχητικές εξόδους του συστήματος (π.χ. ηχεία). Η κάρτα ήχου ()ιεΧιTfΙJα/(V\'fΙ τη
()ιαδι,κασία αυτή μέσω του Μετατροπι'α Ψηφιακού Σήματος σε Α\uλΟΥικ6
Απ,ύοg Converιer- DAC). Ο

DAC

ι'ιt'χεται τα αι>ιθμ ητι.κά δώαμέω.

που α\'τι.στοιχούν στο\' ψηφιοποιημt'1χ) ήχο. με συ,;:ι\jτηTri ίση με το ουΟμό δειγ
ματοληψίας του Α DC κω παιχιγει στη\' έξοι:'ίιj του την α\τίιποιχη τιιση που

δημΙΟl.Ιj)γεί το αωλογικό ηXTITιY.Ij σΥίμα .

..,,,,

t>ιιs

Ι Ι Ι ί Ι § Ι Ι Ι §

εί\'{/ι δυ"l'ατιί η απ6δοσή τους από κι.ίποια από τις

(DigifiI/ to

3

Η()λlιμι'ιΚΙ
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4.1.
2

ffi!!

Cha 2

3

1!!!!3

Cha :;

Το πρ6Τ1ιπο Μ/υι

Ο ι)ρ()ς

χ(κινα. Γω τη ι)ημιι) υΡΥίακαι επεξεΡΊ<LOίααρχείων Μ /D/ χρειάζεταιί;'Ι'α ειδικι5λογι

M/Dl προέρχετω ([.ιίιί

τα ιιρχι;{(l Mu,\'iL'ill ln~'In1men( DigiιaJ JnΙertΊκe και

ωτorελεί το Διεθνές Πρότυπο ΨηφιωωVΕvι)ιιiμεοοv ΜΟlΚlικιVvΟuΥάv(ι)v. ΤΟ πι»

4 ~ Cha 4

τυπο Μ Ι ΟΙ καθορίζει ων εl'διάμεοοεξοπλισμcJΧιJι το πρωΤcJκολλοεπικοι νωνίαςrω
την αnαλλαγιί ηχηΤΙ;(ΗΥΥ δεδομένων μεταξύ μο!Χ1/%(ίιι' οργάνων και υπολΟΥιατιίιν.

Σύμφω\'ι.φε ιιυτ6, δεν ι.vroθ'Γ/.εύεται το ψηφιοποιηΙΙt'"οοrίμιι του μοvoικο ιίΟΙΙΥά \'Ου
ιιλλά μια σειρά ειδικών πληοοη:ο()ιιίινπου απαιτούνται για την αναπ{φαγωγήτου

5 ~

ΙΗΑ

:;

6 iWι!:: CHA 5
119::: CHA 7

ηχητι.κοV σήμιπος.Συγr.ΙϊφιμέωκιπαΥΙΗlqυ νταιτέσσεvι ςιφιΟμοίπουπε(JIYtxiq:o υv
έω μovσικόγεyoως. το οποίο ιητιιποιχείγια ΠΙΙΙΚΙι)ειγμαστο πι'ίτημα ενός π λ ή',αρο l!
στο πιάω. Ο πριvτοςπεριγράφειτη n)ω. ο δεύτειχ:ιςτο ι)()Ύωnπου τφ' παρήγαΥε. ο

, ;",<

(ΗΑ

6

τρίτι)ς την fusJ!wJIt' την ιιπιιία πιπήθφa: η Hίrα και ι) τέrαρτι)ςro χί1ίh:!.!πo!! t'JIEt\'E

' ξι

ΙΗΑ

11

πατημέΗ)ΤΟ πλή'/.τρο. Τα ι)ργαναπι ι l! μπο(κ ιιη'\,α χρlJ(1ιμι ιπoιηθoιJvιια ΟΙJvθωημι ιι'"

IO~ CHA 15

ωκής περιί;χι ινταιrπoν πί \nκα τι)υ σιχπήματι ιςΜ /D l. ι) ι ιποίος περιλαμβάνει} 28 δω

11

lfAJUEfI χιίόΡΥωυ. Επειδή τα αρχεία Μ lD / περιέXOΥVΚ(OOΙ χακαι cJxt ψηφια%έςπληρο
ηυρίες χυμaωμΟ()((Jfvν έΧΟΥV οημαντι%ά ιιικρότε(χ:ι jIt'yEfJo; σε aXt'aII μ ε τα αρχεία

12

13

-

CHA 13

)(

Ν ο ΟυΙρυ Ι

)(

Ν ο ΟυΙρυ \

ψηφιοποιημένουιίχου. Για παράδειγμα.} λεπτόιιοοοικής anoθII%EVIIt"nat: αρχείο

Α

. WA V aπωτείπt'ρίπου JOMB, Η'ΙΙΙσε uρχείο.Μ ΙDωταιτείmvίπου6 Κ Β. Ε\'ιιπολύ
aIIIIa\rrI%tJlUo(ιxrl1iJtarIXάrtV\' ιιιιχείω\ι Μ1D1 εί \'Ι1Ι Μι ο ήχος μποιιεί \'{/ χιι)οιστείσε
/6 ι)ιαφoιιεrι.κι'ι%α\αιω. Σε κι'ιΟε κω'άλι ω'τιστοιχει:t'1vι όυrωηκαι με κατάλληλο

. . rρ;ιrΙ}.f'ίιι χω ο(kjVΕς ωrιi

συωvασμδ δλω\' τω\' κιnv:ιλωJν μποιχ)ύ!-ιε \ΥΙ ι)ημιουργήσουμεμια ολΟΥληΙΚψt'νη

το περιjkίl)οv ["ΙJϊ((σίιις το/'

σύν()εση. Οι ηχηrι.κέςπληίκ)(ιυρι:εςπO!! ωτo()ηκειX)\ιταtσω αρχεία Μ ιυ /. αηυύ επε

λΟϊιομιχοιi "ΜίcmΙ()gίc "Ποι'

ςεργαατούν χατι'ίλληλα. μπο(κ ιιη, να δημιι ι lJQγήσουνηχητι κά απoτελiaμαrα πι)υ θα

ι 'πι)(πι/{,ί/::n τη )λιrol'!ηια τol '

έδι \'1': μω ι ιλι)κλ I1iJIJI )ρχήστραμε ι)ιάφο(κ} ιiργιnυ. Η {)αaιxιίτερημι η'6α1 μως κάρτας

Μ/υl.

ήχι)υ με υπιιστήριξηΜ1Dl εί \~Jt ι ι συ\'θετητιίΦΥπrheΜ /.er), που ΙΗυλαμβι:Η'Ειτη μετα
τ(χ:ιπή των σroιχείωντου αρχείου Μ /D/ οε π(χ.ιγιια

τι%6 ιίΧο (ιιoυrιική). Ο συνθετητής χαρακτηρίζεται
ωτό ων (ψιθμι'ι κ(ιν(ιλιιίιν που υποστηρίζει (κάθε
κανάλι εί \ '((ι μονοφωνιχσ/.αι αντιστoιχείιJε έ\'(/ μο ιι.

aiItxcJ. που λέγεται χ(χ:ινιοτιίς MlDl (MlDl seηυenccr).

4.3.

λογισμ ικό επεξεργασίας ήχου

Τα εργαλείαεπεξερρ:ωίαςήχι)υ (.~oundediring ι οοl'Ψιπι ιπλι ιιΜι ι ((ιIU(XJi τητι ιλι ιγι
αμικιΊ για την ΠO(Κiyωγήκαι E.ι7εξεΡΊ<ωίαιj!ηqJιακιVνήχων. ΥJTIJUXI ι υvΠι ιλλΙJ εuγαλεία
τ6σο για περιβιiλλοvΜacίπrοshόοο %αι

\VindowSJTOIJ

ιrιroστηρίζoυvτην ανάπτυξη

πoλυιιεoικιVνεψψμoγιVνμε ιίΧο υψηλής ποιότητας. Τα πιο δημοφιλιίπ(χ:ιγράμιιατο
επεξεργααίαςιίχoυείναt το

50und Edit. \Vave 5tudio. 50und For/!.e. Deck 11.

στή και ι}ίωυν τη δυnιτ6τητιισro ΧΡrίιπη \'11 ι}ιuχεψιστείτις %ψαroμορφέςμ ε ΠΙ\'
ίι)ια ευκoλίri που χειoίζεΤUΙέ\'11 χει:μεω με τη !3oιiYεια Ε.ιπξεργl1στή',ωμέωυ. Μπορεί
\'α κόψει ολ6κλ ΙΙΙΚΗμ ήματα. \ΥΙ τα επι,κολλήσειοε οποιοι)ήποτωημείο. \'α επω'l1λάβει

άλλα. \'U δημιοV(!}'ήσει τους δικούς του ηχητικotίςσυ\'δVΑσμotίς. Ιδιιιι:τεΙJι1 χoήσψες
είναι οι βιβλιι ιθψa:ςηχητι χrirΙ'(LΠΙ)(Jπαομ(ί τω\';{(lΙ εφι' (.φundι·lίΡ .~Όιί wilΓe).ΠΙ ιΙ!

ΟΙ /ΧtαικέςδΙMπιΊτητεςτων αιJγ-ι.ικ nVΟVEυrαλείιονt:.ιτε;εuγαοίαςήχουεί \nι ι ιι εξ ιίς:

• εΙΙΉJ}'fι)γιί

ήχου (t.ιiι) εξωτερικές πιrιές

• αντιγ(Jι1φή (copy). αποΧοπιί (ωΟ %f1t E.ι7ικόλληnη (pa.ste) ηχητικιVν τμημάτων
• αλλαγή ιι}ιoτήrων του ήχου 6πως η έ\ιταση, η σvχνότητa. ο τ6\'Ος. ο ρυθμός
• προσθ,Γ/.η ηχητιxιiιν εφέ περιβιiλλoνroς (echo. ΓeveroerariOfI)
• ωuπuικιγα.ιγή του ήχου ΚΙΙΤΙΙ την ωrιστΙΚ)({Ι/j qυίιά
• μίξη δια(μί(κον ήχων
• π(lοαθή%η και μίξη χω'C/λιιvν μι)\'Οψι)νιχού χαι στερεαψι)νιχού ιίχου
• διαγ(Jι1φή των πευιοχιίιν χω(lίς ιίΧο (rrίmming)
• απαλοιφή θορι1Χι)\' (sfJlίcinf!.)
• μείωση του IItγt'(kιv; ι)ειγματoληψίriς (down -.~amfJling)

τω από
τις ωτες

•
",,

πουμπ(,..

παι-

χθούν

ravr6-

"uui.c

χιιι!ν έroΨΙΙΙJς ήχους για νl1 ενoΙVΜατωθ/ιύνoε εψψμ ογt'ς πι)λυμέοων.

σιΧό 6ργαω) χω τφ' πολlκρωνί(ι που προα)ιορίζ"

(κιι!ν

Τα Π(10-

Υιιάμμα τααυτά α\'(/παιιιστUωV\70V ήχο ως %ψαroμοιιφrίστf/\'οθόVη του υπολογι

'"

... . ...

,, " ,,,,., .........
ι

" " " .. _

;

,

;

,

"
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4.4.

ΤΙ.πω «ρχcί(ι)~' ήχοιι

Τα αρχεία ιίΧιιι] κατuτ(ίσQoνωι οε δά, κατηΎορίες με I*j(/Ij τη (ιωδικασία παιXt

00

yιιryής τους:
α) αρχεία ψηφιωωι) ιίχου (digit

audio tϊIes)

σ C~"~p~y~·.··:ij1~~~i~~~~e Τοοl\

Περιλαιι{χη'Ουν φωνιί. μοvnικιί ή ήχους απ6 εςωΤε(ιI%I;'ς πηγές που μεταrρf.πo

ΥΤαι σε ψηφιωαί μορφή. Τα αρχεία ViηqιιonotIjIlt't'(IJl'
ΧΟΙΙι' την αiφιβιί ψηφιαχή ειχ6να της χυμαroμορφιί;

IJlIJTIYo({;v δεαψέ\~oν ΠΕριέ
(wave/ornJ) του ήχου. 6πως

ιιυτrί ποοκύοΠει μετά τη δειγματοληψία μέσω του μετατροπέα
β) ιφχεία

Sau e
Aeuert

..

lomegII

Eject

ADC.
Page

MfDf

Ρ ΓίηΙ

SeΙUp

Ι

[ Γρα, ε ίο Ι

..

..

Εί\'I1t αοχεία μουσιΧιίς πoυπαιJάyo\'TΙΙΙ απ6 μουσικά ι)ΡΥω'α μέσωκατάλλιιλου
εξοπλισμού MfDf.

.. ..
Mnυl;fΠιλo:'I"Ι\'ΙΙΠ(l()Ψ:EI~ί1Ι;
1'\\);

IJlOI' (/ε ι)ι(ίψιιιι'ς μορqυ-

Aesource ...
SoundEd i t

Οι ()ιά({'Ορες μορψοποιήσεις αρχείων που tjovv κιιθιειιωθεί ψiίΙΌ\'TΙΙΙ στο\'

1ΙΙΙΙIi2IIίiI!ΙΙφι Ι nstrumen!, !!!I~~~

παριικάτω πί\Ύαιι .

,ΤΟl1ίοcις (/fIπn1J./) ((.ιίιί το πυι;,

Flle

Α πι) τις ι}ιίιψιvες μορqυποιήσεις ιιοχείω\' ψηφιοποιημt-';Χ)v τίχοιι. η ΑιΠ

πι(ηιιια επεξεΙΙ;Υιιιίιις ιίχιιl '

ΠlΦOVΣιίιζει ιδιω: τερο ενι}ιιιφέιιον. κιι()ιVς ιιποοτηιιίζει εφαιιμογές ποιι είνιιι σιιμ 

)(lundEdiI.

(Χιτές τόσο σε

M1IcinroslJ 000 κω

σε πειιιβάλλον

ζει τη μιγιιπη (L\~jλvση με δειγματοληψία

\Vindows. Παράλληλα

ωlll

45 61 6 0Κ
Μου ί Ι!

ωτοοτηρί

32 bit.

Επέκ ταση

Πcριyρuνή

αρχείο!!

Μορνοποίηση

ΑιΓ

ΑιΓΓ

Αυύίο !nterL'hlJfllζe Fί/e FOΠTJaI. ΧΟΙΙΙJΙ Ι.ωποιείται απι) ι)λε~ τις πλαΤQ:{) J ιε~ (M1Icinιo~·h . \Yίπύo\y.~. AmilζlJ και Sϊ/ίωπ GrdΡ!ιία). Υποrπηοι'tει δειν ιατοληψία

\VA V

ΙVaνe

Α \'((οπύ',(θφ<ε α;,,(6 τη

M/D

MD/.

ΜΠ

SND

SΌunύ

VOc

Voice

RIF

RIFF

ROL

Roll

SMP

TurtleSMP
SuιI Audio

AU

Microsoff ως ιιποσύνολο της R/FF ;ι.αι αποτελεί
ιατοληΨία 8 και 16 bit σε μοωφιο\'ικό κιιι στε ιεοφωνικ6 ήχο.

το πο6τιιπο αποθήκευσης ψηφΙΙΙΚΙΙΛ' ι}ειΧιμι!\tύ\' ήχοιι ΥΙΙΙ τα \Vindow.~.

32 biI.

Υποστηοίζει ι}ει γ

Musicαl /n.~trIIment Digitαllnlertiιce. Είωι το διε(hiς πιΧίτιιπο νια τφ' Ι1JTο()i('/.εvση μοιισικιύν αρχείων Μ /D/.
\'((Jπ,,..tθn;a: ([πι) τπν Annle και πε Jιοοι'tεται (ίε ιιtγεθο( ι"ιείν ιατος ιίγοΙ)

8 biI.

Αποτελ εί τι ΙΟ(ΧΊ'Οποίιιιτη ποι) α\'(Jπηj;ιθηκε νια τι ν κίι πα rr.(Ot! 50undBla.~rer. Υποοτι/οίtει δεΙ Υuατοληψία

[) και 16 bίr

ιε" . 'ιι)(ιί, ιτυ ιπίειτη δεδοuέnuν.

Resource /nrerdIanlζe Fίle ΓOΠTJΙιI. Α\'ωπύι:θιικε από τη Mίcrosotr και lIποοεί \'(/ αποθηκεύσει ψηφιιικά δεοοιιι!ω ήχου και M/Dl.
\Ί1πτύ'ι()ιιχε απι) πι\' εταιοεία
\'((oπ,,..(θTΓιa: ([πι) την

TUl11e

AdLib Jnc.

ΥΙΙΙ τι ν

UJToOi('/.HJan ι}ει}oιιένιv\' Μ IDl και

:ωησιιιοποιiΙJτιχε ιιπι) τις ι}ιχέ( πκ Κl1 ιτε, ή:ιοιι.

Beaιή ~y,\'Iem,\' για λOγιr111ΙΚι) mriΞe(JV([ιJia~ ήχου.

Εί\'((ι η μο(}({'Οποίησηποιι χρησψοποιείταιστα συστήματα της εταψείας Sun

MicrosysleIns Wοrksωtίοnsκαι

ωτοοτηρίζεΙδειγμιιτοληψίιι

16 bil με συμπίεση ιιχητικιύ

}ειΧι Iti\-tV\'.
ΜΡ3

ΜΡ3

ΑΠΙΗελεί μιιρ«l)πι)ίηοη ποΙ) ([ν([πτιJχf)ηκε γι([ την απιιf)ιίκωoη III)/JQtxιVv και ηXητικιVν δεδομένων οε αρχεία με μlΚριί χωρητικιJrητα

(1 λεπτι) μΙ)ΙOιJικής καταλαμ

β(ι\η περίποΙ) Ι ΜΗ), χωρίς Ι )/ΧΗ([στική αλλοίωοη του ηχητικι)Ι; ([ΠΙΗελέ(fματι)ς. Χριιοψι)πι)ιείται για τη διακίνηση αρχείων μOΙOιJικής στι) Δ ιαδΙ:Κ Τ /J(J.

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

4.5.

Κεψίλιι(()

Πι ι)ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν

Κάρτι:ς ήχοι!

Σήμερα υΠΙJΡΧει ιπο fμπιίριιι μία μtγάλη ποιχιλία K(lurιirv ιίΧοι, με εχπληκτικt'ς
δυνατCΊτητες. Ο χρΨπης, που θέλει να ααχοληθεί με τηγ ω'(ίπτvξ"η πολυμεσικιίιν
εφαρμογιίιν. θα πρέπει να αξιoλoγήnει τα χαρακτηριιττικιΙ και τις τεχνικές ωrαι 
τφεις των εφαριιογιίιν που πρόκειται να χεψιιττεί. έται ιΟΟτε

\'(1

qtk1nf!

ιττηγ

καλύτερη fJTιλογrί.
Κάθε κίφτα ιίχου χαιιακτικ,ίζεrι.a από τρεις βασικές παραμt:τοους. οι οποίες

ADC και DAC σχετίζεται άμεσα με το ~

μοποιούγτιιι ΥΙΙΙ τη\' ΨIJ({ιιοποl:ηση του ήχου. Το πλιi)ος τω\' ι)υω)ικιιl\' ψηφίων

πρέπει ω είωι το ίδιο κω για τους ι)ιΧ, μετατροπείς

ADC κω DAC. Δ ιιιι(X.l{ιε

τικά η πι ιιnτητα τοι, ήχου πρ()σδιιφίζααι απιί τη μικριίτερη απιί τις δύι) rιμt'ς. Οι

8 bit

ιxαωπoιoΎV τις (t.παιrΨJEις για απλιί ήχο ή φωνή. Για εVl1ωμΙJ

τωση μοωιχής εί\ΎΠ (Lιία(υίτηrη κ(ίρτα ήχου με πλάτος

στο πρότυπο ψηφιοποίησης για

u\'il sec που δέχονται οι μεταrιιoπείς Α DC/DAC. Όσο μtγαλύτειυς εί \'{1Ι ο

ιιVΘμός ι)ειγματολ ηψίας τ6σο υΨτιλότειιη είωι η πoιόπιrα καταγραφής του

JToi.Jrft

\'{1 txι:t πι r)/A'{1Tιj·

τητα κάλυψης ενός εύρους συχνοπίτω\' ιιπό τη\' τηλεΨιJ\'ική περιοχή (8αxJ ι')είγ

CD (44 /00 ι')είγματιι/.~ec) και ψηφιω--.ού μιιγ\'η

τoι/xιJ\,oυ ΟΑ Τ (4 8αxJ ι')είγματιι!sec).

ι)ε(Υμιπος ΨIJ({ιιοποl:ησης, δηλαδή με το πλή()ος τω,'ι)ωι)ικι/ι\' ψlJ(ρίων που XOηrJΙ 

των

Ο ρυθμCΊς δειγματοληψίας α\'{1φέρεrαι στον αριθμCΊ δειγμάτων αναλογικού

ήχου

μιιτα/.~ec) μέχρι τη" πεοιοχή ήχου

α) Πλάτος των A DC/DA C
Το πλάτος των μετατροπέων

β) PVΘμCΊς δειγματοληψίας

ψηφιοποιημt'"ου ήχου. Μία αξιόπιστη χάρτα ήχου θα

αξιολογούνται ως εξής:

XIJun;;

2:

ru μovσΙKιl CD.

16 biI,

που ανrιιπoιχεί

γ) Επεξεργαστής Ψηφιακού Σήμιιτος

(D5'P)

Σιίμειια οι κάοτες ήχου υψηλrvν ιιπαιτήοεω\' ι)ιιι(Μτου\' έ\ΎΙ ειι)ικι) ολΟΥληικLΙ

μέω χιτ"λωμα, τον Επεξεργαστή Ψηφιαχού Σήματος

(Dig.ital

D5'P). Ο επεξψ}'ψπιίς D)'P Ι1\t1λαμβιJνει rII" κιπαγραφή,

)ϊgπal ΡΓ(){:e,~Ό~ΌΓ,

επεξεργασία και (Η'(ιπα

(χ1γ(ύ}'ιί του ψηφιακού ιίχου. απo;)εαμεvovτας παράλληλα την ΚΜΕ του υπολογι
στή κl1t αvξ"δνOVΤας αε αημανrικCΙ βαθμό την ταχύτηrα χαι τηγ ποιόrητα ψηφια
κιίς ηχογρδφηπης γ.αι α\'{1πα(ιαγωγιίς. Διαθt:τει δmt1τόrητες

• αύξφης ιί μείωσης του ρυθμού δειγματοληψίας
• μετιιβολιίς της t:vτaafI; του ιίχου
• αλλαγής στα πρίμα ιί μπάσα
• π(:ιooθή'r.ης ηχηrικιίιν ειδικιίιν εφέ
Επίαης

fJTITubEI

την καταΥ(ιαφή ιίχων μαζί με τη αυιιπίειτή τους (ίιnτε Ι'{1

πειιιορίζετl1t ο ατrαιτούμενος απoθηκευrικ6ς xιιJι.υς. Οι τεχνολογίες τ(που

(LineiIΓ Predicrive

LPC

Coding) Ε,'/ΠυΥχάνου\ισυμπίωη IIixot 64:/.

Η ενσωμάτωση tl\'liIIrι;

RAM στην κάρτα ήχου υΠOQτηρίζει τον επεξεργαστή

DSP και

fJTι ταχύνει ΠΙ\Ι f.τrεξειιγασία δειγμάτω\ια;τ6 εξωτεοικές πηγές, Η ύ.παρξη

μ\'ήμης

ROM

επιτρέπει τη" ιnv:ιπιιιχ1}'fιηιή (σU\fJεση) ήχων χρησιμοποιιίι\'ως

έτοιμα ηΧΟΥιχιφημέ\'ιι ι')είγματα ιιπι) ι)ιι'ιφορες μοοοικές πηγές. που εί \'(1Ι κιιταχω
ρημέ\υ

(1 .

αυrή.

2-29

l/oλl~ lι'αι

2-30

S.

Βί,τεο
Το ιΙ\αιΟΥικ6 βi\7εD εί\'{/ι μια τι;(\υλ.ΟΥίιι μ ε ,τολλές Ι:.Υ/Υψιιοyiς στο Χ(;'(10 της

θι1ια Γης παΙlOtιoίαOΙις

t7.παίι)εlX1ης. Στη σημερι lrή εποχή τιι)\' ΜΜΕ t'iltlt ευριπιιτα ΠΙΙ{)(ΙΙ)ι;7.τή η τερά·

• για

(πια ιnχύς ω/ι βι:ντεο (;.'.(11. της τηλπJι.ιuσιις κατά (ΤιI\'li..τεια) για τψ ιΠQιYQtlφή

ιt\Wιι(bύ\' ι.γ.lηυποιηΓιγ.ιί μ(\\1) μ ε χρήση γ.εΨΙ~'OΌ ή ει;ι.6ως

}1:l")\()TIύ\I οε σffiση με τη\' α \,ύ}'1nιοη ή ιικρ()α(1η μέοω ριιδωψό\,l')ιι.

11 σι.έση του

%Όύ βίντεο t'δωσε νέα (όθηση σης ΙΎ[αριιοΥΈς πιιλυμέαω\Ι τα τάι:υnιία χρι)\,ια.

• για

\u προο()έΟΟlJμ ε ΟΙ μια εψιρμιιγι; ro «ί\ξιον Ειπί» του

•

\'(1

Micιn,OΙi .

•

\Η εισαγάγουμε

...... . . .

~

"~ ο

t:,tt ηχιιτικ6 ιιπι)ππαo/ιu με τη q:ιωνιί του ποιητιί που απαγ-

γι'λλει το ποίημα

• νιι t1'σωμαrιixJovμε ~'\tι βί\'Tt'O - vτoκoψ6'TO, 6ποl) ο ί(~ως ο ποι ητι;ς ι:ιπαγΤο βί\τt'O εμJ7λοvrίtει. βι).τιιίJ\'H, Ι\Κλμι,ιτοποιεί κω ΠΙIΟIΙΙΨ,ΙΙ t:μq:αση οε μια

Ι'"ιιιιn/ι ,ι;ιι/ι
,νι/.ο
,
, ,
..,
'
Κι'f:!Η' ΚιίιιnΙ-ΙΗ)Ι\11 Xt!//lIl/lf: εψ1ΙΙΙ/()Υη· nQooθt'rn (παλιομο. πιlOκu).ει θtτικη ι~ι/(Oωη χω αΙ1\τιλη στην

ωΙΓο'ιις :'ιι/ τιιv ;Τ).ΙΙΙΓο1/111/ ιπ1ιv ι"Ιλ1ιφl.1\nη ωυ χρήστη. Με τιι\ι ΠΙKx1f)ήκη
\ '(1

t'1); ΠΙΚ)ΟΙϊ< τικά επιλιγμι"ωυ cιπooπιί
κατα\1)ιίι,l/;;Ι καλύΓερα ι~υ μιr'ψα, παρα
;:ωλo"λ'ι)\ιrιις ΓΙ) (δω το rtΎΟ\ύς γ.ω
6χι, μια απλή πε(ΙΙYιιuιrή μ έσω του γ.ειμέ11J1Ι.
Υιτάρχοl.1\Ι διΧ) τρόποι με τους οποί

οιις μπορεί \'U ε\,οωματιιΙ)ει: το βΙ:,τω
οε μιu πoλι,Iιεnική εψψμοΥι;:

«)

Βίντεο ,Τl:ρι cχομit'οv

Παιιl:χει

ιιιxιιιισrιΚ Ι;

,τλΙ/(Kxμ5ρrισιι

χω ζΙΙNraνειJει μια εφφμΙΙΥή. Για το

λι'iγo ιιιπιΙν Οα πιιέπει ΗΙ τοπο{)αείται
(πα οιιιιπά (Τηιιείιι της παροιχιίασης και
τα tLι7lΚ1ΠίιOμιιτιι

\'{/

ή (χκι

Γεχ\ηλογικά επιτεύγματα, βωμηχανική

β) Χρηστικό βίντι:ο

Τα χιι//στικ(i tLι7lΚ1πάιιματι.ι {Ι{\ΤLυ ε\nιv/ιιπιv \tl\'ΤUΙ στις εψJOιιοΥΈς για καθαρά
λειroΌργικούς λιίΥοιις και πt"(Jιλαμβι:Ι\\JV\Ι

• οδηγίες πλοιίγιιοης και πλι/(ιι)φ,J(ιίες για rv χεψιομ/ι

}'Ι;'λλει το ποίημά του.

ημιι,lιιι:"ι (χΙllιιιτιΧlί /kvτIιJ). αμαroς βί\τιο ΓΟ αΥ.{ΧΧΙΓή(!ιο μπορεί

στηριοnίτων (φιισικιί (r<jt\~)tIt.'U.

JTIIJ. ι;πλoκιvν διιιδιγ.αοιιι)\'

• για τη r)t/JHO IJ(lyia κατι1λληλης ι~ιιίOι:o//ς.

συ\'()ΟΟσουμε το κείμεl'() με μια φωΤΟΥριιφία τοιι ππιητιί

ιψιιιιιογιι ",(Χ) Μιι ίοιι," της

την επι"/)ειξη ή ιt\Ύιλυτιχή παιιιιιιοία(ιη

παικιγιvγή ηύς π(κ/ϊ6Νος. ωωτεριχιιί χιΟ(ιι/ι μoooείιvν)

ΙΎΙ εισαγάγο υμ ε i \'(l ιιιτλCΊ κcιμε\'() που fAι ιTfQ/tXIit το ποίημιι

αλί\1 'ς ιιπιί nμ' IToλι ~ιωικιι

(/Το χιιιl)ιιί των ι \~)ιιί \1ιιν

• για την πιιροοοίιια/l Ι ΙΠΟ(JΙ%'fίι\ι \ΙfOχoψέ1ιτιv\ι ή μαιιτV{ιιιίJ\' σlJ!./{/ 'Ι'Τιχ(ι)ν
α\fJ(ΚΨΤΙrJ\Ι που ικ\nυ\ι ιι)ωίτι{κ) κι\ιος στlj\Ι αNρμoyιj

ΨΗιταπτείτε ιJrι θέλουμε

A ωι~l/ί ι/Ιι ντω .7ΙΊ,ιιχιψf \1)t ')

\τι επt'ξηΥι}lλJm ι κuΛ ιπτρα δΙΙΙ'1\ύηrες ι1'\'Οιες. οι οποίες δt,\, JIJTo(,ιom' \ΥΙ

βΙ:Vτω Υ.αι τω,' vπoλoyιστιo,' είιυι ΙΤ,(t"rιΥ.fί Π(ΙΙXXrαrιι χuι η εl'οιφάτωοη ψηqιια 

NoμπεMnτα ποιητή αιιχιαέα Ελιίτη. Έχουμε τις CΞΙί; δυωτδτητι:ς

.... :Στην ι(ιψ/Τψη ιιlλί\1Ι το
{kvrn, μιι ς κιί\n μ ιιι πι"('οι:,,/Ι."Ι

• για \u ΟΟθεί Ι1ιqασι/αε (1wιaA(IιJI t~'(t στοιχεία. που σχαίζο\ται με το ΚOI:Vιo

τηλει5ρασrις. του Οεάμα τος. της oιχιuκιjς ψιrια-γιι!γίιις. τrιιl' εJTιχειρrίaειv,' xιtι της

εί\ΗΙ επιλtγμt~rJ.

Χι,ιιοιμιιπιιι είται Υια rιως; εξι;ς λιίγοιις

των πλιΓ'<τικιΙ\Ι. ΟΙΨΥίες

χρήσης ιί άλλα οτοιχεία t1~j; ΠΙΙΙ)Υιιι1μμιιτος

• αλλαΥιί πλΙ:Ι"ύν Υια ΓΙ/ μετύ/k.ισ// απ6 μία ιo.tjrIIrιι στην επ6μενη
• ειοιιγωγιί κί''1ιοιις οε τίτλους ιί ΙΊΚΙ)\1δια που χρησφοποιι'ί t'ttι απόσπασμα
βίvτω.

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

5.1

Κεψίλιι(()

2:

Πι ι)ι:ιμιχιί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι ~,lν

Ψηνιαχό {Jί~'Τεο

Το παυαδοπιαΥ.ΙΙ αn!λΟΥικιί βίντεο Ιχωίζαω σε μια ι)ιαδΙΥ.ασία ιιμοια με αυτήν

σήματος γί\'fΤαι απι) την Υ.άρτα σύλληψης βίντεο

(video

ΗΟΙ- xo'ημαroyιιαφιY.ιVι- ταη'ιιίιν. Η τω νία βίντεο πχηιιατίζααι ΙΙΙϊ6 μια πειιιά δια 

caprure cιιrd). Στη συ\'ι;'χεια τα δεδι:ιμΙ"'α ιιιτοθηΥ.εύο\,ται

({'OρετικιVν

στο δίιJY.o σε έ\'α αρχείο βίντεο, το οποίο μπορεί \'α t'Πεξεo

ft x6\rvl' που πιJO{Χtλλoνται

στην οθ6νη χαι λl;γο ντω Υ.αρέ

(frames).

Η

δημιουργία της ψεvδ«ίσθlJΠης της κίνlJΠης οφείλεται πτη φυσιολογία roυ ματιού,

γιωrει: ποοσΟέΤΟ\'Τl1ς ή l1ψiΙΡΙV\7l1ς %oμμάrια, εισι:ιγι)ντας

η οποία επι τρέπει μιιι Υ.ίνιΡη ι{'«ί\'ααι ομαλ ιί %αt συνεχής (iίJlI

εφέ

ταχύτητα

(L\tnirvaIj;

των εΙΥ.6\ιων βί\'ΤfO εί\'αΙ

24-30 %atJi το

morionJ, 6τα\ι η

δευτεoι)λεπro (i(ιs).

Η προσπίιθειιι σύγκλισης των τεΧι'ολΟΥ/(ίι\ι της πληοοψJΟ/,Υ.ής Υ.αι του
βι:ντεο ι;'χει πλέι)\ι Ο(ιατιι α.τroτελέσμιιτα. Στο εμπ60ΙΟ y.ιrl.'λof(x){Iom, ψrιφιιικές

βιντω%άμειιες οι οποίες

JIjTooom'

\'(1

συ\'δεΙΙoι.iν (φεnιι με το\ι υπολογιστή Υια τl/\'

ή

τίτλους

%f1t

ι)ημιουογιίι\ιως ε\ιι.ιλλαγές πλά\tnν

(rrdn~·ίri()n.~).

Η ψηφωποίηοη τοι} σήματος βίντεο ΧΙ1(Ια%τηρίζεται
απιι τις εξής παι){/μέτρoιJς :
α) Σvχ\'ότητα δcιγματoληψίας (~ΊmιΡlίπg

rdre).

Θα πρέ

11\'11-

πει η συχ\t1τηΤα ι')εΙΥματοληΨι'ας \υ εί\υι διπλ(iσια (LιT(j τη

JIt'1'εrUt η μεπίδοοη τηλωπllΧΙΙΙ! oήμαrιις %ω η xorαγραφή βίντω \υ εί\ΎΠ ι)ιαδι 

μέγιιπη συχ"ι:)τητα του σrίιιατος, ι1χπε να ι;'χο υμε ιχα\'Ο

καοίες α.ΠιιχλειΟΤlΥ.ιJ ψηφωi!iς.

ποιηΤΙΥ.ή πoΙCΊτητα σιίματος. Η μ έγιιπη συχ\Ότητα του

καωΥοαφή του σήματος απευθείας στο ιτ/ληοι) ι)ίσ/.!.λ Σω επόμηΗ χιιι:)\ιιιι

Αι- f:ιt'λοvμε

\'(1

ε'l'οωμαΤιιί

οιιυμε βίντεο ιπ μια εφαρ

αποοπάοματα

το αμειιιγ.ίt\'ικoσooτημα NTSC, Όμως μποοούμε \'α ι'χουμε έ\'t( (L\'txr6 ιιιτο τέλεσμα

ιί

\'α

βίντεο

(c/ίp

tΊooyάyoυμε

ι){/ση ή {Κ\ιτωι)ίσ/.ους. Απο

σπάσματα βίντεο v.ιTIJuxOVl'
διαf)tΊllμα τι'ιοιι στο Δ ιαδί
%αι IIjTOUoιJv \Ύ) xuηoIμojTotIjOoιJv χω(lίς πυo{:ίλ ήμαrα

πvευματιxΙίιν δΙΥ.αι ωμά των. Μια ειδική περίπτωση παραγωΥής βί\7fO μπορεί να

(CameranJan

για

Macinros}I. Camcorder Υια PC)

τα οποία γ.αταγοάι{'Ου \' σε τω \'ία το τι σvμ{Xιί\'ι;'ι στην οθ6\'η του υπολογιστrί (ή σε
μια πειιιοχή της). Η μι'θοδος αυτή βρίσκει ειμψμΟΥή στη δημιουργία Ι7,πωι}ευτι 
κού βί\'1ω για την tχμίιθιΡη του χειρισμού λΟΥισμικού. Ο t:Κπαιι)ωηίς χεψίζεται
το π('ος εκμάθηση λογιομι%δ πχ το

Exce}.

χατά αυ\ιfπεια απαιτείται

β) Τιιχιίτητιι πλιιιοίωv (fraπιe rdre). Το τηλωπτι%ι)πιιι5τvπo yια τη\' ταχυτηταανα·

μει){/, σιιιJ'/.ευή βι:ντω. τηλtn

προχύψει μ ε ειδΙΥ.ά ΠΙΊ(ιγρ«μματα

5 ΜΗχ και

ε\ιιίι το ποι5Υι){/μμα %ι1Ταγράφει δ.τι

συμβriΙ:\'t'ι στη\ι o(Jι)vΗ σε ται\ιίri.

Το βίvτω που πιιοέοχεται απι) ω'αλογι,%ές πηγές Οα ποέπει ΙΥΙ ψrιφιoπoιηθεI.

\Yi εί\Υll δυνατή η ενσωμάτωσή του στη\ι εφαομογή. Η ψηφιοποίηση του

Y.ιiI με

•

Η (kΙOI%II o{λ:ί\~1 ΤΟ/' }.ΟΥΙ 
ομι%()ι ' (Ίιιnι:mmιιιι

10 ΜΗχ.

\i:ωσrlςπλαισίΙΙJ\ιεί\'αt 25/(Js για το ευιιω.τωί.'κ6σάπημα ΡΑUSΕCΑΜκαι 30/(Js για

οl%ές πηγές ι)πω; {ίι \ιrεo%ά 

CD-ROM

συχωτητα δειγματοληψίας της τάξης των

\'α xurιnIJIojToIIjoovII t: έτοιμα

11\'ι.ιλογικι:) βί\'1εο απ6 εξωτε

κτυο ιΧ1ιι χαι οε

ιτήματος αναλΟΥιχού βί\7fO είναι περίπου

μογιί πολυμέσων, θα πρέπει

video)

ιixπε

2-31

15 ιp.s

......

"lJι ντωο;.:ιί'Τ1/Ι:Π/" ιιιτι;

την nιλαiιιι:ωl] aro ΠtΊ)ΙΙ* ί})οv
ΤΟ/' πιιι:ι:ιuιίμμrιτoς Α ρρΙι:

γ) Μέγεθος εικό\'ας

(image sil.e).

Το ψηφlι1Y.ό {κντω ι)ημιουΙΙΥείται στη\' πυι'ίξη

Viden I'/I!} er.

από μιιi σεψι'ί Χl1ψογιιαφι,%ιίιν (birm,Ίp) ει.%Ι)\ΎΙΙ\'. ΤΟ πιιι5rυπιι α\'ιΜvoης για βίντεο πλήρους ο&ίνης
(ΙΊιΙΙ

.Kreen)

λΙΙYΙΙΙJς
ιτυνήθως

εί\υι 64ΟΧ480

XIV(lIjrt%rJTIjrα;
το

ένα

pi.\'el

αλλΙJ για

χρησιμιιπιιιείται

τέταρτο

της

οθ6νης,

δηλαδιί JItrfθo; 32ΟΧ24 ο.
δ) Χρωματικό {Jάθoς

(c%r defJt}J).

Το

xtxvIlartY.cJ {Χιθος %αθορίζει την ποι6τητα
της ε/,Υ.6\'ας βί\'ΤnJ. Όπως εί\'αΙ ~)η γ\'ω

στδ, Υ.αθορίζεται απ6 τα

bir που χοησψο

ποιούνται για τη χ('ωμιιτι%ή πειιιγιιαφή %ά()ε

"νίιkoιΊίp~

pixe/. Μια ει%ι)\ti τω\' 8 bir αποδίδει 256 XtKVμαω, με 16 bir ατ[(x)ίΙ'x)\'1αt 65536 %αt με 24
bit 16.8 ααrιιμμΙίΡια χ(κίιμιπα.

ιυ-ΝΟΜ

ιtΠιί το

"clipmedia"
της

M llcmmind.
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5.1.

Επεξεργασία ψηq:ιακο ύ βίvrεο

Η προετοιμασία το" IΚvrt:o για την εισαγωγή του (ίl;: μια εφαυμΟΥή πολυμέσων
περιλαμβάνει τρία στάδια: σύλλ ηψη και ψηφιοποίηση βίντεο απCΊ ω'(ιλΟΥικές

ΤΟ παχέτο

•
•
•
•
•
•
•

ατάδια εί\'αΙ εξίσου σημαγrιx(1. το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παροοοιάζει η επεξερ
Ύuοία του βίντεο. Η eπεξεoyι.ιoία ψηφιακο ύ και αναλογικού βί.ντω εί\'(lΙ πιφό

ixn

t:\'tt σημιι\'Τικι) πλωνi:κτημα.

Επιτρέπει την άμεση πιχjσ{Ίαση σε οποιοΜίποτε πλιιίσιο του ιιοχείου. ιι\ιεξιίιπηnι

ιtπδ τη θέση του. Σε l1\'ΤίΟεση το ιt\~.ιλoyι%ι) βi",τεο εί \'(1Ι Ύριιμμικι) χιιι

εί\υι το πιο διαδεδομέ\'Ο εργαλείο, χαθι.ίις υποστη·

ρίζει

ΠIJYές, επεξεργασία ψηφιακού βίιτεο και συμπίωη βίvrεο. Παρι:.Jrι και τα τρία

μαιες (}ωδικιωίες. Όμως το ψηφια;ιΔ βί\'Τω

Adobe PrenIiere

IJ ()ιιιδι,κιι

σία ε\τοπισμού εως πλαισίου χρο\'ο{Ίόοα.

ψηφιοποίιιπη α\υλΟΥιχούβί,νΤεο
επεξει)γασία ψηφιακούβί,\7εο
επεξει)γασία σαΡΙVΜέ\'ΙΙH' εικό\ιιιν και ()ιαφω'fΙΙV\Ι
fJTεξειιΥασίιι αρχείω\' I>JIoro.sfIOp κω

/J/U.srri!tof

ειοιηωγή ,ιnimaIion κω Τι1Ι ι'ιιιι\' QIIickTime

ειοαγωγή ψlJ(fiιωωύ ήχου
συμπι'εοη ψηφιακοιJβίvrω.

Τα ΠΟΟΥικΊμμιπα επεξερ'/(ωίriς ψηφωκού {1ίιι τεο υλοποιούν πολύ ειr/.oλα τη
διαγραφή ή τη μετακίνηοη πλαισίων με ενέΡΥειες αποκοπής (ωη και t:.ιΤIY.ι'ιλλιιπης
(pa.~te), ι'ιπως οε

t'1YJ

πρι.'ιΥραμμα t:.ιτεξερyααίας κεψί... ~ιυ. Παρ{ιλληλα εναωματιο

\~ιυν ει&κ(ί χαρακτηριστικ(ί που διειτ..ιολιJ\\ι!JV την t:.ιτεξψ}υo{α και δί\nυν
εΥ..πληκτικά αποτελέοματα.

α)

QIIj('k Time

Α\~J.πτύι.f:lηχε απι) την

Apple

Υια την

παΡΟΙJQίαση IΚvrεo στον υπολογιοτή

fJTιτρέπει την ολοκλιίρωση ιίχου, κειιιέ\'Ου,

unimafion και βίνΤεο TclOO οε περιβιiλ ·
MacinfOsfI 600 και ΙVίndοws. Επιπλέον υποστηρίζει το συγχιιονισμό
(inler/eaving) των σημάτων βίντεο και ήχου σε μια εrrαωιoγTί. Δ εν πιιοϋπσθέτει
ειr)ικι) εξοπλισμ6 ;ι.ιιι τρί-χει l1\ιεξάοτηnι α;'"(6 εrrαωιoyές. Χ ρψιμοποιείτιιι fJTiarI;
για τη\' πιφovσίασηπoλυμέσωι' στον ΠαΥ..ιόσμιο Ιστ6 (Web). Χυηοιμοποιεί αλΥό·

aqxiiuεoIj τω\' πλιιισίων που t)t;v ει:\ΥΠ απιψαι:τηΤι1

λο\ι

εισαγωγή \'t'ιov πλαιαίων
μετακίνιιπη πλαισίων (πΙ) αρχείιι
υπέρθεαη τίτλων και ιmimlJtion

σιryχιoνεooη και μοντάζ διαφορετικιον αρχείων βί,ΙΤΕΟ

(ΙιΟμους συμπίεσης με λ6γο ιιπδ 5: Ι ως

προσθιίκη αλλαγής πλά \Μ' (dissoIve.s,

wipes, spins)
προοθιίκη ειδικιον εφέ σε fIx6\'f; (twisting. ΓOraring, zoonJing)

25: Ι.

{)) Audio Video InlerleiJved (Α νι)
Eί\ΎJι η μορqυποίιιπη που U\'U.JΠIJχOηXf ιιπδ τη Μίcrσ.sοi"r για τηι' Ι'Υ.τέλωη συγ·

πιιοσθήκη μουσικής και ηχητιχιό\ι εφέ
ιιύθμιση και συΥ-,(οονισμ6ς ήχου και βίντεο

χρονισμέωυ βί,\τεο και ήχου κιιτω ιιπ6 το πεοιβάλλο\' τω\'

φίλτοα ελέΥι.ου Χίκψαηκής ισορροπίας. φωτtι\X)τητας κω ιητΊUωης

εξοπλιομιί. Τα δεδιιμέ\n IΚvrεo και ήχου εί\υι αιrrι.ιιονιομέ\'(ι και α.ι70θηχεύοvrαι

ειδιχιι εφέ μΟ{)((ηποιήσεων (morp/Iing. b/IIrring. distortion.s)

οτο ίδιο αρχείο. Υποστηρίζει βί,vrεο με rαxι;τηTα

Η υλοποίηση ψηφιιαού βι:ντω αυξ!ι\'fΤαι με Τι1χύΤι1τους ρvOμούς κω ()εν

περιορίζεται απλά στο χιι)ρο πολυμt'r1ιιιν αλλιι t:.ιτεxrείνεtαι στο χιι)ρο των ΜΜΕ
και τοΙ) θειΙματος. Ο ιιρος επιτραπέζιο

yi\'f1UI

video

(De.~k Top

Video-DTV)

αρχίζει \υ

ωΡΙJΤf(J(L προοιτιις και περιλαμl*1\'t;;ι τις διι'ίrμ)ρες δωδικαοίες ψηφωκής

επεξεργασίας ταινιιον βίvτεo. Τα πιο δημοφιλή εργαλεία fJTιμέλειας βίvτεo εί\υι
το

γασία και απιιθήχωοη ψηφιαΚΙΙΙJβίvrειι εί\υι:

χωρίς την α\'(ίΥ"η πρ60θεroυ εξοπλιομού. Eί\vι μια τε-χνολογία λογιομικού που

Πω ωttλ υηκι,( έ\Η εΟΥαλείο t:.ιτεξεOγασίας 11ί Ι'ΤεΟ fJTιτρέπει

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΟΙ XV(ltIireQE; μιψφοποιήοεις ((ι)πnαι~) που XρlJQΨOπoιoιJvrαι για την επεξερ·

Video Machine, Fu.sion Recorder, Vide05hoJJ, Adobe PrenJiere. Digira/ Video
Producer και Media·5tudio Pro.

15 I~· αε ένα μιχρι) παριιθυρο
\v εxrελι'σει ταινίες βί,ιπο

της oθcίι'ης, ενιό με χρήοη ειδικού fJTιταχvιτή μπορεί

με oιr.f.\vrIjra

30 t'p.s.

Windows. χωρίς ειι)ικ6

Ο;.:ιίαμο; των πολ,'μι'ιιΟ/ν

Κεψίλιιω

-

_ . ", ...,",••
''''-

ι::ι

2:

Πι l)ιιμιχ(ί {/τοιχειιι των ,τ{!λlιμι'( ~,lν
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ΤΟ! ',.

3: Δ ιω)ιχιιυίιι

,..
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Σιομπίι:ση βίντι:ο

5.3.

σοι)ι έχετε παυαXι)λoVΘήιπι βίντει) (ίτην ιιθ<ίνη Τι)!, ωτ()λΙ)Υι(πή θα txεrr (L\'(1(J(()-

τηθεί γιατί

1J ποιότητα της εικ6\,(lς είναι τόσο χαμηλή. Η u"w6cpEιrr.T" aιrrr.Uta"

ω::ι) βάf:Ιος. Απι ί την ι'ίλλη μευι(ί &ν είναι συχνά απαραίτητο \'(1 χρηαιμοποιείται

με την τηλ ε6(Ία(1η και το οιχωχό βί.ιτεΟ, που έχουν μια ιστορία περίπου 50 Ηιίιν,

βίνΤεο πλήΡOJJς οθι)νης. Έ\υς (lV/;y'Tι); περιιιρωμι)ς της πoιι5τηrας της εικι)νας ΧΡ11-

..

f!i

ItWiAO;I1/ ωι' IlC;t'fk)!,c: ωι'
πιιι !(ι(}ι''ι}ΙΙ!' ιπο οποίο ;rι;ι, ~-ΙΙίλ 
λεrαι

αιμωτοιεί τι)

εί,uι απλή. Η τηλεόιιασηπαοοοοιάζει ιιπλιιJς μια ΟΕ/οά χρωμάτων που συνθέτουν

(lιroiItXJIj;

την εικόνα. Δε χιιειάζεται \'11 αναζητrίσει τις εικ6\ιες σε %ι1ιτοιο αποθηκευτι;ιΔ μέσο

βίνΤω μεμιογάλο 6Υ/.Ο, χωρίς να λάβουμ ε υπ6ψη χαι το" ιίχοπου θα περιληι:Ρθεί.

\'(/

τις επεξεΟΥΙΙιπεί. ιixπε

\'(1

Πι1ΡOιυωσroΎV στη\' ο{)ό,'η.

Τα τεχ\'ολογικά προβλιίματα που υποβαθμίζουν την πoιcJτητα του ψηφιαχού

Τα πι)(Ίγμιπα είωι ι)ιιιφοοετι.κι'ι στο Ψrrrtι1κιj βί\ιrω χω τα πολυμέοο . Τιι

βίνΤω έχο υν περιοριστεί σημανΤικιΊ τα τελευταία χρόνια με τη βοιβεια τεχνικ(ίι"

ιιοχεία κιπαλαμ!Χι \υυ\' μεΥ{ιλη χωρητικδrητιι. που εξιφτάται απι) Τη\' ταχύτητιι

συμπίεσης των oΠΤΙΚCJακovστΙΚΙίιν δεδομέ\ιων. Το λογισμικ6 που χιιησιμοποιείτι.ιι

ιι\'ωiωσης. το μι'γεΟος και το χικυματι.κό β(ι()ος της εικόως. Η Ι:ΙΠriιτούμενη

γιιι τη συμπίεση.aποσυμπίεση δεδομιο'νων βίνΤεο εί\'(lΙ γνωστ6 με τον

(Coders-Decoders).

χιvρηΤΙΚMητα γω την απιιθή-ια::"Χ1η H~)ς α(ψ:ίιιυ β/ντΗΙ δίνεrαι απι) τη σι.έση
Xωρηηκι5rηTα (bίι.~)= ((I~)*

ιίποι}

Fη

S'(pixel)o\C(bitIpixeJ)* I(~'e(:)

ταχιίτητα α\'(L\iωσης πλαισίων σε {Ρ.;;.
το xρωμαrιxιί Ι*lθος αε

S' το μίγεθος ε/χιίνας αε pixel. C

bit/pixeI κω t

Για παριΙδει γμα, η ψηφιωτοίηι:J11

η χρονικιί διιlρκεω της

Μποοείτε \'(1 βρείτε περισσότερες πληίχ)φ)υι:ες σι.ετιχιΙ με

Οι αλΥόρι()μοι συμπίεσης Ικ\'τεο λειτουυγούν ω'r'φεοο σε ι)ιιιι)()χι.κές εικι)"l'ς
χαι γι' ιωτι) oωμιiζ(ηται ίnferΓr1lme. Η συμ.τι:εση βασίζεται στη\' κιιταγιΧ1φή τω\'

διαφιιιχ(ίν μεταςι! πλαισίων. Σε ένα απλιιπoιημί;~) αΧιίμα ι)ι εικι)νες βίνΤειι αποτε

J

δευrευολt':irτου βίντεο

μιγι'θους ε/ χ6 νας 64Οχ480, χιχοιιατικού βάθους

24 bit

κω

συχ,,6τητας

avaV/;'tooII; 30 {ωmesΛec απαιτεί χωρηΤΙΚcJτητα
της τάξης [(Οι' 26.4 Μ Β. Α vrcJ δε δημιουργεί fIcJ"O προβλιίματα
ΧΙOιιηrικι) τητας αλλά και μεrαφψάς [(0\' IX'I}oIIi"tO\' απ6 το
απoθηκευrικ6 μέσο ((f'/.λι/{ιό ι)ίσκο ή CD-ROM) στην oθ6VΗ
του υπολογιστή. Με αυτές τις ΙVΤαιτήσεις α\αιυσης Ε/.κ6\Υις

fω δεvτειιόλεπτo βί\τω Οα χιιεωζΜαν ταχύτητα μεταφΟ{l(lς

λούν ένα Ι1!Jιπημα απιί πλαίσια 'Υλειδιά

(key

Irnme~) χαι πλαίαια διαq:οριvν ή

πλαίoια-Δiλ rα (Δ -Jί-dΠιe.~). Έ\υ πλαίαιο-Χλει8 πευιι'χει μια πλήρη βασική εικι)να
και αvαv/;Ίvγεται κάθε
μεταξύ της

15 πλαίσια. Ένα πλαίσιο-Δέλτα nrQIfXH ης διαφΟΡfς
rUflOI}(J(l; Υ.{!Ι της επ6μενης ει Χ6 \υς βίνΤω. Κατά τη φiση της συμπίε

σης επιλfγoηαι, μfσω ειδικιον αλ'γορίθμων. ΟΙ ει κ6vες-κλειδιά και δημιουργού
νται οι εικδνες -Δέλ τα. ιvτό πι σύΥ..<υιση των διιιι)()χ/,κιΙΙν εικ6\'/Ο\' βίηεο. Κα τά τη

ι{'άση της ιvτooυμπίεσης ο επι'ξευγαστής επω'αι}ημΙΟVQγεί ης αρχικές εικ6\'ες ιvτό
τις εικι)"l'ς-κλειδιι1. αqυύ συ\ιυπολογιστοιίν χαι οι ειΚι)\,I;ς-Δέλrα .

Έ\Ης

Εί\ΥΙΙ επι()υμητι) \'ιt έχουμε μι,κιιό χιιό\n συμπίεσης κιιτά την ι.t\Uπτυξη μιriς

rαχιις αχληίχίς δίσ/.ος ,5ιαθiτει rαΧΙίτητα μεrαψ,ιιx'ις μίχρι ιο

πολυμεσικής εφαομογής. Πειιιουίζι)\τας το Χίχ)ω ιιποσυμπι:εσης Κιiτά τη\' εκτέ-

ιΧΊ)(ψένω\'

- - . . . , , . . . - - --"''''''''

600 codec

λογιομικι) συμπίεσης {)ί \'τεο στη ι)ιεύΟυ\'Οη /ιιΙΡ:/Λνww. CοdecCenιrdl.com.

ταινίας βίντεο σε .<;eL·.

. • ,.. "., ,,'φ -

1/4 της oθιiνης(μιγεθoς 32Οχ240ΡίχeΙ).l*lθ()ςχρι,~ια τος 8 biI χαι ρυθμι)
15 {rJmes/:;ec. Α λλά αΧόιιη και η χαμηλή πoιcJτητα δημιουργεί αρχεία

θα αας απoyoηrεάΊει Υια τις δυνατότητες της ψηφιαχής τεχνολογίας. Η εξήγψη

ούτε

Η πoιιίτηnι ω"πρι ~ιλλ(ίμl:' 
\'(ιι' \τω ι'ί\ΙΙί ιιντιστ(!(Κrιις

Σε ποιΙπο επίπει'>ο η λιίση ει:\'(Η η δημΙΟVQγίιιεικ6\,(1ςβί\'Τεο με μl;φι.)τειχ) χρωμα

(d1lf1l

fr,Ίn.~{er Γ'dfe) της τι'ίξης 26MB/.~ec.

Μ RΛec χαι κατι'ι συ\iιτεια χιιειιΊζεrαι τoυλ(iχιατo

3 δωτειχ) 

λEπrα για την πα(χ)ιχιίααη Ι δωτε(χ)λέ.ιττου με την ανι:ιλυση

που Π[ΧΧΙ\'αιΡέιχ.ιμε. ΑνΤίστοιχα Ι'\'ας

οδηγ6ς CD-ROM μ ε
Kbps= 4800 KbfJs) μπορεί \'α μπα 
({'fOI,! ()ιΊkιμέ\'α με ταχύτητα 600 Κ B/.~ec. δηλαδrί θα χιιειαζ6ταν 45 ()ευτεο6λ επτα. Σε καμιά πεOίJΠωση ο οvOμός παιιου
32πλή ταχύτητα (32Χ 150

λεση βfλτιιίι\'ΠΙΙΙ σημω'τι.κι'ι η ποιι)τητα πιιιιουσίασης του Ι'ιί \'τω. Α νάλογα με το
χιχ)\'() συμπίωης-(l./ΤΙ)(Jυμπiεσης ,5ιακρίΗ)υμε Μη nmoJJς αλγορίθμων.

/) AaIJfIfIεT(X)! αλγι)ριθμοι
Έ \υς ι:.ιλγ6ριθμος συμπίεσης χαρoxτικιίζεrαι ασύμμετιχις ιίrαν Xρειάζεrαι
πψιααιίτε(χ) x(x)\n για τη σψπίεση χω λι γιι τε(χ) για την αποσΙ'/lπίεση. ΟΙ ααιίμ
μετροι ι.ιλΥιίριθμοι εί\ηι Ιίλεδιααμι'\ηι ι,'/ιπε \'(1 ΕπεξεΡΥιΊζονται την ταινία χαρέ

σίασης ()ιΊkιμέ\'/O\' βί\τω στην οθόνη ΙΧΎ μποοεί \'α υπειvΧιί

καρι'. Έ τσι. παράγουν χαλύτερη ποι6τητα εικ6\'ας και ι'χουι' την καλύτερ η

\'ει το ουΟμδ IIεTd()()(JIj; του ιvτo()ηκωηxoύ μέσου.

συμπίεσης.
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2) Συμμετρικοί αλΥΙ1ριθμοι
Έ \υς αλΥΙ1ριθμος (ωμπίεοης λtγεται συμμεrρικιίς. Μαν οι χιχ)νοι αιψπίωης

5.4.
.

αποουμπίεσης είναι ίδιοι. Έ ως συμμετρl%ός αλΥι:ίριθμος ιτυμπιt:ζει την εικόνα

xaTfv6fiav

από τηγ πηγιί. ιιιΡενίζοντας έτσι τηγ ανάΥ/.η τεράστιας χΙtΊ(JηrικόTη

2:

Πι ι)ι:ιμιχ(ί (/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν

Χαρακτηριστικά καρnΙJν βί~'τεo

Η ε1'OΙVΜ(ίτωoη βίντεο οε μια εψφμογή πολιψέοων είναι (Lιταιιαίτηrη. Η κ(ίρτο
βίντεο αποτελεί τη

IIcnvoo ψηφιοποίησης. που υποστηρίζει μετατΡοπlί του ανα

λογικού σιίματος βίντεο ειπόδουοε ψηφιακό, επεξεργασία ψηφιακού βίντεο. ιιπα

τας αποθιίκευοης. Οι αλΥι:ίριθμοι αυτού του είΟΟυς θοοιάζουν το μι'γt'θoς και το

τΡοπlί του ψηφιωωύ σε αναλογιΧό οlίμα για τηγ καταγραφή του από

ρυθμό των χιψΙ ιiισrε

αναλογικούβίΥΤω.

\'{/ ππύ..(ουν ιιιτοδεχτή ποιότητα ει,κό\'{/ς.

Οι χάρτες {κντω λειΤΟl.ΙQγούν με υπέuθεση
μοποιιΙΙντιις την χάιιnι οθόνης

( VGA )

(overIay)

OLv:r"r uli;

του σήματος {Κ \ιτω. χιιησι

του υπολογιστή. Η οθι)νη συωt:εται πάιtύ

στη\' κιιρτα βί\'Τω με τιχ)πο ιόιπε \ΎΙ εξασφaλίζπιιι η επικοι\n1νία μεταξύ των

δύο xιιorιίJV. Σ uvrίΙΙως ()ιιιθέτου\' ειδι,Χό επεξεΟΥιωτή (acceIerdιor ή

coproccessor),

έroι (όστε \'tι ιω~.ί\Hαι η τιιχύτητα επεξεOyιωίrJς της ει.κό\ΎΙς. Πιχ)κnτω για έ\'α
ει&κιί oλoκλΙΙΙXVΜένo κύΛωμα. που n'σωμιιτιιί\Ηαι (πην XIJurα και υ.ιΤοσΤlJQίζει
συμπίωη

M-1PEG ή MPEG οε μορφή

υλικού

(hIJTdwlJre). με μεγιΜο λι)Υι) πυμπίε
video δεν ενΟωματιV1'ΟΙJV 'IlIJnxt';
'IlIJTIxfvv α;οομι'νων γίνεται ιιι'σω της

σης (της r<ίξης /ΟΟ: /). Σuvήθfυς, οι x<ίρrες
δU\'{/τότηrες χαι γι' αυτό η έξοδος των
κάρτας lίχου.
$:ι πρέπει

\'{/ σημειωθεί ότι υπάρχουν xrlorr; βίντεο που διαθέτουν bt'xrII τηλε
\'{/ λαμβ«\'Ουν χαι να αποκ(ΟΟιχοποιούν τηλεοπτικό σήμα

οράαεως και μπορούν

μt:σω %ι"(ιαίας. Η ε.;Τιλογrί κα\'(/λιιιιν γίηπαι με ειδαό λογισμικό που συ\'Οι:)εύει
η/\ι χάρτα. Οι συ\ιηθισμέη,ς κάρτες ('JiX()\'TαI χαι τα ()ύο τηλωπτικά Πίχ)τυπα. το
αμειιι.xιt\'ι;.-..!5

"''T5'C και

το εV{Ηιιπιιί,κ6

ΤOV\' ΙΧiδιο({ΙΙιΙ\'ΙΧιj (')ι'χτη χιιι

teietext

PAL.

Τέλος υπιιρχουν Χάοτες που διαΟέ

n'nrιιματιιJωU\' Πίx'jσ()ετες ι)U\'ιπΜητες όπως

χιιι δu\ΥπΜητες τηλεχειρισμού.
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ΑναΚΕφαλαίωση
Η ειΧόνα χαι τα γραφικά είναι κV(lίαρχα οτις υπολογιοτικές χαι δικτυι:αές

αυτή έκαι'l' ε ιrΔιλη τη μεrαψι(x] εl%ι)\'(ι)ν μεταξύ διαψψετι.κιιίν ε({ΧφμΙI)'f/)ν. Α ντί

εqvιψογές. Η iOEυlU των διαδιxαoιιVν μάθηnης έχει δείξει CΊτι ο άνθρωπος α({Ο

θετα στο χ(ίιρο των

/ιοιιάνει τις πληρο({(ψίες κυρίως μέσω του οπτικοι) ερεθίσματος.

ΠΜΡ μέοο από το περι{Χιλλοι- των

If ει'ιJftΊμάτιooη

γοαφικιον σε μια εφαρμογή πολυμέσω\' δεν εί\'αΙ απαραίτητη μόω για την πειιι
γοαφή της πλrιι.)()((XJρίας υλιχοι) αλλά υποστηρίζει επιπλΔη' και την αλληλεπί

PC μόλις

τα τελευταία ΧΟcJι-ια καθι ε()( iι{)ηκε η μO()(poπoίηnη

\Vindow.s και

αποτελεί ίTocJrvπo για τις χαρτο 

ΥUαφικt'ς εικόνες.
Για την ω,(ίπτvξ'η μιας πολυιιεΟlY.fίς εφ:ιρμο γιίς

Oif..(\U απαιτεί ται

lU ειοίιΥουμε

rXJ«OIj χρήσrι/-εψφμoγ,ίς. Στο χ(ίι(lο τιtΊ\' πολ VΜέσω\' χρησιμοποιούνται γΙJ«φ/·κά
ή ω::ιj\'ες είτε σταηκές ει:τε χl\'(ιύμη'fς (πιιοοομοίωση κί\'ιΡης - animlJtion.

στο\' υπολογιστιί εικ6γες από το φοο/.κ6 κ60μο. Η μετατιιοπή τωγ αωλογικ{ίι\'

βi",τεο)

εξής τρόπους: l"ϊιιχοοη της φωΤΟ)'(Χiφίιις ή του ω'τικεψι'\,()υ. ψηφιriκή ψιιτοΥΙΙΙΙ

Τα προγρίιμμιπα διαχείιιισης γιιαφι;((ον ()IIJIιoV{IYOV\'. επε;εργίιζΙΗ'ΤΙΠ και ιιπο
eTΓΊa: vo!JV ψηφιακές ΕιΚΙ)\'fς M~) JIO(l<{!fiIV: ης χαΙΙΤΟΥ(ιαφι%ές ή ψηφωγραφιχές και
τις διανvσμrπικές

EI%I)\'f;'

Μία χαΙΙΤΟΥ(ιαφl%ή ειχιίνα δημωVΡγεί ται απι) μία διιi

εικό\Wν σε ψηφιακές είωι γνιοοτή ως ψηφιοποίηση και μποιιεί

\'{/ yi\'ft

με τους

φιαη κιιι σvλλl/ψη εικδ\Υiς από τη\' o(Jι:j VII του vπoλoγιαπί.

Το κει:μεω αποτελεί το ιΟ'ι.ιιιιιjτειιο μέσο πλrιι.xιΨψησης κω παιιιψέ\'fΙ μία ιιπδ
τις πιο ι)υ\Υ1μικές συι'ιαΤΙιίσες στιι πολυμέοα. Ο τιι(ίπος χοήσης του κειμέωυ

ταξη κοιr,ικίδι'ον. που είναι γνιωτι'ς ως ει κιηnσωιχεία. Χαρακτηρίζεται αππ την

εξαψι]τω καθοριστικά απι) τον ηί.πο της πολυμωικιίς εψφμΟΥής. Σε μια ε({Χφ

ανάλυοη, το χρωμα τικό fXι,θoς και το μ έγεθCΊς της. Στις εικόνες διανυοματικοι)

μογιί ιιπειι-κειμ ι,'()υ το κείμnn πιιέ.ι,ει

τΜου τα οτοιχεία απεικονίζονται με γειψετρι κό τρόπο, με τη βοήθεια γραμμιον,

πι)λιιμέαων τι) κείμnn ι'χει συμπληιχοματικι) (ιι)λι) σε σλέση με rις άλλες συ\'/ατιιί

\'(/

είιυι ;ωρίαρχο. Σε ι'ιυ πλήρες ιιι;'(πημα

ορθογωνίων. ελλ είψεων ιί τόξων, Τα διανοοματικίι αρχεία παρι'χου\' δ!JVατότητες

σες, (ωτε \'α εί \'αΙ το μήνυμα ολοΧλι/()(ι)μι''\'ο. Για τη διαχείριοη χει μ ένων (/1' μια

μιγιΗJυνσης, σμίκουνσης και περιστροφής ΤΙύ\' σχημάτων, ΧΙιJ(ιίς \'α ποοκαλούνται

εqvρμογή πολυμέ(/ων έχουν καθΙε(Ί(VΘΕί τρεις μοιιφι:ς: α) Μορφή χαιιακπίιιι tΊν β)

αλλOHίιaeις. Τις εικό\'fς που χοειαζόμαστε σε μια εψψμογή πολυμέσων μποοούμε

Μ(ψφή εικ6 \'{/ς κεψι'"ου και γ) Μορφιί κινητοι) επιιίι((Όυ (PDF).

ει:τε

\Yi

τις παΙJ«γ{ιγοvμε με ε;ειι)ικευμέιn λογιαμικι) είτε \'ιt βιιούμε ιtπδ άλλες

πηγές. Στο λογιομικδ ι)ημιουιιγίας και ετrεξειιγασίας ει.κό\Υις κιιι )'(ΧiφικιiJν πειιι 
λαμβάωνται τα ειιγαλείri ζω)'(Χiφικής. τα εργαλεία σχει)ίασης κω Tri ειιγαλείri
επεξεΡΥα(;ί(ις εικΠιuς. Το

Adobe P!Joto.~hop αποτελεί 6'(ι

απιί τα πω διαι')ει')ιιμι'ιυ

προ)'(χ]μματα επεξεργαοίας εικι)\'(ις. καθrιις ι)ιαθέτει επιπλέον και τα χαρακτηρι 

ιπικι] των εΡΥαλείων ζωγραφικής ;{(ιι οχεδίασης. ΕΙΚι)\'fς μπιψοvμε ΗΙ βροvμε Οι'

Photo CDs,

οε CΙίp Απ, και οτο Διαδίκτιυ. Τέλος, οπτιχοποίηση δεΟΟμι'νων μπο

ρεί Ι'α γίνει με χατι.ίλληλο λογισμικcJ παιιαγωγιίς γραφημάτων, διαγΙJ«μμάτων
ι'οής και οργαωγΙJ«ιιμάτων.

ttno(JovjIt' εvκολιι \'{/ τα διιιχεψι 

στούμε. Η διαι}ικασία αυτή εί\'{/ι γνωστή ως συμπίεση και υλοποιείται από ειr)ικ6
λογισμι.κό. Για τl/\' πειιιγιιaφή τω\' χιιωμά τω\' στο\' υπολογιστή χιιησιμοποιούντιιι
ι)ιά((Ό{ιες μεΟο()ολογι:ες και μο\τέλα ιjπω; τα Η5Ή- Η5'L. το

RGB κω

το

CM YK . Η

α\'άπτυξη τωι' εψφμΟΥιιί\' {)IIIIΙOl.I(Jyiu; κl1t επεξειrγιισίιις ει.κό\Υις ιγινε στιιι)ιriΚΙ1.
Στο πειιιΙΧ:ιλλον των

(aniInarion) είωι

η ι}ιαδικασία με την οποία πιιoσrίθετιιι

iInim,ttion r)i\'fI

ζωντάνια στο υλικό

κι1θε εφαρμο γής πολυμέσων. Στιι πολυμέσα χοησιμοποιούιται

iInim,ttion

που

ιιπει.κο\'ίζουν κίι'ηση είτε στο επίπει'>ο (2Ό ,ιnimaIion) είτε στο χιόι.,χι (3Ό

anίm,Ίtίοn). Για τΙ/ν πιιιιιηωγή διδιάστιιτου anίm,Ίtίοn vπΙl0XOυ\' τιιεις βασικές
μt1Jr.)(}οι - τεχ\'lκές ιι) το

cell ,1nimaIion β)

το ρω!, ,ιnimaIion και γ) συωι.tι σμός τω\'

δvο πιιι)ηyt)vμΙ,'ων. Η δημιοV{ιγία T(lΙOOιrJιπαΤOΙ} ιmimation yi\'frαI με ειδl%l]
ευγαλεία και περιλαμΙΧ] \'fΙ τρία /χtr1lχι] βήμαω: α) τη μοντελοποίηση β) την Π(ΙΙ)
σομοίιοοη κίνησης και γ) τη ({XύτO()εαλιorική απεικ6"ιση.

Τα αρχεία εικ6 \'{/ς καταλαμβtnnυ\' μtγάλη χωρητικότητα. Ο πειιιορισμ 6ς του

μιγιΗJους τους εί\'αΙ walJ«irIjτo; ώστε \U

Το κιιυύμεω Ο'λό)ιο

το στοιχείο της κίWΙΣης οε μία εικ6 \'{/. Το

υ.πολΟΥιιπιΟν Μacίnlo.ς!ι χαθιε()(!ιθηκε η μο(l<{!Ιιποίηση

(JOΠfJat) P/CΓ για τα (φχεία YlJ«rpIXιiι" σε ι)λες τις εφαρμογές. Η ιιμοιιιμορφία

Ειδικά εφέ

animarion

είναι η μεταμόρι:μοοη, ιι παραμ6ρψοοη και η μετιitχιoη

πλrΙ\'()v.
Η ΧΡιίση κιιυι.ίιΙH~tΊν χαρ((κτικ)(ι) ν δί\'fΙ έμ({V1nη χαι ρVΘμ6, δημΙΟV{J)'εί διάθεαη
ιί ειαίγει μια χιουμοριστική

btrlnraOIj

στην εφ:ιuμoγιί.

If ε\'οωμάτωση φωι-ής

είιuι βασικό στάι}ιο της πιιραγωγής, καθώς δί\'fΙ ζωή στους xaLJ«xnίoE; της εr{«ρ
μογής. Είιuι όμως μια ι)ΟΟκολη διαι}ικασία, γιατί ατrαιτείται πλήρης συ}'";(ρονι

σμός της ι{'α.Ψής με τις κινήσει ς του στ6ματος. Για τη" ανατrιιιιίισταση του χιόι.,ιου
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ι'χου\' δημΙOViJΎη()εί εξειι}ικnιμένιι ΠΟΟΥΙΗlμμιιτιι

(CA Ο) Η'Ι,)

υΠΙlΙΙΧoιw άλλιι πιχ)

Υ(Χίμμαω ι)που μπορούμε \Η bIJJIιo!JQyIίO()VIIE τις εικ()"ες φυοικιο" τοπίων.

(1μιπος /1ί \'τω το ακι)()(πήυιο μπορεί \t1 κιιτιη'Οφει κι:ιλιίτει)(! έ\'α μή\'V/-ιι1. ΠΙ1ΟI1κoλoιilιoντας το ίδιο το yεYO\vj; και ιjχι μια απλή περιγραφιί μt'aω του κειμέHJΙJ.

Μια ιιπλιί χρήση της πκ()\,/κής π(lαyματικιJrl/τας στην α\Ύ1τω;η πολυμέσων

Y,--f(ίρχoυν διΧΙ τριJπoι με τους οποίους μποιιεί \Ύ1 εναιοματωθεί ω βίντεο (ίε μια

είναι να χαταy(l(ίφετιιι η πορεία του χρήaτη μt'(ί(L σε κ(ίπυιο ειχο\'/κιί κι'ίσμο και

πολυμεοικιί εφαρμογή: α) το βίντεο περιεχομέ\'Ου χαι β) το luηnrιxcJ βίντεο. Α "
θt'λοvιιε \Ύ) ε1'σιvματιmψ ε βίντεο σε μια εφαρμΟΥιί πολψ t'nων, θα πρέπει να

ιιυτ6 να παροοοιάζεται vπcJ μορφή βίντω οτην εφ:φμογιί.
Μια περιοα6τε(l() εξελι γμένη xυιίaη της ειχονιχής Π(ΊΙ1Υματιχ6τητας αποτελούγ
τα ιτοοnίματα εμβωιοης οτα οποία ο χριjστης αποΚcJπτεrαι ωτ6 τον πραΥματικό
Χ6σμο με τη χ(ιιίση Χάποιας μορφής %Ρ«\ΌIJς ή yVΑΛ ΙΙίιν

cJJTov

π(ιof*1λλoιταt οι

εικό,ιες του εικονικού πευιβίιλλονroς. Στην κατάσταση αυτή η

affoxOIIIItVIJ

αίσθηση δι!χεrιιι πλlJ()()(('()(Jίες μ6\'0 απο τον υπολΟΥιστή.

Μια εψιρμΟΥή πoλιιμέorύ\Ι χωρίς ιίΧο μοιάζει με τuι\'ία του fXvf50ύ κινηματο
γιJ(ί((Όυ. Η n'mιιμάτιooη ήχου l5ελ τιιίι\'ει σημωιτικά την πιιρovσίαση του πληΡΟ((Ό 
ριωωύ υλικού. Ο ήχος στα πολυμέσα μποιιεί \Η xvrtaIJIoJToι/fJrt είτε ως ήχος
περιεχομ έ\nυ είτε ω; τίχος περιβάλλΙΗ'ΤΟς. Τιι ηχητικά σήμιιτα που πιιοέρχι)\'Τιιι

απιί εξωτερικές πηγές εί\ΎΠ α\υλΟΥικά και πρέπει \Ύ) μετατραπούν οε νιηφιακή
πληροqυρία. ιίιστε \υ είνιιι ωtJΥιtιJQίσιμα (LιτιJ τον IJ.ιΤOλOγωτιί.
Το πρ(i τωτο ΜΙΟΙ καθορίζει ων ε\,ι)ι(ιμεQO εξοπλωμΙ> και ω πι)(οτι)κολλο ειτι

ΚΙΙΙ\Υονίας Υω την ανταλλαγή ηχητικιον δεδιψέ\Ύον μεταξύ μοι'Π/;{(iιv ΟΡΥι]νων κιιι
υπολογιιττιΟν. Χρηπψοποιεί ι;'να διαψψετικ6 τρι:ίπο για να δημιουργφει και \Ύ)
αποθηκεύσει αρχεία ιίχου. ΚαταΥΡ«((Όνται τέσσερις αριθμοί που περιyρ«φovι'
έναιιοοοικ6 γεγον6ς, το οποίο αντιστοιχεί για παιιαδειγμα στο πάτημα εν6ς πλιί

κτρου στο πιι1\n. Ο ι;'νας πειιι yιJάφει τη νότα, ο δεύτειιος το ιJργΙΙ\n, ο τιιίτος την

t:\'TaafI και ο Tt:ra(Jτo; το χοι)νο που t'IIft\'f πιιτιιμέ\'Ο το πλή-,.προ. Επειδή τιι
ιιιιχεία M/Dl fffOIt:XOv\l κιiιι)ι%ιι και όχι ψηφιακές πλr/ροq:ορίες XV/-IατotIOOψIV\'
t:lOV\' σημωτικά μικιι6τει)() μ/;'γε()ος σε σι.έση με τα ιιοχεία ψι/φιοποιημέω υ ήχου.
Τα ειιγαλείri επεξεργασίας ήχου ιnv:/Πιιριaτάωvv το\' ήχο ως κυμιιτομοι)({ιή
στη\' olJ()\'f! του υπολογιστή κιιι δί\'Ου\' τη ι)υ\'ιιτότητα στο χοήστη \Η ι)ιιιχειoιaτεί
τις n'/1ατομορφές με την ίδια εlτ,ιολία που χειρίζεται ένα κείμnn με τη βοήθεω
ειτεξεργαοτή κειμέ\nυ. Τα αρχεία ήχου %ατατ(ίοοονται (1ε δύο κα τηγορίες τα
αρχεία ψψ/ψαού ήχου %αι f(t αρχεία Μ lDl.
Το /1/ντεο εμπλουτίζει, βfλτιιoνει. ι)ραματοποιεί και ΠΡΟΟι)ίδει έμψLοη αε μω
εφαρμογή. Πρoaθέτει ρεαλισμ6, π(ιοκαλεί θεrικιί διαθεση και συιτελεί στην
ενθάρρυνση του ΧΡιίστη. Με την π(XXJθή%η εν6ς Π(Ίαπκτι%ά επιληιμl;'νο υ αποσπά-

χρηπιμοποιήσουμ ε έτοιμα ωroσπ(lσματα βίντεο ή

\'(1

ειπαγάγουμε ωτιλογικ6

βίντεο α;,,(6 εξωτειιικές πηγt:ς όπως f)ιvτωκάμειια, σvoκευή βίvτω, τηλεόραση ή
f)ιντεoδίσr:oυς. Η ψηφιοποίηση τουσήματος βί\'Τω χαριικτηρίζεται απ6 τη συχνό

τητl1 της δειγματοληψίας. την Τl1χιίτrιrα τω\' πλαισίων. το IItrrθo; της ειχό\uς και
το χρωμιπιxιj βάθος. Η ποοετοι.μιωίιι του βί\τω γιιι την εωa ΥωΥή του σε μω
εqxiρμOγή πολV/-ιέσω\' περιλαμβά\ιει τρία στάδια: σύλλTlψη χαι

ψηφιοποίηση

βίντεο απι) α ναλογικές πιrιt'ς, επεξεΡΥα(fία ψηφιακοι)βίντΕΟ και (ίυμπίωη{)ίντω.
Τα τεΧ1~)λoγικι] π(lοβλήματα που υπο{)αθμίζο!JV την ποιιί τητα του ψηφιακοι)
βίντεο έχουν πψιοριmεί οημαντικι] τα πλευται'α χρι ίνια με τη {)υήθεια τεχνικιιίν
συμπίεσης των oπrικoαxovστιxΙίιν δεί)ομt:νων. Το λoγιaμι%6 που χρησιμοποι είται
για τη πυμπίεση-αποσυμπίεση ι)εί)ομl;'νων βίντεο είναι Υι'ιιχπ6 με τον 6ρο

(Coders-Decooers).

cOOec

Ο;.:ιίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

Κεψίλιι(()

2:

Πι ι)ι:ιμιχ(ί {/roιχειιι των ,τ{!λ1ιμι'ι~,lν

Λ.ρασΤ'1ριότιιτες
Να ιJt!y"r.εvτικiιaετε. ω ψηφιoπoιήσεrε. ω επεξεoγHιJTtΊ:τε κω ω απoOηκεύI'Jετε
φωτογοιιφίες. {1ί \'Tt'o και ήχους που χotΊάζ<H'ΤιJι για
με δομή m1\' αυτή που ιιωφέοεται στο κεψ'ιλαιο

\Yi υλοποιrl!εί μω εψιιιμογή

6 κω έχει

ως Οέμα της το μήλο.

Πuοτεί\'ΙΟTriΙ κιι()ε oμΙlι)ι:J ειιγαιJίιJς \ΥΙ ασχολrlΥεί με ι)ωφοιιετικό φρούτο.

M/DI 2-25.2-26.2-27.2-28

CD 2-7

pop -upme.~.~iIf,e
αψωτής

2-/4
2-4. 2-6.2-12.2-14

συμπίεση

2-8. 2-9.2-/1. 2-29. 2-32. 2-34.2-35

χαΙΙΤΟΥ{lαφική tΊκι)\'(.ι!αιιχείo

αλλαγή πλιΙνου

2-22.
2-4.2-12.2-13.2-28. 2-3/. 2-34

animarion 2-3. 2-/6. 2-/7, 2-22
animarion 2D 2- /7
anίmarion 3D 2-/8
animarίon α/ 2- /7
animarίon κειμ έ \'Ου 2-23
animarίon (JJrh 2-17
anίmarίon χαρακτήρων 2- /9
Ύ(Ίαφι ;ι,.J 2-3
c/ipan 2-7
Codec 2-32
δείγμα μιγεfuς

εικο\'ΟΟΤοιχείο

1) Ποιες οι ι)ιαΙ{Ό(.,ές μεταξύ χα{lτογραφικιιn' και όωνυσματικών Hx6\tv\';

2) Α π6 ποιες παιιαμέτιιους εξαρτάται

2-4. 2-5. 2-10. 2-/ /

2-20. 2-21

2-4. 2-8. 2-9. 2-12

εργαλεία ετrεξεΡΥασίας εικόνας

2-24.2-25. 2-26. 2-28
2-5. 2-/ /

E(J(ι}τήσε ις

2-7

εικο\'ική πραγματικότητα

2-5. 2-/ Ι

2-4.2-8. 2-9.2- /1 . 2-31. 2-32
χιίll)ου ι1\nπαίκΊιπαση 2-19
ψηφωκή εικό\'α 2-3
ψηφωκή φωτογριιφική μηΧI1\'ή 2-4. 2- /3.2-20
ψηφιιαι){)ί\'ΤεΟ 2-31. 2-34
ψηφιογίΚiφική εικό\r:ι/αρχείo

2-25.2-29
2-25.2-29

διανιχιματική εικόνα/αρχείο

2-18

ΧίKnματικόβιH)oς

ψηφιιαι)ς ήχος

δειγματοληψία ρυθιι6ς
διαγιιάμιιατα

Ρ/ιοto

φωτοοεαλιοτική απεικό\'ιοη

Ευρεηίριο

(1\'(ίλvση

πρι5rυπo

2- 13

η χωρητικότητα μιας χαΡΤΟΥίιαφικής ωΔ

ως:

3) Γωτί τα χαρτογραφικά αιιχεία tXOVv μι:γαλύτερο μι'Υεθος απ6 τα l1\ιτίστοιχα
ι)ιανvσματικά:

4) Προσδιοιιίστε το μ tγεθος μως ωώ\'ας μ ε l1\'άλvσιl 800Χ600 pixe/ και 256 ΧίΚ»
ματα. Ποιο εί\'Ι1Ι το μι:'γι:θ6ς της με

16.8 /;'Κατομμύρω χικόματα (πλήρες χικόμα);

5) Ποιες είι'Ι1Ι οι σημαvτικι)τερες χιιήσεις της εΙΚι)\'Ι1ς στις πολιιμεοικές εψψμο
γές;

εΡΥαλεία ζΙΙΥγραφικής

2-5
φΥαλεία σι.εόίασης 2-5
κάρτα βίντεο 2-35

6) Τι ανάλυση πρέπει

κάρτα ιίχου
κείμη'Ο

8) Τι εί\'Ι1Ι το iIIIimarion;
9) Γιατί εί\'l1Ι σημαντική η ε\υωμάnvση animarion κειμέιnυ σε μια n{(1ρ/-lογή:

κείμη'Ο

ιιική παίυvoίαση:

2-25.2-29
2-8. 2-14. 2-15.2-23
κείμη'Ο birmiip 2- 15
PDf 2- 15

κειμέ\'Ουεπεξεργασία

μεταμ6ρψvση

2-22

μo\rτελOΠOίrισιl

2- Ι 8

παιιαμόι)(('ωσιl

2-22

2-/5

\'11 χρrισψοποιrΡπε 6ταν σαρι-ό\ιετε εικ6\ιες που πρ6κειται

\'11 εισιιχθoΎV σε εqxιρμoyές πολυμέσων:

7) Να εξηγήσπε ΤΟ\' όιυ φωτορωλιστικιί απεικ6\'ιση (renderίn,g).

/Ο) Τι είι'xJυς

animarion

θα χρησιμοποιούσιιτε σε έvιι

video-game και

σε μια εται

11) Πι)σιl ΧΙύ(}ητικότητα καταλαμβάιιει Ι λεπτ6 ιίχου ποιότητας ψηφιακιίς μουσι
(/6 bil. 44.1 Κ Ηι):

ΚΥίς

12) ΠΙΧ)/k)ιιψίστε τη ΧΙιJ(Iητικότηω ενός λεπτού βι:vτtn με μt.'γε()ος ει.κό\Ύις με ι1\ΥΙ
λvoη 6αJx4OO pixe/ και

256 χιιιiιμιπιι .

2-39

2-40

Η()λlιμι'ιΚΙ

• Ομάδα

Bιβ;'ιιryρfιφία

ΕργαΟΤη(}ίου Πολ1.'μt'a(()v Τμήμ ατος Πληροq;ορικής ΑΠΘ. «Mu/Iimedίa

στη $ι;Ι C(Jία και στηγ Πρ«ξψ>, Εκι)όσεις Τζιόλα,

• «ΑύοΙΚ Premiere tor mίlcin{o.~'I ». Adobe Pre.~.~. 1994.
• Agnelv W..
Bacon.l996
• JJove

Τ.

Kelleπnan Α.

Dl1 vis

Γ. , RIIode.~

ίπ ιlIe C/iJS.~room». Α//ΥΠ

5'. . Meyer J.. «MuJIimedi,j
C.. «Adobe

/JIu.~IriI(Qr». Co.~mo\vare.

&

κές Σημειιόοεις, ΠΤΔΕ ΠιηιJμίoυ ΙιιιανιΙΙ:\'Iι)\'.

1991 .

• ΕΟΥΙΙστή()ιο Πολυμέσω\'. ηχωλογίιι Πολυμ έσων. Τομέας Πληροιι:ορι,χής.
Τμήμα Ηλ . Μηχαν/κιο" και Mrrxuv/j{(iIv YπoλOYlIΊτιιίν ΕΜπ. 1996

• Foley D., Fo!ey
1997.

Μ..

«AnimaIion.

(ίp.~ ιmύ ΙriL>k.~

{or

windo\v.~

IJfld

mIJ('»,

PeachpiI

Pre.~.~.

• HamIin J5.. « Inter1;Ke

De.~ign

with ΡΙιοιο.ςlιορ» . New Rider.... 1996.

• Kri.\'loJ"R . & 5"aIrdfl Α.. «JnIerdc/iviry by de.ς;gn», Adobe Pre~·~·. /995.

• Lamb C.. KeIIer

Κ. , « Mu/rimedia-Anίma(jon». Ελληνική μετιiφραοη.

n.

rXΙOIJU

δι';ις Εκδοτική. Ι 998

• LaπgJίJrd Μ .. «ΦωroΥραφία, Learning,
Kinde/)'Iey, 1998

• Lewis R..
/998

« Πίντεο.

Learning

• Lozano J.. «MU/fimedia,

ίπ

ίπ

a weekend»,

a weekend».

Καθημερινιί

Καθημερινή

Ήχος και βίντω1>, Γκιού(:ιδας,

/ Dorling

/ Dorling Kindersley.

1998.

• Lopuck Lisa. «lk!iigning mulfimedia», Adobe Press, 1995.
• Mae,Sfrί G.. «Digita/ C/tarJcter animation», New rίders. /996.
• 51Juman J,E.. «MU/fimedia

ίπ

Action»,

ΙΤΡ,

/998.

• VauglIan Τ.. «Mulfimedia making ί, worki>, Founh EdifiOn. Osbome/McGrJw- HiΙΙ.
/998.
• VillamiΙ - Ca.sanova J. and MoliIIa Ι .. «MulfiI1Iedia. ΡΓodυαίοl1, PliIIIl1il1g <IIId
Delivery», QUE Educaf;ol1 & TΓIIining. 1997
• VillίIIIIi/-CaSiIl10 ViI J.. FemiJl1dez-E/ia.s L.. «MU/fiIIIedia, Υοιιφικ(ι». Γκιούρ(Χις.
/998.
•

VίJ/amίl- Ca.s'InoviI

• Weinmann
/997.

Ε"

J..

Μο/ίωι

Lourek,Ls J>..

L" «MultimediiI. an introduction», Que, /997.

« Εισαγωγή (πο

J>/JOfOS/JOp 4 με

μος.

•

W/Jίte Τ" «το κιωύμεω σΔταο», Ντο υ\'τοψη,

/989.

εικι) \'ες1>, Κλειι'κΙVΙ()

1996.

• Πολίτης Π .. Υπερκείμενα. Υπεριιέαα και Πολυμέοο, Ε/'..Μοεις Νέω ν Τεχ\'ολο 
YIIhv, /994.
• Τζιμογιάνι'ης Α .. « ΕΥ.παιδευτική Τεχωλογία και Πληρα{XJρική». Πω'fJTιστημια 

1997.

• Τζιμογιι1\'\'ης Α" Τεχ\'Ολογία Πολυμέσω\ι-ΣημειιΟΟει ς ιιπι) τις Παριι/)ι)οεις, ΙΕΚ
lωα\'\'ί,~ι)ν. /rιXLV\'I· \tJ.

• Χαλκίδη; Α,

/995.

«Οι τεχνολογίες της t:ι%ονικιίς πριιγματικι)rητας και μω fΧπαιι)ευ

τικιίπροntYtισή τους», Α ατρολάβος, Νο

2.

~Φλίo "πολυμέσα-δίκτυα"

Κεφάλαιο

3

Λογισμικό συγγραφής πολυμέσων

3-2

!f()λlιμι'ιΚΙ

Στόχοι

&."
'Vf.iJ

Μετά το τέλος του Κf({YJλαίοv οι ιιαθητι'ς θα πρέπει
• \'α ι;'χουν ΚΓ1τανοιί;πι το ρ6λο και τη σηιιααία των εΙιΥαλείωγ α\'(lπτυ

ξης πoλυμεoικιVν εΨΨ/1oyιiJν
•

\'Γ] έχουν εμπεάΟΟει την /;'ν''ΟI(1 της αλληγορίας και τη λειτοιυΥι"ή

χρήση της στα συγγραφικά εΙΙΥαλεία
• \'α μπOΡOιJ\ι \'α όιιικρί\Όυν κuι \'U αξιολογούν τους διάφ:ψους

τύπους συΥΥραφικιίιν εΡΥαλείω\ι
• \'α ι)ιωφίωυν τα πλω\'εκτήματα και μειΟ\'Ι;Υ.τήματα κάθε τύπου
συγΥιιαφι;aο\ι εργιιλείιι)\ι
• \'11 ι'χου\ι %(lΤU\Όrίσει το ιιόλο ΤΙύ\' εργαλείων παιιοvoίασης εq:α() 
μoγtΙι\' πολυμέσω\'
• \'(1 έχου\' ι1VΤιληrμ)εί τη χρησιμMηnι τω\' γλυXT(1{ιJ,' ποογριιμμα

τισμοι) υψηλού επιπέι)ου Υω την ι1\Uπτυξη πολvμειJι.ΚΙV\' Εψιρμο

γthv
•

\'(1

n:'YiI

σε Οέση \Η επιλι,γου\' το

καrιjλληλο εργαλείο για την υλοποί-

ηση της εq:αιψoyής τοις

•

να έχομΥ εξΟlΥ.πωθεί με ένα

nυy"tA(JIJlt:"''O
εργαλείο

αlJ}Ύιιαφι%6

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()

3:

\ο:'ιιιμι;.:ιί (/ιr(ιι)(ιqΊΙ; .τιιλΙ'ΙΙt'Ο(ιJV

3-3

ΕισαγωΥ'ί
Η εισαγωγή κιιι εωποίηση όλων τω\' δομι;{(ύν στοιχείων
ήχος,

anim1lfion κιιι βiΝΤεο)

(κείμεω, γρaφι,κι'ι,

σε μια ολοκλlj{κιιμένη εφ{φμογή είνιιι μια ι)ωδι,κασίιι

Oυσιασrι.κά Χάθε fflir.iτo εφαρμογιύν που υποστιιρίζει τεχνιr.ές Σ ύνδεσης κω
Ενσωμάτωσης Α\τlr.t'Ψέ\tύ\'

(Objecr Linking IIIId Embedding. ΟΙΕ) και Δυ\'αμι
(Dyn1lmic D1If1I ExcJIι.ιnge. ΟΟΕ) μπορεί \rl χρησιμο

Πι'ι, έχει καθιεικVΘεί ως σιη.γραφιί εφαρμι)γής πιιλυμέσων. Τα εργαλεία πιιυ χρηαι ·

κιίς Α \ταλλαγής Δεδομέ\'ω\'

μοποιούνται Υια τη ι)ημιουΡΥία tt~); τίτλου πολ υμt'αων λέγονται αΙJ}'}'ΙΚJφικά

ποιηθεί για την α\'ιiιπυξη απλΙιΊ\' πoλυμfσΙΚιιΊ\' εΨlΟμογιύ\', Τέτοιου είδους εί\ΎΙΙ

εργαλεία

οι σύγχικ)\'ες εΨΦΙΙΟΥές επεξεργαστιίιν κειμένου. λoγισrι.ΚιιΊ\' φύλλω\', /1/ιαεων

(1Iurhoring

(ΟΟ!.\'). Είναι ειδι κά πακt'τα εφ(lρμΟΥιi)ν που λειΤΟΙJQγοι;ν ως

πλατψίριιες εργασίας κω επι τρέπουν στο χριjστη:

δεδιιμ6Ύυν και πακiτων παρο οοιι]οεων.

• Να εισάγει δομικά στοιχεία που παράγο,ται με τη βοήθεια άλλων εργαλείων,
• Να δημΙOlJQγήnει κω επεξεργαστεί γραφικά, πχωια, ι)ιαγράμμαrα,

1.

ΚαΤΙΙΥορίες συΥΥικιφ l κών εΡΥαλείων πολυμέσων

χείμε\'Η, lίΧο και

animarion,
• Να σι.εδιάσει διατάξεις o8o\tb\' με τη βorίBεta έτοιμων (('Ο{ψιύ\',
• Να ()//ΙΙΙOlJQyrpa υπερσtJ\'()έσμους (hYfJerlinks).

• Να κα()ορίσει

Τα σvγyραφΙΚΙl εργαλεία πολυμέσω\' ()ιαφέροtJ\' ως προς Tιi χα(ιι:1κrιιυιιπι,κά, το
κάπος και την εωωλία χοφης τους.

τη μορφή κιιι τη ικ)ή της παίΚΗισίιισης του υλικού

ΟΙ κιίι.)ιες διωφίσεις μπιψούν \Yi γί\nυι' είτε ως πιιος το ΠOOγΙΚ1ιψατισrι.κό

της εψιρμογής ιπιμ' oίJ()\'η.

• Να ε;'ι'ιτύχει

εργαλείο που χιιηοιμοποιούν. είτε ως πιιος τις r)tJ\'(/r6rIIrr; που ()ιuOiτow κω την

πμ' ολΟΥλήρι:οση, το σιryχιιo\'ιι:ψ6 nυν ιποιχείω\' της εΨiριιoγής,

την α\'(l.ιτrυξη (1η'(iρίων, την ειοαγωγιί α\~]δ(ΚJσης, τη δημιοιψγία βάσεων

δεδιψt'πον με απαvτήσειςωι, χρήστη, την Υλήaη ι]λλων εΨiρμoyι(Ίν.

• Να σι.ει)ιclσει

πoλυπλoκι)rηrα που

tXOI,V.

είτε τt'λος ως π()(ις τη λειΤΟΙJQγιr.ή αλληγορία που

χρησιμοποιούν. Ως ιιλληyooίa ορίζεται μία oργιJ\yυτιχή δομή που χιιησιμοποιεί
το εργαλείο για την οργάνωση του υλιr.ού. της χ(ιονιχής διαδοχής των )'tγo \tJrιov

το πειιιΜλλι,ν κω τη μιιρφιί αλλιιλεπίδιΚJOης

r.αt του τιιόπου παιιοοοίασης των εψφιωγ(ύν, Οι αλληγορίες που χρηαιμοποιού-

ΧΡιίστη·εφΝμογιί; κω \'11 πιιοnθt'σει τα στοιχεία αλληλεπιδΡ(1ιπιχι'ιτητας,

• Να οργα νιΟΟει και

\!Τω συιιήθως εί ι'(/ι οιr.είες από άλλους χ(ίιιΙOvς

\'11 συ"θέσει όλο το πολ Ι'/1εσιχ6 υλιr.6, ι1χπε \'11

παρουσίασης πλΙ/ι)()((XJριιύ" όπως το {ίιβλίο.

l:ι~n(-,αfμ%(t

ι)ιαμο()({ιω8εί τελιr.r1 μία ολοκληιιωμ/;νη εq:«uμογή,

η κινημ αΤΙΨ(ιι:1φι,κή ται\'ίιt. το λoγιr.6

fQY<W j,f1

• Να α\'απτ ύξει ατελέσιμες

ι)ιάγοαμμα.

πu).uμι':UU r\'

εq:«ιψο γές.

... Λ ιιί<jΎlΡΟΙ f t j()JrOΙ
ση;

τιιξι\'()μη

f(,}\'tIIrr, 'ι)(ηι-%ιιl\' ΕΙΙ:'<Ι'
λt'ίοι\' πιιλtιμt'α(ιlv,

\ΛΊ" ίΙ.ι..Ή. ΤήΙ)Ι,Ι) τιις

Μ rΖριrικ.'ιι Ο ΤΩ

jΙΊ...J()'it,,~μμιn ΙU1 ιχι)

μ.;:

xol\'11C

~ιιύ.;:ια
;τw ,\.χιι,ι·

γίJ.ι»X '

μuτι tJμl>ι'ο

;τ w,'t'I4I·

ι;: ...i,ιXo'J<Xc

μσ:ιισμ06

σι: ,'Uι;>Ιω'>'

},IΟΙΗl ι\.η ικίι

ί'\οι,((ί'\j:: [ι) \ 1\' χαι [ην

l'Qγfιλπ o

I:.QΊώ.ι:ια

Μ1" ΧΡΙΤ, Ψ2 Ι ,Ο ΤΙ)

{) Ι:r\'ι1τ{ΊΤΙIΗς ;τ ο"

αλλ ΙIΥορί (ι

:τoλι~ λο)',.()τητα

t:.ι.,V.WLIU

0.'1;1("'06
::Ι';''Q',Ί;'(ΙJ' '

α«πcμo\ι

1:.Q" ώ.ι;\α
kQ',W.cIo:ι
::ιu>νwοια.

ώ.ο;ιί,ή.

~~-

δo':>!.αA(ιJ\'

",,,,,

σ I ΟΙΊnΜ'

~IW,i:IQ
((\'~ 1 υ~η:
;τοί,ν·
μεOΙ1!(ιJ\'

r q.;,ι.;.'μQ-

'."Wι'

rJ.V,WLIU
";,(';I1CQo
\'ικ ~c
διωτ(ι·
n:ιυ ~

kQ',W.ιlο:ι
χάQIIλ : ~
σι:ί.ιόαι:

J:.ο"ώ.ι;\ο:ι
ισ,υ:ο6
0)ι<ι'ιι4ι·
I1UI OC

1:.(rIW":IQ

,,""
)'..'o')",.:>u

A" 1(J((lj.I.( ·
\'(I(11 ρ;.ι<J ~

[l.v,oαιΙΙιΙ

Η()λlιμι'ιΚΙ
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Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο
το προγ,κι.μματιστικό εργ(lλείο

Kι,~)ι;ι:ει; ιιπιί τη l/εVΙφΙO-

:ιλιιιι/(Ι(( Iίn.go τoi' εο:,ω.είο"

Με βάση το είδος των ΠΡΟΥοιψματιστι;Μν εργαλείων που χρησψοποιούντιιι

ιη')';'!.)(ιφl; π()λιιμι'(/,ιι\, Virι:cror γιιι την υλοποίηση της συΥΥοαφτίς, διακρίνουμε TUft; nίπovς συγΥριιφικιον εργιι

μf' τοι'; ()ποίοΙ 'ς f'ΠΙTl~ι;ι:rί\'fTΙΙΙ

λείων:

'ι μ η :τιι:ιιιμικΙΙnιτιι %ιιι 'Ι ιιλλη-

ιι)

λfΠtι'>OωΠΙXιίτι/τιι (π//ν ('φαί)

χ ρηπιιιοποιούνται και νές ΥλιΟΟσες ΠΡOY(Ίαμμαrιαμoύ

(assenJbIy, PascaI, C)

ι)lαι'),:ΙΧIΧιί ιπιγιιιιlπ'πιι /ιιιις

\'Ijιιή και την περιορίζει σε λίγους επαίοντες.

t'\rt

,)εν ιιι1ιι/Ιιί τ(ποηι τ6rε το (((('6.
ιπιιτο ετιaΤUΙI(H ιπιιν ιιρχα ιι

β)

Οη

ro πλlΓαρο

ExitFrama
go 10 ~ APXH' ·

'''''

α τιίτι' fI tt:τι'λωιι ΤOII

• ΤΟ\' έλιγ/.ο της πλοήγησης ιιιτι) το χρήστη.

yλιιΚJσα σενιφίων τι)οο πιο ισ/.lJ(κ) είνιιι το συγγραφιχι5 εΙΙΥαλείο. Τιι πιο ()ιιιδει'ιο·

Τα σιη.γραφικιJ εΡΥαλεία διαθt'τι)!JV τη (5ική τοι}; yλι!κJ("ί(Ι ΠΡΟΥραμμιπιομιιι!
που λίγπαι Υλιιχ/οιι Ι/ι\'ιφίων ιί a{\'(l(Iιoyλrίι(ll/ιι (.~criPI Iιmguage).

• τη ()ημιουΙΙΥίιι ιιλληλεπίδρασης χuήστη-εr(αuμΟΥής
Όσο περισσι5τερες είωι οι ι'υμές. οι εντολές κω οι συωρτφεις που διαθέτη η

Εργαλι: ία προγραμματισμού μι: γλώσσα σι:vαρίων

ΤΟΙ · ()ι'αη και ξ<Ιl-1:lΥ.ιιτqxΙΙ \Η .
Α V ΠΙΙΤIJ()ιί

των διψικιVν (Π()ιχείων και την (H'(1ττVΞη

περίπλοκων πι)λυμωικιον διψιiιv

αλλιΙ αυτ6 το γεΥον6ς χιιιη τη διαι)Ιί(ααία του ΠΡΟΥιιαμματιαμού επiπoι-η, oδv

ΙΙΨ(;Οf(l ω .Τί'o(l:!fιιίl~·nιιι. Α ν

ΠΟI} βQiωcι::rαι στο πίσω επί.πεδο και ι::.ιτιτρέπει

• την ι:ιοαΥωΥή
Εργαλι: ία μι: κοινΕς γλιύσσcς ΠρfJ yρaμματισμσύ

μo:,ιj. Στην ειxιivιι {Iλέπο l'με Πl

εqι.ιιιμ0I'Ι; (πΙ/ν οποία

ειδική ΥλιιΧΜα ΠΡΟΥραμμιπισμοl! υψηλού επιπέδοl} ενσωματωμένη στο πω~έτo,

Εί\'αι μΙ({

μένα ευyαλείri που ()ω0ι!του\' ΥλιΟΟσα ση~ψίω\' ει:\ΥΠ τιι

A.wmmerrix Too/book

Ο πυΟΥιιαμματιστής δημΙΟlJ(ηιεί ε/ι'ιικά πυΟΥιιάμματα που λι!Υοντιιι σηοάυια
On E!litf"rame

goIoop

'''''

(KripIS), Τα ση'άυια επισυνάπτονται σε ι!"'α κόμβο και συνδι't)\'Τιιι με πλή
κτρα ή θερμά σημεία που ελtγχουν τους συωι!σμους μεταξύ των κι5μβω\',
Οι οι'ιηγίες, που εί\'αΙ Ύριιμμέ\'ες στο σενάριο κάθε πλή

ΤΕΛΟΣ

προ;'ι)(ίμμιιτο; "πιι;'(,ι~·H"

κτρου, μεταιrέι)()\'Τιιι με απλή επιλογή

ΚΙΙΙ OI '\'foxitfI ι ίrιι ν πιιτιΡεί το

(cIick),

Τα

βιισικά χαιιακτηρισrι.κά αλληλεπίι\ιασης που υπΟΟΤΙΙ

πλΨιτι)() ι:::ι .

ρίζοtl\' ι5λα σ/.εων τα συγγραφικά εΙΙΥαλεία εί\'αt:

r.:::ι

α) ωrλrί διακλάι'JιιJιJη (simfJ/e

ΌτιιvπιιnlJι' ί το .τλψ:τι)(ι .::.::.ι

τητα της εψφμΟΥής, μετά

από κάποια δt.:ιάση

πιιιιι")ι' ι'ι:τιιι aι' μια

χρήστη

Ι~Ί(H\ίλιιψlJ ιιπ(ί την

(πάτημα

του

ΠΟ\'ΤΙ

κιού. f..τιλΟΥ,ί πλήκτιιου) ή

οπ()ιιι β;\Ιί V/;"L 6τιιν

μετι1 απ6 ορισμt'νο χιιο

πιιnιΟεί το πλΨ:τι)(1

νικ6 διάστημα,

Β

f5)

Στο Π(Ι(JιίΟI,(}ο

()ωκλάι'ιι.vση υπ6 συν-

θήκη

εμψινί.

(coIIditionιtΙ

bmncIIing)

ζΗΙΙΙ 'ι {χίοlJ πλlιι)( ι .
<ΊΥι\)ιιιιν μι' τιι ΙΝΤΙ".ε!·

Οπ

μητι και τol '; ;ίΙι/ι)ικι;

'"'

τι"ν ση~ιuίων (scrίpH)

branching)

Παρέχει πι δυνιιτ6τητα μετακί\'ησης σε άλλη ειύ·

ιι ι\)(ίιιι/ μCΤ(ιιrfί'HΙΙΙ στlJ
(lA.ηvιί 'T~, \02.··· ιJπoΙ ·

/nIema/ (;a,\!

HyperCard. SuperCard.

κω Direcιor της M,ίcromedilJ .

mOU 5aUp
"Ο

to

' ϊΕΛΟΣ·'

Υποστηρίζει μεταχίνιιοη βασιπμένη οτο ωrοrt'λεομα γεγονότων ή

(lJiOfr«oEItIv

της μορφής /F-THEN.
Υ) οομημt'νη γλιίισσα (strυcrured Ianguage)

Υποιπηuίζει σύνθι:τη Π()()Υ(ιαιψατιστικιί λΟΥική, 6πως ένθετα lF-THEN, υπο ·

ΠΟ! ' χυl/αι/ιο.τοιοl',\'Ι(ΙΙ aΤlJν

ρουτίνες, η·γραφή Υηιο \'(ίτων χαι πt'(ιαομα μηνυματων μεταξύ οτοιχείων και

ιψιρμΟΎη·

On mouseUp

go to

'"'

'ΆΡXH~

Κιψίλιι(()

Οχιίαμο; των ΠΟ}."l1ι'ιιΟ/ν

3:

\ο:'ιιιμιχιί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τολΙ'ΙΙt'Ο(ιJV
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Kατrrιoρίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτrίΡιo

3_

τις δυνατότητες και τι/ν πoλυπλoκότr/τα
αντικειμένων.
γ)

Με βάση τις δυ"ιιτ6τητες και ΤΙΙ\' πολυπλοκ6τητά τους τα (J!J}ΎtJi1rrtxti εργαλεία
ι)ιακιιίιnνται οτις εξής κατηγορίες:

Ef!Ύαλεία οπτικού προγραμματισμού

α)

Παut;χουν ένα Υραφικι) περιΙΧ"ίλλον σ!J}Ύραφιίς το οπο[ο (Lιτoηλείrαι απιί υπο
δείξεις

(cues),

εικονίδια και αnιχείμενα. Τα αντικείμενα αποτελούν ειχονίι)ια

στην οθ6νη του υπολογιστιί. ενιΟ το περι{:kίλλoν συνοδεύεται από ένα συnάκτη

(editor)

γραφικιΟν, μέσω τουοποίουδιαμοιχ{'(ίινεται ο τρόπος επl%οινωνίας με το

Εργαλεία πιιρυvoιιlσE(ύν

(prcscntatio/l lOols)

Πολλά εργαλεία παιιovσιάσεων τύπου

Dtuq:{t\'fta; διαθέτουν δυνατ6τητες

ενσωμάτωσης 6χι μ6\'Ο Xειμέ\~ιJ\' ή γιχιφημάτων ιιλλιι επι.πλέΙΗ' t:ι.κ6\rιJ\'. ήχου,
βίντεο κιιι

animation.

Μπορούν

\'(1

υποοτηοίξουν τη γοήγοοη ι1\{υπυξη ι:ι.πλιnν

χρήστη. Η υλοποίηση των ι)ιαδι.κασιιιΝ συΥΥοαφτίς γίνεται με wτλΙ:ς επιλογές του

εψιιιμΟγιV\Ι για το Χιiιιχ) της εκπιιίδεvσης-κατΙl0τισης ή των ε,τιχεψήσεω\'. Χιιιχι

χρήστη με τη {Χιήθεω του ποντικιού, γεγο\\)ς που επιτρέ.;τει \'11 ανα,πύξουν εφαρ

XTIJUΙOnXIJ

μογΙ:ς ακόμη και χρψπες με μικιύ ιιπ6/Χιθρο στην πλl/ί}Ο({XJοι.κή τεχ\'()λογία. Ο

Per.;IIa~·ίon.

οπτικι)ς ποογραμμιπιομδς αποτελεί τη\' απλoύστΕVη και εlT'/.ολ6τεvη σ!J}Ύιχ1φι.κή
διαι)ικασίri. Α ν θέλουμε \'(1 παιχτεί κιίιτοιος ήχος ή \ΎΙ τοπο(}ετήσουμε μω εικδ\'(1 .

μπο(lούμε wτλιίις

\'(/

οιίρουμε το εικο\'ίι)ΙΟ του στοιχείου στη λίστα εκτέλεσης

(ρΙαΥΙί.;;Ι). Αντίστοιχα μπορούν να μεταφερθοιίν ΚΙJποω οτοιχεία και \'11 γίνει η
δωγραφιί τους (!Πι) τη Υ(χχμμιί εκτέλεσης. Τα πιοδηιιοφιλή ΕVγαλεία οπτιχούπρο
γραιιματιομού είναι τα Macromedίa

AutiIorware χαι

A inιrech

fconAUf}Jor.

β)

εργιιλεία παροιnιάσεω" είναι

\VordPerlect Pre,\·entlJtίon.

Τα εργαλεία

(LvrIJ xρφtμoπoιoύνται

τη δvναΤcJτητα

\'(1

mΦ
11

.V.

-

[Q
λ,

\Α

"''''
])~
do'...,11

m~
11

D

· -I~-D-

d.f....11

inteRratio/l tools)

για τη" ειοαγωγή και οργά\Ύ(ιοη ιποιχείων

δημιουργήσουν κείμΗ'α, γραφικά ιί ιίΧο IIt'oo απ6 τη" εφ:φμογιί

και γι' αυτ6 τα δομικά ιττοιχεία DIIIlΙOV(lγoΎVΤat εξωτερικιΙ με άλλα εργαλεία.
Χαρακτηριστικά εργαλεία του τύπου (ωτού εί\'Ι1Ι τα

AsymInefrix Media

Β/ία,

Live.
Ένα ιαιί τα Πί>(,ίτα ιυ;,Ι{-

Ε"ΥαλΕ ίιι ιιn.ίΠΗξης πoλιoμεσlΚιόν eqa"IIoYIIJV
(n,II/tjI1IeιJia

Ι()

PowerPoint, Aldu,\·

GrnΡJιία.

και γεΥιnΏτω" με Μοη τη χιχ)"ική αλληλουχία πι)υ επιθυμεί ο χριΚπης. Δ εν ι'χι)ι,ν

γ)

ΔI ,-·
PicI ... ~ 1
08-·Οχημ«

τα ΜίιτΟ,\·οιί

FreeIlJnce

Εργαλεία ολοκλήρωσης δομικιό ν στοιχείων (meιJia

ΤΒΜ SfOιybιxIrd

~

Ιοω.\·

λεiιt ιιπrιxιι)', ΠΙ)/):'ι)/ψμιπι 

dcvc/opmc1It lOols)

Τιι ειιγαλεία ι1\'άπτVΞης ΗfY1ρμογι.vν

ιιμιιι ', ηrιιν

ri\ttt

σύνθπα κιιι πολύπλοκα κιιι ixoιw

ιΤι.εδιιιιπεί ειδικά ΥΙΙΙ ε,'"[αΥγελματικές εργασίες. Απαιτούν μtγάλO χρόω tϊψάθη

QIenie\l
/l

ro πφιjYίλ.λιι\'

ωι' Video\lII[k~

χιl! ωι ' /)ίreι;ιoΓ

(f""/.t),:i-

σης κω xρησtμoπoιoιJ,I,ΤΙΙΙ απδ έμπειιχ)υς χιιήστες γω τη\' ιι\'tίιπυξη t"I{!ι1U/-ιογιnν

ιιει; Ι έως .1). Η πι φο )'

Φ

με υψηλή ι:ιλληλεπιιχχ1(1τικότηΤΙi. EΠΙΤOέJroυ\ι τη δημιοV(lγία δομιχιί!\' πολυμωι

{/ΗΙΙΠΙ {/πι\\ίτιιι' {/Ι''ι.>() YTH~

animίllion και βί\ιτω) μέοα από το

ειxoVΊ,)ιιι ιιπιl πμ' (Jιjj).ιo

~

πεΡΙ{*Jλλον τοι, πακέτου. Τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανι1πυξης εψφμογιiιv εί\'αΙ

(!ιixη ποι' l'πlίΩΧΕ ΙΠΙΙ πιί\~ιι

ω

If-·_~

lrT~~]
'".,."
.

κι/ι\' ιποιχείω\' (κείμnn. YlJi1ιptXI1. εικι)\'l'ς,
τα

HyperCίlrd.

Macromedίa

Too/book. Μaιτοmedίa
A ίmfech fconAutIIor.

Α.ςΥmmeΙriχ

Director κιιι

rixo,

AυΙ}ιoγwίlΓe Prole~·.\·ionlJl'

Τα περισσότερα ouyγραφικά εργαλεία υποστηρίζου" τη δημιουργία t'){δooIj;
εκτt:λεσης της εφαρμογής. Η iY1x>a,! t"Y.Tt:λεoII; είι'αΙ ένα αρχείο .ΕΧ Ε που εκτελεί
ται ανεξάρτητα χαι επιτρέπει την εκτι'λεοη της πολυιιεαικιίς εφαιψογής, χωρίς \'0

εί\'αΙ απιιραίτητη η ι:γ,ωτάσταση του πακέτου στο σύστημα παoovσίασης.

μt'ί)/)ς τοι' πιtΙ~Ι()Ι'ι.~ ΙΙ' %ιιl
ω,ΤΟ()ΗΙΙIΥΤιις τα (/nι {/Ηι)/ί
με πι\'ιιπιιίιι (χι πυo{Xίf.λo
vτιιν. YπιjιIxε

IJt)I'V<tfIinirI!

\Η :'ί\1 ΙΙ '\-' ρlrι')μιoει; χι>(ί
'~ΙΙ'. /ΙΗιψίιιειιιν ω'τι1μιι
τοι' IUIimιιtion Χλπ.
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4.

Κατηγορίες σ υγγραφικών εργαλείων πολ υμέσων μ ε κριτήριο
την (lλλ'rιOρία που χρησιμοποιούν
Με βάση τηναλλιτΥοοία που χιιησιμoπoιoύ"V τα συγγοαφικά εΙJYuλεία (}ιωφί\'Ο-

νται στις εξής %ιιτηΥορίες:

• Εργαλεία ηλεκτρονικής (}ωq;άνεως (e/ecrronic s/ide)
• Ειιγαλεία κιιρτιις ή σελίδας (cilrd ΟΓ page lmsed roo/s)
• Ειιγαλεία εικονιδίου ή λογικού (}ιιι)'ράμματος (icon -based roo!s)
• Ειιγαλείιι ιχ)ής χιιό\ηtl (timeJine)
• Α νΤΙΥ.Ειμ ενο(πρεφή εργαλεία (ObjeL>( -oriented rσoJj)

". αλ:)\'f'ς απιί το πφιfxίλλo\'
ΤΟΙ' (/1 'r,'l ~ ιqΊΧΟI " ειι:'ιιλt'ίιJ1'

Pollerl'oilJl'

Εργαλεία ηλ cκ τρoν/κής διανάνι:ιας

4.1

(e/ectronic sfide)

Τα ψ)'αλεία πα(JΟΙΧΙίαi1ης ηλεχτρ()νικιό" ι)ι αΨΛ'fιιιίv tXOIJV παρΙ>μοια ιαρακτη
ρωταά με τους Π(t()(JδΟ(fιωωύς προβολείς διαΨHHιVν ιί φωτoyραφικιVν .~Iίde.~.
Παριίη ιίλα τα ΟI!'ft()(JφιΥ.cL Εργαλεία πολυμέσων μΠΟΡOJΝ να ι)ημ ΙOιJρyήr10ΙN ηλε

κτιιοναές διαφάνι:ιες. v.πάΡΧOυιόπως το
Τα

PowerPoinr

lfQoyut'lJI/1ant ειδικά σχεδιασιιέ\'α γι ' αυτό,

της MicΓOsot'r.

JoiV(Jla χαρακτηριστικά

των Π(ΊOYιΊl1/ψατων δηιιιουργίας ηλΙ'ΚT(loι-ικιVν δια 

φα\·ειι.vv εί\'αΙ τα εξής:

• παρέχουν έτοιμες (('ό{ιμες με ποικιλία crjvτwv και Υοαφικιον
• εJTtToiπom r rrrv H'(]ΙVΜάτωση πoλυμtΌικών στοιχείων
• ι)ιαθέτoυv ()υνιιτόπιrες ι)ιασύνbtΌης και σύι'δεσης στο Διιιδίκτιυ
• χαoακτηoίζovται ιιπι) φιλι.;~ιjτητα στη χοήση και εωωλίιι ιπl/ν εκμάθηση
• έχου\ι Χl1μηλι) κόστος
• ι,'Κπλoιivται σε ι)ωφοοετικιι λειτουργικά σooπίμαrα (Μl1cίntωί!Ι, WindoLv.~
αΚι)/1η και συστήματα υπίΧ).
Κ ύριο μειον{Υ.τημα των ι;ογαλείων παυ()voίαοης ηλεκτρ()νικιίιν ι)ι αqxΛ'fιιιίι
εί\ΎΠ ()ι jTεuI()QI(fμt'\'f; ι)υ\'ατιίτητι;ς αλληλεπίδρασης χι.ιιρτη-εφφμι)γής.

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν

4.1

Κιψίλιι(()

Τα Ι'1!κπήματα αιΠΙ) παρίχουν μια

Τα Ύραφικι) (LιίOτελOιN τον κο(ψιί μιας εψψμογιίς.

απλή. καrαωηrή και οικεία αλληγο

τ6σο με τη μορφή του περιεχομι'ι'Ου CΙαo και ΗΟΙ- εργιJ

3-7

λείων πλoήyηrιης. Σιr.f.\U εί \'(/ι βολικ6 για πολλούς Π(ΊΟ

\'ιοοη των συμ!Χιτικιον μέσωι- πα(lου

γραμματιστές πολυμΙ:σων \'ιt Oργιt\ώσOΙW Πίκότα τα

σίασης

γραφικά σε λογικές ακoλoιiJίες ή ομάδες. σε IlWIOΤOt

~~ ~~~i;-';;:, ~~:'~:,'~; ~:~ II.

εφψμογής λΙ:γo\rται

χία με τις σελίδες και τα κεq:iιλαια εως βιβλίου (ή τις

" 1,,"gΓOUI1Ι

(cards) ιί σελίδες (Jxιges) και

κιιρτες εως καταλόγου). Τα εργαλεία. που βιισίζΙΗ'Ται

πλιιρο({οριιΟν.

της

συωέονται

Τα

δομικά

(ολοκλΙ/Q(V\VWαι)

μεταξύ τους σε μΟ(κΡή βι/iλίoυ

Oέτηrιη τω\' Κ()I\Υιί\' στοιχείω\'. ιjπω; πλή'/.τ(χι ή Υριιφικιι

ή σιιιοού καΡΤΙιί\' (st<ιckJ, ιιχπε \Η amfJΈ-

qx;ivrOJJ. σε ί,'α κοη\ί Ι}JfιΊβαθρο (baι'kμοuπd) για ιίλες

γί\'εΤαι

κατάλληλες

JIt'(f(L
με

επιλογές

του χρήστη σε πλιί
κτοα ή άλλα στοιχεία

tr7'

... <•••• f

, ... . . . . .

~

Ι ... ,... ε ••• , . το" 8"~ ~ fΙ ι •• • Ο • ••• f

IR..... ε ••• 1

πoιw τη μετιιπήι)ηaη

1

1.... <••• •• , . ;· • •• ·. 1.
,no,c".., "'J tt.. " n"....

(element.~) που επιτιιΙ:

..... . ΡΑ" '.". OC Ι • ., ,, " '" ' '''
<IJffO.H IOC .~ ΓO _

Ι"

Ι "Ι Ι .

i"" _

\0

ο C~

OI>I.tl )_ e )w o~s ••• eo,S
οη top
p"nt
" ' '' ''" . Ι ... ,," 'o~'Γ ΟΙ ... "".
,ρρο ........ lορ . ι ΙL>Ι ~"" .I """'"

Τ"'

",00

, ,,,, Ο'. ιο Ι

, ., • • • • ••

1

σε μια άλλη κιιρτα ή
σελίδα. Ο χριί<πης διν
περιορίζεται

ριακή

(1ε σει

αναζιίτηrιη.

cJπως στα συμβατικά
βιβλία. αλλά ι'χει τη
δυνατότητα

\'(/ μετα

φερθεί

οποιιιι}ή

σε

ποτε αελίtxι της Η{'ιψμογτί; που μπορεί ι'(/ περιt'χει κείμειη, Υοαφικά, ήχο ή

wcJ

αελίδα σε σελίδα τοποθετείται ως επίαΤ(Ίωαη οε t'ι'(/

.ι

,

~,~
~~-)ιJ
.'
; '..... .,w
1_

i..........,·1_

"jo<''''''

~

''' '00'"

.. ""ogι you Ι" •• 1..

rις l1ελίδες. Έ fI1Ι επΙΤιJY.Xι,(νεrαι η ομοιιι}iνεω του πψι -

αύωεση

.,OC~ _

. ...

{Χίλλοιτος διεπαφής αε όλο το εύρος της εφΝμογιίς. ΤΟ JffotflcJJIf\'O που αλλάζει

αλληλεπίδρααης ΧΡιίστη-εφΝμογιίς (πλΨαρα, εικονίδια. θειιμΙ:ς λέξεις). Η δια -

Ο

~"II ""

πλικ)()ψ)(ιίες ιίλων των IIOQrp(iJV, δηλαδή

Σε κι,(θε οελίδα ιί κάρτα τοποθετείται το πολυμωικιί υλικιί. καθ!ιις και τα

,, " 1" t h•

..

Ι """ o"~ '" ," ιο< l l 'lI'" Τ~.
"01"'
I,y tr ,""10' nI6n\l 1l,,,pn!CI

σου\' την εφiρμoγή. ΟΙ κάοτες πειιιι'χουν

animation και βίwt:O. ΟΙ εφαρμογΙ:ς (βιβλία ή σωροί) είναι
οωιαστικι) αχωιακt'ς ΙΧ,(απς δεδομt'ιΥ!ιν (relationaJ databa.\·e,\).

ΡΑ>1 "'''

στη μεταφψά κάΡTιiς ή σελ ίι}ας. επΙΤOι'JrOυ\' Τ'l\' ΤΟΠΟ

(book)

κει'μnn, πκι;iνες. ήχο,

I · .. ,c .. · 1

,

Wll hln ~ Ih Ι ... ,.Ν 1011,, ' onΙ I~ o
D,,~ II'W ,a I' i tr. ~ IPΙ rι: "ι 0110
'''''' "Q"''tιo, 1..." , ο Ρ,,,,

ρία η οποία βασίζεται πτην ΟΡΥ(Ι

κάρτες

fk:WειJ.

\ο:'ιιιμι;.:ιί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τιιλΙ'ΙΙt'Ο(ιJV

ΕργαλΕία κάρ τας ιί σΕλίδας

στοιχεία

oc

3:

jIJftJO(JH\,cJ επίπεΟΟ

(/oreground layer).
Τα πλεoνtΊ~lIίματα των εργαλείων κάρτας ιί αελίοος συ\'Oψίζοwαι παρακάτω.

---~
~

.ιιι α.kj\'t'~ απ6 το
,τιυιβι:ίλλον ττι; Η) peΠ:Ιj[d.

• παρέχoιw ειr/.oλία ατην "ατωύηrιη της αλληγορίας
• υπάρχει σlJ(ϊι.ι!τιση Ι:\'(1 πικ)ς ι'ι'α μεταξύ αυτού που παρουσιάζεται ατην
οθ6νη και αυτού που τοποθετεί ο σιrrtoαφέας στην ",.άρτα ή σελίδα της ff(XJQμογιίς

• είναι σχετικά εύκολα ιττη χρφη και aιr.l\U παοΙ:χουν Ι:τοιμα πεοιγσάμματα
(ψ,(ιμες) που πειιιoρίζoιw σημαντικά το χιιό\'Ο α\Υ.ί;τττυξ'ης μιας εφαρ/lογής.

Στα μειovεκτιίιιατά τους θα πρι'Jrει να nημεωi.1ούν 6τι

• δεν Ι:χουν ιδιαίτερα ισχυρά κι,(πιιια χαΡΙJκτικιιιπικά. ιίπως Ι}Jfοοτιίριξη
ζωγιχ,ιφι"ής ή animation. σε awifJraIJ με ωλα εργαλεία

•

οι εψψμογt'ς που δημιουργούν τρέχoιw

αυνιjθιvς κάτω από ένα τύπο λειτουργικού
αυστιίματος

(M acintosh ιί Windows).

Α wιπροσfV.ιτευτικό εργαλείο του τύπου αυτού
εί\'(/ι

το

ASYflJe(rix τοοιοοοι για περιβύλλον

\Vil1dows που χιιησιμοποιεί 111 αλληγορία σελίι'χις.
Macil1(os/I εί \uι τα Hypercιιrd και

Σε περι{Χίλλον

5ufJerCard που !Xtσίζοwαι στην αλληΥΟ{ιία κάοτας.

. . Το πιφιβι:ίλλον ΙΊ~l{ω(Hς
ΤΟ!' ΤοοΙύοο/;. .

!f()λlιμι'ιΚΙ

3-8
..

Τα /χισικιί ([(ψίa τη;

l/ypcrCard

Hypι:ιτιιrιJ
Ο

Hyper[ard

Η

i!l8

HyfJerCard δημιοVΡΥήθrΓr.t' το 1987 από την App/e και σιί\'Τομα ΙΙ.ιToτιiλεσε το

Το πιικέω

πιο ()ημοφιλές ΕVyαλείo ιnVLττυξης fψιιψογrv\' πoλVΜέσω,' γιιι τους υπολογιστές

• ωrooτη(ιι:ζει πέντε είι)η πεδίω\' xtIμt'\'ov (tex/

MacinlOs/1.

tϊeJd.s) ι}ιαq:ω'ή. αι}ιαq:ω'ή. απλιι οιι()ογηίνιι1,

Το πακέτο

Di\'tt

ιπο χυΨπη τη ι)ιιωτ6τητα \'(l ι)ημιoιιρyήnει τη δι,κή

του εφαρμογή, που οωμιιζετriΙ σωιJός

(sflJck) κω

ιι.ιτorελει:rιιι ιtJTι) κιιρτες

(cMds).

ορθογιίι'\'Η1 με σΔαοη και κυλιιίμΟΗ (.~('Γο/lίng)

Κ(ίθι;: XIJQT(L αντωτι)ιχεί οε μία εικι)\,α πτην οθιίνη και .ιΤt{Jιλαμ/kίνεt τι) υπιίβαθρ( ),
f(l

.

Εργαλεία αλληλεπίι)ροσης και 10 πολυμωικιί υλυ::ιί. Η διι;ωIJ\'ι)εση των κιψτιόιι

μεταξύ τους γίνεται με τη
βo,jθεια

,

οεναρίιιη'

που

Nάψιvται σε μία ειδι;aί
γλιίισσα

σιψαρίω\'

ε\ισωμαrιό\'I:;'Ι η

που

HyfJerCard.

τη HyρerTiI/k.

εφέ για τη μετάβαση απιί μια κάρτα σε μια ιΊλλη

(ZOQm, πίικ. Kro/l, venefian b/inds)
• t'xfI τη δυΙ'ατ6τητα διαχείρισης ψηφιακού

on goBack
set cursor Ιο watch
push recent card
ΡΟΡ card into theReturnCard
visual effecI stretch Irom Ιο ρ
ίl the long name ΟΙ this stack is not in theReturnCard
then go first card
else go IheReturnCard
end goBack

...

rIjf: H}'percarιJ.

Ο" ,. τ ..

51 lό. ο. , ..... ό ...
ο _' , ω,ο.

0_"""'·
0'.0'•• ••,

Ο ·.·.··
0 .0" •• '"

O'····w
0"'°"'·'

τ

ι}ιαι)ικιtoιιίι\' βiΛΙΤfO η

το περι{::kiλλον της

πει (πυ χρήστη \'(1 εωιΊγεt στις εq:αρμΟΥt'ς του Μοιχεία ειτεξεργασμέ\'(l απι)

HyperCard.

Με βάση τις εvτoλές τους vπoστηρίζomι την αλλ η

ιΊλλα παχΕτο .

• ι5ιαθι!τεt

εΨ.l(ψιιγής, Eπιπλiιιv υποστηρίζουν την Ε"/.τέλεση ΙJπολογι

αυτά φΊί\'Ο\ται στο παρακάτω σχήμα.

animafion,

wcJ

πέντε επίπεδα π(χ';σ{Jοσης ανιΊλογα με ικαHίτηrες του χρήστη ι)πως

τηγ π(χ5οβαση σε UΛλες

Η πλoιrιηση σε μία εφαρμογή της

•
...... '''9 .. ''' . ''''''''
"""'''9 ."," "" 1''1.'

τα. πεοισσΜεΙΚlΠι1κέτι1 λογισμικού. δΙΜπότητα που επιτοέ·

t:.ιτιΊμενη, την ff()(JIrιOIJIIcVI} ιί oπoιαδι~τιιrε ω.λη t«ίρrα της

εφαρμογές. τον t'λεj?'Ο εξωτερικιίιν /ιονάδων,

""""""9"""
"1" ""'''
.""'1/'WfJό>

Θα πρέπει \tt σημειω

HyperCard

εξαρτάται

το είδος των πλή'/.ΤΙ)(ύ\' και των σε,\,αρί(ύ\' που

t'xfl

ιrι.ε

θεί Μι η

HyperCard έχει
t7.raaIIi,tt

εψιρμοστεί

....""" "11 " "' ""Ί'

δ/άσει ο ι}ημιοιιγός της και ξεκnοάει απι) μια κάρτα. η οποία

ως ειιγαλείο ιι\Uιτrυξης

w"""rιg,, 1th ~rap/lo<,

ονομάζεται Home και λειτουιιγεί ως ευρεηΊVιo σωι,ιού.

ti'•.πΙi/()ευfl.κού

Η

HyfJerCard διαθέτει ;ι.ιιι έτοιμα πρότυπα καρτών. ΥεΥο
ως που περιορίζει το χιιόω εκμάθησης και f.,"rt roi:JrH ακι)μη
και σε μη εξειδι,κεvμέ\nυς χρήστες \'ιt ιισι.oλη()oΎV με τη
()IIIIιoV{Jyia πολυμέσω\', ΠεριλαμβιΊ\'/οΙ επίσης ειι}ικό κειμεωΥικΊψι

(tex/ edifOr)

;{αι συvτάκτη ΥΙΚJφικιιίν χαΡΤΟΥΙΚJφΙΚΟΙJ rιJπOΙ! (grdphiL' ediιor), που επιτρέ.ιτουν

aro χρήστη

Hypι:rciIrd

.τ

,.... 'όο,

ήχου

λεπίδριιση χρήιπη-εψιρμΟΥής κω τη\' πλοήγηση. μεταφέΙ)(Η'ως το χρήστη στη\'

10'" "",,11

λι-ίων Ηις

51 _

• εΠΙΚΟΙΙΎιι\ιεί με

" ,,

Η Jτιιl.t'rιι ιιι;/(ι- ~~~

..........

""0'

O·h.w'''"

με ειr)ιχιΊ πλτ;Χτρα ή l1\ιτικει:μεω που μπορει: ω ι)ημιοV{ιγήσει ο χιιιίστης μέσα ιιπδ

ρ" , ,,"9

...

,."

οποία υλοποιείτα.ι με τη χρήση εξωτερικιίι\' εVΤOλιίι\',

σμιίιν. τη δηιιιουργία
T,,",'og

lόο'.

51, •• 0 ΤΟ . ,

• ωrooτηρίζει animafion χωρίς 6μως \'11 ()ιαθέτει
τεχνικές για τη δημιουργίι.ι 1IIIiIlIafiOn υψηλού επιπΝΧιυ
• ()ε\' περιέχει ενσωμιπωμέ\'η ι)ι!\'ιπΜητιι υποστήιιιξης

Τα σενάρια συνr)ι!oνται
Το x/"IIΨΙxιi μητι(ι της fJoιlJrιu;

. 0,00 ".,. . . . . . . ~ 1

• • •••

μια σεt(κΊ α.πι) δωφορετικιΊ οπτικά

• blIJf)t'rn

1'01' ".moo l" fbΙΙΦ

\'(1

δημιουρΥήσει ή

\n

T(κιπoπoι!ίr,εt κείμεω και Υ(κιφικιΊ μέοα σε μια

;{(ίρω και \'α αντιγράιjιει εικι)\,ες (Lι7ιΊ έτοιμες εq:αρμΟΥt'ς. Επιπλέον, με τη βιιιί
θεια των σχεδιαστικ(ίιν της εργαλείων. μπορούν

\'(.1

δημιουργηθούν απλά γεωμε

τρικά ιrι.ήματα (ΥΙ)(1/1μές, τετράγΜ'α. πολύγΜ'α. ελλείψει ς),

λογισμι 

κού στις ΗΠΑ XρηιJΙ 
μοπυιείτω στην Αμευι 

Home

Pr efer enc,,"s

." "

"

ο

...,.

τ

.....

κανικιί Ε;ι.παίδειχιη απιί

το

1987

IItiut

και

σήμερα ως το ;{ψιόπρο
εργαλείο.

απ6 τα σχο

λεία της πικυτoβίtθμιας
μέχρι τα ιι)Ρι1ιατα της
τριτο{5άθμιιις ε}l.παίδεvoης.

Ο"τ.ν '''''' ,,,'

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."l1ι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()

SuperC<!rd

εί\'(/ι οvoιιωτιΧά επΈΧnωη τιις

HyperCard.

Αποτελεί t:\tt ισχυρ6

σvγyΙX1φι,Δ ειιγαλείο ΥΙΙΙ υπολογιστές M,ίcίΠTo.~Iι που υποστηρίζει Τη\' παιιαγωγή
πoλυμfσΙΚΙΙΙ\' πιψοι'Οιι'ωεω\'.

rtI)IXIiJ" εφιψμΟΥιiJv και περιβαλλιjντω\' εΠΙΚΟI\'ω
(intefiJCe) με βάσεις DrδoIIf\nJY. Μίιι εφ{φμΟΥή SuperCiJrd αποτελει:ται {ΙΠό
jTUUIJfJV(J(J (window.\). Κι'ίθε παρι'ίθυρο περιλαμβι'ίνει το ι!πι'ιβαθρο (lxKkground)
και rις XIJQrf; (L'ilΓd~), οι οποίες μποροιίν \'{/ περιίχοlJV πεδίιι κειμfHlυ. γραφι κιΙ
\'ίας

κω πλή'"τιυ.
Το JTUXf TO 5uperCard JTfUIfXfL όλα τα βαααά χαιυκτηριnrικά της HyperCard.
xafkiJ; και πολλ ά πρόσθετα όπως εργαλεία σι.t'δίασης, υποατήριξη χρωμάτων χω
ειδι χά frpt'. Υποστηρίζει χείμε'l'ο. γραφικά CΊλων των τιίπων. π(ιο(χιμοίωαη xίνlJiΊης

Toolbook

σιΙωλο

εί \'(/ι

από αελίδες

ποοϊ6\'

({)ί1ge.~)

της

που

εταιοείιις

nv\'δfονται

μεταξι! τους και πεΡΙfΧΟlN πεδία κειμι'\υυ. Υίυφικά (χαΡΤΟΥίυφιχά ιί διανωιια
τικά) και πλή'/.τρα. Ο χρήστης μπορεί

πίζεται. όπως κω στιιν HyperCard. με τη χρrίση εξωτειιικιίι\' ενroλιίι\' κω ov\tφrrί

σειριακά ή τυχαία πηδώντας απ6 τη μία στφ' άλλη.

σεων.

Το

Η SuperCard αποτελείται

SuperEdit.
S'uperCard.

ΕΙ: \ΥΠ το τμήμl1 που εκτελεί μια εφαρμογή που έχει δημιoV(JΎη()εί

με το S'ιιperΕdίι.
ρίων της

EjTtrut'jTfI

f.ι7ί(πις τη βελτίΙιXJη της εψφμογής χαι των (1f\'(1-

aJ!VTIJxrIj (ediΙOr).
ΤΟ βασικ6 πλεονfΥ.τημα του εργαλείου σε nlfaIj με
βατότητα του. γεγονός που mLTUfIIt'a((l

HyfJerCard
σε
μοι)(('Οποίιιση
SuperC'Ird. Επίσης Πl1ρίχει τη t}V\'I1τΜητα

ι}ημΙOUΙιγίας

εκτελέσιμω\'

αρχείιι)\' (.~{and-aJone). ι)ηλαι)ή εφαρ

μΟγtV\' που μπιψoΎV \ΥΙ τιιt'ξOI!V σε
ιιπιιλογιιπΙ:ς. χωρίς \υl1.ι7αιτείται το
πψιΙΧΊλλον της
Με

έχουν

τη

)·uperCard.

βοήθεια

ανUιίτιιxf)εί

της

)'uperCard

tYT JmroΠIuxt';

rCjXJUIIOyt'; πολυμfσω\' ειδι χά ατο
X(VOO της Ε"Λπαίδεωης και κατάρτι 
σης.

τη

HyperCard.

εί\υι η συμ 

\'{/ προσπελάσει

τις σελίδες μιας εψιρμΟΥής

. . Κ ιι:ιι)ι;ι((ς της IIEVΙφιιι;ιλιΙιo
σας τοι' T()()/fκΊoK ποι' ι'ι'ωτοιεί
τιμ' f(ι';t\,ίμιιa~ι πί\,ικιι με τιι
μίlλ~')ι)

...... αJιίνη ιιπ6 το επίπfι)O

σφέρει έ\'α γιχιφι,Δ πειιιβιΊλλο\' επικοnΥύ\'ίας που ()ι: γε/ τη δmvπότητα στο χοή -

\'{/

"

τη διαnm'δεση τω\' σελί()ιυ\'. τη DIJJIιoV(ιyia διαδικασιών αλληλ επί

διιασης και πλοήγησης. τη\' η'(1ωμι'αωση xuOaxr1J/.Iιonxrv\, υπειι-κειμfHJυ. Προ
στη

"lJuhh/e ΜΙΠ

()ιαθι1τει μια ισΧV(Jή γλιΟΟσα σvγyOαφής σεναρίων την openscrίfJr.

ειι~,/(/ίιις το"

T()()/I)()()k .

συμπειιιλι'ιβει στις εφ{φμΟΥές του κει:με\'ο. ήχο. γΙΙι1φι,κιΙ ει.κό\'ΙΟς και προ

σoμ oίΙιXJη Χίνψης. Η εναωμΙJΤΙιXJη βίvτεo γί νεται με χρήση εςωτεραιον εντολ riιν
και (1Ι)\'U(J τήοεων

τοι! δι κού της

πει τη μετα τΡοπιί ΗύΊ' στοι{Χίι\' της

Toolbook

nov επιτοι!πει

w6 Μυ α νεξάιιτητα εΙΙΥαλεία:

ΕΙ: \ΥΠ το rμYίμα εκείω που ()ημ ιουΙΙΥεί τη\' εφιψμογή. ()ηλαδή

υποστηρίζει τη σχει)ίιιση των ο(λnΥίι\' και του ΠΕVιγιx'φματoς πευιεχομέ\'ου.
β)

3-9

10 handle TaxivomnsePivaka
system Pivakas(100)
put 100 ίπΙο n
slep ί from 1 Ιο 99
A.~ymetrix και αποτελεί t'ω ιδιω:τειια Ι)ΙΜ1μι,Δ
step j from ( ί-1 ) Ιο 100
σvγyιιαφικό εVΓαλείo για την ιnyIΠTυξη εψιρμο
if PivakasIi\ < Pivakas{i) as lext then
γtΙι\' σε πευιβάλλΙΗ' ΙVίndο\v.~ και μπιψει: \'U ()ει~
ρυΙ Pivakas!il into lemp
ρυl Pivakas Ι ί πΙο Pivakas(j)
ρηθεί ως το ανάλ ογο της HyperCard για ι!πολογι
put temp into Pivakas(j)
στές (ωμβα ωιJς με lBM.
end if
end sIep
Μι α εψφμ ογή που α \V1πτιir,αfTαι μ ε το
end step
Toolbook ο \υμάζετω βιβλίο (book). Εί\υι t'\'(/ end TaxivomnsePivaka
Το

χω ήχο. Δεν ίχει ενσιυματωμέ\'η ()/Α'(/τΜητα υποστήριξης βί.\'πο. Αυτ6 αντιμετω

α)

\ο:'ιιιμι;.:ιί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τιιλΙ'ΙΙt'Ο(ιJV

Too/book

SupcrCard
Η

3:

(DLL).

flautxn δε δι~ι ε.πiι7ει)α

1"'-----------------..;;.;;.--...." α)

•
εργασίας:

Επί.πεδο

α\V1γ\'fiιοτιι

(reader) όπου

γί \Ηω η ΕXTf

λεση μιας εψ.φμογής.

β)

Επίπεδο

(a ur/Ior)

σιrrtιυφiα

6που γί\'εται κάθε

εογασία που σχετίζετω με τη
σvγyιιαφή

της

ειμψμογής

(δημΙΟV(Jγίιι βιβλίου.

ι)ημι 

OUΙιγία ή τοοποποίηση α\'ΤΙ 
κεψt'\'(vν σε αελίδες.
Υ(Χ1φή σf\'U(Jίων).

αJιίν,l ιιπιl rιι επίπη'ιι ι

(j\~i;f\~ιJtJ1); το" T()()/hnrιl; .

ιωγ

Ηολlιμι'ιΚ(
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Τα χV{ιιότειια χα(){/κτηριστι.κά του

• εί ωι

Toolbook

ειf/.oλo στη\' εχμά()ησή ΤOV,

ει:ωι rιι εξής:

xa(kiJ; δεν ωrαιroιiντι1t aJTIj το χιιψπη ειr)ι 

χές Υ\'(ιΧ1εις ΠΡΟΥραμματισμοι';

• διαθέτει

εργαλεία ιJ{nψLλμΙJτιωης (debJIggίng) και δυΊ'ατιίrηTες πρι'ιοθ!;των

συναΡTήnεΙUν Υια t1lJrfl(lOl!ς ΠΙΙΟΥιιαμματιατές

• ωrooτηρι:ζει τον dty/.o εξωτεοικιίι\' σVΙT/.εΙXΙ)\' (κιιυτες ήχου Κιiι βί \'τω. CDROM) μt'nω τοι) MCΙ (Media Contro! ln terfiJCe) των \Vίndow.~
• επιτρέπει την ενσωμάτωση αντικειμένων που έχουν ι)ημιoυιιyηf)εί με Vi.~ual
na.sic(vnx)
• ωroιπηρίζει τεχνικές ΟΟΕ. ΥεΥι:)\ύς που επι τιιt'πει έλεΥ/.Ο και επικοι \\ογία με
πολλές εΨJUμογt'ς ταυτ6χ(l()\τι

• ιo'α)'\~oι.ιίζει τις περισα)τερες μοοιιυποιήσεις αοχείω\ι των ΙVίndοws (ΒΜΡ,
DR\V, EPS', T1F, RTF. \VA V. MfDl).

.. α,i:-Jι'lo"ς ωτιί τηv βοι;Οειιι
ΤΟI· ΤΙ)(ι/ΟΟαΙζ. Στηι' π(lιι,nι

t'~'r.'!;'ίrιιι το πινιtkίλλoν
Ψ;1:((/ίιις nτ'; ΜΙ] ι)ο'τψη
πιφοιvιιιίtεπιι

,I,m..."

Τελευταία. έχου\'

() τι)()πος ποl '

()ομεί τω μια οι-λίι)ι ι τol ' ηλε

ιnv:ιπτυχ()εί

;,: τι.ιο ι'ιχοl "' βιβλίοl '.

εΟΥαλεία μετατuo

,

... ...

αΑίVf/ (/,Τι; την n('I. /{J-

πής

εψιρμογιιιν

(LιΤΙί

οε

ToolbOQk
Hypercard

......

~"'" ,"α '''''I'OUΗ~
~

.ΙΜ" ~"

αvτίσΤΙΙO({Xl.

/10;'11 "EJirun/(luιxr/ tω;υα
φαl;, / 60ς - IΗος αι., ιιπιJ το

/JI rtIivrιo (/τll Δ ι'(//ι" ΠΟΙ'
ι)ηΙΙΙΟI'i,ητίΟψα" με το
TooΙhαJI: ιιτο Η/Λ Ν. Ψιλ/ι
Nλιrείιις %/ιι πιiιχ το πι)(,"ι ω

fιιιu.!Jπο οτο

~ Jntl'oducing ToolRook

20 ,ΤΙΗ1"Ιν(ι) 

πιιίχ6 ,)ιrι;'(ιιyιιιμιί

(/ 997) τη;

Eι '!)ιι~τrιιί";ΙΨ:: Επι τοοπιίς:.

ΤΠΙ

,.m".","1 ΟΙ>ίΙ<!' 01.

Mo~,nι_

. 0/''''''' 00;....
.' ''010Ι.
_"

._.
•

......

αλίνη ιιπιί την H(V4}-

ιω;'η "()ι)I~lιJι'ιις" ποll ιtw/ 
ΠΤΙ'χ()ψ.ε με το Τ()α!/xιn}; (/το
πλιιίιιιο ΤOI' Πί)Ο;'{1(ίμμιιτο;

''ΤΕΧΝΟΜΑ ΘΙΑ " ιιτο Ε/Ι, '
Χι/ι'ίων.

~I~~~~".~~~.--~~~~~~

1<>

.. ..••

V oublJίldoboD/;:trr, ,,,, ,,,

"'><""

Ρ'Ι".
oto\«tι '" ttι<
Ρ·I".""''''''''''''", ''ΙΙΡIO
ίο ΤοοlΒοοh Opeο Β<ιί '"

Επ""ΤΡΟΤ;I

Τ εχνολονικά EKπaιδευηKά Ιδρύματα
Κατ.ι.ω.,..~ Τ.Ε.Ι .

Ρ"Ι"

· ~",~Ι

ε/δι.κι'!

,"
ο

"

ajjάo

. -

Ο

•

""\11Ι01.1, <0'.... 011Ι Κ1IOnι

. -

yoo""" ""o",",,... p o ιroιm

Ο

Ε

"",σ,
'Ι J

.

,.-. "
......,.,
, --

ο

Ο"

,,,

'"

,..

και

Οχιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν
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ΕΡΥιι λι:ία λο γικού δια γράμματος ή ι:ικονιδίου

Τα εργαλεία λογικού ι5ιαγρ{ψμαroς /xωίζovται στην πυοσΙγΥωη του οπτικού

δομική μ(Μ1ι'Χι ει:\ΥΠ το εΙΚΙΗ'ίδιο

(icon),

το οποίο

ΠΡΟΥραμματισμού για την οργάν(οοη και παροοοίαση εψψμoyιiJν πολυμέσιιη'.

Jfovtarri\'t:I

XρησιμoπoιoιJv ως σroιχειιΟΟη μονάδα αποθήκεοοης της πλι/{ιο({(ψίας τη μετα 

εψφμΟΥή.

({ΟιΚι. του εικονιδίου

διΨΙΚl1 lποιχεία (κει'μnn, γραφικ(ί, ιίχι), ται νία βίντει)

!ιH@ W

τα αvτικει'μnη πι)υ πευιλαμβ{nt)νται (Πην
Κ(ίθε

ω::ονίδιο

περιι'χει

διαφορετικ(ί

ΦYrIΚO

- ΓΈ!!Π'Μ>ΚΟ

rw.ι r o

...,-.....,. , όορ<κ

(icon),

που είνuι οικεία από τα παράθυιια των γραφικιίιν

πειιι/:kιλλόντω\'. Τι.ι εικονίι)ω μποιιοιΑ' \tt πειιιiχοl!\' μενού επιλΟΥιον, YΙJι1φικά.

ή

ιί ομάδες ειτoλιiJν που παρι(Πά\vυν

ιίΧovς ή πιιογράμμι.ιτι.ι και εί\'(lΙ ΟΡΥωωμι'να σε ι''Ι'α ι)ομημι''Ι'ο πλι.ιίσιο ή ι)ιά 

i\u
ξεχωριστό Υιγο\Υίς, Για παράδεΙΥμα το εικονίδιο waif

Υιιαμμα ροής Υι'}'(Μ)των

orαματιΙ μια διαδι;::αοία μέχρι να πατηθεί το πλιr,aρo

(eventsj,

ειιγασιιΙ:ι\' (tίlSk.~) ή αποψιοεων του χρήστη. Το

δΙΙ1ΥΡι1μμα ιιοής παρωτά\'ει ΎιJι1φΙΚΙ1 της λΟΥική της ε((nρμογής. Αψιύ ολΟΥληρω-

animafion)

του πο\'Τl%ιού.

i\'u πλήκτιιο ε\'ειιγειιίι\' οτην oθ6VΗ ή

θει: το χτίοιμο της ι'>ομής και η δημιoViJΎίιi του ι)ωΥΙΙΙ1μματος οοής, πιιοorίΟεται

\'11 πεοάοει κάποιο χρονικό διάorημα, Το ι)ιάYΙJι1μμι.ι

το περιεχι5με"ο (κείμενα, Υ(ιαφικιΙ ιίχος.

οοής

animation και βίντεο).

Τα πλεο"εκτήματα των εργαλείων εικονιδίου εί\ΥΠ ι1ιη'O.iΠικιJ τα ΠΙ1ραΚΙJτω:
• ΠΙ1(ΙΙ)υσι(ίζουν ολι)κληιιη τη δι)μή της εφαρμογής και ειι)ικιί τε(ιιι τη ΡOlί και

(t1ow Ιine) oρyω'ιιJ\ιει τα εικι)\'ίι)ια κω πιιοσδω-

ιιίζει τη οειρά με τη\' οποία λαμβι'ιωvν ΧΙιl{ΙΙΙ τιι Υιγοωτα, καΤΙ1 τη εκτέλεση της εqxφμογής. Ο χρήστης

τις σχετικές διαΥλαδιΙΧιεις

τοποθετεί τα εικονίδια ΠΙJΙVV στο διιiyιιαμμα (ιι)ής και

• εί\'αΙ ειrr.ολη 1J σύνταξη και 1J τροποποίηση της εφαρμογής με τη πιιοσθιίκη ι;

έτσι ι)ημιουΡΥεί IJIIεoa ι)ομημι'1τς ακολοιtΗες (Lι7Ιί

διαγραφή εικονιδίων που αnιστoιχoιJv σε περιεχόμε'lυ ιί γεγονότα.

γεΥιnΏΤΙ1, ε'Ι,/;'ΡΥειες και ι1τοιχεία αλληλεπίδιΙΙ1l1ης.

Στα μειο\'t:Υ.τιίματιί τους σημειιVνεται

Authorware είναι ι ι)ιαίτειΧ1 ειJχριισΤO εργαλείο.
xafkv; επιτρf.πει την Jf(ιoσθqr.II vι:'ων εικονιδίων στο διά-

• εί\'ω δύσκολα orην εκμάθηση και λιγότειιο "διαισθητικά"
• iXOl!\' υψηλ6 κόστος αΥοιιάς.

γραμμα ροι;ς, την αλλαΥΙ; χρονικής αλληλoιrι.ίας και συνθηκιVν ή την

Για τη l1ελτωτοποίηση της εψιομΟΥής δημΙΟI'l()Υείται μιιi η:α λΟΥική δομή με

επαΙttδημιοVQΥία τιο\' orοιχείων αλληλεπίδιιασης με ι.ιπλές ενι'ρΥειες

επιnyιoγr'ι\'ιωη τω\' ει,κο\'ιδίω\' και ρύ()μιοη τω\' ιι)ιοτήτω\' τους. Η παιιouσίαση

του χρήστη μέσω του ποντικιού (μετι.ιφοιιά και απι)θεση Ι drag and
drop), Η συΥΥοαφrί της εφαιιμΟΥής Υί\Ηαι οτο πι.ιράθυρο οχει)ίαοης
(de.~ign window), το οποίο εμφωiζει τα εικο\'ίι)ια. Η εκτέλεση ΥΙ:\ΗΙΙΙ οε
t'1Vl ι1λλο παΙΙΙ1θυρ() που λiγεται παράΟυιιι) παοοοοίαοης (presentlJtion
windo\v).

ixou\' τοπol)ετrl.!εί τα διιiφo(Jι1 ηκ()

νι'ι5ια ι1ΤΟ διιirιιι.ιμμα ρOlίς. ΧΙ1ραχτηΡΙΙΠΙΥ.(ι εργαλεία τιJπoυ εικονιδίου είναι το

Al/t/IOJware

".

Το

cJTt

της εφιψμογής γίνεται με βι'ωη τη σεΙΙΙΙ1 που

χόρ " ς

για περιβάλλον ΜaL'into.~hΛVίndσw.~ και ω IcσnAuthOf για Window~..

-

Το Auι!ιorware Pro(e'\"~'ionaΙ είναι αντιπ(ιιιιιωπευτικιί εΡΥαλείο τιJπoυ εικονι

• n:\YiI

εύκολο orη\' εκμάθησή του. κa(Xiις οι εΡΥαοίες γί\\)\'ΤΙiΙ οε Υιιιιφικό

δίου. Είναι προ ίίιν της εταιρείας Μaιτοmedίa και αποτελεί ι'πι ιοχυριί εuγαλείo

περιβάλλον χωρίς χρήση γλΙΙΧJοας οειυρίων

ω'(ίπτυξ'ης πολυμεσικιίιν εqxNμoyιVν. επα'(1fλμαΤΙΚΙίιν πιιοδιαΥραψόν,

• ουμβατιί τητα l1ε περιβάλλον \VindQ\v.~ και ΜaL'into.ς!1
• υποιπηuίζει τη διασlJνι)εση με εξιvτεΡΙXι'ς συ\'αρτήl1π ς υιι (DynamiL' Link
Librnrie.s) ΗΟι' \Vindows
• χειοίζεται με επι τυχία χαΡΤΟΥιιαφιχιί και διαγιχψατικά γιιαφικιί
• διαθiτει ει'oΙιJ!.ιuτωμι},I,O ειδικό εργαλείο επεξεΡΥαοίας ήχου (SouιId Wave)
κω υποστηρίζει ήχους M fDf,
· υποστηρίζει ιιουτί\'fς aniInafioII ;ι.ιιι τιιι\'ίt'ς τύπου QuickTίIne

n auiXfI

στο χριjστη ι'1'α πλιίρες περιβάλλον για την ενσωμάτωση δε1ιιJμι'1\oν 6λων τιον

μορψόν που ιχουν δημιουΙΙΥη(}εί απ6 άλλες εrr«ρμΟΥiς, Επιπλέον, διαθέτει πάνω

200 μεταβλητiς

και ουνιφτήοεις για τη σύλληψη, ε.ττεςειιγαοία και πι.ιιιου

σίαοη δωομi\wν, καθtoς κω τον iλιγχo της εφψμΟΥrίς,
Για την ανάοπυξη μιιις εφαωωΥής tIioιo του

"'~"" " -~Z"

~"' '' -~,!''
~

11<"" """"",

Τα βασικά χαΙJι1κτηOΙστικι'ι του Aut!Iorware εί\'ι1t τα εξι;ς:

AuthorlI'are Profes!;'ionaI

ι.ιπό

~ ,

AUf!IorwiIre ι)εν είι'(/ι ατταΙJι1ίτητες

Υνιωει ς πιιιιY(xiμματισμOύ, καιkiις ι')ε χοησψοποιείται κιιιι)ικας Oε'l'αιιίω\'. Η

Α

\ ο:ιιχ(ί ')ΙΙΙ ϊ(ι(ίιιμιιτιι ΤΟΙ'

ΑυιΙιαΓ"1JIΊ: ποι' Χί'ιιιιιμοποιη
Ο/Ρι:αν :'ΙΙΙ W/ ,)ημιοινγη(Μ

JJ

ε(((I{)!ιο:ηί "Φη:kίς" της //OΙ.I'f

rιιψιx)ί; ιιχιι!.ιχιις αΙ'μΠί)( ι$ιις
μΕ ιιιιvτιι\'ιιιτι xιί σχολΕίο το
Ε/Ι .

\ /I,)(jV\'i\y,j\'.
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4.4

ΕΡΥ«λι:ία ροής χρόηιιι ή ΧΡ()\'οδιαδρόμσιι
Χρηοιμωτοωύν

FWTIA .dir

αλληγορία

ταινίας

δράση ποο;ι.αλt:σει το πιιοοιιιιιnΌ (pi!Use) ή οοιστικά σταμάτημα (srofJ). ΠαριJrι

/ιoνιiδα ορΥά\\ωης και παροιχιίασης του υλι 

({'ιtί\ιεται \tt ι(\ιτι{ΧιίvοlJ\' στη φιλοσιχΡία της μη γιιαμμικιJrητας, τα ερyαλείu χοο

ιί

χρονοδιαδ(lόμου

(rinJe/ίne).

%ού εν6ς τίτλου πολυμέσων. Ο χ(l()"α'ιιάδρο

\n;)ω?ψδμου επιτριJτoυν τη διακλάι):οο,l, τον iλιγχo από το χρψπη και ΤΙΙ\' ε\ιοω

μας εί\'l1Ι το εργιιλείο ΟΡΥά\'ιοοης των αroι

IIr'aIιXIη ι.ιλληλε.;τιr)ιΙ(1στιχάτητας. ΑντΙΠΟΙλλv.πευ τικι) ειιΎιiλείo τύJToυ ΧΙX)\1Jι:}tα 

χείων και Υεγο\ύΤΙύ\Ι μιας εφαρμογής ;ι.αι ωro

δρόμου εί\ΎΙΙ το M,ίcromedia

τελείται riJTIj κελιά

(cells)

τοπο()ετημένα κατά

μή',ως μιιις χ('ο\'ικής Ύριιμμής. Στο π(}ιlJrο χεΜ
τοπο(}ετείτιιι η βασική fnjrIJTιI πληροq:οριιΙ:ι\ι
(ει;::ιί,Η. ηχηπκιί απι'Jσπαoμα, κείμε\~)) χω (Πα

Q

επιίμε\Η μία σεΙ(ΚJ πλι/{)ο(((ψιriιv που καθορί

D

ζουν την εξέλιξιί της στο χριί\n.

Ει

χρήση

LOOIA .M

Η υλοποίιιοη μιας εφα(}μΟΥής (ιοοίζεται στη

SLGR ."",,",

1/30.,ec. A(fOV ξεκινήσει μια εφ:φμογιί t7.πλείται ιτυνεχιίις. μέχρις ότου κάποια

ως

(movieJ

lil

την

noMIrJv

Τιι κιί(Jω χιιρωaηριστικι1 τω\' ειιγιιλείων ΧΙΧ)\1Jι:}tαι)ιχjμο v εί \'(1Ι τιι εξής:

• ι.ιπoπλoι.n, ισι.vιxl

• διαθt'τοιιv ΙΟχVQιί γλΙΙKXΙιi ΙΛ~1ττ VΞης r1tttt(JifOv
• ηισωμιiΤιιί,nυν δΙ'\ΎπιίTlιτες δημΙΟl.l(Jγίας ιmimlJtion
• tXIIJ,v αυξημένες διχικιιλίες εκμr'ίθησης, εl(5Iχ(1 για τα πριιχιιιιιημέ\η χαρακτη
υιστικι'ι τους.

If χρονικιί απάπαση (ωφί

βεια) μεταξύ διαι)oχικιVν κελιιίιν χαθορίζεται

απι) ΤΟ\' ΠΡΟΥιιαμμιιτιστή και μπορεί \tl q;θ(ισει μέχρι ;ι.αι

..

εοΥιιλείι1 κιιι Xρησψoπoιoι.nιτιιι γlli τη\' Ιl\ιίιπτυξη εφιιο

μΟΥιίl\' επιιγγελμαrι.ΚOύ f.ιίιπέδoυ

χρovα)ιαδρόμων που tr.TεloIJ

νται παράλληλα.

Director.

Τα πo).l'ιιnιιχιίαιμιχιί

(ΠΙΙΙχι'ίιι Ηικί;.'Ονπιι (/την

(kίoII (~'ι):)μt'\~ιιν (αω) ΤΙ)),

I"(!;~ιλείol' (/ι ~r.'ί ~ιιrιις

JJirecrnr.

.. Τα ι")(ιμιχιί (/τοιχεί<ι της
(iιίιιης ι)ιλJjΙΙ'wιιv τοπιι(/ε
ΤOI 'vtiIl ιιtα χελιιί ητίς
πλιιιuiol' τol' χιυνιιιnl
(XYJrι:), "ιιτιί'ιοντιις"μιιι
Ιί;{l/νη (1ίI1l.ι;c:). Το π(ιρ(ί()II(~ )

'>Core rιπoτελεί την ι'λωτοί
ψιη f()11 Χι)()\tlι)ιιιι)ι~jιι(ιι,.

πλαίσιο (καρέ)

Οχ{ίαμο; των πο}.,'μι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()
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DireclQr
ΤΟ

Director fi\vι

{H'άπτVΞης

πρoϊcΊν της εταφείας

πολυμωικιιnι

Macromedia

και αποτελεί

/;'1v

εργαλείο

Το παιΙΙΙθυρο

είΙΗΙ το πα(ΙΙΙθυ(l() εξέλιξης του

Stage

t'Qyov,

όπου συ\vρμολο

πιφοοοιάσεων και εqχφμογιιn' ε.ιΤUΥΥt'λματικοιJ επιπέ

γoιJιται τα ατοιχεία της εψι(ψογής ιιχπε να απorελέαoυv μία λογιχή ovτότητα. Ο

δου. Η

καfkιρισμ6ς όλω\' Ηύ\' παραγι)ιιτων του Ι:ιιγου Υί\'ΕΤαι με απλούς χεψισμούς του

Cιιsτ

IInaq:oud που χuησψoπoιεί βιJσίζετω σε κιvημuτογιιαφι;ι.ούς ι)ροι'ς. Το
εί\vι μία πολιιμεσιΧιί βάση ()α)ομέ\'ΙΙΗΙ που fffQttjn κείμενο. ({WΤΟΥραφίες,

χρψπη στις Ε,τ[ιλοΥές Stιιge,

σι.έδω. ήχο. τριοι)ιάστωα μ()\τέλιι. βι:vτω (τιιnιίες τύπου QιιίckTime) και ση~l 
ρω . ΚάΟε ωιε~lιιτητo στοιχείο της β/ισης uυτής λ/;'Υετω Cί/Sf

member κω

ωτοτε

λεί f\'{H' «η()οποιι)>> της εφαρμογής. Τα πολυμεσικι'( στοιχεία του Qιsf JIffoLιom'

\'(/

προέΡΧΟΥΤαι (Lιτι) εξωτερικές ΙX{XjQJIoyt'; ή \Η bIJJIΙOV(JyIJfioIrv με τη βοήθεια των

animation).

Wil1dow.

Ο έλεγχος της ιιοής μιας εφαρμογής κατά τηνω'άπτVΞη ή παροοοίασή της υλο
φωω με Tri αντίστοιχα

Conrro/. Αυτι) ΠΙ){)(J(ψοιιiJ\'tΊ i,'(1 βητtΌκασεrό
πλήΥ.τιΧι του (p/ay. .sιop. /οορ, rewind. ρtί()μιση οvOμού

πλαωίω\', ήχου).

Lingo.

η οποία συ\'{)Ι:ει μεταξύ τους α\ιεξιιρτητα ιιοχεία της εΨlΟμο

πυ\'δin

γιίς και εω(ίΥει τον έλεΥι.ο και την αλληλε.ιτιδραιττικιίτηrα. Ο πρoY(xJμματιιπιίς

Πρ6κειται για f\V χρονιστή

μπορεί ειr/.oλα \Η IΊυVΤΙIξει τα σενάρια, ΙΗ δημιουργήσει καωλληλα πλιίκ τ(κι

memben;

vται μεταξύ τους μέαω του χ(ιονα)Ιαι)ρόμου

Score.

(sequencer) 6που εμιμlνίζovται animarions και

δ{ιovν με λογικιί σει(ΙΙΙ οι ηθοποιοί.

αλλιιλεπίδ{Χ1Ι1ης και \'{1 καθορίσει ων

T(xj;ro

πλοήΥιιοης. Η

Ungo

ειδικά ΠΙΙΟΥ(ΙΙΙμματα Υια τον ι'λ/;Υ,(Ο εξωτερικιVν αvrικεΙ1(όν ιίχου και βίvτω, που

ΧΙ){ύ/-Ιατικές παλΙ:τες, ήχο χω κωuλω xιιoνιaμoύ

αναφέ(ιovται ως

(remfJo). Κάθε πλαίσιο όιαθiτει
48 α\ιτικείμη'(1 (Υραφικά, πλlΓ/.τρα και κείμειv) και /;'Κτελείται στη συχνό
του κιnω.ιoύ fempo. K ιι()ιVς εξελίσσεται μιri ται -

τητα

Xfra.5.

• αποτελεί έ\'α

αλληλεπΙδ{κιστικι)τητας

• ει:ιω
11 1

εργαλείο συμβατό με περιβάλλον

Windows κω Macinros/J
• χειρίζεται χαρτογιχιφικrJ και ι)HiIΙUlJμα
ΤΙΚΙι Υ(κιφικά

• ι5ιαf)iτει

μι' %ιιτιίλη:;ιι

.dir.

ιιλλιιλι'πιιΧ)/ ί η tψιρμογιι μι' ΤΟ

από τα πιο ισι.υρά ειιγαλεία α\ιιπτυξης Ε,τ[αγΥελματι- χυιirΙHΙ χιιι πω; ι-,τιrι ~'Χ(ί\'Hαι ιι

κ(ό\' εφαρμογιιnι ΠOλVΜέσω\' και όll1θiτει μεγάλες δυνατότητες

πλαίσιri Ι1Ποκαλύπτοιι τας το περιεχόμενό τους.

[(ον Η{ι:ιιψο;,ιιν ΤΟ!' ως τιιινίες

... Στο σχιιι ια (ΙΥιίνεnιι πως

Τα σημαvτικότερα χαρακτηριατικιι του Director εί\vι τα παραΚΙJτω:

lιία του Direcιor εμφανίζι)\ιωι με τη σειιχι ΤΙ1 διιιqυριι

Iingn.
Το directorOtIιJ(Jt'i tιι {"..χι-ίο

χρησιμοποιεί

Αποτελείτω απι) ξεχιι)(}ιστά πλιιίσω (tΓiIIlIe,s). που περι/;'χoυv τους ηθοποιούς,
μέχρι

...... Σηινβιί{πι ι',t'ι)()μι'\~ιι\'
(ca,lΊ)π(lιχιτίΟl'vτιιι τμιιιιιιrιι

Χιιίι)αιι ηι; (/n,tιριογλιiιι/οιις

Το Dίrecιor ()ιαΟέτει ειισωμιπωμέ\'Ι} μία ισι.VίJή γλιιXJσα ΠΙΙOγ(ΚiμματισμOύ
(J/;,Vloiιov τη

Αφιύ τοποθετούν f(l πολΙ'l1ωικ(ί στοιχεία. τα δωψψα L'i1M

του παράθυι){)υ

ποιείται ιιπι) το πλαίσιο ελ/;'Υχου

εΡΥαλείων που ενπωματιονει το DirecΙOr (κεψει,nΥ(κι({Χ)ς, εΡΥαλεία ζωΥραφιΥ.ής.
ιτι.εδίου,

Ca.sr και Score

ενιιωμαΤΙύ/-lέ1υ πόικιι εΡΥαλεία

επεξεργασίας κειιιέ\'Ου,

ttx6\v; και ιίχου
• υποατηρίζει ειr,i'Oλα τη διαnm'δεση με

εξωτεριΧές συσΛεvές

• E,ττιτιιi'.πει τφι εισαγι.ιηιί έτοψων ται
\'tI.vI' QuickTiIlIe
• υποστηρίζει παραγωγή 1II1iIlIarion και
αποΟήκειιοή του σε μορφή QuickTίme.

~'πα()ι\v,ιviα μΗΙΙ;Ι" τιιινι)ιιι

rrιί{)/ιι\, (φχι"ίω\' τη;.
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Α vτικcιμη'οστρrq:ή ιργαλεία

4.5

Τα εργαλεία αιJnί r1IJvι)ιχ.ίζοvv τη φιλιια0φία του αvτιχειμnnπτρεφoιJς Πρ()-

animarion (π.χ. παιγνίδια). MπoρoιJ\' \'{/ υποστηρίξουν όλες τις jIO(JqJi:; Μμησης

rιιαμματιπμoύ ;ωι τεχνικές Εργαλείων πολυμέπων για την ανάπτυξη εψιυιιoyιVν.

πoλυμέσ(ιJ\'. αλλιι είωι ιι)ιαίτεριι. ΙOXV(JfJ για εφιφμΟΥές τμημΙ1Τιχής oυyι.ί\~VΣης.

Είναι κατάλληλα Υια τη δημιουργία εφαιιμοΥι.Vι' που βασίζovται ΠΕ

XΙI(JαxΤΙWιστιx6 ειηιαλείο εί\ΎΙΙ το

• τμηματική (modu/ar) οργάνωση, CΊπoυ τα πολψεσιχrι σroιχεία είναι αη/χεί-

μπoooιft' \'(/ εκτελoιivτιιι εξίσου ,..αλά σε Ι)ΙΙΙΨΙVετικές πλιιτφ60μες (MlJcin(o.~'!

μενα που «κο'ούνται» αε μια ΙΕοαΡΧΙΥ.lί ΟΟμιί σι.έπεων πατt:u(! -παιδιού

χαι Window~).

• oιxoδoμηrική

(con.srγucrive) οργάνωση, 6ποv nι πολιψεπω) στοιχεία αλλ η-

λι:"τιιχιοm ι μετι.ιξύ τους με σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, με πολλούς

ov\tt-

τούς συωοοσμούς.
Βασική μιη'f1Ι')α σε ένα αvτικεψηυoτρεφές σύστημα εί\'αt τα ωιεξάρτητι.ι αντι;.',1;I:μεω πολυμέσω\ι
το

mTropo/is. Οι εqxΦΙΙΟΥές που ι)ημιοV{ιγούv

lfLxjrVffo

(media objecrs) με βιΊση τιι οποία χτίζεται η εΨ1ρμογή, κατά
Lego. Πιχ)κειτι1ι για μικιιές πoλυμεΙJι.κές εφ{φμογές

των παιγ"ιι)ιιίι\ι

με τη μορφή ωιεξι,(ρτητων συλλoγtΙ:ι\ι από μέσα (medί,Ί) κιιι οι)ηγι:ες (so(rwι.ιre), Τα

ανταείμενα πολΙ'/1t'αων ανταλλάα(1(ιυν μηνΙJμαrα μεταςιί τιιυς, ανrιδριιύν οε εςω

rrQIl«1

γεγt)Hίrα και yληι)(η~ψoιίν αιψπεριφφt'ς Υ.ΙΙΙ ιδιι5τηrες (Lιτι) ιίλλα ανflκεί

μη'α, Για το Mγt) αυrιίν θα πρt'πει \tt σ/.ει)ιάζovται

aIJIIqxfMJ με

οvγ;{t'Υ.ρψέ\ιες

ιδιότητες (πρωτόκολλα). ιΟΟτε \'CI ανα}'\\V(ιίζοvται και \Η συνεργάζο\ται μεταξύ
τους,

Τα αντικειμηυστρεφιί εργαλεία

(dynamic binding).

txOV" χαΡl1κτηιιιστικά δνναμlΥ.ιίς διασύνδεσης

καθιά; επιτρέπουν σε ανεξάρτητα αΙΤΙί(είμΗΗ \'CI ουωέοιται

μεταξύ τοι'ς. ε\ιιίι εκτελείται η εφ:φμογή. Εί\ιιι περι!1άλλο\τιι που βασίζovται στο
μήνιψα (meSSiιge). Τα μηνύματα εί\'αΙ ειδικές πλιιροφ)ρίες. ε\ιτολiς ή στοιχεία
που εκπέμπο\τιιι σε ολ6κληιιη την εqxiρμoγή ή UιTfvOm~)\'TιiI σε κιΙποια aVY/.εY.VL 
IIt';~1 ω'τικει:με\ΎΙ. Α υτιΊ ι/.Ποκτού\' τις ιι)ιΜητες που μετιι({'έι)(ιvτι1ι ιιπ6 ειδι,κ(,(

ειψ:ιλεία-π()(ιγράμμιιτα (moditϊers). τιι οποία συνδέο\'Τ1iΙ με αυτιΙ

9:1

πρέπει \Ύ1 σημειιι.ι()ει: 6η , τελευταία οι εψιιψογές με τμηματι.κή OiJ}'(,(,'fιXJη

είναι δημιιφιλείς:

• σε Ι::ιΤίπει')() χρή<πη.

y.αθrι)ς &ν εί\ΎΙΙ

murIi!i; αλλri

ι')ιαρκιίις Ι::ιΤεκ τάαιμες. με

αιτιπίλωμα να αυντηρείται το ενι')ιαφt'ι)(ιν γι' αυτές

• αε

επίπεδο ομιΊδας ανάπτυξης. y.αθrι)ς αποτελούν μια ισ/.υρή I*Ίαη για η'δε

χιίμενες μελλοvτιi!iς πα()(J'{((ιΥές ή αναβαθμίαεις.
Τα ανΤΙΥ.ειμει\ιστρεφή εργαλεία χρησιμιιπιιιιιιNrαι σε εφαvμιιγές πιιυ {)ααίζιι
ιται οε Π(Ί()(Ι{)μοιιΟΟεις πραγματ/%(ίι" %αταστιίαεων ιί περιλαιι{Χι\υυι' δυι'αμικά

Οχ{ίαμο; των ΠΟ}."l1ι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()

3:

\ο:'ιιιμιχ{ί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τιιλι'ιιι'o(ιJy
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Έ\'(1 παράδειγμα ω'Tικειμε\υστρεr{Όύς συστήματος ανάοπυξης
εψφμογιιι\' πολυμέσω\' n :\YiI το Αβάκιο που ω'απτύσσετι1t στο
! ωτιτούτο Tεx\nλoγίιiς YπoλoγιιJΤΙιJ\' της Πίιτοας ιvτι) τη\' EΡε1J
\ψιχή Μ<Η'ι'ιδα

3

' Έq:uομοσμέ\Ύl Πληροq:οοιιiΚΙl Σ VΙπήμαTιi:

Υπιιλι)γιστιχιι πεoιβάλλovτα για διερευνητική μιΙθηση".
Τι) Αtxικιο είnιι πλατφι)ρμα Ι1\Ύ1ΠιJ;ης ΙΥ..παιδευτικι)ιί λΙιΥιομι
κού ι)ιευεJJνητικoι) χαρακτήρα πο/ι. O\'I1IIεoa σε άλλα, μπορεί \Η
tΊφετCΙΛλευrεί πλήιxιJς το Διαδίκτυο. Ιδέες εγ.παιι)ευτικιVν διιασrη·

ιιιorιίτιuν μπορούν

\'(1

μετΑCpΈUθOύν σε λοΥισμικcJ -από οποιονδήποτε

διαθέτει ιποιχειιΟΟεις ικωύτητες στη χ(πκιη εΡΥαλείωγ σιίνθειτης

ιστoσελίι'lιύ\'- στη μορη)ιί

"f\'fQ)l(V\'" ισroσελίι):ύν. δηλαδή σελίδων

που tJIoτtQttyoV\' ειι}ικά σχεδιασμι'νες Ψηφίι}ες.
Οι Ψηφίι}ες. που πιιρέχovτω στη μορφή προκατασκειχισμi,Μ'
U\'Τικειμt:ΗJJν λογισμ ι,χού, μπορούν πολύ εύ,ωλα

\'(1

Επίπεδο

"αλληλοσυ\'δε

()ούν" σε oπoιιιδή;ιorε ι)ιάΤι1ξη έroι ιόιπε \'(1 συ\'fοΥίιζιΗ'τω και \'(1

fJTtTιtyl.ίI\nv\' συλλογι,κή λεΙTOυυγικι)τηTιi. Επιπρόο()ετα. η συμπειιι 
ι~ψίι τι)οο τω\' Ψηφίι):ιJ\' όοο και τω\' συ\,()έσΗnν τους μπουεί \'(1

"ΠΡOγΡι1μμυ.rιιπεί" μέσα απιί μια συμ{jολικιί γλιiισσα ΙχωωμιΎη ιπη

... ~~~II!~~~~~~~~;4~~~~~-;~al επικοινωνίας

..οι

των ψηφίδων

μΙι:"ί; με τη μ~Ί)()ι'ιι ι των

Logo.

~ιιιrrίi)(ιιν. Οι ~!1/f((',)I:";

ΟΙ δάσκαλοι. οι μαθητές. οι σχεδιαστές δραιΠΙΗ.ιιοτήτων, οι ερEΙJ
νητές. μποιιούν

Σχιι/lατιΥ.ΙΙ ()uirιι~I) ΤΟ), Τι)/)ΠΟΙ'
r) JfIIιoItr" ia; πολΨΕΟιχιις ιψιι)·

\'(1

Ei\tII

χρησιμοποιήσουν το Α{Χικιο και τις Ψηφίδες με

κάποιο εργαλείο σl!'ftραφής ιστοσελίδων και
τι%ό λογισμικό οι ίδιοι, ιί

\'(1

\'(1

"σV\-θέσουγ" εκπαιδευ·

ντιιι (/t' μιιι ιικίπεζιι. Α π6 εχεί

διαμορψΟΟοΙΝ στα μέτρα το υς λογισμικό που συ\τέ·

ιιπιιι.~ιιη., ΗΙ ιιvτλιfλιlΌν

θηκε α;,,(6 άλλους. ΛειτovργιγΔτητες που κάποτε ιίταν απρόσιτα μαύρα κουτιίι

χιιι \\"1 ΙΙ) 'Υ,)Ι1(απ()ιΌΥ/,χπε \\"1

σε"κλειστές" εφαρμογές, προσφέ()(ψται τώρα σαν "λέξει ς" έτοιμες για σroιχειoθi-

tπιr.ΙΙΗ~,ι\rιl'V ΙΙΗΙΙ;Ι' τοl'ς ΠΙΚΙ·

τηση σε παιιαγοάι{'ους.

(/If't'(~)vτ! ις ιιιιι ολο%ι' ιιι ~ιιμι'νrι

Όσοι παράγουν εφαρμογές πολυμt:σων μπο(ιοm'

\'(1

αναπτύσσου\' ψηφίδες

συμβατές του Aβι'ικιoυ.ωroκτιιJ\'Triς έτσι ίιμεση π(xjσβιιση σε λειroυργικδ
τητες που ήδη παιιt'χ()\'TUΙ ιιπι) τις υπι'ιρχοvoες ψηφίι}ες. και ε:πιτιryΧΙ1-

\\Μας αποτiλωμα πολλαπλ(ίσιο

rTf; Π(ΙΙ)(fJf(iθειας. Η μi'f)οδος
Ii\rl-

α\'(l.ιΤT υξης με ψηφί&ς ενθlψιιιί\'ει το Κ(lTri\'t:μημi,\) Ο"l.ήμα

πτ!Jξης (Lιτιί μαρι'ς ομιΙδες EIHHi(fμt'\VV" γwωται(ίγ περιο
χ(ίιγ %αι αvτικειμέHύν.

ι'roψα avτιxaIιnrI

λο)'ιιιμ ιχοι Ό ,τΟI' {Ιρίωω

Επίπεδο
ολοκλήρωσης
των ψηφίδων σε
μια πολυμεσική

εφαρμογή

ΙΊ{'<4.ιμΙΨΙ ,τιιλ l'Ι1ιΊιων.
Οι Η Χ()\1"ς ΠΙ)/Ιό'οχο\τιιι ι/πι)
την t)tt'Ii(}I'VIfI!
11 11 lι .cιί.gr/ΕιJu Τech/Ε.SΙllιef(J/{/

ΤΟ) , ΠΥ ιίπ()l'πφΙ:'ικίψτιιι

'1

λει το, 'ίτιι{ι ωι' (J1 ~ίnίιιατoς::
"Aβrίxιo"

Η()λlιμι'ιΚΙ

3-16

ΓλιΟΟσcς Προγραμματισμού

4.6

ΟΙ yλιιXιIΊες ΠΡΟΥραμματιομοιί χρησιμοποιούνται σε πολλt'ς

Jit:QtJirriIon;

την ω'(ίπτυξ"η πoλυμεoικιVν εφαιιμοΥι.ίιι' για roυς εξιί;; λCΊyoυς:

γΙ(!

•

Παοι5τι rιι συΥΥΙΧiφικίι εοΥιιλεία ι):ου\' σχεδιαστεί για

\Yi

χεψιστούν

f\'(1

μιγιιλο εύι)ος αλληλf.ιίιδι.ιάσεω\'. VΠIlOl0u\' πεοιπηύσεις H{!iIUl-ΙOyriJv ιjπου ()ιο;ι
εί\υι αε

h · ...,..c

κιίτηrας.

f1OJ99nY

• Σ~\~.ί

fjt'aIJ

\'(l

υπο(πηοίξουν Ο(Jωμt'1'ες ειι5ιχές απαιτήσεις αλληλf.ιίιδ{x.ιατι

απαιτείται η ι5ημιουΟΥία εψψμ ογιόν που

\'(L

είιυι ανεξ<.ίοτητες πλατ

φ6ριιας και λειτοιυΥικού σvστιίιιατoς 6πως οι Ημ:φμΟΥές ιττο Διαδίκτυο. Οι

..,..,.,..
,, ~

.~~ ~

_.,. ~

~

~, . ~

~,_ ...

_ ••

....

η'~

~

. ..

~

,M.~

η . . . . . . ~..&...>α.

EIfV1OIΙOyέ.; αυπ'ς δΗ vπooτηρίζoνται ιτυνήθως από τα ιτυιηθιιτιιένα σιηγρα 

•

••

φιχίι ειιγαλεία χω η χοήση Υλωσσών ΠΙJOΥι:ιαμματισμού υψηλού f.ιίΙ;TεOOυ ατro

•• o~. __ • λD ", ά'_~. π ...............
~ •• - ..... ~. ι,..ο.,..- ... . ~ . ..... ....... . - .Q
~

". • • ~ .,.....
.ι_~
~_"

σ •• σ . ~ ....." " , , _

_oΙ_~

~ΙΙ "' ~ .

. ~' 'ιuξ~ ...
:ι.:

••

....,.Q ••

~

τελεί την κιιτάλληλη ε,;rιλoyή.

........

..,.,.Qf. ", σ ............... ..

•• ,.,.,,,,
,, " ~ς

• Τα σιηγι:ιαφι".ίι ειιγαλεία εί\'(/ι εύχιιηστα χω f.ιϊιτρέΠOυν τη Υ01,)'00η ενσωμά

""r_

............

ΤΙιJση τω\' ι'χιμιχιό\' στoιχεί(ιJ\' σε εΨlΟμΟΥfς. Όμως ()ιο;ι μποοούν \'ιι χειoιστoιΊv

OA....b~

--

ενΤVΠΙιJσιιιxά ,Ίπίmaιίοπ με ύπαοξη ιιλληλεπιr)ι){/στιx6τητας. σύ\ι()ετες πιχκ]ο
μοιιύσεις χω πεOiπλoκα οι,κ()(')(ψητικίι

.....

......,."'...,,,.......

• Η ατt'λωη μιας εψφμΟΥής που /)ημΙΟlJQγήθηχε πχ

""""~·""""'·S
,~_

(consIn!crive) πεOι{XlλλOVΤI1.

.."....~._

1. Μ ... .",Δi"

.......1'.1 ." •• ~"p,.".i "p ... fOI' .." ••",

';'''''1''''' ''; "';"'.".'ς;
1=>~. ΕΔ ..

"""""..",, " ...1""".'" ...."

• 6 . . ... ,.. .",,,,;: ., ... -1' ..; ...

a."<,,,,

"~~"P;"" 'α"

.. ;... , ."~ . 6"p".,,

~" ,

....

οε ΥλΙIJo(ί(L

C++. γίνεται

ταχύτατα. Αντίθετα. εί\Ύ.tι αογιί η ατt'λωη μιας εφαυμογής που έχει αναπτυ
χθεί με Χι1τοιο α!J}'}'(ΧJφι.κιί εΟΥιιλείο. x(lθfiIς θα πυέ.πει

..... " • .{ο .. ,

\'(l

JIrTαqJ(x.ιaτoIw τα

ιτε1'άοιιι (.~cripts) ιτε ειτολές χαμηλού εΠlJrt'δου.

6"", . ,, ' ....6.,"'.

• Μερικt'ς r.()οές xuιιι.ίζovτω από τη φύnη της εφαοιιογής ειδικές απαι τιΡεις .

~ .d .." .0 ""''''1''' β .. ...., ,,,. σ. ;\';\'''Υ'''ΨΟ " Τ" 1 ..; ..., 1""
"Pσ,~", ... .{ο." ~ ";'~ ~." '" .....1'''''1'''' y""i '" .. n..'.~" ".,., ' " 1 .0:". ,,,
1 ,,).. a.... . ,6,. a" ,,).. a. .... , ~", '''~,

.0: .., .0 .. ~,,";p' Ι""

οι οποίες ε,ΠΙΤυΥχάνο\τω μδνο από εξειδικειιμι'νες γλώσσες ΠΡΟΥι){/μματι 
σμού.

αλίl,l'ς ιοτιί

..

flll' Eq(It,l-ΙO·rή

T,a.,." '->t>" ." "f''''''I''' ·~ .. I 1"". ""ι,ι..

...

"ι... ,

",. l<i,,,

Οι ΥλιΟΟσες ΠΟΟΥι){/ιψα τισμού watτom' μιγίιλο χ06 \'0 (/\'ίιπτVΞης για μιιι

""Υ"";

εψφμΟΥή. (}εξι6τητες έμπειικ)υ ΠΡΟΥι){/μματιστή και υψηλό VΠόβαUιX) )ι\Υιίσεω\'.

.6 .. ,,, .'" " • .6",,,,,'

Iιi;ιoς"' ΠΟ!' (Ι'1ιπτι'ΧΙhΓι(~'

Η εςfλιξη των Υι){/φιχιί!\' πεOιβιιλλό \'TrιΙ\' επΙΚΟΙ\tvνίας

ΙΠΟ ΙΙΙΙV1:'πωτημιο Ιfεψ((lιί

χω ,τιί(11'

πιινι-λλιίνω ι)ια:ιι,n'ιομιί ΤΟ! '

ylt ΕΗΘ το

J 99fι. Η εqγιριιoγη

ι)ι/μιοl'ρ;,1ί()ηκε μΙ.' το Τιχι/ΟΟοl;
ιιλλιί ίιTl H~I(ι)μ(lrι.ΚlιΊ K(,J.)I ;:aι
:ιλιιιι/(/(ις

!'m/ng (:tAIiHJff(l

(GUl) flOlJ\' καΟιειχΟΟει

μια σειιιίι εογαλείω\'. που av\ι(lfτoU\' το λιγιjμεω παΙΧi(JlJQι,κιj πεοιβάλλον. Οι

2" Ik~Iflt'i() (πον

πχ..-η

τιίς \\ιηι1ιι(/l i vης), :ιπ()\~ίς ΠΟΙ '

λ Μ", "Ι"Δ!".Ι.", 6"",

.""'''''''.v''''I''''''' όλ... "

5. ,\1", ..,,"';: " ., ...... 1'''', .. .6λ<>v"

. ... " ".",.".

,<>v" a.":.,,, .,""'..\(•.,1 .. '"

6 .. ", .

,,,

::::.""".>1 Ζ, . .. "f'6,,,,, . -ι; ,.:."" ,Ι "'~ ... ,' f1.,,, ..ι,,,
"ι," .. ," """ '"
""".~λ=l,,-, TΊ,o""~,,"",,,. "'1''' • .1.", ' " ""I'I'Ρ'\""". '" 'Ι"μ> ""
"f'6."".", F δ;,<>",,~ 1"'" W"'" • • '" Ι""Ρ'!'{'" "Τ .. y~,.",oκ,'( ...,.. , <> ).6,..",
Υ'" ." . """;0 \. \ ΤΊ,οοσ"':" ~." " .. 0Ρ<;"ΥI'"φ;" σ,,<:, γ""'; ,ο "f'';tl'''l'f''->
δ ... ~~. " 50 .",6".,." ,," """Υ'.....Ρ"" '" A..l a, \

ro ι',)ί,'fι τιιν() I,\~ιτ(ί nιτ(( ,τι
ιι)ληλπτι,\)(ί με το χοιklΙη ,)ΙΕ

~ίϊ(lντ(ις t"H ι)/(ίλιι: ι() με Οι'ιιιι

n "I,"M" ... .{o

';.{ο" . . . " .σ.· "",

' ''''

<ψσ , ......... Β,

~_o ΓεΓΟΝΟ_Σ οη ~IAΠPAΞH εlΝΑι OΣlAεl NAι ο ι.οΓΟΙ ΠΑ 'ΟΝ 00010_ _ '
-.!XAPI!!~.'---~E~~~~_ _

το rι tι \τιι ί(ιιλιί.

11Q >:..",." Ι

απαιτήσεις αυτές οδήγησιι\' στο \'ιι ω'απτιr;.1kιύ\' τα ολοκλ/j(χιιμέ\'α πεοι{ί/ιλλ()\τα
ιιπτικιιιί ΠΡ(ιΥιχ.ιμματισμιιιί (yj.~uaJ

programming

enyίrOnmenι.'i). Η (ιια/)ικαι1ία του

πρΟΥρομματωμι ιι! IJελ ΤΙΙιίνεται αημαντικίι. xoθfiIς το πεοι{Χ.ίλλιιν α\Ύ.ίΠTIJ;ης είναι
διαλογικό ει'ιο αποκούπτεται ο πψήνας τιογ δύnκoλιvν λει τoιυy/(ί;v του αvτικει 
με1'οιττι:ιαrvύς Π()()Υ(:ιαμματιιτιιού. Τα εργαλεία οπτικού Π(ΊΙ:.ιΥιχ.ιμματιιτμού επι 

TOf...iOU\' ειr,ωλα τη δημιουργία μιας σειράς αVΤικειιιέ\'ων όπως παιιίιθυιχ.ι. κατίι 
(l,tbeIs), λωοίδες κιίλισης (scroIIbιIrs), πλαίσια
ελtγχου (cIIeck boxes). πλήκτι){/ επιλογής. πλαίσια διαλ6γου (di,IIog boxe.~). πλαί 
λογοι επιλογιό\' (μnnύ). ετικέτες

σια μηνυμίιτων (messιιge boxe.~). Επίσης ενσωμαnό\υυν γραφικίι εφέ. όπως γοαμ
μο(]κιι'ωεις. (LΠε\'ερyoπoιημέ\~l πλή'/.ΤΙΧi. ειΚιΗ'ίι)ια ή κιπιιλόγους.

Οχιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()
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javll
Η ραΥδαία δι(ίι)οπη τοι} Δ ιαδικrιx)υ κοι τοι} Πα'(ιιιίομιου /στοι!

( \Vor/d

Wίde

Web) οι)ιίΥηοε οτην ανιΊΥ"η Υια ,ioVς rocίJτovς ανάπτυξης και διαlΌμής λογι 
aIltxov. Έτσι δημΙΟVQΥήθηκε η γλιωrια ΠΡΟΥραμματιομού Java απ6 την εται 
ρεία

Sun

mίcrωΥsreΠJs με ιτ/.οπ6 τηγ ανάπτυξη εψψμoyιiJν που θα Ι:Υ.τελούγται
Τρ,βή

σε ετεΙΙΟΥενή ()ι;πιχικά πειιιβάλλοντιι.

Η JiJV<I έχει rιι εξής ΧUΙΧ1ΚΤIj{)ισrι.κά:

• είναι

ΙΙΤiΙVή αντικειμε\~)σrρεφlίς Υλιi)(10α προγραμμcπιομού, με σημαντι

κές δm'ιπ6τητες Υια τηγ ανάπτυξη πολυμέσων

• ()ιαθέτει πλοVoιες βιf5λιoθTΓΛες που εμπλουτίζονται omIfXCVς
• μπιψει: ω ιιποοτηυίξει τη δηΙΙΙΟVQΥίu U\ιεξιi(Jτητω,' πολυμωιχιnv εψιιιμο
Ytvv

χαι π(ιoy(Ί(l/ιμάτων που ΙΙ'CJftl/ιατιvνονται σε σελίδες ΗΤΜL του

\Veb

(afJfJ/eIs)

αJ6w/ χω ι'ιΥΙ rμιίιια χι'ιι)ι;.:ιι ((~.

Jij\1! (ιπιί το ι'ιrιo "Δ ιιρ(ί".{ιιτιι;"

,ΤΟ/ ' (I\HΠrι'χO/(?[' οτο ,ίλ((ίοω

• VΠΟΟΤlJjJίζει animlJfion

ΤΟ/ ' ΠUΟ;Υιι:ιιιιι((τος ·'Σειρήνες".

• είlyJι

γλΙΙΧ10α ΠΡΙΙΥραμμοτισμοι! που παρέχει οικμi.λεια Ι1[ΙΙ

lVeb,

;ωθιιις

κιίι,' εφιφμογΙ!JI' απι) ειι)ιχίι lφρleι.~

• είναι

ΚΟταl-εμημt'vη γλιιΧισα. χαθιο; επιτρέπει την ασφαλή εχτέ-

λειτη π(ιoy(Ί(l/ιμάτων που μεταφέρο νται

Ilt'Off)

δΙΧΗ\)υ. Επίιτης

εί\'Ι1Ι δm'Uτι) \'11 μεταφι;ιιfJοιJv τμήματα του ΠΙΙΟΥιΚιμμιιτος απ6 δια·
((ΟΡΕ1ιχές θέσεις ιΊfO Δ ιαι5ι'κrιx) (~'ile,~) χωρίς \Η ι)ημιουΡΥηθο ύν π(lο

βλιίιιατα εXτt'λεoης.

• εί\'αt Υλιίισσα τύπου inlerρreler.
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!f()λlιμι'ιΚΙ

VisIIa/
Η

B IH'iC

Visua/

Πα.,';, εί\υι Ji(XJίOv της

Micmso!'r

χω αποτελεί το πιο διαδεδομέ\'Ο

Εργαλείο οπτι ;ωύ ΠΡΟΥραμματιαμού Υια το περιβ«λλον των
ι:ξελιγιιέ\ιη γλ(ΟΟσα που βιισίζετιιι στην

Quick Bil.5ic.

\Vindows.

Είναι μια

Δωτηρεί την ευκολία της

(event).

Κάθε γtγιι\tJς ενεΡΥΟ1τοιείται

μετά απιί f"t'vyεtE; του χρήστη (ΠΙJτημα ενι)ς πλlΤΑ τυου ή ωι, πονιικιοιί) ή μ[1(l
από κάποιο

XOOVtxcJ

διάαΤΙJμα. Ο %(ΟΟιχας επιαυ\Uπτεται σroυς ελι'αους της

Υποστηοίζει

εΨΙUμoyής και ΠUραμeVΗ ανενεργός. μίχρις Μου κληθεί ιιπι) το σύστημα ή το

τύπους χιιι (')ιψές που O{ιίζovται αιrό το χvrίιπη (u.~er deiϊned variable.~), στιι()ειιές

χρήστη. Μόλις ()ημΙΟl.Ιj)γείτω ί''ας %αι \'Ούογιος έληιχος γί\'/:ται ι.ιvτόματι.ι τμήμu

(named (>on.~tlJnt.~)

του πειιι{ί/ιλλ()\'Τος της

B1/SiC

;ωι ε,ψπαλλεύετιιι όλες τις δmvπότητες τω,' ΙVίndοw.~.

με Κ(1θε ίληιχο χαι (LιΤOHλεί το YΙ:YΙJ\~j;

και μεταf)ληrt'ς ριi"Jμιζι5μενης εμβέλειας (.~('()pίπp, ο{

vanable.\).

Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε Visua/ JJa.sic βααίζεται σε t'να συ\'διχισμ6 γυαφι ΚΙrJν αντικειμt'νωv και κ(ΟΟικα (ενrολ(rJι'). Κάθε εφ:ιρμογιί ξεκινάει με τη αχε1>ίααη
του πιφαθύοου που ονομάζεται φ5ρμα (Ioπn) και τον καθορισμό των ιδιοτήτων

VisIIaJ

JJiL~iC κω δρα σαν επί"ΚτασΥί του, -TriQfXO\'τri; ΠΙκ5-

ιΊθετες λεΙΤΟVQγίες οε ω.λα προγρ<"ψματα και εqυρμογt'ς .
Η

Vi.\'ua/ Ra,\·iL· /Χtoίζεrαι

στη φιλοα)φία τοι, αντικειμnnστρεφ)ύς προγραμμα-

τιαμού με τηγ έν\'οια ότι κ(lθε αντικείμενο αποτελείται από τα χαρακτηριστικά

της_ Στη avl'fxεta τoπo()ετoιh'Tαι ΠΙΙ\ΥΟ στη ({Ι(.)ρμα ειr)ικιΊ (/\'[I;'-,1;I:με\'(/ που ονομιι -

του (δεδομf"α) και από κιω/,κα. Ο ποογριιμματιστής όμως ';χει τη Ι)lJ\πτιJτητα

ζ()\'Ται fλεyι.oι

προγυαμματίσει τα γεγονότα, χωρίς να απαιτείται η γι'ιΟΟη πολύπλοκω\'

(confrols)

και σι.εrίζ()\'Tαι με ειr)lκές λειτοV{)γl:ες (πλή'/.ΤΙΧi. πλαί-

\'(/
rtxvt-

r1Iα κειμι!\Υ)υ. μπάρες κι)λισης). Ακολουθεί η ειοαγωγή ιι)ιιιτήτων σε κάθε fλιy/.o

κι))ι' ΠΟΟΥιιιιμμιπιομού όπα.ις συμβαί\ιει με άλλες ω'τικεΨΙ,Υιστρεφείς γλιωσες

(X(){rJματα, γραμματοοειρά). Τt'λος, γράφεται Ο κιΟΟικας ενroλιrJν που σlJ\'δt'εται

και

"f',ol"c l l

Νoc,οιοΙΙ V"uaf Βaι<c [de .. ψI]

I!IGI Ει

(C

C++)_ Οι φ(ψμες και οι fλεγχoι αποθηκεΙJΟνΤαι ως ανε;ιΊρτητο αρχεία με επέκταοη .FRM και. νΒΧ avri(ffOΙxa.
Παρότι ο αρχικός προ()οιπμός της VΙ\·ual

Ra.sic

ιίταν διαψψετικός, σήμερα χρη

σιμοποιείται ατεrαμέ\'(l για τη δημιουργία και παρ()οοίαση εφ:ιρμoγιrJν πολυμf

σων καθιiJς διαθfTtΊ χαιιιικτηυιστικά διασι.n'δεσης με άλλες Η{'ιψμΟΥές. Αποτελεί
έ\'α ωχvικ5 εΟΥι:ιλείο γtιι τη αυΥΥΙΧiφή εΨΙ0μογι))ι' πολυμέσω\' κω έχει ()IJ\'ιITιjrII
τες Επικιιι\'(ο"ίας και μεrα({X)ρ<"ίς δεδομέ\'(ον αιτιι (iλλες εψιιψογές που εκτελού
νται ται,τιιχρο\,α (πα Window~· (λογιστικ(ί φι)λλα, Μαπς δεδομέ\'(ον. αχωιακές
βάπεις δε&ψt'oΜ'-5QL). Οι λειτουργίες αυτές υποπτηρίζοnαι απ6 τις τtχνικές

Σιh'δεσης και E\'ffi.ιJIIdτrvσII; Ανηκεψένων (Objecr

Linking IInd Embedding, ΟLΕ)
Exdrange, ΟΟΕ). Επίσης

και Δυιuμικής Ανταλλαγής Δε/)ομι'ο'ων (DynίII1Jic Οι/ω

υπιχπηοίζει εύκολα τη\' Πί){)σβαση σε πολυμεσlκιι ι)ει'κψένιι κω στοιχεία. ι,'ι)) με
την πρι)(JθήΊιη του εΡΥΙιλείοι, f.ιτατιΊaεων

ProIe,\·,\·ionaI ToolkiI

Exten,\'j()n,~ μπορεί

\u απι)κτιίσει /1υξημi:vες ι)υνατιίτητες πι)λυμέσων.
Η

Visua/ JJa.\·ic

διαθέτει ισXVΙJά εργαλεία εκπ({(:ιλμάτωπης, που διευ,ωλιh'OlJ\'

τον η'[οπισμ6 και τη ι)ιόo8ιvσι/ τω\' λαθι:ον του κ(ωικα. Η ΙΥ[«ρμογή μετά τι/\'
ολοκλιίο(οοή της μποοεί
Το Πt-υι{lι:ί}λοv ευγιωίιις
τΙ/ς Vj~ UiJJ IIa~ic.

κιιτω απιj τα

l'(l μετατραπεί σε αοχείο .ΕΧΕ και lU τρέξει ι1\ιεξάοτητα
\Vindo\vs. χωρίς \'(/ riJTut τεί τω το περι{ί/ιλλο\' της γλιΟοοος.

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."l1ι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()
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DeIphi
Το

6'(L εΡΥαλείο με
ιnxvui; δυνατότητες οπτικού πρoY(Ίαμμαrισμoύ σε περιβάλλον \Vindows. όμοιες
με αυτι'ς της VisuaI Ra.sic. Ei\'(l! επι'κταση της Object ΡαιωΙ γι' avrcJ χω συχνά
χαρακτηρίζετω ως "VisuaI ΡαιωΙ". Ο ΠΙΊ()ΥΙJ«μματιστής που θt'λει \'(l ασχολιβεί
με De/fJhi θιι πρέπει \'(1 ri\'(l! εξοικει ωμι!\'ος με τις τεχνικές
DeIpJIi

(Δελφοί) είναι προίίίν της

Rorland

και αποnλεί

• (χψημι'νου ΠΡΟΥραμμωισμού
• α\'Τιχειμnοοτρn(Ούς OΤQoyuuIIIIanaIIoiJ
• ΠΡΟΥιιuμματισμού τύπου oorh'ηoIJ; ΥεΥο\ύτω\' (evenr-drίven).
Μία Η{'Uιψογrί που υλοποιείται σε

De/fJ/Ii λέγετω ε(1γασία (projeCf) και uπoτε

Η ((()χα/) o(Jιί\.,1 ιιπιί το Ι\Υ/Ο

λείται απ6 μια ομάδα αρχείων. Η α\u..πυςη προγραμμάτων ξεχn'άει uπό έ\ια

"ΕιΚΩΝ" ΠΟΙ' ιnttΠΤι Ίχf)lrι([ Μυ

βιισικό ΙJ'/.ελεrιj που uπoτελείτω ιiJTIj τρία ιψχεία:

.τλιιiσω ΤOI' ΠΙΚ)ί'ι)/ίμμιιroς:

• τη qΔρμα (foπn) που δημιoV(JΎεί το πειιι{ί/ιλλο\' διασύ\'{)εσης χρήσrη-ερyιl 

"Σιψ/)νες: "

σίας. ι}ηλαι}ή τις o(Jι:jvr; χω τα ω'Τιχείμεω που f1Iq:{l\'ίζ()\'Τuι κατά την εκτι!

λωη του ποογ(κιμμιπος

•

τη μι)\τιι}α (υπί/), στη\' οποία ιιπο()ηκεύεται ο αντιχειμnvoτρεφής xιiJι}ικας

υλοποιείται
ανrιxείμεω της
πουφΊρμας.
υΠΙJρχειΚάθε
(πο αρχείο
αντιπου
οχετίζεταιαπιίμεένατα ανrικείμειυ
εργαλείουπί/.στηνΤαοΕΜνη

κείμΕ1Η αΠOΤελoιJvrαι απιί δεδιιμι!\'() (μεταβλητές) χω μεf)(jδΟΙJς (ι)ιαδιχα-

~~~~~r~~~~:;~:~~~~:o" .,

'C-j~e

σίες σχετικά με τα ι)ει)ομt'ι'(l)

• το αρχείο με επι'κτασl/ ,DPR που περιέχει τον κιωικα για το χεψισμό των
ΥεΥον6τωιι. Τα γεyoνιJrα ri\'(l! υπο(!ουτίνες που αντιστοιχούν σε ενέργειες του
χρήστη (πιΙτημα ηύς πλήΚΤΙΊ()υ ιί του ποnιχιού).
Για την ολΟΥλήικοοη της εργασίας ΠΙΊ()(Jτίθενται στη j:kισική δομή χω άλλα
uρχεία (ύιιμuς ή μοωιΧις. ιixπε

\'(l

(}ημωVΙ1γηθoύν \ιι!u αντικείμει'(l. Η εισαγωγή

εΡΥαλείω\' και η δημιoυργΊU του πε(1ιβάλλο\'Τος t'Qyuoia; Υί\Ηω με απλιί επιλΟΥή
του πιιογιχψμu τιστή απδ τη {)ιβλιο()IΤv.1/ εογαλείω\'

De/PIIi.

(componenfs

Jίbωry) του

Το τμήμα avrιj της εογαοίας uπoτελεί τον oπrιxδ Π(Jογριψματισμιj στο

πεοιβάλλο\' De/ρlIi.
Η εισαγωγή και παίΚΗιοίαση πoλVΜωι,κιίι\' ιποιχείω\' υλοποιείται uπό το α\'τι 
κει'μη'()

TMediaPIayer

της εΡΥαλειοθ,Τ/.ης τοι,

DeIphi.

.

Με αι,τιΊ f.ι7ΙΤΙ'Y'λάνεrαι η

Π(1()οβιιση στις (10ιπί\'ες των Wind()w.~·. που εί\υι }'\'ιιχπι!ς ως

MC/ και αποτελούν

τα εΡΥαλεία ελt'Υ/.οι' και διαχει'ρισης των αρχει'ων εικιΊνας. ήχου και βίντεο.

1ίαίιιιι ;.:ι,ίι)ΙΧΙΙ οε

Uelphi

!fολlιμι'ιΚΙ
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Πολυμέσα στο

5.

lnternet και

το

Web

Η ι)ιιl\υμή πολυμέσων μέσω ι)ικτιΧύν αποτελεί σήμεριι
έ\'ιΙ\' αποτελεσματικό χιιι DmvJμtxIl εξελιαα5με\'ο ΤΙΧ)ΠΟ

JIU()()VOiar1lj; εφαρμoyιVν (1Ε j'fολλΟΙJς χρή<πες rαυτι)
X(}()\,(j. Η ΧΙΙΨIIj διχτιΧιιν (LAN, \ΥΑΝ) και ειδικιίτερα τι)!!
ΔιαδΙ:ΚΤ!λ:ΙΙ] ( /nIemer) για τη δΙΙΛtψή π()λυμέοων αναμένε
ται \'α έχει Τ{Ί(ιιιω~rι%lί ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Είναι χαρωπηριατικ6 ότι το

2(XJO

χουν πάνω από

αναμένεται \'Γ] vπrlO

130

εκατομμύ(}ια χρή

στες του ι}ιαοικτύου οε όλο τον κόσμο.
(πειιισΟΟτειιες πλlJ(χ)({'(ψίες μπορείτε
\tt {)οείτε στη ι)ιεύθυ\'(]η
www.nua.ίe!surveΥs!lιοw_mΙΙΙΙΥ_οnJίne/

index./Jfml).
Η ()ιιιωμή πολυμέσω\' μέσω ι)ικτύου

χαΙΧ1Υ.π/{ιίζεται από πολλιι πλωνεκτή
ματιι

•

το δίκτυο πιφέχει

xaUtiX;:

f\'U

εύχιιrιστo κιιι ισι.vιιό μέσο γω

•

η α νάγιη)(Jη και μεταψ:ψά δεόoIIt't\Vl' είναι πολύ αργή σε σχέση με τους

μεμOνΙVΜέ\Όυς Πίκ)σΙΙ1ηκούς υπολΟΥιστές

• δειι υπάρχει έ\'α π(ιότυπο Υια υπολογιστές συνδεδεμ t:\'Ους με το lntenlet
MPC για τα πολψt:σα σε CD-ROM. Το Διαδίκτυο
ει:\'(π αωικτό κιιι πευιλαμ{χι\'εΙ δλες τις πλιιπ{l(,)ιιμες ( \Vindow.~. M1IcinroslI.
Uni:.:). Υεγοως που ι)ημΙOVΙιγεί π(κ:ιβλήμωα σψ{Χπότητιις.
αντίστοιχο με το π(ιότυπο

Όταιι ιTλεδιιiζovται πολυμέσα για το ΔΙ(lι5Ικτιχι και τον Πα'{'Δίομιιι lστιί θα
πρέπει \Η ληψίοlΝ ι)πιίψη πολλές ιδιωτε(κίτητες ποl) δε συ"αvτoίvτω (πους τίτ
λους

CD-ROM.

ΟΙ ΚVQιι)τερες oφείλovτω (πο μtγεθος των αρχείων ;ι.ιιι στα δια

({ΟιιετικιΊ σιχπήματα πα(Ίοοοίασης (υλικό και λογιομικό), που xρψlιμoπoιoύιΤαι

από το εVQύ κοινό. Έτσι.

• t't'a modem (το /998) tXEt ταχύτητα της τάξης των 56 K bps. που εί\'αΙ πολύ
t't'av οδηΥό CD-ROM που υποιττηρίζει ιιVΘΙιoύς μετα 
ψψάς της τάξης τω\'48ΟΟ Kbps.
• τα αρχείι.ι ήχου. βί\'ft'O και animilIion απαιτούι' λ6Υω του 6γ,ωυ τovς πολύ
χιιόω γlli \'(1 φτΙlιJoυν από t'\'(l" εξωΤ/j{Jετητή στον υπολογιστή του χιιήστη.
Για το Μγο rJVrιj" μετιιφέρο\τι1ι ΧΙιJ{Iωτά aJTfj τιι κει:μεω κιιι τα Υριιφιχι1. με
μικρή ΙΤIJ}"/.ρο'όμενη με

τη {χnΚ-!ειιι ειι)ικιίι\' εργαλείων κιιι ιιπιιι τom., πειιωσΜει)() χιιόω μετιιψι(κ'ις

(down/oadinf;:).
• μπορεί

\~) γί"ει άμωα και γιιιίΥΙψα η εvημfρωα/j και

α"αβ(ιθμωη μως εφαρμογής αλλΙJζοvτας τα σχετικά

αρχεία μό"ο στον εξυπηιιιτητιί υπολογιστή
πιχ1Υμα αδύνατο για τίτλOVς
Τιιιιιιωι/ ιιπιί την ΙUταlι'λίι):ι

rrr; nτημειιίιχις
'ΈΛ Ey eEPOTYflIA" τιι;

ΝοεμjΊρίοl ' /998.

•ο

(server).

CD-ROM

χιιήστης εξοικο\'Ομεί α;τοθφα:υτικ6 χιΙΙοο στο σr.ληοιJ του ι)ίσ;ι.Ο. ;ι.ιιθr.Vς

πολλά εξωτερικά αρχεία (π.χ. βιβλωθή"/.ες) πι.φαμt'"οlJ\' στον εξυπηρετητή

14

• ο σvγyρ«φέ«ς μπορεί

\'ι.ι ι)ημιουογήσει μια βάση ι)α)ομέ\'ων. 6που καταΥυά

((Ό\'fΙΙΙ οι ε\'fογειες κω οι ιιποκιιίσεις μως ομιιι)ας χιιηστιΙι\'. κωιι τη\' εκτέ
λεση της εΨ10μογής.

υΠOrJτηιιίζουν χαμηλή ποιΜητιι κω ταχύτητιι παροοοίιισης. Μγω

ffl\'I,r.rv\,

την εισαγωγή δωδικαιΊιιιίν πριl(παr1ίας κω δικωωμΙJτων

Ji(x}{;fX1-

σης, ιικπε \Η π(κl(πιπειJετω ο εξιmlJQετητής απιί αw:ιτιθΙJμητες παρεμβάσεις

xρηrιΤΙίιν

\Veb JIJTO(XIIJ"

\'(1

περιλαμ{ΧΊ\nυιι

YoEiJIf:1tJ.

Υ(ΚJφικά, ήχο,

ιτημεία και λt'ξεις. πεδίιι κειμt:\'ου). Αλλά η ανάδραση των ιτοοτημάτωιι αυrι ίιν
εί\'αΙ αργιί και δε OIJ}"/.(liwrαI με τηγ άμεση ιιπόκριιτη των τίτλων CD-ROM.
Για την αύξηnη της ταχύτητας μεταφJιχ1ς και του ελtγχου του ΧΙl1jστη οε ει{«(Ι-

IIoyt:; του \Veb χιιησιμοποιούνται οι εξής λΟΟεις:
• Τεχνικt:ς συμπίεσης-αποσυμπίεσης. Τα πικjτυπα μοοιιυποιήσεων που txOV\'
GIF και l PEG.
• Τεχ\'lκές Ιl\uπτυξης r.ut επεξεογασίας πολυμεσιχιίι\' στοιχείων που περιορί

καθιε(Jι.ιiJεί στον ΠιιγΛ6σμω Ιστό εί\'(/ι τα

S bir (/\'fi /6 bir. βάθος Χ(Ηίιμιιτος 8 bir (/\'fi /6 ή 24 bit).
IntemeI και CD-ROM. Κατά τη πα(κ)wίαση ο χρήστης έχει
π(κ'xJ{jαση (πο CD για τα JItrMa αρχεία και παιρ\'εΙ μιί\υ τις π(κ)σθt:τες πλη
(Κ lι{Ι ιρίες ((πιί το Web.
1JJ/jmι.ιtjon. τixο

•

περιιψισμιιίν

• απαι τούν

ΟΙ σελίδες του

ζου\' το μtγε()ος τω\' αοχείω\' τω\' εψιιιμογιίι\' (δΙΙ)ΙΙlιJτατo (/\'fi ΤUΙσι)ιι'tστιπo

Τα μειο"εκτήμωα της διιη'(ψής πολυμέσω\' μfσωδι,r.τιγJυεί\'Uι:

•

•

βί\τΕΟ. καfJιVς κω (ποιχεία πιιυ UιΤΙXJτηρίζουντη ιιλληλΙ::Πίδριιστικιίτηrα(θt:ρμά

ΣΙJ\'{)ΙΧJσμιiς

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν

Κιψίλιι(()

3:

\ο:'ιιιμι;.:ιί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τιιλΙ'ΙΙt'Ο(ιJV

Ανακεφαλαίωση
(κείμεω. γι){/φι,κι'ι,

Τιι ειψ:ιλείιi λoγι,xotί ι)ιιι γράμμιιτος βασίζovτιιι στην π('οσέγγιση του οπτικού

anim1lfion κιιι βί\'ΤfO) σε μια ολοκληοωμένη εφ{φμογή είνιιι μια δωδι,κασίιι

πooγιxJμμιιτωμoύ γtι1 τη\' Ο(ψι \\οοη και παιχ)οοίιιση εψφμογιίι\' πολυμέσων.

που έχει κιιΟιειιω(}εί ως ιmyγι){/φή εφ{φμογής πολυμέσΜ'. Τιι ειιγαλείιι που χιιησι

Χοl/Oψοποιού\' ως στοιχειιίιι)η μο\'ίιδυ. (!Πo()ή',{εVΣΗς της πλιιυοη:ορίας τη μετα

μοποωύ\'Τιιι για τη ι)ημιουιιγίιι ενός τίτλου πολυμέσων λέΥο\'ΤΙΙΙ σtI}Ύιιαφιxά

(rυιx1 του εικο\'ιι)ίου που μπιψotίv \\1 πεoιέ'ι.ouι' μενού επιλoγιiJ\'. γΙΧ1φΙΧά. ήχους

ειηιαλείιι .

ή πρυΥ(ΧJμματα κω είνω οργα \Υιl/-ιι!\n αε διιiY(xJμμα (χ)ιίς ΥεΥΙ ηΨων.

euruouiIV ή

ιJ.ιτοq:tiι'1εων του χρήιπη. Το διιiγρoμμα (χ)ιίς παΡΙΙΠΙJ \'t'ι

λογική της

Η ειοαγωγή χιιι εωποίηση όλων τω\' δομι;{(nν στοιχείων

ήχος.

Οι κύριες δΙΙ1Κιιίσεις τω\' σtI}ΎOαφιXΙίι\' ερΥιιλείων γίω\'τιπ είτε ως πιιος το
ΠΡΟy(lαμμιπιιπικι) εργαλείο που xuηoIμOlroιoIJv. είτε ως προς τις {jIJ\'(LTι5rηre;
ποι, blIJf)t'Tι)IJV και την ΠOλlJ.ιτλΙ)Kιίτηrα που ίχι)υν. είτε τέλι)ς ως πρι ις τη λεΙ ΤΙ)!JQ

Με β(ίση το είδος των πρoγραμμιπιιπικιVν εργαλείων που χρησιμοποιούvrαι
για την υλοποίφη της σΙJ}1'οαφής. δωκρίνοιομ ε τοι}; εξής rιmoIJ; σΙJ}1'(ΧJq1ικιιίν
εργαλείων:
με ΚΙΙΙ\,/;'ς γλΙΙΧ1σες Π(ΧΙΥ(χχμματωμού, εργαλεία Π(ΧΙΥ(χχμματωμού

με γλιΟΟσα σεναρίων και εργαλεία οπτικού Π(Ί(ιγραμματισμού.

• Με βάση τις δuι'Οτ6τητες και την πολυπλοΚcJτητά τους τα σtI}Ύ(){/φικά εργα 
λεία δια.ψί\'()vrαι στα εΡΥαλεία παΙΊ()οοιάσεων. εργαλεία ολογλήΡ(()(Jης ι"xJμι 
κιίι\ι στοιχείων κι.a εργιιλείu ιι νι1.ιττυξης πολ υμεσΙ,ΚΙιΝ ειμψμογιίιν.

• Με βάση την ιιλληΥΟΡίιι που χρησιμοποιούν τα συγΥι){/φικά εργιιλείιι r}IιIr.Qi 
\'()νται σε εΡΥιιλεία ηλεκτοονικής διαΙΙ:{Η'ειας. εογιιλείιι κάο τας ή σελίιΧις.
εργιιλεία εικο\'ιδίου Υί λογικού ι)ιιιγιχ'φμιιτος. εργαλείιι ιιοής χιιόωυ και (/\τι 
χειμενοστιιεφή εργαλεία.
Τιι ειιγαλείri πιψoooίriσης ηλεκΤΟΙΗ'Ι,ΧΙίι\' ι)ιιιφιη,/;,/ιίι\' έ'ι.oιιv JTιILxjIIoHi χαι){/κτη
ριιπικά με τους πα(χχ{}οαιακούς προβυλείς διαq:ω'ειιvν ιί φωτo γραφικιVν .~Iίde.~.
Παρι ί τι ιίλα τα I1ΙJ}1'(ΧJφικά εuγαλεία πολυμέοων μποροιΝ να ι)ημιουργήι10ΙΝ ηλε
κτρο νικές διαψJνειες. lJ.ιτιJρχουν πρυΥ(ΧJμματα ειδικι] l1χεδιαιψέ\n γι' αυτιί.
ιίπως το

PowerPoinI

της ΜίΙΤο'\υ/ί .

Τα εργαλεία ΚΙJρτας ιί σιλίδας παρέΧΟΙΝ μω οι;ιεία αλλΙΓιοuία που β(ισίζετω
ατην οργάνωση των

aIJJIfktIIK(iIV μ έσω ν
XIJQrr;

l1τοιχεία της εψι(ιμογής λέΥ<)\tfαι

πα(χ)ιχιίααης πληροψιριιΟν. Τα δομικά
ιί οελίδες και συνδέονται μεταξι! τους l1ε

μορφή βιβλίου ή σα)(Ί()ύ %ιι{π(ίιν. (ωτε να συ\'θέοουι' την εφ:ιρμο γιί.

Οι κάρτες

περιέχouι' πλΙj{ΙΟΙ{Q()ίες όλων των μΟ(ψΟν. Οι εφαρμογές α υτt'ς εί \'αt ΟlX7ωστιχιί
σxfOIa%t:; βάσεις δεδομένων. Α vrιπροσωπευτικ6 εΡΥαλείο του τύπου αυτού εί\ΗΙ
το A ~ynJetιix
εί\'Οι ιι

Toolbook
Hypercard.

για περιβύλλο\'

πεΡΙI*Jλλον M1IcinfO,\'hf\Vindow.~.
Τα ειηιαλεία (χ)ής χ(χ)\,οι, ή χρo\~)/)ιαδρ(ιμoυ XUI/f1Iμ OJroιo/Jv την αλλΙΓιορία

γική αλληγοοία πι)υ χρηοιμι)ποιιιιίν.

• Εργαλεία

y(xlrpI XIJ της

εψφμογής. ΧαρακτηριιπικιΊ εργαλείο rιmoI, ει κονιδίου εί\ΎΠ το Aυιlιoγw1Ire για

Windows

και σε περιβύλλον

Macintosh

rαινίας ή ΧΡO \~)/)Ι(1δρ(ιμoυ. Ο χιxηnδιιiδ(x)μoς εί\ΎΠ το εργαλείο οργάνωσης των
στοιχείων και ytlI() \tJrιov μιας εψφμογής και αποτελείται απι) κελιι] τοποθετη

μένα %ατά μιΓ,{ος μιας χρονικιίς γραμμ ής. Η υλ οποίιιση μιας εΨΝμογιίς βασίζεται
στη χρήση πολλιον χρονοδιαδρόμων που εκτελούνται παράλληλα. Αντιπροσω
πευτικcJ εργαλείο τύπου χιιο\'οδιαδρ6μου εί\ω το Macmmedίa

Director.

Τα aντι%ειμειvστρεφιί εργαλεία συνδυάζουν τη φιλοοοφία του α ντιχειμ ε\'()
στρεψ)ύς Π(Ί(ιyραμματιπμotί και τεχνιΧές εργαλείω ν πολυμέσιιη' για την α νά
πτυξη εψψμογιΟν. Βaοική μονάδα εί \'αt τα οιιεξάρτητα α ντικείμενα πολυμέσων

μ ε {Χιση τα οποία χτίζεται η εφαρμογή. ΠρόΧει ται για IIιr.ot'; πολψεσικές

ff(XJO-

μοΥές με τη μΟ()φή a\'ι:.,,!:(ίρτητιύ\Ι συλλoyιiJν απ6 μέσα και ΟΙ)ιτΥίες. Τα O VΤIxriJIf\'O

πoλυμέorύ\Ι α νταλλ άσσουν μηνφατα μεταξύ τους. (1\'Τιιχιούν σε εξωτειιικά γεΥΟ·
\'6τα και κλl/{ιο\'()μοιΛ ι σψπει)ιι{'<ψές και ιι}ιότιιτες ατrό άλ λα α ντιr.είμf\'Ο.

Παρότι τα ΟυΥΥι){/φικά ει)γαλεία έxoιιv σι.α)ιαστεί Υια \ '0 χειριστοιΛ' έ\'α μtγάλO
εtίooς αλληλ επιιΧιάσεων. υπάρχουν πει)ιοπιΟΟεις εφψμογιίι\ι όπου ()ε\' εί\uι σε
θέση \'11 υποστηρίξουν OOΙOII f\ 'f; ει()ικές uπαιτήσεις uλληλε.'rιδ{){/οτικότητας.
Έτσι,. σε πολλές περιπτιΟΟει ς. χρησιμοποιούνται οι γλιιΚJσες ΠΙΙOγιxiμμιπισμOύ
για τη\' ω'ι,(,πυςη πολυμεσι,χιίι\' εψιιψογιίι\'. Οι γλιιΚJσες πιxηιxJμμιιτωμoύ απlil 
τούν μιγάλο χιχί\n (1\'ώrτυξης για μια εφψμογή. δεξιΜητες έμπειρου ποογι){/μ 
μιιτιστή και υψηλό υπι5βaΟιχ) γ\'(ιJσεω\'. ΟΙ πιο διαι)ειχψέ\ιες γλιωσες ποογΙΧ1μ 
μιιτωμού ΙΠ"\' ιι\u,ττυξη πoλυμέσrύ\' είνιιι η

J,/v1l. η

Vi.~ual

Basic κιιι

το

DelplIi.

Η Ι)Ιl1\υμή πολυμέσω\' μέσω ι)ικτιίιι!\' αποτελεί σήμεΙΧ1 ένα ωroτελεσμιιτικδ και

δuι'ιψι,κά εξελισΟΟμεω τιχίπο παοοοοίιισης εψιιψογιίι\' σε πoλλotίς χιιήσπς ταυ
τιίχρονα. Η χρήιιη δικrιxι)ν (LAN.

WAN) και ειδαιιτε(χι τοι, Δ ιιιδικτι\ιυ (lnIemeI)
txn τρυμακτική ανάπτυξη τα ε.ιτιΊμn~}

για τη ι)ι α\nμ ιί πολυμέσων α\υμt'1'ffΙΙΙ νο
χρι ί νια.

3-21

3-22

!f()λlιμι'ιΚΙ

Ευρετήριο
ιιλληΥορίιι

Λ.ρασΤ'1ριότιιτες

3-3. 3-4

Να συμπληιxωετιi,'(/\' πί \YiΚΙΙΠO!! στι ς σπίλες ()ιι πεφλιιμβάωντα6 σιιΥΥιιιιφικι,(

ιι\'τι.κειμnnιπιιαφή ΦΥιιλείιι

3-14. 3-/5. 3- /6. 3-17. 3-/8. 3-19

γλιΟΟσιι σnΥιυίω\'

3-4. 3-/8
ι}ωσύ."ι)εση (/Jyperlinking) 3-7. 3-8. 3-9
DeJp/Ji 3-/9
εικο"ίδιο!! (αλληγορία) 3-6,3-9
ηλεκτρονική δωψί\'!Οια (αλληΥιιρία) 3-5. 3-6
ΗΤΜΙ (Hyperιexr Markup La.ng,u8g,e) 3-17
Java

3-17

χ(1(1τα (αλληγορία)

oJTTιxcJt; Π(Ίo}'ραμμαrισμCΊς
ΠαΥ/.6σμιος Ιστ6ς
σελίδα (αλληγορία)

μειι)\'(;/.τήματι) τι)υς.

Ερωηίσε,ς
Ι) Ποιος εί\'αΙ ο ι!όλος των συΥΥιιαφι,κιίιν ευΥαλείων:

2) Να εξηγήσετετα ΧUΙΧ1Υ.Τlj{ιιστικάλεΙΤΟV{ΙΥίαςενός εOyαλείoυτώroυxΙlιιτας ή σελί
δας.

3) Να εξηγήσετε

3-6.3-7,3-8

λoγικCΊ διάγραμμα (αλληγορία)

ειηιαλείιιΠOλυμέσω\';CΙΙΙ στι ς ΥριιμμέςΟιι (/\'ιιφέOΙH'Triι rιι πλθη'ι;,αήμιπάτους ή τα

3-6.3-9

3-5. 3- /9

3-20

3-6,3- 7, 3- /0
σε\'(lΡΙΙΙ (scrίfJr.s) 3-4. 3-8. 3-13. 3- Ι6
VΙsua! B8.S;C 3-10. 3-/8
XOcl\'OV ιιοή (αλληγορία) 3-6. 3- 12

ω χαριικτηριιπι,κι'ι λειroΙΙΙΙΥίας εως εΟΥαλείου τύπου ει.κο\'ιδίου.

4) Να εξηγήιπτεω χα(υχτηριστικ(ίλnτιιι"(ιγίαςι,,\,ι)ς εQΎαλείΙΙΙJτιmιιυ xιxι\~ιδωδ(x)
μου.

5) Σε ποιες περιπτιOOει.ςδιειr...:oλ ύνεταιη α\'ι1πτυξηεφ:ιρμΟΥιίινμε αnικειμενοατρεφή
εργαλεία:

6)

Σε ποιες περιπηOOειςδιειr...:oλύνεται η ανάπτυξη εφ:ιρμΟΥιίινμ ε ΧΡlίση γλΙΟΟOfvν

προγιιαμματισμού υψηλο ύ f.,"rιπέι'XJυ;

7) Με ποια κριτήρια πρέπει \ '11 επιλι'yεrαι έ,'/1 συΥΥοαφικό ευΥαλείο:
8) Ποια εί\'αΙ τα πλω\'t'Υ.τήμιιτιαuι jIfΙO\'t'Y.TTίIIararII; ι)ιαωμήςπoλvι.ιέσrύ\'μέσω
δι,κτιXιJ\' υπολογιστιίι\':

Ο;.:ιίαμο; των ΠΟ}."ιιι'ιιΟ/ν

ΒιβλΙοΥραφία

• AgnewP.
(/996)

ιν.. Kellerm'In4 . 5.. MeyerJ.. « MIIltimediιin tIIeC1<L~.~room»AJlyn& 11ΊCOΠ

• lJarker Ρ. , «Design Guidelinesfor ElecrronicBook Producrion»,aro Mu/riInediII
/n reι1"aceDe.~ίgnίn Educarion,NA TO A51 Serίe.~, Vo/. F96. ρ. 84 -96.Sprίnger-Verlag
(/992)
• BllJtner D., «Real worldQuarK immediil». PeaL·hpit Pre.'I.~. 1997.
• Bove Τ , Rhode~· C.. «u.~ing Macromind DireL·tor», QIιe. 1990.
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• ΕVΥι.ιστιίριcΠολvι.ιfσωιιΤεΧι'ολΟΥίιi10λvι.ιfσωιιΤομι'αςΠλη(I(Χ{ΧJρικήςΤμήμι.ι Ηλ.
Mηχαι-ικιVιι χω Mηχαι-ικιVιι ΥπολΟΥισnοι- ΕΜΠ (1 996)
• ErίcksonF. - Vonk.J., «NerscarKNavigafOrJndrhe \Vor/d\Vide \Veb», /ιwinjMcGrJw
Ηί//. 1997.
• Goodmιm Ρ.. «Po werU.rer'.~ HyperTa/k. Hιmdbook», WindcreM, 1989.
• Julius τ.. «Lingo!». New Riders. 1996.
• KrdIner D.. «VideoWork.s II Manua/». ΜacrοmΜίιιd Ιιιc.. 1987
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• Lopuck. Lisa. «De.~igning mu/rimedia», Adobe Press. /995.
• MarJn R.. «HypeKard, Quick.StlJrf», Que, 1988.
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\ο:'ιιιμι;.:ιί (/ιr(ιι)/ιqΊΙ; .τιιλΙ'ΙΙt'Ο(ιJV

• Πι ιλί τηςΠ . , « Υπερ;α::ι'μεHι,Yπερμiσακαι πολ ψt'(1(1»ΕΥ..δι5σt:φVfων E'Χ\~ )λι )Υιιίιν.
1996
• Persίdsky Α .. «DirecfOr 6 for \vindo\v.~» . Peac/ιpit Press. 1997.
• 5/Ium,ιn J.E.. «Mu/rimediu ίπ Action». ΠΡ. 1998.
• ThofIIpson J.. Gorrlίeb 5.. «Lingo works/IofJ», Hayden lJooks, /996.
• Villami/-Ca.sanova J.. Mo/ina L.. «Mulrimedia, ιιπ inrroducrion», Que, 1997.
• Vi//ami/- Ca.sanovιl.. ΜοlίπιιΙ. , «MultimediafJroducrionp/anning& deliveΙYi>.Que,
1997.
• Vaughιm Τ.. «Mu/timediamakingit \vork», Fourfh Edition, σibοme/Μιυrnw- ΗίIl.
1998.
• Μικιχ)πουλος Τ Α. . « EY.Πα/ ι')ευrικό ΛΟΥισμι,κό Υπευμέσι!W-ΘfμαfriΣχει}ίι.ισης
%ιιι A ξιoλ6yηaης». Πω'εJTιστrιμω%fς Σημειώσεις, ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωιι\"Ι'ί\'ιι)\'

(1997)
• ΟμΙΙΟΟ ΕΡΥαοτηρίου Πολvι.ιfnωv Τμιίιιαroς ΠλΙΙΙΧ/(I:ΟΡl%fίς ΑΠΘ, «Multimedia
/996.
• Πολίτης
ΥΠf(lκt:ίμt:\~J, Yπερμiσα %αι Πολψfoα, E;d>ι)oεις Νt'ωιι ΤεΧΊ'ολο·

οτη Θεωρία Υ.αι στην Πριiξψ, Exδι:ίnεις Τζι 6λα,

n..

Υιιίιν.

1994.

• ΤζιμογιιlV\'ηςΑ .. « EY.Παtι')ευfl.y.ή Τεχωλογία ίCι1Ι Π λ ιιιχχ(Χψική». Π ιι\'lοπιστηJl Ιιf
1997.
• ΤζιμΟΥιά\'\'ηςΑ , Τεχωλογία Πολvι.ιfοων-ΣημειιΟΟειςατr6 τις Παιια()ι)οεις, ΙΕΚ
[rοοV\'ί\tύ\'. Ιαχί\'\'ι\'α, 1995.

κές Σημειrόoεις. ΠΤΔΕ Παν/μίου ΙωαV\'ι:νιιι\'.
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!f()λlιμι'ιΚΙ

... αkίνl'f," ((πι) την εψψιιιι;'1/

Στόχοι

..ο Α μΕιιι%(ίl'!%ος φ((ι Όλιος
π(ίληιο(' ποι' ιtιωrrι!χf)ιr,J.ι.'

r....

φερε τις αιτίες. τη στρατηγική και τα αποrελt'σματα του πολέμου. Ο καθηΥητιίς

uro Μετά την ολΟΥλήΡ(()(J1j αυroύ του κεφιλαίου ο ιιαθητιίς θα πρέπει:

.,.""~'~/f,\ ΚΟ{Η ,)αλλοι '.

που ι}ίί)α(}"/.ε πολυμέσα σκέφτηκε: Να μια κιιλή άσκηση Υια του; μιιΟητές. Αλλά

• \'11 ';χει κατιιωήσει ποια fi\ttt τα βιίιιωα που ιικoλoυ(kιΎVΤω για την (l\U-

πριν τη ίχΟΟω στους μιιθητές ας τη φτιάξω /;γιΙJ. Ως το βράι}υ. ά\ιτε αι\,ιο το πιιωί

πτυξη μιας εφΝ/10γιίς πολυιιέαων

θα εί\'(}ι έτοιμη.

'~--::;:"ι:"'''''~;:;~1. · να έχει αντιληq;θεί το τι αημαίνει έΡfιrνo αγοράς Υια ι'να JT(JOiijv πολυμέ
σων και πως αυτή επηρεάζει το σ;.εδιιισμ6 του προϊόντος

• να μπορεί

\'α παραxoλoVΘήnει τη μεθΟΟΟλογία του nχa)ιαnμού του πλη-

1

~;i:~~;;~~~~~~(,~)~φ~)~υΙ~U=Κi()~ύ εJrικοntύ,ιεί
υλιχού μιιις εφιψμΟΥής
πολυμέσω\' και έωι ω μπορεί
με τα άλλα μι1λη μιας ομάδας α,'ιtπυ;ης
\'(l

απλιον IΧ{ΧΙΙΨΙιΥιιίν πολψέαων.
• \'(1

Ug

gηΙχοuu noaιi

onιI ι ~ υο <Ι... ι ο. 8[gη

μποιιεί 'tl ι)ιuκvίιιει σε μιιι έτοιμη εμπορική εφαο

μογιί

τα αενάρια πλοήγησης και

του"

τις π(χ)ι)ιαΥ(lαφές λι:ιroυρyικ6rηrας μιας γενικής

\'((

ιΥΑεδιάσει "επί χάρ-

σιηυ · Ι~".η.

1996

στις κυριακάτικες εκα5-

με την πι.ιΥ"ι'ισμια ιστορίι.ι. Σε ι}οο αντικρvστές σελί
δες

(ήrαν το otTI](JΙO). Μετ(ί έφτιαξε είκοσι (ιθι')η:ς με το χι]ψη της πε(lιοχή; χαι σε

f\'(1

έβυλε μιιζι: και έ\'α κtψε\,ο . Έφτιαξε Υια κάθε o(Jι:jvη και έ\'α απλ6

"animafion" με βελάκια που t'δειχvιη' τις ΚΙ ι',ίιπις των α\'Τιπάλων και Τt'λος έβαλε
και

t'1YJ πλή-/.τρο

Υια \υ οδηγεί ιπην επιιμεVΙI ι ιθι'Ινη. Και ιδοιί μετι] απιί δι.\ι μέρες

δουλεΙΙ1 η εψιρμογή ήτω' rτoIμIj ... Η ι:ιλrΚJεια ήτω' Μι ΠΟΙΟΤΙΚΙ1 VΣτεΙX)ι.\π πολύ

tYfX1(JIIoyi; που κvxλοqυίΧΗλλΗ'... Για την ιστο(}ία. μια JTtXVTIj tΥ.ι'xJσrι ι.ωτής της

απς της "Καθημερινή;" υπήρχε Ι:τα i,fh:τo αχετικιι
n ι6ς

χτιχ)λογήσει τα εί;ωσι χειμnι(ικια με τις (}ιαδοχιχές φάσεις τω\ι επιχεψτίοεων

ΤOJ} αυτοί δεν ωπξαν ων ίδιο ενθιιιχπαομι"ί. AπλιιJς την είχαν οιηχρίνπ με τις

Eισ(tγωγιί
Το φθιιύπωρο του

έτοιμους χάρτες της περιοχής και τους tj!ιoλr στο πρι:.Jγραμμα που χρησιμο 

ποιούσε Υια τη σvyγραφή εψφμοΥΙV\' πoλυμέσ(ιJ\'. Το επ6μεω βΥίμα ήτω' \Yi πλη

αλλά ιίτα" περήι"rανoς που ήταν δΙί(ιά του. Όταν όμως την έδειξε ιπους μαθητές

υα υηo~p<" o.ωυ 'ους

",ό"o~ς ~. tn,o ιpl.ou u

t'Y.fi

ΚΙ10ε

οθίΗιης της εrrαρμοΥrίς.
_· g~M

Κάθησε στο υπολογιστή, άωιξε την ηλεκτιιονικιί /;γκυι(λοπαίδεια. fιιJή-/.ε ιιπό

τεύ,(ους υπήρχε όλ η η ιστορία του αμερικα
\'/κού

εμ φυλίου

πολέμου.

Ήτιιν

εφ:ιρμογιίς Τt'λειιωε μετά απ6 μι06 χιι6νο.
Η τάση που επικιχπει: Υια του; αρχιιριους στα πολυμέσα είωι Μι για \rl φτιά

ξουμε μια εφ:φμΟΥιί αΡί(εί \υ ;ωθιρουιιε στο" υπολογιστή
μεΡΙί((1 γιχιφ/κι] στο Π(XιγΙXtμμα συΥΥραφή; πολυμέα(()ν και

\'11 "({'OQHVOOVjIt"
\'() ξεκινιρουμε τη

δημιουργία του τίτλου. Α υτή η τάση εί\'Ι1Ι ι(}",(υρτί γιατί στο πε(JιβιΊλλον του υπολο

Υιστιί μας επιτρέπεται εύ/.ολα \'11 διοι:ιθι.Vvουμε τα λιΙθη μας. Π.χ. στην επεξεΡΥασία

Οι Νότιοι υηό του

Ι:,'(}ς χάρτης των

κειμέ\'()υ

στρστηιιό Χουυτ ,

ΗΠΑ

που κοστίζει ελάχιστα. Στην πραΥματικ6τητι.ι 6μως η ανάπτυξη ποιοτικιίιν εφ.φ

ηροσησ9ώυτσς υσ

κόψουυ τις ιιρσμμ έ ς
συ ε φΟδισσμού τωυ
80ρ ε ίωυ του στρστηιιού

σ'

και πά\'f,ύ

\υ ξIJ\'(iTIJJiIixJoVIlf το κείμnn αν έχει λι]8η. μια ()ιαδικασία

υπήρ

Iloyι.v" πολυμt'nων εί \'Ι1Ι μια πολιίπλΟί(η χρον0β6ρ« διαδικασία που κοστίζει πολύ

αριθμημένα

ακριβά. Έως ιιπλ6ς εμπορι.κιjς τίτλος μπιψει: \'(1 χρειαστεί μή\ιες Υια \'(1 (}IjIIΙOI.l(l

αυτόν

χαν

IIJiO(X)IJIIf

μικρά κει:μεΗ1 με

Υηθεί κω

Σέρμαυ, ε ι σβάλλουυ στο

τις

θα μπο(χιύοε \υ οδηΥήι"πι οε ΟΙί(ο\\ιμική καταοτ(χιφιί. Ο πρακτικιι; ί(Φ'(ί\υς που

τε υ ε σή ...

ημειχιμηνίες των

αντίστοιχες

στΙX1τιωτικι(nι

\'(1

κοστίσει μερι%ές ι}εκιl(}ες t7.UΤOIIIIWIIi δ{Χ1χμές. Έ\'(J λάθος στη\ιαρχή

ωχύει στην ω'!iπτυξη τω\' ΠOλVΜέσω\' εί\ΎJι

80% σχεδίαση κιιt 20% πιψαΥωγή.

Στην παιχ:ιΟΟα ενότητα "α\'!iλvση- σ",(εδίαση t"({«U/ΙOYIVV πολυμrσων" θα παρα 

επιχεΨιίσεων

κολοι(Jήσουμε αφεως σ' αυτ6 το κεψιλιιω τη ()ιιιι}ικιισία που ακoλoυΙΙoι.iv οι

ε\,ιι)

στο

επα}Ύελματίες του xιlJι.x:ιυ των πολυμέσων για

IIeoo;

wrIk,xt t'να

κάτω

κείμη~, πι,υ ονέ-

\'11 αωλύaoυν %ιιt ω σχωιάσουν
t'1'11V τίτλο πολυμt:σων και arpfTr(x:ι!! στο επ6με\Ό κεqV.λαιo θΙ1ιατα σχε
το axn)taaIIIj του πεοι/Χιλλο\ιτος ()ιειίαφής.

στο χαρτί
τικά με

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ίιιοιι εlj'(/{!JΙΟ'/(ιιν .τιιλ 1'ΙΙt'αωv

1.

Κ ιψίλιιω

4:

Με()ιΙΙ)Ο}.ΟΥίιι (/χει)ι(ιoιι~ εqι.φιιo;,ιιίγ .τιιλIΙΙΙt'(/((JV

4-3

Μοντίλο διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων
Η παραγωγή εqxφμογιιι\ι ΠOλVΜέσω\' τα τελευταία χριjvια εξελίσσεται ποιοτικά

με οαγι'χιίους ('ιiΊμoύς χαι. ΙΙ\' χιιι

VJTdVlOV\'

πολλι1.

r}t;"

ιχου\' επΙίφατήσει

Χι1τοια (1!JY'/.Ιiψψt"'lυ ιιοντέλα πψιγραφής της ι)ιαδικασίος (H'(l.ιττυξης εqxJΙΨΟ
γιιJν πολιιμt'αιον. Η τιχ\ηλογία που !}πάρχει (ίήμερα και αυτή που

10 μέλλον

υπιί -

ιτων, καταΥιχ:ίιιυντας πώς απι) μιά lι}ι;α φτά\'O!!J.ιε στο ίωτα\uλωτικ6 Πίιοϊ6ν.

Στη φάση της ΙΙΗίλιlf7lις θα γί νει rι έρεvιu αγοοιίς και θα

xafkJUtaro!ftI οι στ6χοι

του πιιoϊι)vτoς.

Στη nwΨιnη θα καθοοιστούν οι επιλογές με τις οποίες θα παoιίγovι.ιε το
πιιοί'ι)\' κιιι θα περιγΟ(Η{ΌιΝ τα στάδια της δIΙΙΙ)/iωσίιις που ο;)ηγεί απ6 την
,
.
, .
.
j '
. ,
j
αωρχη γε\'\'ηιJη ιοεωι'. μεσα ιιπι

. ,

.

τη\' οογιnnιση του πεοιεχομε\nυ. στο σι.ε()/ασμι

επι χαρτου της εφαρμογης.

ΣτΤ/\' φάση της πιψιινωΥής Οα πεΟΙΥραφεί η δημιo/JiJΎίιi του ΠΙ)(ιΙτοτύπου μέσα

....

"

,

ΓιγιΥ'Ο μοντι),ο τη, ι)ιιιι)ικιιιιιιι,

.

.

ιιwίπτl';ιι; μvι~ εψφμΙ'Y'ί~
ποI'Ι'/ιt'(/ιιιγ

από 10 στάι)ιο της χαΤΙ1Οκευής τω\' πολυμεσιχιί!\' στοιχείων κιιι της συγγοαφής
του τίτλου.
Στη

({"(JOII

της αξΊoλ6yιιαn; θα πεΡΙΥραφεί η δΙ(lι)ικooία ελι'γχου του τελικού

πρoϊ(ιvτoς.

Τέλος θα διΊ1~ιε και μψιχι] στοιχεία για τα προβλιίματα ι)ιαωμιίς το!} Π()(Jίίί

ντος στους τελικούς απoδtY.τες. τους καταναλωτές.

Γι~φμι"ιί Χίχι\'(χ)ιιί
Χι(ΙΙΙΙΙΗ ΤΙ,!\' (ιΎίΙΙΗιιγ τιι~

ω~ίπrι';,ις τιις t'''I)O(/II~
μιιις ιψφμΙ'Υ'ίς Jτολι'μt'-

ιΥι.εται Οα μας παρέχει σχεδό\' ω'ε~.ί"τλl/τo ιIVt()IIn πόΙΗΟ\' κιιι

rtl\'IXHJV που Οα

IIJTOLΙO!ft' \'ιι ε\lιJωματωθoιJv σε μιιι εqxφμΟΥή πολυμέσων. Α vr~iVrTIra όμως από
αυτ6 lJ.ιiIJuxOVV χι1τοιες χuίαψες παΙ)(Jμετuοι πο!} θα nutΊrn \υ ληq:θoιJv ιmιίψη
χαι κ(l.ιIoιες ιιΧ.ωεις τις ωτο{ες αxoλoιf)εί μια διαδιχοαία (H~1ττVΞης πολιιμt'ι1ων.
Έ\υ Υενιχ6τε()() υιιvτέλo.uι; διαδικαοίας (1\'{ί,πιιξης

1.11.i.1-'

εΥΧΙΙΨΙΙΥής m)λΙJUέ

ιΊων εί\nι αιπιί του aΧιίμαως. Σε αυτιί μετι] τη λήψη της απιίφα(fης για τη δηιιι 
ουργία της εφαρμογής. ακολουθείται μια ιτπει(ιοειδής πορεία.
Κάθε απείρα περνάει από τέσαερεις φάσεις χαι έχει ως αποτέλεσμα την δημι 
ουργία της ιo'r1xισII; εν6ς πρωτοτύπου. Οι

({(inrt;

αυτές είναι η ανάλοοη. η αχε

δίαση. η παραγωγή και rι αξιολόγηση.
Μεταφέροντας την ιι}ι'α Υιιαμμικά θα ΙΜιπτύξουμε σε ι'να νιιαιψικι) ΥΙ)(ΜI;)ι(ί 
γιιαιψrι, n.ς φίιτεις.mς ιο'(ίπτι!ξης .mς.lW!..imlς I§xr'Jonnς u..ιας εΨΨΙΙΟΥιίς πολ ιηιέ-

ιιων.
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1.1

Η ομάδα ανάπτ υξ ιις εφαρμΟΥιίς πολυμέσων

Πυ ιός κά " ΕΙ τι .
Η (/\'ώrτυξη μιας εψφμογής πολυμέσων. ιι)ιuίrεoα αν ι)η' πρόκειτιιι γιιι μιιι
απλή πιψoooίriση. δεν μπουεί \ΎΙ εί\'(1Ι έργο ηύς μ6ω ΙI\{)OfVJrOv.

μια ομάδα ανθ(κιJ.πων με ι)ιαφορετικές ειδιχιίτητες μπορεί \υ (ιωθέrει . Η ελι:Ιχωτη
της ομl1δα; μΠΟ(}Εί

Ύιιαμματισμιί και

()

\n είναι

ο ειδικπς στη σχεδίαση.

()

(Script JVri ter ): Σε μια πα(υγωγή για τα πολυμέοα, το μέσο

έχει την διl\υτιίτητα ,υ παρουοι(ίζει τα ytγι,,~ίτα με μη Υ(κψμικιί τριίπο. που \υ

Α υτό συμβαί\'ει γιατί απιιι roύντω πολλές χαι εξειι)ιχευι-ιt-'Υες Y\,(ΙXJεις που μόω

aIJVfJIXfIj

Ση'αριογράq-ος

ειδικιίς στο\' προ

ει&χιίς (Πι) jTf(JtEXIjIIf\n της εψφμΟΥής. Α \tiλΟΥα με ων

διαΧλαδίζεται σε ι)ιαqJιψετικt'ς KατειiJιh'(1εις μεταξύ (ιωφορετικιίιν ηn τήΤ/ύν
στοιχείων του προγράμματος. Τα κείμεl'α θα πρέπει

\'(]

%({/

ι;'χουν μια λογική ρ()ιί που

\υ Η'αρμονίζονται με αυτό το πολώιάστατο περιβιiλλoν.
Ειδ ικός στη θεωρία της μάθησης: Στις εΥ..παιδευτικ/;'ς tqvU/ιoYΈ; η προποχή

TVJTo. το περιεχόμε'l'ο. το JItrεθo; και τις ι'ιυvuΤcJrητες της εφ:φμΟΥής πολυμέσων.

εστιάζεται στην αύξηση των ov,uτorήTwv του t"Υ..παιδευομέ\'Oυ στη\' επίλ υοη προ

μω μιγιiλη ομάδα θα μποροΟΟε να

βλημάτω\', στην ιηοίιπτυξη της κριτικής σκέψης. και στη λήψη απΙΧ{'άσεων. ο ειι}ι

ΠΕριλάβει τους:

κός στη θεωοίιι της μάθησης πρι:κ]{φμ6ζει την πληΡΟ((XJοία σύμφιύ\'(/ με το προφίλ

Λιεt!{lιwrιίς πιιριιγωγής: Εί\υι ο
}'ενι;ιΔς συντονιστιί; και αυτός που

και τις ω'άΥ",cες τω\' εΥ.παιδεωμέ\'Ιύν κω βorl.!ιl ιίιστε αυτό που "βγάζει ο τί τλας
προς τα έξω" να ταυτι:ζεται με τους σκοπούς για τους οποίους έχει ιnYiΠτυχθεί.

110ηθά με xίtθε μέσο την ολοκλικκοοη
του έυγου. Α υτός φέοn τη\' ιtJTOYλει 

στική ειιΟύ\'η γω τη\' ποιδτητιι του

I:: ιbιιι;oς

-

έργου και για τη\' ηίυηση του χρο\'()
(ιωγρ(.ψματιις

ιιλι)κλιίρωαης

oιιλλoyί~

υλtκeίt

τι)υ

r--I
-Υ

uvαρι.oγραφος: Ι
Eι.δι~ θιωρίσ.ι::-

Ι

r--I

ι ρ::ιφισraς

Ι

Υ

ΦωτογΡ6ΦΟ<:"

Ι

l::Iιvτεoλ.φτης

Ι

Υ

HχoΛι'ιrπτf::

Ι

Υ

Arιιm θΤOI"

Ι

μάθησr]~

έργοι,.
Ει δι κός
l'λ ικοιί:

σι'λλσγιίς

Εί,nι

πoλl'μεσι κσ ιί

υπει}ι9ιιnις για

την

εκτέλεση CΊλης της ω'αΥ".<αίας έρευ
νας που αqυρ« το περιεχCΊμη'O της

προτει ωμενης εr{Qρμογής.
Σχεδι αστής του περιβάλλovτoς δι ε.ταφής (ill tc r facc): Α υτός έχοντιις καταωή
σει τον τοόποπου θιι πρέπει

!\ιι: ι.ιflιΙIV I ής

nαραγwγfιc::

r-

-

Σχε&-aσ:τnς
ne:Ρ~ός
διι:ιιι ιφi"

\'(/ αλληλεπΙδρά ο άνθραιπος με ΤΙ/Ι' Η{'ιtρμογrί πολυ

μέσω\' Ο"",(ωιάζη τις διατάξεις ΤΙύ\' otk"'IίIv έτσι ιίιστε

\u μtγισΤOπoιηθεί ο {5αθμ6ς

ιιλληλεπίδρασης με το χοήστη.
Ειδ ικός γι α την Σvyγραq- ή το l) τί τλου κα ι προγραμμα τι στής (MuflίIncdia

A r chiIcc t): El:\Yil ι.tτtι.ίUt!\v; γω τη\' ολι))'λήικωη τω\' διιιqυρω\' ψηφιοποιημέ
ΟΙΙ:ΙΙ:l\t)γιιιψμf( Ο!4ιίι'ιω; ι'λοποί

\VO\' δομικιnv σιχπατι.κιΙ)ν μως παραγωγής με τη χρήση κάποιου εvγαλείoυ λογι 

ψ/ης

σμικού σlίfiραφιίς πιιλυμέσων.

-

Σιryyρoφtας

Τόυ ίlΤλσυ

Jlι:IIJIKin:

O\Jι.ItkιUΛoι::

Πρoyιxιμμςnιoτής Ι
ΗΝ
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MCJI~I H
Koιιτo).ιJyηaη τ,l~ εΙΙ;Ύιτ/,ίυ/ις (πις ,)ιιί((οιψς Γιι)ιxιJτη

Πο ύ ιμπλέχι:ται ο καθέ,'ας;

"

πς ,τοι' ψπλι.'x()vτιιι σΗ/ν

Α ψ)ύ είδαμε μιά πιθαι'rί αιJnτααη της ομ(lΟΟς που α\'(.t.ΠτιJnαει

μια εΨΙΙIJ/ΟΥή πολυμέαιι)ι' ας δούμ ε και πιiJς εμπλέκεται ο καθt'o'ας
στο Υ{)()\'Οι:)ιιίΥοιηιιια των qΛ'tntιov ανι:ίπτι,ξης,

Στην παυακάτω

ιn~ίπTl';1J πο!.ι'μt'ιι(ι/v. (Οι
τιμε~ .τφOEυχOVΤΙΙΙ (/π6 την
ιφεριχ(ι\'αη (Ι;Ι(){)(Ι, ω,ι/('ι'-

εικ6\'α βλέποιψε τις ({'άσεις ανά.πυξης η'ός πολυμωικού Π(JOί,'ό·

υο'ΙΤιιι οτο ~ιfjλίο

ντος στις οποίες προσφέρει τις εξειι)ικεψi,'I::ς υπrιoεσίες του το

" M u/rimeJia!/1J inrmJucriolJ"

κάθε μέλος της ομάι)ας,

χω tjoι'V μΗ(ιοχημιιτιιπεί

ot ')u((χμι'~).

1500

2100

.ιι

501) ανά ώρα.

Η ΟΙ 'ΙΨΠΟΧlί τη~ χ(ίΟε Πι)Ι 
x()τητ(/~ τη~ oιιιί,)ιι~ στι)
χρο\'(ιι)ιιί;'()((μμιι ιων

ψίΟΕ(ι/ν π/~ ιι\~ίππ':IJ~
.τολ ι ,ιιΕιίων.

Γραq:ίσtας· ΚαΗ ιτέχνιις Ι σχcδ ιιι στής γρα ({l κιύν για ΠOλ ιrμeσα: Έργο του
εί\'(lΙ η ()I/IIΙOlJ()yία, οι

rOOffOffotrpft; ;ι.ιιι

-~

ο χειρισμι)ς των ΥΙJ«φι,κ(ίnι,

ΦωrυγριίqQς, βινrευλ ήπ της (εικονολήπτης), ηχολ ήπτης: ΈΟΥΟ τους η δημι

διευθυντής παραγωγής

ουΡΥία ι'λικού της εφαρμογής σχετικού με τφι ειδικότητά τους,
Allimatυr: ΔημιοV(ιγεί διι)ιάστατο και τιιιαδιάστατο 1II1il1l11riαι1,

Π{Wγιιιιμμαrισrής ΙΙ/\': Έργο του \'11 Υιιάψει τον κ{!Jδικl1 του ΠΙΙΟΥιιάμμα
τος που {)α αυξά\ιει το {ία()μ{) ιιλληλε;"fH)ιJ«ιπιχ6τητας της εφαομογής πολυμέ
(J(LIV.

Νομικός σl!μβοι ιλυς: Ασι.υλείται με τα συμβιjλαια κω την κατοχύρωση τω\'
π\'ευμιιτι;αιJν ()ιχαιωμάτων.
Xαριtκτηριιπικό της αξιολ{)Υησης του έΡΥου κάθε ειι)ικι)τητας που εμπλι'κε

τω στην I1\Ύ:Ιπτυξη ffolIJIlt'a(()}' εί\υι η κιχπ()λιίΥηοη της ερyατιιJρας της.

ειδ,.ός συλλογής υλ,.ού

αεναPlογρόφος
ειδικός θεωρίας μάθησης
σχεδιαστής

100

ίnteήsCθ

σχεδιαστής γραφιl<ων
Mimδιroτ, φωlΟγρόφος
β,ντεο- ηχολήπτης

συγγραφέας πολυμέσων
nρoyραμματιστής

HIV

..
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Πρέπει να τονιιττεί όrι έ\'α έργο ανάπτυξης πολιΥι t:σωv μπορεί να δt«ρ%t'σει
από λίγες εβδομάδες μέχρι χρόνια. έτιτι ιπο χρονοδιάΥραμμα ΗΟι' ((iι.σεων ανά
χ ιιι ΙVΙιι)ιιί;υι φμιι ,)ΙΙΙΧl'ίuιιιης

πτυξης δεν αναφέραμε συγ/.ε:ιφιμένες χιιοναές διάρκειες χω ημερομηνίες. Κ(lΤΙ

της ΠΙΙΙΙΙΙ;ΙΙΙιγ1ίς: μιιις: Eιr<ΙιYω:ιlί~

τέτοιο γί \ΗΙΙΙ στο Υι)()\'οι:)μ:ίΥοαΙΨΓΙ r'>IΙΙYfίotITrIς mς ιΤιψaΥιιαής μιας Η{,<ψμΟΥτί;

πολl'ιιi-οωv.

πολvμt:σωv.

Ει'χο %ιιταΥοά({Όνται οι ημειιοιιη\ιίες

t.UO';fIf ;ι.ιιι λήξης άλω\' των

εΙΙΥασιιΙ:ι\' πο υ ΣV\'TO\'ίζει ο ι}ιειιίJυ\'Tής πιψαγωγής.
QIι].

",
,
2

•

,
,
,
,
,
"

Τιslς

N8me

Dυι ι~ on

'!:ρtυvo αΥοΡός. ~ιιθ<>Ρ"'μόι; <π6);"'" ιιΡόΙόν1ος

5d~y'

ΚαθοΡωμός 'ων .nιλoyών "ν6ιι,υ(ης 'Ου uρol6ν1ος

Sd"y.

K"'άpπuq αρχ,.ooS ΠΡο"παιοΥ'''Ι'Ο(\

2day.

rouy.tY1pωσq πρώ'lων αιών

3 d:.y.

Oρyό >'ω<Jη ruφ'"χO}J{IΙΟ"

!) d~y.

Δημ 'Ο<>ΡΥ(α σx<~αyρόμμστ<>; πλάνο<> <'f"ρμοΥιj<;

4 d~yι

K",aypα<r4 1ι.w ",,,,,ρόων ηλoojΥηυ,l"

3 d1>y'

ΣχοΙΟ(αση το<> ("αΥρόμματ<>; ραής της Ο'f"ρμΟΥr\<;

3 d~y.

Κα6ορ,υl,ός των πραt.,oyρα"""" λ<"oo;ρy,~6'ιηToς

I!)d~yι

' [λ 'ΥΧος της "Χ.αου,.,..

100

Oρolό>'toς

]

d~r

"

Κοτόρτωη oρ,σι,~oo προ<;πο.\ΟΥ",μooJ

ΠαραΥωΥή....,. πo.\"μ<",~ών σιο, χ.Ιων

60 d~yι

"

AVΌnn{q ΠΡωιστ"πο<> μο ΙΡΥολοΙο ""πρα",ής nαιuμΙ.-r

20 d~y'

"

4 d~y.

!) d~r'

"
"

' [λΟΥΧα;, "ξ,ο.\ όrηuη πpωι01~"""

"
"
"

Δ ,6ρθω<.>η λαθ':'"

10 d~y.

Βήτα Ιλοn<>; ~o, οξ,αι6ι'ηuη ''f''ρμ"",ής

15 d~r'

20

Enραφ~ . ης εφαρμογής σε

"

ΕχοΜοση τ'!" """~.""υi",, το<> ΠροΙό"'<>;

30 d~y .

Mαζ'~ή <rιραφή co.

]5 d1>y'

"

22

Αν6πn{η <φα ΡI'οΥής Ι '" <ρyαλ<Ιoσuyyραφής παιuμi.-r
λI.'f" Ιλ<Υχσ; κο, αξ, ο.\6ι'ηu η ' 'f''ρμοΥής

Δ'ΌΡΘΩUη λαθ':'"

180 d~yι
5d~~.

3 d~r'
C D ~'"

ΙλεΥΧα;

2d~r'

Μ,

,"ο

19911
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(Budget)

ro χρο\'ο()ιάΥιχψμιι διαχείρισης της παραγωγής μιας εφ«ιιμο

γής πολυμέmύ\'. γ\'Ιύ()ίζουμε

4:

ποια στάι)ια συμμετέχει %ι'ιΟε μέλος της ομιlι)ας.

ξέρουμε πευίπιιιι π(Ίο() κοοτίζει η ευΥατιίιρα ΤΙΙΙΙ X(lBf\~j; είμαοτε πλέ()ν (π Ht'aIJ να
έχουμε μια πριίιτη εκτίμηοη για ων προίmολογιομιί του έΡΥΟ!}. Είναι πολύ l1ημα-

vτιγ.6 να κατα\'Οήοουμε cίτι ο χρόνος %αι τα χρήματα που διατίθενται για

\v

παραχθεί ένα προϊόν δεν fi\VI αvεξΙlvτλητες ΠΨιές.
Συμπλη(ιfψαταά θα πρέΠΗ

\V

έχουμε υπόψη μας χαι μεριΧές obΨιίες που θα

μας διειr...:ολmυ!1V στο να υπολογίl10υμε τους χρόνους κιJπoιων εΡΥαπιιίιν. Έ τσι
θα υπολογίζουμε:
Για την πλrr",:τρολ6Υηοη μιας

"

ΔAIlA N HΣ

π οro

ΓιΡΟΙΩΠ I ΚΟΥ

12

ι,l.ηρouς αrτιωxoλ ησης

Γ1ρ;ι! (rroσοοτό επί τοο

10%

(Χ)Ι)

ΣΥΝΟΛΟ

11ρ~μ (Γ.oσoσrό 2ΠΙ. του

;ωμ έωυ χρειάζονται

περίπου

15 λεπτά

Γω

000

2500
Ο..

aοο

10 λεπτά

της IiJ(j(l;'

ένα

000

ιmjmlJ(jon

ευγααίας.

15750 000
?Β

9S{1

αχ:ι

Πλος με την παραγωγή επαΥ
Υελματι%ού

1 447S{10

λεπτι)

(l.ιi(lIfI)Jhrrat περίπου ΙΟ (il(lf;

15000000
ItιQ

ψηφιοποίηση μιιις

πμούς roυ αρχείου της περίπου

1 200000

Για
6000χ

τη\'

της ιiJ(ΧΙς.

εικόως %ιιι τους λoιπoι.i;" χειρι 

13 21.){)
aπασχόλησης
αμοι βή ανά ώρΥ χ σίιVΌΛo ωρών

ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑΣ

σελίΟΟ ς

vίdeo

το

%(ιnτος

εΥ.ΤΙ νάσσεται στα ύψη.

5000000
Ι

Ι

11(1;)'11 ι:φί:

,

(){)Ι)

(1{10

2 000000
:1

50{) (1{1{1

4000000
I n "Ο , ,", llλl :.t;

,.

50{) (1{10

500 000
1 5i.Ir) (1{10

100000OO

Αιιχαι1ς πuοΙiπολΙ)Υωμι)ς μιας

εlj'(4.'!ΙΟ;'1ί; ,τολι 'μι'ιιωγ.
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2. Ανάλυσιι
2.1

Πού είμαστε και τι θέλουμε

Έστω ότι

1J Α ΝΙΜΑ Τ/Κ Η

2.2

ΕΠ Ε. μια μΙΧ(Ηί ελληνιχή εταιρεία παΙJ«ΥΙσΥής εr{«o

μαγιόν πολυμέσων θέλει να αναπτύξει ι'να τίτλο με το οποίο \'11

Ειδικότερα, τι μπορούμε να φτιάξουμε.

Ας δούμε ποια είναι τα δεδομε\υ απcΊ τα οποία ξεκινά η ιωφιί -αλλά τίιιια 

την παρου

ελληναιί εταιρεία. Η ΑΝΙΜΑ ΤΙΚ Η ΕΠ Ε ι'χει αναπτύξει κατά το παρελθ6ν δι\)

σία της στην ευoύrευ'l t'/J(}ωπι1ίκή αγορά. Ψάχνει λοιπόν για ΤΙ/Ι' Ιι}t'ιι πάιtύ στην

tϊ'..;Τα/ι}εvτιχt:ς εψψμΟΥt:ς σι.ετικές με τη φυσικιί και τιι χημεία οι οποίες είχα\ι σχε

xrll'ft

οποία θα {5ασίαει το \το της προϊ6\'.
Αυτό που πειιιγιιάψαμε παOιLιTά\'ω είνιιι ο %ιιθορισμός των στόχων της ετι.ιι

τική επιτυχία στη μικρή ελλφιιχή αΥοοά. Ά ικι θα ffUi:πtt να ποοτιμηθούν θιματιι
Ο",(ετικά με τιι\ι εκπαίδευση. Ο ((\ιταΥωνιομ6ς όμως σε "κλασικά" εκπαιδευτικά

AtJl1

ρείuς. Οι ατ(ίΥΟΙ καθoδ1TYOιJ\ι το σ',(α'Jιασμ6. οuίζουv το ζητοιίμε\Ό αποτι1λεσμα

ΠΟΟΥικΊμμιπα σε πιιγ,{ι)σμω επίJrει'υ είωι μtγι'ιλος.

Υ.{/Ι είωι το εΡΥιιλείο πο υ χρησιμοποιείται γιιι Τ,Ι\' αξιολόγηση ,.{ιΟε ι:ιπόq:ασης

τους \rl ι}ιαφψοποιείται ιιιΣUητά ιιπι) τιι Υλασι,κά αvταyιιι\ιιστικά πooϊιjvτα.

σχεδιασμού.

Εί\ΎΠ σίΥιιυρο Ι)ΤΙ για

\ri

Οιι ffUi:πn το πικ)ϊιj\ι

ιΙ'/.ει}ιάσουμε κι,(τι ΠΙΚύτΜυπο και IιJ(JI1ίo πρέπει ω

δoκtμιΊσoυμε πολλές ιδέες. Τόσες πολλές που μπορεί

\Yi

ξεχr'ιaουμε ποιο εί \Ut το

πριiβλημα ΠΟΙ} ΠΙΚΚ1ΠαθΟΙJμε να λύσουμε. Όμ ως κιΊθε εψψμογιί πολυμt'a(()ν
Ηπιι'ίζεται πιΊ\ΥΟ σε μια ιδέα. Η διαδικασία που Υεvνι t'ται αυ τή η ιδέα μπορεί να
μοιιΊζει είτε με ιΊ\Υψχη \nηrlΚύ θ!ίtλλιι είτε

\n εί\'ω μια oυvτεταγμένη πορεία με

βάση τα δεοομt'>U πο!! υπάρχουν στην αφετηρία και τους σαψά; btαTwrIVtJt'>'OJJ;
στόχους που είναι ο Π(1ΟΟ(1lσIl6ς. Ας ξεκινήσουμε λοιπ6ν!

~I
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Ποια εί ναι η ανάγκη αυτών που θα

χρησιμOΠOι,ίσOΥV το προϊόν;
Η ε V{χvπαϊκή αγοοά

Αυ[(ί (ίημοίνει ιίrι ιvτoπίζoυμε την αν(ι}'Υ.η που ί;χει μια με(}ι'ι'ιο πληθιχψού

(targeI g,roup)

και οaχολΟΙ:'/1αi1τε με το

JrIi»; θα

ικαΗ)ποιήσουμε αυτή την ο\'(ί)'"'/.η.

Επειδή ο a[(ίχος μας είναι η ει'ρι!τψη ειJρωπαϊκιί αγΟ(Υί, το προίίιν πρέπει

\'(1

είναι λαϊκό. Δηλαδή να απευθύνεται στα \'()ικοκυριά που διαθέτοΙΝ ένα σύστημα

εί\r1L ή το ΠίX)ϊιj\,

\'(1

Ei\Ut μια πολύγλ ωσση αΥοοά, Οι επιλοΥές που wrCtuxoυv

γλιωσες (γεΥοως που ιη'tfX!ζει πολύ το κιΉπος
ιηΎ'ιπτυξης) ή \rl περιοριστεί

IIIj\,()

σε μία γλιιίσσα

πα(Ί(lίωλOύθησης πoλv,ιιέπιι)ι' (και όχι Π.χ. τα ιτημεία πιίιλησης μιας αυτοκιι'ηΤΟ 

(yιγι)\~ις που περιορίζει τοι,ς ει' δυ\'(ίμει ΟΥο(υ

βιομιιχα νίας). Ο κVριoς όΥ..ως αυΤΙΙJι' ΗΟι' \'()ικοχυριιίιν διαθέτει απ6 μεnαία έως

ατές) ιί \υ χριιπιμοποιεί μη

μιγάληuΥΟΙΊ(lστι%ή δύιιιψη χω εντοπίζετω

\'ι.l

%lI(JitV;

στις μtγαλoυπ6λεις. Με ()α)ο

μέ\'ο τον προσανατολισμό της ααιρείuς σε ΙΊ'..;ταιι}ευτιΥ.ι1 θtματu τι μποοεί
χρειάζονται

uvrCt

\u

τα \ΌΙΧΟΚlI(JΙ(ι σχετιΧό με ΤΙΙ\' εΧιΤUί()ευση:

Σύμφω\U με το κοnΜ'ικ6 προφίλ της οι%οΥέ\ιειας με δυτι.κή κουλτούρα,
uυτή επε\'δύει στη μό{)((Ι(ι.ιση τω\' παιδιιί!\' της. Άρα η ΠΙΧΗ/ΎούμΕ\'η εΙΧιίτηση γί\'t
τω: τι. μπορεί

\'(1

χρειάζονται Tι.l

JTIjAEM' σι.ετικι) με

JTuH)tCt

τιμ' εΥ.παίι}εοοη;

τω\' μεσΟ/1σΤ/.Κιιί\' EV{xιJJTι.Lί.kIi!\' μιγαλου

... Με:ιι:ι).ι'ΙΙΠΕ τ//γ πίπι !

ι)ιιι()έτει εκδι5σεις σε πολλές

IlfTacpt'Vft

AEAHXOIJt; T(xjnoIJr; για
aninIation, f..ιϊΙ

τηγ πλΙ/(ΊΟ({(ψία (π.χ.

λογιί που ανεβάζει πολύ το ΚclfJτος της ανάπτυξης).
Αν f..ιTιλεγεί όμως η τρίτη λύση τότε τα ό{)ια ΗΟι' εν
()V\{tIIH αYOΙΊ(lστιίιν ()ιεVΙιύνoνTαι και εκτός EVΙιώ

πιις (π.χ. ΗΠΑ. Avσrιιαλία. laTrιv\'ia. αλλά %ιιι 6λες
οι

μιγαλαιστικές

ελιτ

των

αι'Ooπυσσoμ/;:"'ιvν

χωριv\') μιγι:ιλιίι\'ει δηλιιδή η "πίπιι"...
Με ()ε()ιψι'νη τη\' επιλογή των μη λΙί(ΤΙΚΙιί\'

TOIjJTII)\'

μετιιψ){χις της πληοοψι

οίας κιπαλTrιovμε Μι το περιεχόμnυ του ποοίο\'τος πρέπει \rl

n:\Yit

σχετικιj με

απλοϊκές έν\υιες (γtιiTί αυτές /i\'απαοιστάω\'ΤΙiΙ πιο ειr/.oλα μη λεκτικά. n'ιίι οι
πιο

aIh+lUft; έ\Ι\ηιες χρειιiζοvτοι

οπιοοδήποτε λεκτικιί περιγραφή).

Οι απλές έ\I\~ιιες έΧΟΙΝ ως αΠοι'ιι'κτες rις πολι! μικρ/;'ς ηλικ{ες. Ά(Χl η

E(KiITIj(1II

t:.ιϊα\υδιαΤlJJtιίιw:ται ως εξιίς: τι μπορεί \~} χρειιiζoι'Ται οι πολύ \ιεα()(ιί βλαi1τοί
TΙVν μεOOlJπτικιίιν μιγαλουπό
λεων ιτι.ετικ6 με τη ιι6()({'(οοιί
τους:

Οι Ilπλt'ι; i\'\t)lft;, ιnυ.πι/{ιι·
(/τ(ίωντrιι πιιί t'1rιωλιι με
n;ιιin:ς. nΥ,ί ((Ι , ω ιίvιιι
()I~τ,ω;'() για rι~ πιιι ιιIΊV(}Η[~

n'\\J/t-;
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των μεγαλουπόλεων

Υπάρχει καλύτερη πρι:.Jταoη ωτ6 τη μηλιά: Σχε

έχουν ΠΕριορισμένη επαφ,ί με τη φΟΟιι.

Α υτά

τα παιδιά

δόν αυtk,(lιιητα οι μι-ήμις από το παλι6 ανα}"\nι

Νομίζοvμ ε ότι

στικcJ της Α' δη/10τικοιί θα μας οδηΥΨ,ου,' στο

1J

ιιπάnψ1η έρχεται αι,Μρ

μητα ... Κάτι σχεrι%ι) με τη φύση. που \tt χει
ρίζεται wτλιiς f\I\nIff. που ('ιεν εί\'l1Ι εύ,ωλ α

παΙJ«τηρήσιμο σε μια

l;1'.<.'J(}OIIri. Π.χ. ο κύκλος
της ζωής H~j; ι)ι!\'()ρου...

"Έλλη

\'{/ i\u μήλο".

Επι,;τλΙ1)\Ι πλειntέ;(τημα για τις πε(}ιορισμέ\'ες

otxo\'OIII%t:f ()IJ\'ατιJτητες της ετl1tιιείας εί\'l1Ι
Μι κανείς (}ε θα ζητrpει Π\'ευματιχι1 (}txatrU-

Έ\ΎΙ ΟΠΟΙΟΙ'ιήποτε ι)t;'ωρο ή %ι1ποιο συγ/.Ε

ματα αν α\uφερίJοιn, οι σχετιΧές εμπειιιίες με

;φψt';'() που το παιδί γ\'(ύ(Jίζει ΤΟ\' καρπό του

τα μήλα της ΧΙιΗ'ι,(της. του ΝεύΠ)\Ύ1. του Γου

ως Τ(10φιί χαι που μπορεί \tt ωr(ιρχn οε οποι

λίίλμοι] Πλου. του ΠΙJρη χω του Aδι'Jμ χω

οδήποτε αΥριίχτημα ιΙΧΠΕ το παιδί να μπορεί

θα χρεω(Πεί η (ί&ια χαμι(ίς μηλως αν τη

\υ το (L\'(lj'\'(V(Jiocι οε μια t:.πίσ'/.εψιι (πη εξοχή:

φιυΤΟΥραφήοουν...

Άρα θέλουιιε ένα fV(Jt'ItI; ι)ιαι)dxJμέ\'O δiνδ(ιo.

&
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2.4

Κ ιψίλιιω

Τι θέλουν οι χριjστες;

2.5

Μια κιl\~)\'ική έvεm'(1 που Οα εξιικυιβιιΧΠΙ Τη\' ορΟότητιι όλων τω\' πυΟηΥουμέ

Από τη\' παΙΙΙΙΠΙ1\ΎιJ έυειJω χοηοτιιι\' μποιχ)/ft' ω εξαj(1Κιιi\' πολλιΊ συμπειχ'ι
σματιι γιιι το πιiις θα πυέπει

το" παραδείΥιιατι)ς μας. Αλλά ανεξ(ίρτητα αιτιJ το

ψιί\'ΙΟΤΙiΙ το ΠΙX)ϊιj\, μιις. Για παιχι

{XJrfMaa

αφntίς το προϊΙ)Υ να

α.ιτλ(ί ΥραφικιΊ xιπασAεt'ασμέnl. οτον l1πoλoyιrπιί ιί \'(1. περιέχει φωτογραφίες και

t'(IfIJ\'(1

χρηοτιον μπορεί
\ '(1

\'(1
\'(1

αιτοφύΊι:ι
γίνει και

τηλεφωνιρετε σε

ξεχι'άτε 6τι χιιιίστες του πιιoϊόvτoς (}{(ς θα είΗΙΙ τιι μικιιά παιδιά ιιλλά οι Υονείς
είΗΙΙ οι πελάτες σας) και αι{'Ού τους πείτε την Ιι)ι'ιι του προϊι)\'Τος σας

\ti κιπαγιιάψετε τις αντιδρι'ωει ς τους. Σε μιιι
\'(/ λάβετε υπδψη σας ότι εσείς που ιΙ'/.ει)ιιΊσατε

\'(1

σ!Jζητrί

τέτοω έυειJω
το πυοίο\' ι)ι;ι

μπο(ιείτε \tl είσαστε και αμεοι5ληπτος Κi)ιτής λόγω των ι)ικιίι\' σας πιχικατι.ιλή
ψεων. Γι' α/πι) καλιί θα ήταν \Η ίκΙιoεrε τα στοιχεία που (1/Jγ'AεvI(κωατε (1ε ένα
φίλο aIJ\'IMtirιx) και \Η αχο/χπτε με πριιοιιΧιί τη yιtι~ιη του.

βίντεο.

aotkl.(xj ιί χωlJ!-ιοριrπαι).

\n έχει

δηγμα θα πρέ.πει το ιπ"λ ΤΟ" Π(Χ)ίίjvτος \'(1 είναι

μεριχούς γνωπoιJς οος (IIf(l()(loroιJς της Α θή\'(1ς) που έχουν μιχρά παιδια (μην

χυησηύν Οα πυέπει

\'(1

ωι) προίhτολογιομΟ/J,

από το τηλέφωνα μέοα σε ι'να απόγευμα. Δ εν ι'χετε παρά

σετε μιιζί τους κω

\ti μοιιιζη χω

IItjt:Oo;

τιtι'η καλύτερης αποδοχής απι) το ;ωnt) και αφεrέ(x)υ την εrαψεία
μερικά δαπανηρά λάθη. Έτσι μια πρόχειρη

Με()ιΙΙ)Ο}.ΟΥίιι (/χει)ιιιoη~ εqι.φιιo;,ιιίγ .τιιλI ΙΙΙt'(/((JV

Καθορισμός του προφίλ του προϊόντος

\'ω\' ιJY.έψεων εί\ΎΠ απιιγιψευτική για τιι ΠΕVΙOρισμέ\'(1 οικοωμικιι της ετιιιιιείriς
είναι σ/.ειΥιν οίγουρο Μι μια ~ !οιιστriιν θα

4:

Η π(χXJtΎΥωη τοι} θέματος πρέπει \Η μοιιΊζει με την (ιπιJ καθέδρας ι)ιδι'J

ΙΤΑαλία όπου μέοο από %άποια μενού θα υπάρχου" %άποια εκ των
καθοριπμέ\'α /ΙO\'(1JTrlna που θα επιτρέπεται

\'(1

JTUOrt'uItI"

ακολοι-Οιρει Ο χρήιπης ιί

\'(1

αφή

νεται το παιδί να αποχτήσει εμπειρίες εξερεm\tJιτας τις οωνες της εΨΊιψογής,

4·11
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Η σχεδίαση

3.

3.1
Θα χρειασrεί \'α χρf/ΠιμOΠOΙ'1θεί κάποια αλληγορία Υια να Υίγει πιο καταωητή
χω ε\,ι)ιαφt:ρουοο

1J

μετακΜιοιι από το έ\'α μέρος του δέ,'ι\XJV ΟΤΟ άλλο Π.χ. ο

Καθορισμός των επ,),ΟΥών ανάπτυξης του προϊόντος

Α γ γ.αι οι επιλογές ω'(ί;τττVΞης διαφέρουν από πρoϊCΊγ οε προϊόν. uπάρχoυγ
μερικιΙ βαπικά πτοιχεία τα οποία περιλαμlXt\'Ονnιι πτις επιλογές ανάπτυξης CΊλων

από τα

τω\' τίτλων πολ VΜέσrύ\'. Α υτίι είναι ο τιιόπος (}Ιι.Ι\'Ομής του πιΧ)ϊ6\ιτος. ο βαθμι5ς

φύλλα στον %ορμό. ατrό εκεί στ6 άνfuς και \tt τριιπιίινει στις ρίζες ή \'11 παρομοι

πo/ιJτητας των στοιχείωγ που περιtχονται. η λει τoυργικόηιrα και το περι!1άλλο\'

αστεί το δin\ιο ως 10'\'(1 εΡΎοοτιισω (γνωι:πό στα Πα/ι)Ιίι τω\' πόλεω\') που πιιίο\ιει

διε.ΠΗφής (iιιrerlitce )του Xυήaτη.

χρήστης \U fi\ttt ι;'να (σψπαθητι%6) ζoL'ζoιWι!ιαρίω που

\'(( πετά/'τrηι:χι

τις ΠΙΗίιτες ι;λες ιιπι) τις (}ίζες. τη\' ε,'έογειιι ιιπι) τα φι;λλα ;ωι μέοο ιvrό αγωγούς

μετrφψίις ΤΙΧ)(fOt'ΙΟτεί τη" JTrΙΙΙΙΙΥωγή ΥΙΙΙ

\'(1

εξιιχl!ει: το -T(Jo iij\, (ο ;ωρπ6ς). Τέλος

αε πι)ια σημεία θα πρέ.πει \'(1 δοθεί t'IlqXi(fII απι) }'\yvστική και Π(LΙι')αγωγικιί ω{()πιίι

αλλ(ί και με β(ωη τους πεοιοριομούς του ΠΙX)iί.ιτoλoyιoμoύ. Π χ Θu IlJTouoιXHJIlt'
Υια την Χίνφη μέσα (ff(JIJ; αyωyoιJς \Η χρησιμοποιήα)υμε τεχνιχές εικονικής
πραΥματικότητας ή αυτό;!Οατίζει πολύωφιβά:

Ο τοι5πος ?Jιιιωμής του πι}οί'όντος έχει σχέση με το μέσο που χρησιμοποιούμ ε

JTLX)iijy οτο χυήaτη. Μπορει: \'ιt ει: \ΥΙΙ t'\Vl CD-ROM. το
Intemet. t'\Vl πεοίπτει)() πολυμέσων (kio.~k) κλ.π:. Με δεδομέ\'η τη σημερι\'ή τεχ\'()·

για \ΥΙ πιψαδι:ιισουμε το

λογία

(1998)

t'\Vl πoλVΜεσικό προί'ό\' που πρι.χ)υίζετω για το Δ ι/1ι)ΙΚΤΙΙΟ ι)ε Οιι

πρέπει να είναι πλoιJoιo σε γραφικ(ί κ(lι θα πρέ.πει

\n

έλλειψη

video.

ρίζεται

\Η δωνεμηθεί οε

υπΙ:ιοχει οχεδιίν παvrtλής

(ίε αντίθεση με 6'(1 π(Χ)ίί5 ν που π(χ)ο ·

CD·ROM.

Έ\Ης ιiλλος

π(lράΥοvrας είναι το τι μιιχα\,1ίματα Θu txO VV οι χρή
στες ατα οποία πρέπει να "τρέξει" το π()()ί'ό ν μας.
Για παράδειγμα δε Θu ήταν σωστό η ειμψμογή που
θα α,uπτύξουμε \'11 απαι τεί τελ ευταίου τιiπoυ επε

ξεΟΥαστές ιvroκλείoντας με αυτ6\' ΤΟ\' Τίιόπο έ,ια
μtγιΊλο ποσοστι) απι) τους εν δmvιμει αγοιιιιστές του
π(lοίο\'τος μας.

Ο ΧΡ1/aτης εξφfl'ι~ί κ((ι ιι\vαιι 

Ο &ιΟμός π()ιόΤTlτιις των πολιιμωΙία/ιν ΙΠΟΙ('Είων

λι;πτει. Α v () χιιΨπης: ;(lίν1'l χλΙΧ

που πευιέχονίΙΙΙ. Για ΠΙΙ(ΧΙ(')εΙΥμα οι ει.κι)\'ες Οιι εί\'ιtι

πιίνω στο toI.(:oIivI ιιτω' φ).οιιί

(ίΤα

ΤΙ)!, κιιιηιοl ;. τ6π (11'16

IkI

;.ιιντι

(/Εί χω ιιqνl; ,)ιιιιιιιιίψl,l μυι

ι)ιιιι)ριιμιί (kt Κ(ιfιιλη';ει

(/1//V

ί,)ιιι (}fιιη. Η οΟι:ίνη Πt)(WΙ'ΧΙΤΙΙΙ

ιιπιί την HjYΙUIlo:tιj «\~ι

t\rI

ιι ιίλ()>> ΠΟΙ' (/vι Ioτrιiχ(}I(/.f' στο
Η/Λ ΚΟi.ιΙ')ιΊλλοιi το

1995 (πο

πΛιιίιιω ΤOI ' ΠΙΙΟ;'ι)(ίιι!lιιτος
ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ .

(ίΤα

256 ιί (πα 16.rXX) χριVΜατα. ο ήχος Θu εί\ΗΙ ~·tereo
8 ιί στα 16 bit.~. Τι) παΙΧίθιl(Χ) r I) !I video τι μtγεθι)ς

θα έχει . τι y(Ίt1/ψατonειιι(ι θα χρησιμοποιηθεί. ..
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If λtΗου()vικ6mτα ι'χει axt'aII με τις επιλογές που θιt
ί((iθε tvt'uyεta του χρφτη. Για παράδειγμα 6ταν παrιfjεί

κι1..τοιο πλψ<τΟΟ

(butlOn) αυτ6 θα αλλάζει ή θα Φ'.ούΥετω
κάποιος ήχος ι.οοτε ο χοήστης ''U ixn την αίσθηση της ανάιχ)(/-

Με()ιΙΙ)Ο}.ΟΥίιι (/χει)ιιιoη~ εqι.φιιo;,ιιίγ .τιιλI ΙΙΙt'(/((JV

ΕΠΙ),ΟΥή του συγγραφικού ειrιαλε ίoυ.

3.2
κάνουμε για τον τu6πο που θιt αnιδρά το πu6γραμμα σε

4:

Πολλοί

fi\'Ut οι παράΥοντες που θα καθορίσουν ποιο συΥΥιυφικ6 εργαλείο

ανάπτυξης πολυμt:σων θα επιλt'ξουμε Υια τη συΥr.εκριμένη Η{"(1ΙIJ!ΟΥή πολυμt'σων.

Κ VQίαοχος παοάΥοντας εί\'αΙ η φιλοσοφία της εqχφμΟΥής που fkι αναπrυχθεί.
ι)ηλιιι)ή αν θα

fi\'Ut

απλή παoovσίιιση ωίde .~how). ηλεκτοονικ6 βιβλίο ή θα έχει

φιλοσοφία χιιόωυ. Έως άλλος παοάγονως έχει σ,(έση με το μέσο ι)ιαιημής. Θ1

σης. E\U άλλο παο(ι()ειΥμα εί,'Uι αν ο χοΨπης πατήσει

ποέπει το

το πλΙΤ/.τοο "Έξοδος" τότε το ΠΟΙ.)Υ{lαμμα ()α τον "ΠεΤΙΙ

ποοίΊj\'Τος συμβατή με το μέσο ()Ιl1\υμής. Έ ως τρίτος πιφάγο\'Τας εί\ΥΙΙ το

ξει" στο λειΤΟVQγικι) σύστημα ή Οα ποέπει \Υ! εμφανιστεί

κάπος αΥοιιι1ς του συΥΥ{lαφικού ειηιαλείου πολυμέmL/\'. ΓIΙ1 παράδειΥμα το

μια (ι(kjνη πο!} \Η ζηr() την Επιβεβαίωση της ΕπιθΙ'/1ίας Υια

AυΙ/ιonνιι.π: έχει πολλπλΙJωα rιμιί

έξοδο ωτιί ω πριίΥραμμα.

rrtf

AoytaIII.YoIj

εrαψείας

που ()α χρησιμοποιrl.!εί \rl "εξιιγει" εκτελέσιμη μι)(l({ιή του

Macromediil.

OYO(""J; α.ιΤιί

το

DireL·tor. πρoίίίνrα

Κ(lI τα δάι

Έ \Ης τέταρτος jTO(""JyoνTri; είnιι το τι πε{ι,...) διαθέτει

η ομΙJδα αn:ίπτ υξης των .ιΤολιψt'aων σε (1!!Υ'/./;Χριμi,υ εuyαλεία (I\'(l.ιττυξης πολv
ΤΟ IΊε{)ι&ίλλιιν ι)ωτψο ής roυ χρήστη JTEQIAaIIΙXJ\'f::t τη σ/.εΝαση του τριίπου με
ων οποίο εμΨLνίζεται

ro

ΚΙJθε στοιχείο στην ο&ίνη. την αλληλειτιδ{υοτl%ή

συμπεριφJΙκί του και τον τρι:ίπο με τον οποίο καθοδηγείται ο χρφτης στην πλοή

Υησή του μέnα στη συΥ/'ε%ρψt'νη t:CjX!ριιογιί.

μέαιvν. Για παιιι1δεΙΥμα μια ομάδα που εργάζεται αε ι'1'αν εκoorικCΊ οίκο και θt'λει
\'α ατοαφεί .ιΤρος τα πoλVΙιέσα. έχει
πείρα σε υτρ με το

Quark. XPress.

Με αυτό το όεόομι'1υ μπορεί πολύ
εύ,ωλα

''11

χιιησιμoπoιήιJει

το

Qιιιι.rk /mmedίa YIl1 \rl ι)ημιουΟΥή
σει σελίι)ες στο

intemet.
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3.3

Οι ιδέες που μποοούν

Ας (}ούμε μέσα ιtπδ το πιψΊι')ειγμιΊ μας κιιι χι1τοω σιryκεκιιψένιι π(!ο!1λήματιι

Οι'ι.λλιις ~'I:'ννιι(/ψ: II)t'II)V

\Yi

ποοκύψοt!\'ΙΙΠι) μια ιιωοχη κω υυl,λλιVι)η ι)ιω)ικιισία

που μποροιί" να περιoρίr10υν τις δΙJΗιτιίΤljIfς της επιλογής συΥΥραφιχού εργα

ΥΈ\'\'ησης ιι)ει/ι\' (brdίn.~roπnjng)πολλές φψές βιιίO'/.ovτιιι στιι

λείου. Η ΑΝΙΜΑ ΤΙΚ Η επε, η μικρή ελληνικιί εταιρεία τοι} παραδείγματος. έχει

παραγωγή n~ίς τίτλιιυ πιιλυμέοωνιίμως είναι μια πιxlyμαrικι1rητα. Αυτή η απ{ι..

ιιnΙ.ι7τιJξει τα ΠΙ)(Ιη}'ούμι;;'Ι'α πρoίίίvτα της σε πευιΜλλον

το οποίο και

ιπαση απιί τη φΙΥ1ασία στην πιιαyματιχι5rηrιnτoέπει \t1 καλυq;θεί για \t1 παραχθεί

xαrαλληλCΊτερo για την ανάπτυξη εΨΙΙΨΟΥιίιν πολυμι:σων, έχει ωro

το πρωτιίτυπι) μιας εψ.φμιιγής πι)λυμέσων. Ας παραΚOλι)ιiJήαιυμετην ιψ(ίι')α πι)υ

Χτιίοει CΊλoν τον εξοπλισμό της συμβατό με Μacίntαsh και εί\'αΙ εξοιχειωμιΎη με

θα αναπτύξει το ""Έλλη να ι''\'α μήλο" σε μια ωητικήθύελλα γέννησης ιδειίιν με θέμα

αυτ6 το περι{Χίλλον εΡΥαπίας. Α λλά το

80"1>

το τι ιιλιΧ6 θα πρέ.πει \'11 περιι'χει η Η{Η(lJIογή.

πιr.{(nι υπολογιστών διαθέτει

Τι μποιιεί \u γίνει: Μι α λύση εί\'αΙ \tl χρη

Η φ:ιvτασία και η π(ιαγματικ6τηταδε σιι\uvτιούvταιnvνήθως προτού ΟΙ απαιτή

σιμοποιηθεί λογισμικό το οποίο \ '11 εί\uι κοινό και για τα (}ιυ περι!:kίλλO\'TΙΙ Ι:τσι

σεις τοιι έργοιισε π6ροιις. ο προϋιτολΟΥισμ6ςτου και το ΧΙJO"ΟδιάγραμμιΙτοιιεξετα

ιόιπε η με" εταψείιι

στoΎV στο ψιr,(oι5 ({'ιύς της ημέιιας. Η ι}ημιοιιργία μως λίστας περιεχομέ\'ΙΙΗ' εί\'ι1Ι

θεωρεί ως

Το ιιποπ'λΕιl/!ιι μιας \nΨιχιίς

Συγκέντρωση των πρώτων υλών

ρεί

ro

\'(l

\Vindows.

MacintQ:,h

της fV()(vπαί';.,:lίς αγοράς των ΠΡ(ΙΠ(ι)-

ιnv:LTrύon το πooϊιj" οε

MacinrosJr

κιιι το πιχιϊό\'

\'(1

μπο-

(jVHi της Ψlvτασίιiς. Η

"τιιέχει" κω σε πειιιβ{ιλλι)\' Window.~. (ΤΟ "κω" ι'χει σημασίιι γιατί στη\'

ΣVχ\'ά το πιχίιτο σημείο e.ιTιιφής με την πιιαγμιιτικ6τητιι. Όσο σvντoμ6τειια την

Ιί.<κι Lnpuck. ιί!ι<)ιιίaτιι/(/ πολι'- ιιμειιιχιη'ικιί αγορά τω\' ΠΟΟΟ{ύ.;ΤΙΚΙίι\' ιιπολογισηίιν για τις μικιιές ηλαι:ες τιι

κιΙνουμε. τδοο σε τΟΟο καλύτειιηΟέση Οα είμαστε \'ι1 πρoβλέψoυμεrις σιι\iπειεςτω\'

ποσο(Πι) μΟΙ()(Jζοvται στη μέση για τα JiGUl{XJMOVΤa MIJCintQ:,.h και \Vindo\v.~). Με

Ι1JT()(((lσεΜ'τοιισχεδιασμούμας. Ας κιιταγράψοιιμελοιπι)\'Τις II'>tY; ποιιπιχιέχιιψω'

μιΊιων Χι/Ι ιιι~r:'ι)(ιI(!Ίι;

\'(1

τα σημευι 1'11 δεδIIμt'1t1 τt'τΟHi λιΧ1η εί\'Ι1Ι το DireL·ΙOr της MaιTomedia ΚΙJτω

γω το "Ελλη \'ι1

fH1 μήλο".

ι'!μως απι'! ορωμίΥες π()()UιΤOθέσεις ι)πως π.χ. ενΙιί τα

ο,,6ματα

των

nJacinto.~h

\'{/

txOIJV

αρχείων

δε χρειάζεται

κατάληξη

(.dir..fΚt. bmfJ. jfJg ... )
,Μ" 1"" .ιι 'ΙΥγ". Ι ,ι,.; 1"" .. , <πιι,θι,.""" "κι,θ,..,ι;.,1" "κl'~ 'ι τι"· κ,,, "ΙΙ 'ιιv_ΙΙΙιι

"κ'

.....'...... ""'ι'ι"''''''' "'i;"..,..FOW :fIIt· <ι". ~"."λl/)"" ... ,Τ,,,-ΙΙ...,,. 1.,,; Π'~">TII'" '.

,,,τΙ; 8<• .'Ι(ΙΙ'ΤΙ" ... ,τ""",,,.,,,,,το,

σ,,;. ','ν 'Ι'''' λΙΥI'; Ι~

... ο, 'δ ....;. w..'; κ"λι'; ΚΙ" ΚΙΟΚΙ';' Χ"'ι"; ,bι",.ηιη κιι'

στα

window.~ αιιτή

OHVi)H:rriI

στο

"-_,_"_',_,_-'1 LI_"_,"_''''_-_ JI Ι ~ (ιί).ωιι.~

1~1I1''''Hfιi.o1

I1JTauui-

τητη.

""11'' ' ' ' ',',;' <CTI,,' Ι"ΤΙΙ ,ΤΙ"· στι,.' f'~xq 1'''; 9".......ι" "ΙΗ' <ΙΙ

- _ _ _~~':
. "'
:::::
' ..1'" ", Ι" "" ι"Τιι ,ΤΙ"· θιr, 'Χ'" μιι, ,bIι" ..'~q ΠΙ~"'''(I ''{Ηί
π • .,.. ΤΟ(!I'ιι, ,τlΙ'ι.; Τ'Τ'· "λωιλ,ll"",,'I .0"

q

l.ιο\-:'Πη

..'rmU1'l"UC

liο.!ι[(ο.n~iιFιτη Ι

Ι Ι

;(ύτΤ CCC'O

Ι Ι

(.JJ", '

ηί~.ι.ια

Ι Ι

~"'1ιό;

Ι Ι

μΙί.1ι.Tι)I ~

Ι Ι

μηίΑ'";I00

'ι"ϊλ.. ό:
j(OQI.LOO

Ι Ι

"tα

Ι Ι

HηiJ:VJ\o,:cc

Ι Ι

lιιν..ό.7ιιτυ

4 '1' 4" ......

Ι Ι

t:"rJ.l".-.

Ι Ι

-:<λ n (rγf , rriι

οι
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Οργάνωση του περιεχομ ένου

Οπιικός πί1'ακας Πl'(!ιεχομC1'ωγ

Τα περιοσι5 τερα oIj\~'Aa πληΡOIμ )ριιιίν IEi\\'JJV \Η έχουν δική το"; εσωτερική

πι()ω'ή ι'>ομή τω\' περιεΧOμέ\~ιJ\'. Ας δούμε μέσα απι) μια ιJV\'ΤεταΥμt-'νη ι)ιιιι)ικασία

φιχιική ΟΟμιί. Καθιά; θα ξεκιν/ρουμε τη δουλειιι μας με τα δικά μας υλικά θα δούμε

JiIiιo; θα μπιιρι,ύοαμε \Η ι)ρyα ,~iιoι)υμε τα περιεχιΊμnn του σ/.ει)ιαζιίμοt,υ τίτλου

\'(1 ξεπροβάλλοtJ\' κατηΊ<ψίες στη βάση των Φίς χαριικτιιρωΤΙκιιί\': μOΤί/1ι:iι Οέμα.

"Έλλη να έ να μ/ίλα" κατά κατηγορίες,

μtγι:.'θος ή κλίμακα.
}'εΙιJ)I(υφική τoπιιf}ωία, ιοτιιραή ο,,\'Ι:';(ε/(1.
αφηγηματική

(JtJ\·ixfta.

QovιX\'ΙιΚ"/η EλIJt)()((oOHi,v ιτημ αίνει κάτι περισa6-

τι'()() wτό την ταξινόμησή τους κατά ομάδες. ΣΤη\' καίΧ)Ι ίι κάθε σ/.fδιασμΟύ έΙΙΥου

....

υπ(ίρχο"ν υποκεψενικt'ς ψωτήσεις ι5πnις "Π ι/ις πρέπει \'α ιε(υιιχηfkί το υλικιΊ:".

Η ιιιιιι

"τι χρειάζεται \ '11 ξέρει ο χρήιττης Υια το ανταείμει'Ο αυτό: " και "τι θέλουν οι χρή
στες \'(1 κ(ί\'()υν με τις πλιιι.χ)({ορίες αυτές: ". Οι

παίυ\'ΟΙΝ

OIJQKO

IiJTU\'fWft;

στις εΙΚύτήσει ς ιωτές

καθιiJς το πψιεχι5με\n ΟΡΎΙΗΥιί,-εται οε θέματα και OIIIJδE;.

KαθιiJς ξαινάμ ε \'11 οπτικοποιιρουμε τις πληι)()({Ορίες που μπορούν \Η χρηιτψο 
ποιη(λn}ν με ποικίλους τικίπους. βιΊζουμε ΤΟ\' tY1UTιj μιις ιπη Οέση του χοήιπη και
βλέπουμ ε πως θα λειΤΟΙVΥήιπι η

Βήμα 1°,

Kαnrισρίες περιεχσμέnιπ Σκοπός μας εί\'αΙ \ '11 ι)ημΙΟU()Υ,ίσουμε μια λΟΥικιί
λίστα ιιπδ κιπηΊ<ιvίες JffVlfXOJIi\~ιJ\' ΥΙΙΙ το

lOIJIIf

JTUjjYOI1IIIIa.

Δ ε\' πιιέπει \Yi l1\'ησυ

γΙ(! τους πλεΙH'ααμoιJς ή Υια το Υεγο\tΊς Ι)ΤΙ μικρές και μιγ<Jλες κατηγορίες

εί\'αΙ όλ ες μαζί α\'ακαΤΙVΜέ\ιες. Θα οργωtίισουμε και θα Ψl1λιι}ίσουμε στο επόμnn
{)ήμα. Έτσι ο παιιαιr{I1YιΙ (J{t.J()(j ; ιδΗύν Οιι μπιψούιπ \'(1 η'Τιιχ(}ει: στι ς κατrryιψι:ες

που q:αί\nvται στο σ/.ήμα.

Jο

Κ (lrιJ;'Ouίf~ ΠfUΙΙΧΙΙ/1έ\r,ιν
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Βιίμα Ζ ",

Βήμα

J"

Ομαδοποίηση ι'λ ικώ ν α\'ά θΕμα. Ει'χό αρχίζουμε \'(1 προοδιορίζοιψε rις προψ:ι

Επι:ξCΡΥ«σία τω ν θrμα ηκών κunr/οριώ\'. Έχοντας μια ιΜίχιστη ΟΡΥάνωοη

γιοίς μετα -καΤIJΎορίες. που θα αποτελούγ τα θέματα του ανωτέρου εJrlJrι'ί)Oυ. τα

nογ περιεχομένων μπo(x>ιJμε \Η αρχίσουμε \'11 πειραματιζ6μαστε μετακo~όvτας

οποία οι χρήστες θα βλt'Jrουv οε Π(Ί(οτη ((iιση. Για να επιτειr;.θεί αυτ6 αρχίζουμε

διάφJρα

\'11 ομαδοποιούμε κατηγορίες και να δημΙΟIJ(JΥούμε UΠOκαταλCΊyoVς. Περιορί

λvτερη λειτουΡΥικcJτητα. Αυτή εί\'αΙ μια ι)ωι)ικaπία ΟΟκιμιίς

ζουμε

ΤΟ ι)υωτι)ν' σε αυτιί τη ({'άοη το (Χιθος των κατιιλ6Υιύ\Ι για να μη κιωυ

σης. Πιθανότατα θα (}ιαπιστιωουμε Μι μερικά θιlμωα q:αίωvται \'α ταιριάζουν

\u π\'ιγούμε σε λεπτομt:Ρfιες. Έτσι πειn(ψε απι) τον κατάλογο με τις

σε περισσ6τερες της μίιJ κατrryoρίες. H'IV άλλa (}ε φαί\'εται \'α τaιριάζoυν σε

600

\'ειυουμε

;ωΤηΥοuίt'ς τω\' περιεχομέ\'ων σε ι'ναν ιt{5a(1ύ Oπτι%ιJ πί\'(αιι πεΟΙΕ:(οιιι'νων.

et'Ilara ιιέσ« στις κατηγορίες έτσι ιΙΧπε η ΟΟμιί αυτή \'α απoκτιjσει μεΥα 
- λάθους - ι)ιόρθι:ο

καμω. Μέρος της δουλειάς IIa; εί\'αΙ \tt trrtV(lOVΜt' ,if; ;ωτηyoρίt'ς ιiJστε \'α εντάξουμε λειΤΟV{ΙΥι,κά τις πιιοηγού-

Η ημιι

20

με\'ες

Α/1ιιΟ,ί; oπrιxι;,: πι"αιις:

περιπτιΙιιπις.

Στη\'

περιεχομένων

εφiρμOγή

"Έλλη

\'α

t'\tt μιίλο"
ι)ιαπιπηίJ

\'Ουμε ότι
η

ι)ιαι)ι 

κασία της

ω'ιιπ\'οτίς
συμ{Χιί\'tι
στιι

φι;λλα.

ιJτO\' κο{ιμιj κιιι
στις ρίζες. Κι:Ιτι (Η'(l 

λΟΥΟ σlJ/-ιβαί,'ει και με τη
διαδικασία της δι(ιιηnής και της

λει ΤΟVQΥίας μεταφJράς των θΡεπΤικιόι'
υλιίιν μέοα Π1Ο δt,\·ι)ρo. Έ τσι ι)ημΙΟV{'Υοvμε μια vι:'a
χατηγορία. τη "Ζωτικές λειτοV{ψίες"

cJJTov

ενΤΙ1σοουμε όλα τα

ΠΡΟηΥούμη'ιι. Α ;ιΔμα η r'Jιιιι}ικaσω ω'άπτVΞης του φυτού ιιπά (}ι,"'l'(}ρι'λιο IItxut τη
Υήρavσή του ((V1ί''εται \'α μην κολλάει ποWε\U και έτσι ψTtal\'OVJ-It ΠΙ\' κατηγο
υίa ' Ή ζωή του ι)ένι)ι)()υ".
μένω\' άπαις

avrd

Ay'fjIIfI διιιιτωΤΙΙΙ\υυμε Μι μω ι)ΙΙlρO{ΙΙιJιJη τω" πφιεχο
XIi)j)o ()ιι ΠΙiρOOOίιιζε μtγιιλύτευη λειΤOVVΎΙ 

Υ.aτιι,iμιΗ'Ται στο

κ6τητl1. Έ τσι φτιάξιιμε τη" ωro-y.l1τηyoOίιι ά\'ω ι)ι'\'{)οο στη" οποία εντιξaμε το
φlJλλιφa, το 11\,(:*)ς και τον καρπιί.
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". Η ιί,ιι[ γ
ΕΠι';tι):ΙΙ/(/ΙΙΙ των()ιμιιτι;φιγ

!:""!(;(9Y'1lΟ'μ.t~.ς ~:1πιι'ς
:ΊI~"'ΙΙ«>'; :tt. (t'lo,.b'tt~

Βήμα

χιι rιr,'O(J(ItiV

4"-

Α ..αλιιτικός οπτικός πί\'ακας πcριcχομέ\'ιο".
βήμα εί\nι \'α αναλύσουμε

x(ifJt;

ΤΟ ειτιιμnn

υποt«aηγορι'α σε ( )(κ) το δΙ}Η{((ιν περιοσι5τερ()

βiι.θoς. Έrπι θα σχηματιστεί μια αναλυτική μορφή του οπτικού πίνακα
περιεχομένων με αποτέλεσμα να ι;'χουμε CΊλη την {κτααη των θεμάτων

... H lίμrι 4°.

που θα έπρεπε να αυ/ιπευιλψ{θoΎVατην εφ:ιρμΟΥιί μας, Ένα τμιίιια

~θtt rμιίιια roI'It\l(IλI'rι%OI~'

αυτής της αναλυτικής μο()((ιιίς του οπτικού πί\'ακα περιεχομl;'νων

ωττα()I', πίωχ/ι πt'(JΙtΧΟ/1ι'\tιιγ

της εψιρμΟΥής "Έλλη \'α {\'{/ μήλo"φαί\HUΙ στο σχήμα,

Βήμα

5'-

11 προσγ"ίωση στην π{lαγμαrικό τητα .

Ο ffi\'{/r.Il; των πειιιεχο-

μένω\' που σχηματίστιμε εί\'l1Ι {\'ας ιαΗ'ικός πίνακας γιατί (}ε

ιιισγιι;

λάβαμε υπδψη μας τη\' ()/.κ()\'Ομιr.ή π(ιαyματικότηTιi. Ας δούμε λοι oτrj" τι μΟ{)φή (εικι)ω.

video.

animι.ιrion ...) ()ιι πρέπει \Η ι;'χει το κι'ιθε

περιεχ6μεω. τι απ6 αυτ(l blIJOt'ΤOVΜt:. ποια είναι απολύrrι>ς απαραί τ ητα
και τι θα κ(l\nυμε με αυrιJ ποι} &ν tXoJJμt:. Έωι για την εφαρμογή "Έλλη \~)
6'(L μήλο" έχουμε ων πί\Ύαα " Έ Ζω-θiλω-πιιt'Πει" που φαίνεται στην ειτιίμεvη

σελίδα. AπCΊ αυηίιι προr.ύπτει η τελωί επιλΟΥιί του υλικού και ι)ιαμΟΡΙΡι.ό\Ηαι ο

oQIonr.6; πί\'ακας fffQtfxOJII;'....rvv. Έται ατο προηγούμενο f/ιιίμα οπτικού ffi\vr.Il
περιεχομένων της εψφμΟΥής "Έλλη \'α ένα μήλο" απορρίπτεται το κομμάτι το
Ο",(ετικό με το "χλωι)(υτλάστη".

Ι. ί .ιιΊμ)."tί.ιισπι:;
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Σχεδι ασμός επί χάρτου

Το επόμεω βΥίμα εί\ΎΙΙ η ({άση της ιrιεινιισης rnς ξ.ΥμΙ(ΙΙΙΟΥής
γίιιτου

(paper design).

illi

Ποι5κειται γιιι μω JI(xjxεΙOII εκτύπωση ενός

•
.••
-,

τίτλιΙΙ} πιιλυμέπων πιιυ πεοιλαμβ(ινΗ τι) οχεδι(ίγραμμα πλ(i\nυ της
εψψμογιίς (~ΊσrΥb(mrd). το ι)ιάγραμμα ροής (t1owcharl) και ης προ

.-

διαγραφt'ς λειroυργικι5rηnις (/unctiona/ ψe6tϊΙ>ilfίοπ.~). Ο ΙΤλει)ω
σμCΊς επί χάρτου προβάλλει τη συνολική ε/ χά να του έργου (project)

και θα καθoδΙ1Ύιίtπι τους π(x>yραμματιατt'ς στην t7.τt'λεnιί του.

/iι ['Υ;Ι)((Ψ( ποι' ιιποπλιιι;Υ το

"(/χιι)ιιιιιιΗί επί X(iuΤOI'''.

1

.

-

~

t

•
.,.

Σχιδι ιί γριιμμα πλιί"ου τ ης ι({αρμογής

t

•

ΤΟ

,

\ '

Γ

ΠΥΕι)ιιίV()(lΙΙΙΙ((

2IΔά.ill.1z

r.n; f(caOJΙOVII(
qx>(li; χαι χει

(5toιyOOard) εί ναι μια γραφική (πολλές

ρόΥραφη) αναπαράσταση της εΨ1(Ιμογής πολυμέσων
όπου καταΥιιάφεται μια Πίχιπη οπτικοποιημt'νη προ·

•

atγytafI του οπτικού πί\'ακα πε(lιεχομέ\'ων. Έ\'α σχε
ι)ιάγοι:ψμα πλάνου αποτελείται απ6 κάρτες όπου κάθε

1

κι,(ρτα {1\'ΤΙΠΡOσωπεUΕι μια

olJ()\'I!

της εψφμΟΥής. Σε

κάΟε κάρτα-α'λ5\'η εμq:ωιίζ()\'fαι ιjλα τα στοιχεία του

~~

πολυμεσιχού υλικού της. Ο T(xjoτo; και η μΟ{)ηlή που Οα

τοποθετηθούν τα δι(ίψl(.Ι(( πολιιμεσαά στοιχεία σε

t«iBc

κι:Ιρτα-οθιίνη σι.ετίζεται με τη aχεδίαοη του infer1;Ke κω

t

θα μελετηθεί αναλυτικά σε επ6μενο xεq:άλαιo. Οι πιΧίιτες

t
t

ξΎ.Μσεις των σχεδιαγι.l((μμάτων πλιΙ\'Ου της εψψμογιίς δε
χρειάζεται να εί\υι Χάτι το εξεζιιτηιιέ\'Ο ή να μοιάζουν με το

ακ(lιβές JIfOItxιJIIf,l,O του πιx>ί.oVΤOς. AπλιίJς παίζΟΙΛΙ το
(χ)λο τού \'α κιιταγράψουν μια Ιι)ι'α ή έ\ια εύρημα και \'α
δι:ίισουν το έVΙΙVΣμα για τη συζήτηση σχεηκά με ης wrάρχου·

σες δmΎπ6τητες. Έω τμήμα ενός τέτοιου σχει)ιαγιχ,(μμιιτος
πλύωυ γιιι τη\' εφ{φμογή "Έλλη
ΙΤλήμα.

\ri ένα μήλο" φ.ιί\ιεται στο

οι4 οι4
ΤΙΙ'lΙΙΙΙ ΙΙXει)ΙΙΙ:'ι)(ίμιιιιr()~ πι/{ ..
\~)1'
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!f()λlιμι'ιΚΙ

Τα ση-άρια πλοήγησης.

Το διά γραμμα ροής

Ο τιιόπος με ΤΟ\' οποίο θιt παΙΙOvσιάζoνται στο χρήστη τα περιεχ6μενα του σ;.ε
(}ω Υοαμμωος πλάνοΙ] της εφαρμογής ;ωθοuίζεrαι

\Yi

aTr6

τους σκοπούς που θι1λει

πετύι.ει το ποοϊό\'. ΕΙ: 'ΥΠ δmvπό,' χω ουνΥ/)ως επι{Χιλλετril

\'(1

ιι(lκετοί τιχίποι ΠOOιJι'γγισης του πειιιεχoμέ\~HΙ.

υπάοχου\'

(floIH:hlJrt).

Το ι~ι(ίvoιψιιιι ()οιίς .rnς εψφμο νύς εί\'(lΙ l;'ν(1 ιJ",(α)ιάγ(J«μμα πλάνοΙ] της Ιψi()

μΟΥής στο οποίο κιιταYOι1ηυvται 6λοι οι σύνδεσμοι

(/inks) που av\'(}c'OIJV τα διά -

φορ{/ τμήματα τω" πειιιεΧOμέ\yιJ\' της εψιιιιιογής και πιιοκύπτου\ι ιtπι) τα δι/ι 
φοριι εωλλιικτιχιι αενΙlυtιι που έχουμε ιny:ιπτύξει. Ε\Υιί έ\'ιι σι.ει)ιάγιιαμμιι πλι1 \\)J} της εψφμΟΥής δίνει μια στατική Η.κι)\n της αΙJλληιjιης nΥίς τίτλου, το δω 

γραμμα ροιίς δί\'!Ο1 την αίι1f:lηση τη ()ομ ιίς το!, και των δΌ\'(ιτιπήτων της πλοήΥη 
(ίης

(nilvigiltion) του χιιιίιπη. Στο σΧιίμα φαίνεται το διιiyιιαμμα ροής ποι, αντι -

στοιχεί /πο προιr;,οvμενο σχεδιάγιJ«μμα πλά\'ΟΌ της εφ:φμογιίς "Έλλη να [\'α
μιjλo",

Πvt'πει λοιπιίν ως αχεδιαατές της εψφμΟΥής πολυμέσων

\'(l

ανα

πτύξι)!)με δι(ίφφ(! αη'(ίOΙιl ιΊιψιψ0ίιlOιις τι)!) ι,λικι)Ι; μας. Έ \'(1 τέτι)ω

σενάριο της εφαρμογής "Έλλη

\'(l

ι;'να μήλο", το οποίο α({ΟιΚι. τη γέν

νηση χω το /ιι;γάλωμα μιας μηλιάς φ:ιίνεται στο ιΥ,(ιίμα,

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv

__ -

η'.,., . ·rι ~ ~ ι ."' ''''

" - ' 1-""' ",,::"101.:
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, ι.Γ

· ,,"

Πρσδ ια γf!{l. f{Ες λι;ιτIJΙ'UΎΙ
κότητιις ((UIlCIiQIIIJ I

~'pccifίca tίons)
.~

""....., .._..... .,..... Λ., ...., ......., •. .-.,..' .....m • •" .. ..
Στο\'

;{(1()oυΙΙJμ6

των

""Ι""'.

π(!(!διαψα({!(ιίν λειD)ΙJ(ιVΙ

κιίrητας θα δΟΙJλi:ιjιο υμε

,•

_

ρεια. Στη (rααη αυτή περι

διαβιtίωvμε

το

ΕΜη .1/Q Μ ι.rιλO

Ί'-.lις Ο Χ Ρ10''1:

~

~ ~"..i

. , .... '"

μ ε περιο06τερη λεπτομ έ

1ίι<J-; .

0IIι1rwι : ΟΜl'ληως ~

..

Qo:.; iyg"oo\.o"",,,,,,"

σ.σ. ι:e3

... 6< . . . ."0"",

.,, ~,.;

....... ό;: .

Κιίίιτι-ς Πί_ι.:)Ι((;'ί_ιψ,ίν λα

ν.tvι-

rΟ"i./γι%ιίrητιις

~ : ~ ""~..,6M«-ό....,...o

• .ι:...
_. Ο """'

-..~ . J"σιfμ:ι mς,W I

co. .. .. ..,

.. . . . jIΙDη: Γl"ί.<>ρο bt::l.....,;~""

"'"

""po!fi '""" .,,v.όΨ.Ή ~,......., t.ψ" μο..ι "; ... ι.ο, ι>i""" ,

κάθε

ση'άριο του τίτλου βήμα
βήμα και Υ.{/ταγοάηυυμε με

Iqoριιαιιή:

λεπτομερείς περιγυαφές τη δράση που λαμ!χl\'fΙ xrnt./U στη\'

ι::eό..η Κεντρικό με\QO

οθιίνη.

Έλλη, να έ\α liIλο
0.0.

σ~

ΣIDIIDι:;: Να β::ιη&]αει ταν χρΓΡτη οοο ... ς δια

Για παρ<:'ί&ΙΥμα, ιίrαν μια φιγοι\ια βαδίζει

xonJ μψως

φόρ:ιuς τρ.όπαι..ς

της

ΟθcJVΗς, ΟΙ π(JOδιαY(Ίαφές λει τουργικ6τητας θα καθορίζουν

fkdιάτα ~ Iooc rI μ:J coςWinoc...a

ιιι aόμwη: Γι:ιi\o:Jρα διολ ... ό~va

bite, ΟΠ.,..,

πε.ρι:οχή 1100 αλλάζει'

λογο πιιι!.ΤΗ \'α avtI{Xιi\'ft με τις περιγραφές λεΙΤOVΙιγίας στα
εJrΙl\yιJ από ι,'\ΥΙ α\'fι.κείμnn -πλήκτ(JO τΜε ο ()είκτης του

εφορ

0<.,81 "Ioxίεητ"a: 8 καρέ 00 δειπερόλεπτο

«cJTav το ποnίκι κυλrΙ επάνω στη μορφή της φι yo ί~:ιας αυτιί
θα αντιι)ρά προς το χρψπη μ ε το εξrίς τιύπο ... ». Κάτι ω'ά 
ι)ιιΙφ.ψα πλή',{ΤΙΚi. Για παρά()ειγμα . «δω\' το πο\ιτίχι κυλά

πλcιι'j\f10ης οτην

'EζςWι μι;:r.ιt'j.

Ήχοι;: μmci8k>: MίJ.α μc;ou για l"1ί1.σ ΜΌVo.

'--;;:==============:;;0 Ήχοι;:

Δεν νπι:]Ρχ<'Ι

Φόνroo8όιιrJ; : π iaω η πλa γΙ:Ι ενός Mqa ... και ι.uτρooro

i\oQ

πλCιΤωjD με JQΡ roρι

πovτικιoύ \'α αλλΙJζει μορφή. Στις πρι)ι)ιαΥραφές λειroVΙΙYΙΚ() -

CIfirrιός nι:Nl"lιιιιιυ: 'ο.:α.., α δείΚ!Y)C; 00 ... ΤΌlΙ'Ι:lκι:ού περνόεl τιδι.οω από πλήιcrρα

τηrας

'o.:ov i\oQ

κατ(ηnμάζονται

τα

ι5ιάφορα

Ilt:aa

(ήχος.

βίvτεo.

anίmarίon. Υ(Ίαφιγ.ά. κλπ) που xριιoιμoπoιoιJιται σε κάθε οθ6νη. Τα Υραφικά που
χριιοψοποιοιΑιτιιι στην y.{/rιI yoarprj

(nIap outj

του κάθε καρέ δε χρειάζεται

\oQ

αλλάζειαε ~

fUήιrrρa:

\u

πIIήιcrpo πατrβE.ί va ακοίιγεrol χapoKτηριατικός ήι(ος.

Απηγοίνειστην οθόνη «Φύλίl.σ,.

Πηγο ίνεl στη.., οθόνη _Ά..eoς "

εί\UΙ εξειδιxεvμι,,\'α. Μάλιστα ()σο πιο αυθαίρετα τ6σο καλ ύτεοα. γιατί έτσι η προ·
σοχή σvy,{ι,w(κvνεται στη\' ζητούμενη λειroυΙΙΥία που εξετάζετl1/.. Τρεις τέτοιες
Κ(lρτες ιiπιj ΤΟ\' Κιi()ορισμιj τω\' πικ)ι)ιαγριιψίι\' λεΙΤOVΙιγι.κότητας της εφαρμογής

Ι;:IJ Πη\Ο i,-<, ο<η' ''"'''η «Φ(ιι- fQ »
r.,·",i~, ο,η"""''''" «Κο ρμός»

Ι ~:s.κ~ει το αε..,άροο «Η ζωι'j μ.ιας
μη1Ιιας»

':-

...:

Έξοl\Qς από Ηιν εqσρμσ,..}. O&jγε ί
σε οει5"'l επι~βσ ίοοης

Πηγοίνειστη.., οθόνη « ~(j:ψτός .
γειας.

Της

ενlρ-
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Λ.ρασΤ'1ριότιιτες

Ερω τιίσεις

Ι) EJrιλέξτε μιιι εφαρμογή πολυμέσων Υ.{/Ι ΠΙΧΚ1()ιορίστε το κοι ,\j (πο οποίο στο-

Ι) Α ωφέρετε ΤΟ\' εμπtΊρικι5 κανόω με ποσοστά για τη διαδι,κασίιι ιnvιπτυξης

χεύει κιιι τις Ιl\'!lγ'/.ες του κοl\'Ού που πooσπιιUΕί ω κιιλ ύψει.

εψιιιμοΥΙV\' πολυμέσω\'.

2) Επιλέξτε μερι κt'ς οθιίγες ((πιί μω εμπορική εψι(}μογή πολυμέσων και φτιάξτε

2) Γωτί orην ιινάπτυξη πoιoτικιVν εq'(}(}μογιVν πολυμέπων ιιπαιτείται ομω5ική

τις κιιιι τες με τις π(}οδιαγραφές λειroΙ'(JΥικι)τηrι:Ις τους.

εργιισία:
3) Ανοφt'ιιεrε τιι ιποιχεία που εί\~JΙ ιt.ιία(υίτητιι για \~} φτιαχτεί ι"νας καταρχήν
προϋπολογισμός για τηγ α νάπτυξη /;"\'6ς πρoϊ6vτoς πολυμt'σων.

4)

Ευρετήριο
(Η'(Μ ωη

5) Με ποιο rQclJTO μπορεί \u yi\'ft μιιι φτηνή έρευ\'(/ χρηστών;
6) Περιγράψτε. μ ε είκοοι λέξεις το πολύ. το κάθεβrίμα που ακολουθείται στη δια

4-3. 4-8

οξιολ ιί γηση

Γιατί εί ναι σημαvτικ6 να ι;'χουν γίνει κατανοητοί οι στ6χοι του οχεδιαζόμΗ'Ου

έργο υ πρι ν καταρτι στεί ο προϋπολογισμός:

4-3

βαθμ6ς ποι6τητας [(ον πολυμεοΙΥ.(Vνστοιχείων
y(ΊlJμμlY.6 χ()()\ΟΟι άγΙ)(Jμμα. των

δι,κιιοία ''ovy".iντρωοης πριιιrlιJ\' υλιΙι\'''.

4-12

lfIioervl' της α \'!lπτυξης

της

JT(}(VfII; t'κδοσης μιας

εΨlΟμογιίς πολυμέαων 4-3

7) Ποιος είωι Ο ρόλος του oχει)tι1Yιx'φμιπoς μιας εΨlΟμΟΥής.
8) Το ι)ιιΊγριιμμα ροής της εψιιιμΟΥής απtΊΚΙH'ίζει τους τι!όπους _____

διάγραμμα ρorίς

4-20

του χ(}ήιπη μέπα orην εqΎJρμογιί.

ioω\tt χρηοτιίι"

4- Ι 1

9) Σε ποιο σημείιι της διαι5ικοοίας πι)!! περι γράφεται οε aIJni τι) y.εφιiλαιι) πο(}εμ 
Ι*:Ιλεται κοπ'ί τη y\'ri~Ij σος η αΡΧΙΥ.ή σλεδίαοη τιιυπειιιβάλλοντι)ς διεπαφής:

λειroυργιY.ιJrητα 4-13
μο\'Τέλο της διαι)ιy.ασί!iς ω'άπτυξης μιας εφ{φμΟΥής πολυμέσω\'
ωητιχή θύελ λα γέννησης ιι)ειίι\' (bntin.@πning)
Ι)ΠΤlY.ιίς

4-3

4-8

ni\tty.o πψιεχομένων 4-16

ΟΡΥ(ί \'(voη πλf/()οφι(}ιιvν 4- /5

παιιιηωΥή 4-3
περιβάλλον δι επαφής

4-13

Βιβλ lQΎραφία

πί\'(Iίως"Έχω-θέλω-πρέJrει"

4- /7. 4- /8
JT(JobIaY(J«rri; λει τοιιογικότητας 4-2 Ι
ποοϋπολογιομ6ς 4-7
ση'άρια

4-20

anjxot 4-8
σιεδιι'ιΥιιαμμα πλι'ινου της εφαρμογής
σλfι)ίιiση

4- Ι 9

4-3. 4-12

σIεδίιiπη της εφαρμογής επί ΧΙΙΙΙ Τιιι}
τρ(ιπος δllJ\~ψής

4- /9

4-12

χιχινοδι άΥ(ΙΙJμμα των q:(ισεωνωt1πυ;ης

4-3. 4-5
4-6

XρoνoδιιiYΙΊlJμμα διαχείρισης της παοαΥωγής

·Dinucci D.. Giudice Μ .. Srίles L.. « EleIlIeιιrs οΓ \Veb Design». Pe,Iclιpir Press. 1997.
• Honon \V.. «TlIe lcon Book». JolIn ΙVίJΙeΥ. 1994.
• K rίstof' R. & SarnIn Α .. «lnrerdcri"iry by design». Adobe Press. 1995.
• LΟΡιιck Lί.~B. «Designing mIIlrimediaι). Adobe Press. 1995.
• «MIIllimedia iJIu.~lriIled. lJte iίιΙΙ-coloΓ gIIide to Ιιοιν ίι αlΙ works». QUE
• Perrol Xavier. « Dίgίιal lnιeracιί νe MIIlrimedia Producrion ΤooΙ~)
• ~'h IIman J. E.. «Multimedia ίπ AcIion». /ΤΡ. 1998
• VillamiJ-Ca~anova 1.. ΜοlίΠΒ ι .. «MuJιimedia. an inrroducrion ». Que. 1997.
• VίlΙamί/- Ca.saπογa J.. ΜοΙίΠΒ Ι .. «MuItinIedia. proouction. p/anning & deliveryN.
Que. /997.
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~Φλίo "πολυμέσα-δίκτυα"

Κεφάλαιο

5

Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής

Ηολlιμι'ιΚ(

5-Ζ

Στόχοι
Στην [Jτ(ί~rο Hy'ιί~~ι Ι{(ιίνnω

μιιι οΟιίV1/ ωrι) το πρ6χlαμιιι(

"LeIIn! (()

φeιιk engIί.,h,

Ihe

ωmΡIι:tι: inrerιιcri\ ι: Cf)IJt'.'ιΙ:"

rrrf:

Πιe Ιeamίng

(nmp;Jn).

ΕισαγωΥ'ί

Ότιιν oλoκλιιι;κιJftί αυτι) το κεφάλαιο ο μαθητrί; θα πρέ;Tt'ι

• \'(/ μπορεί

\'11 διακρίνει το lft ottxcJJIH'O απ6 τα μέnα πλοήγησης σε μια εφιρμΟΥιί

πολυμέσων

μoπoιoΎVΤαι σε μια εφαρμογή
πολυμέσων

(ι,ΤΟ/lΙΜιίι"νnιι nι ιποιχιία

• \'(/ μπορεί \Η nV\'Dt'tt τους

ΠΟΙ ' ψψη'ίi:o"ν το ΠΕυιιχιί.

εy..παιδευτικoVς

ιιενο.

εφαρμογής πολυμέσ/ι)\' με

στ6χους μιας
τη

δομιί της
• \'11 δημιουργεί αλλιryoOίες κιιι
\'11 Ο'",(ιΊ)ιάζει εικονοχάρτες
Στην κιίτιιι ()ι';ιά [ι;ιιί\τι ιιπομο

•

\'11

εφαιψ6ζει tvr ovoJlIxr;

\rin\lvn ιι πι ιποιχι-"ίιι ;ΤΟ!' ΙJl ι().

aoxr;

στη σχει)ίαση του πεοι 

CULrultAL N"Orts

και εικ(ί\nς ήταν aVJmauy.τof. ήχοι και βίντεο που

άρχιζοι' να παίζου\' εΡιίιιην σας και περιμrνατε π6τε

~I

αυτοί θα δειίσου\' να τελειιΟΟο υ\'. ατέλειωτες οωνες

με τους συντελεστές που συμμετείχω' στην ;ι.ατα 

CULΤURAL NOΤΙS

σκευrί της εψιρμογής κιιι που αν ι)ε, α,"roμνημΙ)\'εύωε
... '"' " " 11< 0<11 .
" " .50 ,.,,, ,,,, Ι,ο«> .....
υ
ω. ,.....
Τ. " ,."

και τιι μικρά τους οωματα δε σας αφήω\' \'(1 φιiyετε,

. "'. , ;m,l j-

εικονίδιιι που ήτιι\' γοίφοι . η πλοήγηση ήτιn' i\Yif

s

.. Οόιι ' "

,.ι. Ιο.,, '

"11....Ι,.tιI '0,,'"ιι
1.1

.,Of" O<' •• _ bor
, ," .1Ιν e "" 9)
,. D,,' D1I. 1>,
,_Ι

λαβιίρι \'θος. η /χ)ήθ!::ια δεν Π()( )(1t'φερε τι) μίτο της

Ι.

A ριιJδνης. .

101" .. 11.. " ."... <οΙ •
~" !
,_"ι

••

'..

'...

liI

/:kίλλι)\ΙΤOς διεπαφής.

μίtοιψ ΤΙ/"

'

•

•

νου: I'm .o rru. Ι dοnΊ "nders l ond .. πιl Ι . do .

•

SWHCHOOAItO ()I'ERA10R. J" SI nIng "Ρ. ι πιπ σι. , 011 . W""r cο"πιrw
. η~ c Ηυ codes •• η~ UQur number

•

νου: 0.1(. ΤΠ~Λ~ ~ ' - - '"

Όλα τα Π()()ΙΓ!ούμη'(l εί\'(}ι πρoβλήμαnι που οφεί

λovται στον κακι) ΙΤλεδια(!μ(ί το" περιβ(ιλλovτoς διεπαφής της εψφμΟΥής πολυμέαων. Για \Η είμαστε

σίγουροι ότι η εφα(}μΟΥιί μας δε θιt
είναι κάτι ανάλογο. θα δούμε πιίις
μποροι'μ ε

THEACTlON

.... ·,';0<0· .,,' .....<11.
V.$.,,, •• '::::I'~Ι ι .... _.. ,

""Ι , " ... ,"
., DI.,

ξεκάθαρο. βιJμβιιι)()ιζιΊσαστε με τεικιστια κείμεω που "ε.,",έμενιιγ ' \Yi τιι ()ω/Ίά

αετε, ω::ολουθοι:'Οαν ειΥ.(ίνες που μπrρδευαν ([\ιτί \Η εξηΥοιίν. ο συνδωσμιίς ιίχοι,

• να ωΗΥ\'Ιtι(Jίζει τους τρ6πους παρουσίασης το!ι περιεχομ /;',\,ου
• \'(/ αντιλαμβt'ΙΥεΤαι τα ιδεατά
μοντέλα πλοήγησης που χρηπι 

lJIo Στην %ιίτω aΩΙΙΙτΕΙΗί Ι'I7.6\~ι

Εί\'ω πολύ πιθαν6 \'11 rxtrt δει κάποιες εφψ/lοyiς πολvμrσων που ()εν είχω'
επαρκή σχει)tασμ6 Α ν κιιι πίσω τους ωηίοχε μω κιιλή ιι)έα. το μή\'ψα δεν ήταν

. . ..... ,

σχαιιάσο υμε

ΣτόΥΟΙ I!lli ;τtnιt1ιίλλoντoς

C.ULTURAL NOTES

t.
"" ι,.". ",;
....Ι•'.1
"....
" " οι .". ΙΜ,
• .... ι

\'(/

το

κατάλληλο πειιι/Χίλλον διε.;τιιφής .

illf:

πιιφύς εί\'(/ι αφεως rι σωστή εμ({'ά 

''"'/11 8., ,j'''.'' "
•• DI" 011
'"''',''''',,, ~.':

,,

... .....

"

\'ιση του περιεχιψt.';'()u (πιVς Οα
μoιr'ιζει

• ~ I.! 10. '~ trv, <Ο,,

"

liI

lίΙ

ο()ι5νη:)

του

αφετέικ) ιι

χρήστη

η

στ,l,'

πλοιίΥφή του μfoα ατην εφορ

", "

"

η

κα()οδήγηση

μογιί (πως λειτοιιιγεί;). Το Π(Χιίτο

lίΙ

IIr()();

του Y.εψJλαίoυ θα αaχολη

θεί με την παράμ ε τρο "εμφiνιnη

lftotεxO/lt';'()IJ" της σχεδίασης το υ

•

πειιι/:kίλλO\ΙΤOς ι)ιεπαφrίς η'(ό το

D

ι)εύτερ() με τη ρύθμιση της πλorίγrιση;·
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Η εμφάνισιι του Περιεχομένου
Το μο't'τiλο Τ'1ς δι εργασίας α\τίλ'1ψης

ι)ευTε06λl:ΊΠo πεoίJroυ

- απομ't''1μιJ\'CΙ,σ'1ς

Σιηr,{είφιμέ\,/,ς συ\'Τιιγές γιιι \Yi σ/.ει)ιάσουμε το ΙιΧι\'ικό πευιβάλλΟ\' διεπιιφής
δεν υπάυχoυv. αλλά μποιιούμε

\'(/

βοηθήΟΟΙJV

κραυγαλέα

\Υ)

αποφl!Υ()υμε

έχουμε κι'ιποιους γε\'ικούς XI1\~j\'E; που ()α μας

16 οπτικά EQttliaJIιITIJ, ει'ιίι γιιι ηχητικά ειιεθίσματα ο χ064 ι)ευτεικίλεπτιι .

ως παριιμονής τους στη στιγμιιιία μ\ιήμη φτά\ιει μέχυι τιι

Για

\'(/ ΙJV\'fΙΙ)'1τοποιήσειδμως ο ιΙ\fJικnποςιιυrι.ί τιι EuttJirJIIaTri()U πυέJrειoι ι1\τίστοιχες πληροψ)ρίες \'ιt μετιιr{'ερfJoύ\' απι) τη

λι'ιθη. Στο πρoηyOΙ:'/1ει~) κεq:ω.αιο είδαμε

ΙΠΙΥμιαία μνήμη

Μη

μνήμη

λειτουΡΥίας.

πιι";; οργα ν(il\~)υμε το περιεχιίμtίη ΠΟΙJ θα

K IJUιo χαρακτηριιπικιί της μνήμη; λειωι'i!"

περιλαμβάνει μια εφ:ιρμογιί πολψtΌων.

γίας είναι η aV\'fIt)IIΤOJToiηr1I} των πληροqn·

Εαίι θα δούμε π(!.;; θα 'Όερ{3ίιιουιιε" IJIJΤCi

(πιίιγ που περιέχει.απ6 τονάνθρωπο. Η ιινιί/1η

το περιεχ6μtί'O στο χρήστη έτσι (ίιοτε \'α

λειτουΡΥίαςέχει τΙ/\' ιδιότητα να nV'(,{(χπεί για

<ψη ιΧιγκιίινει μtγαλύτευες μποl!,{ιές απ6

περιnOOτειιo χρCΊ\'O τΙ/\' πλιιιχψορίααπ' 6. τι η

ιιυτές που μπουεί \'α μιισήσει. αλλά \'α

σΤΙΥμιιιία μνήμη. Όμως κάθε στιγμή από τη

εί\'(/ι μΠΟ1!,{ιές στο μt'γεlJος του μΙΧΙλού

στιγμιιιία /Μίμη στη μνιίμη λaΤΟl.Ι(Jγίιtς μαα

του. γιιιτί τότε η 1'\'ιOO'1 μπιψει: \Η μετιιι)ο

φέιχ)\τιιι μδ\n

θεΙ. \Yi αψψοιrd/ει: κιιι \Vl δομη()εί πιο

Το γεγιη'ός ιιυτδ κα()ιχιίζει και τη ου\'ολική

απλά».

ταχύτητιι ΙΙΙΤOυΙK)φηr1ης των πληοοψψιιV\'.

/PIJfJert/.

Είναι λοιπιίν βαf1lκιί \Υ)

έχουμε καnnnιμπι πε γενικt'ς

YUl1IIIIt';

τον

Στη

τριίπο που δουλεύει το αvθΡΙΊlπιω μιχιλιί

4 διαqυρετικές πλιιιιoΨΙVίες.

λειτοU{ιγίας σιισΟ{ύρειΧ)\τιιι

II\7jII"

πεOιr1αιίτεoες πλΙΗ.κ)ψψίες. Ένα

όταν JIaOαi\'ft γιατί τ6τε θα ξέρουιιε πι[)ς

IIt'LKI;

των

πληιιι)ψιριιίιναυΤιιίν χr'ίw:ται (;εχνιι)ιNrαι)I1ν

θα Π(Jt'πει \'α πα(ιοοοίαοουιιε το περιεχ6-

ενεργή
διαδικασία

ι) άνθρωπιις τις αγ\nήαει. ει'Ιίι έ\'(l (Μλο IIt'LKI;

μει'Ο της εΨΙUμoγής μας ιiισrε \'ιt ιιφομοι

εντοπισμού

«i!Ei ιιπό

αξιοπρόσεκτης

το r)eXTrι.

πλ η ροφορίας

Α ς δούμε λοιπόν το μοντέλο σύμΨύ\'α

(τις οποίες JT(JorιtXfI και συνειι)ητoπoιεί)xαrα

ΧΙύ(ιούnαι οτη ιινιί/1η μαΧ(ιάς διαρκείας. /f
ι}ιuδικασία της κιι)()ικοποίησηςΥια \tt ωτoμvη.

με το οποίο ο ιι\ιfΙρo)πιιnς tγκerrαλος αvτι

IIO\'fVΘΕi μια πλικιοι{(ψίιι εξαιιτάτιιι απ6 το

τι σι.ιμβιιί\'fΙ κιιι πως το απο

π6σο αξωπoι)rιεΚTη εί\'αΙ αυτή. Το μtγιστο

AaIIfXl\'tTriI
μ\'ημΟ\'fύει .

πλ~ς πλικxΙΨΙVΙΙίι\ΙΠOυ μπορεί \Vl μετιιφεfj
Οεί απι) τη μνήμη AftτoU{Iyia; στη μνήμη

Διάιρορα ερεθίrιμαTα που προέρχονται

μΙ1%ικ.ίς δωυκείriς Ei\UI επτά.

ωτό το περι!:k:ίλλC)\' Υίωνται α\ιτιλιιπτά
ωτό τα ιιιoθητήιιlιt

Γιιι \'11 συ\'fιι)ητοποιήσει ο ΙΙ\{!ιΚύπος τις

60ytt\u του a\fi(xvJTov.

χυοίως μέσω της 60ασης χαι της ακοιί;.

πληιιι)ψιρίες

A υrιl τα ΕVευίσμιιτιι

μι};{ιχίς δωρκείας. θα πρέπει αυτές \Υ) 11"11-

γικιψ)\'Τιιι

κληθΙΙΙJν απιί αιπήγ και

- πλικιοι{Ο(ιίες καταΠΙΚΧJωΙΙΙ\'(l σε t'\Vl μέοος της

μ\'ήμης (ιπιγμωίιι μ\'ήμη). Η στιγμιαία μ\'ήμη μποιιει: \'ιt σιryκριιτήoει για

III(}(j

πι)υ

μέσω της ιττιγμιαίας μγήιιη; στη μνήμη λειτουργίας.

ImdUlI"w ιπη μνήμη
\YJ IIεTaιpεuAOIJ"

'\fiIiI

Movn'l.o το οποίο περι;υ:ίΙ{Η
τιιι'φ:;ΠΟΠιιι'ιιιIι1!t..ilπιως
ιγιιίψιλος ιι;τοιι't'1ΙΙΙΟ~1·ι"Η

6. τι

ιιvrιλ(ιιι/kί\ΗΙΙΙ \Η σιψ/κιίΙΙΗ

ιπο πιιιι{κίλλιιν τοι'.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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2.

Τρόποι παρουσίασιις του περιεχομένου
ΚαΤΙΙ\,()(ιί\ιτας ΤΟ\' τοι5πο λει τοV{ιγίας της διαδι,κασίιις μι'ιθησης. μποοούμε \'U

εξαγάγουμε μευικίι χρήσιμα συμπφάσματα για ΤΟ\' τοι)πο που

JTuiJTft

\ΥΙ ιJ'/.ει}tα 

σn:ί το περιljιjλλοv διεπαφής μως ει{αρμο
Υιίς πολυμioων ιΧιον Ψ(!(Ι(Χl την πα()()ωίαση
του περιεχομέ\nυ της.
Kαr' αΡΧlίν θα πρέ.πει να πριιοελΚΙ;\1()υμε

τηγ προοοχιί του xυιίtπη με το να αυξιίοουμε
την ι'ι'Ταση των Eριθιnμάτων που λαμβά\'Ο 
ΥΗ!! απ6 τα αισθητήρια

6uycou

τov.

Avr6

πετιrιαί\Hαι με fω am'tJvi..ιoJI6 τεχνι;ωΝ:

Ζ.I.

Διιιτηρήστε τον ό γκο τι,; πλι/{!οqορίας που cμ({ανίζΕΤα, σε μία οθόνη σε

χαμηλά επίπεδα
Η τεχνολογία των πολυμέσων μάς δί\'εΙ πι δυνιιτ6τητα \'α διαθiroυμε πολλά
μέσα 6πως βί.νrι::o, ιίχο, χείμnn.

aninJarioII.

φωroγιιαφίες. Υιιαφικίι. Αυτ6 μας

βάζει στον πειρασμό \tt προσπαθήσουμε \ tt εrr«ωιοοουμε δλες τις δημιουΙΙΥιχές
DmvlTjjrTITε'; εξιι\'ΤλΗJντας τες σε μιιι

IIIj\,()

ο()όι'η. Αυτό είωι τοιιγι.κδ λά(λ:)ς.'

Όπως είδαμε. μόω λιγοστές πλη(Jοqυοι:ες φτι1\υυ\'ιπη μvrίμηλειτοV{ιγίας ιιπό το
(ι'ιnvιλο των ερι"θωμΙJτων ποι, δiχιl\'ται τα αιοθητιίιιια ιίργα\tt. Γι' ΙJ!Πι) ποτέ μην
ΠΙΙΙΙΙJq:tιurιvνετε το χρήστη. Κ(ίνετε συντηρητική χιιήaη στο μίγεθιις ΤOIJ κειμέΗιIJ.
τωναφιrιήιπων. τιιυ xu(iIIlaTιl; και της κίνιιοης. Κ ρατήιπε την XIJfJt: ιιθ<ίνη ( ίαι πιο

ωrλιί μπορείτε. ί(αθαΡιί

c/no"

Il((XJ(ιιJ το πεΡΙεjόμε'ι'O

rolJ μηγύματος και φιλωί

σro χρφτη. Οι εικόνες της πελίαις παροοοιάζοlJV έ\'α ωιιαίο παιιιJδειyμα μιας

σύνθεσης οθόνης αίτλιίς. και φιλικής πτο χρφτη όπο" με διαδοχικά βήματα τρο 
({'Οδοτείται ο χιιήστης με μικ(ιή ποσδτητα πλικχ)({'(ψίιις, ικιινrί \tt την αφομΟΗΟΟει.

..

Στις ιΚλ)~·l'ς. π()ι' fίwιι απι)

το ι."υ·I<ΟΜ "ΕΥι:"ίΙΙΙι: "

t ncyc/opt:Jia ιι[ !JCienι::e 2.()" .
πιφοιvιιιίi:πιιι κιίΟε ({"Οριί μίιι

ειY.(ί~ΎΙ Υ.ιίποιιις

/If:,I:'fh'WITIf." τοι'

q ,iIλ(IJO (πεΡΙtχ(ίI4Η\Ι) ;ωι
(ί1 ... ~!<)ε! iι-·ται α:τιί Ειη ιιι;ιι)() κεί·

μενο. Εί\\/ι (/κι1ιfJι."ς ιιιτιί πο!' ()

PiJpt:rI ο\\ι!l(ί!:n «ιι,τιιι γ,.:ιι'ς uτο
μι';ι[(λις ΤOI' μ!'(ιl'ο!'",

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν ,τιιλ 1'ΙΙt'αων
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ fΛΛAΔOΣ

Δια τηρήστε την ισορροπία στην οθό νης

Γενικιi έχουμε την Τ(ίση να ι::πιζηrOύμε την ιιJoρρoπία. Όταν βλέπουμε ΠΙΧίγ-

Α\υφειχ)μεΗ)Ι σε ιοι)(lιιιψία οθ6νης,

ματα τα οποία δει' ισορροπούν τότε έχουμε τηγ

εν\'οούμε τον τρ6πο που καταvl;'μετι.ιι

OιmK/) ΒόΡος
μεγάλο

το οπτα6 (Xt(XJ; στην όλη διάταξη της

μ ι κρο

•

οθ6νης.
Οπτικι') ~

η'6ς

αvτικειμέωυ

στη\ι ofJιJV1j εί\'{/ι η ικα\'ότηrά του

\'{/

ελκύη το βλt'μμα του θωηί. Το ωπικ6
{Χ'φος

ενός

αvτιχειμέωυ εξιφτάται

από το μι'γιί)ος κω τη φύση του. Ως
φύση του ω'τικεψ/;'1Υιυ Η'\'οούμε το
σ,(ήμα, τιι ΧΙΧiιμα. τη φωτει \,ι'ιτηΤα χαι τι)ν τ ύπο τοΙ}. Για παιχ:ιδεΙΥμα μια ψοtoγρα
φία του ΟλΙ:'μπου ί;χει περισσι5rερo {Χ:ιρος απΙ> ένα μπλοκ κεΨί"l~ιυ του ίδιου μ/;γέθΙΙΙJς.

•

,

αίσθηση Μι κάτι ι}ιοΎ πάει καλά. Έτσι αvτιδooύμε διαqυρετικά στη θέα μιας οθ6\'ης όπου Tιi ω'τικειΨ_,ΥΙ που εμφω'ίζovται ωOΡΡOΠOιJv ωτ6 το ω' αυτά ι'>ε Οα
ισορροποιΧχι\,.

. . . . αΙΙίVΙ/ ιιπι) το " K id~
"~b

kit" της L. Lopuck.

Η /(/O(J-

ραπίιι εΠΙfI'ΎΧιίνΗΙΙΙ ιιπλιι'ιιtl\7rlς τl/ν τί:νl/ κιιι το ι)ι'Vι,lριι

Η Ι(}ΟΡ(10πία της ιιθιΙι'ης καθιιρίζεrαιαπιι τιι ιιπτιχΙ>β(φος των ανTlκεψt'1Υι)ι'πι)υ

(/τις ()I '~Ι ιί;φι.'ς της ι)ιιιγωνιl!1'.

t1ιφαvίζοvrαι και από τη θέιτη τους, Για παράδειγμα αν χωρίl10υμε τηγ οθ6ι'η σε

... ΙΙ ινί.τπωσ'1ιιιιι'μμΠΙΗ/;

tη'iα κομμάτια γ.αι {Χιλουμε στο καθ/;'1'{/ ίιτου οπτικού {XtOOuς αντιγ.είμει'{/ τότε θα

tXOUJIf μια

ιιτορ(l(ιπημ/;Ύηοθι:ίι'η όπως αυrιί της Α Υιιοτικιίς τσάπεζας, Α υrιί εί\'{/ι η

ιτιψμετιιική ιιτ()()()οπίιι. χαιιακτηρίζεται απ6 το συντηρητισμ6 της και εη'>είκνυται

για εφαρμογές πολυμέσων που θέλουν να εμπ\'ειίσOΥV τάξη και κω'OνικιJrητα.
Aαφιιεrιιrι ιnooooπίΓΙ μποιιούμε \'{/ πετύ
χουμε με (i\'τικtΨ/;,ΥΙ ι)ιιιφOιιεrι.ΚOύ οπτικού
{ί/φOUς. ΤOJTO()HIV\'fa; Tr1

ιιχπε \ΥΙ ισοοοοποι.ί"\'.

rrat

στην o(Jι:jVIJ

Χρησιμοποιήστε γιιι

παιχ:ιδεΙΥμα M~) ιί περωαι'ιτε(χι αι'τικείμε\'α
μικροι] ΟΠΤΙΚΟΙ] I*iuouς γΙ(! \Ύ) ισΟ(J()οπήaεrε
t"l'(j αι'rικείμεω

IItrMOIJ

ΟΠΤΙΚΙΙΙ] ΙXίρoUς.

Κάτι τέτοιο πετυ,(αίvεται ιττην οθι:ίι'η της
Εθνικής ΤιΧ.ίπεζας.

E\\v

η ιτυμ/1ετρική ΙΙΤΟ(Ί(ιι:.ιπία εί\'{/ι ιπαrι.Kή,

η ασύμμετρη ισοοροπία χαιιακτηρίζεται από
το ()!J\ιιψισμό της και /;,'()είκ,'υται γιιι πειιιπέ
πιες 6που η κίνηση και το εξε(Ίευνηrι.κ6
Π\'Εύμα έ-/.ουν πιχοτειΧ)\'Τα ικίλο.

ιιιο!.\ιιιπι"ιι; π(ιιιιη\ίιιίζι-ι ιι
O(J6\7/ ποι ' ι',τιίι,χπ οro ιυΝ ΟΜ Π/ΙΙ' oι'\n');.·ι~·ι
"N~1ΙΙ

v.nrld -Quark

10 ΙΙιj"iλίιι
Jmm~dii1"

Ηολlιμι'ιΚΙ
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..... αkίYII (/.Πι; ro
"Ολ ι 'μ:τίιl. .. " η/;

ι:υ·/(ΟΜ

Fin1Jle, ,ίΟ/ '

ΙΨ4ψιί(π τ ηι,ι 'μβο! ,λιί "Ίι(ίλ τε
χιφ(lκ n;ρΓς (α\'()ρl',l.τ()I ,~ ή

i:.OXI)

Μη διασπάτε τψ προσοχή του ΧΡιίστη με πολλά μηΥιψ«τα, αλλά επικε·

2.3.

ντρώστε την προσοΧιί τοll σε i ,'U
Μη βομfkφδιζετε το χρήστη

rf!J'I'flr/»; με δt(ίσΠIJρω

μηνιiμαfα ιί (Lιτoσπα(1ματι

να ;ωιτ(ί1:ΟI'Υ π()(ις HΙV κιιτπ Ό •

κiς πλη(lοφι(}ιΈς. Οι (Lιτοσπαοματικt'ς πλlΗ.)()({Χψίες δεν ΙΙΗ:ιδεικνύοΙΝ το x/Jριo

(), η.νι/ Μην ()Ji

μήνυμα που έχει λι Υ6τερις πιθι:n'Cίrητες να περάσει από τη αΤΙΥιιιαία μνιίμη στη

;ωιtιί;ει

oia UιλHε ΙΗ

() χιι*ιnις::"

'iSρonno
Σvνωρiδo

' i Sp,nno

μνήμη λει τουργίας όπου χω θα συνΕιδητοποιηθεί από το ΧΡlίστη. Η αωπτή Π(ΊΟ
oι'yyιnη είναι

1J

""+'

ΣvνωpΩ

Ε\'()υ\'άμωση ενός απλοι) μηγύ

ΦOj>όSω.

μαroς.

Όταν πα(ΊΟlJ(Jιάζεται μι« οθ6νη. η μαrιά του

θεατιί κατευθύνΕΤαι αε κάποιο αη!1 είο.
οπτιχό

το

xt'vroo της.

• ΧΡljOψοποιή<πε Υ(ιαμμt'ς Υ.11/ Ο'ι.ήματα πο!) να δείχιnιψ το %ύριιι μή\'υι-ια.
• Χρηοψοποιή<πε δωβαθμίσεις του ΧΙHVΜατιις που απιί το ψ(/rειl~ί Π(Ίfις

το

σ%οτειι'(ί %ατεVΘύ\'Oυν το βλt1ια.

• Πάλτε χαι)(ατήρες (ωtJρι.ωrο vς ή ζιΟΟ) \'α κοιτάζουν προς τη\' %ατεύθυνοη
Π(JOς τη" οποία θέλετε l'α κοιτάξει ο χ(lljσrης.

~ ... Στην Π()(,)ΗΙ oOιίvτι ,ίολ·
λίς πλ,ΙI)Ιffj'()ρίε; ujλιoς.

• Διtιoτε έμφΙ0η στο σημ είο που θέλετε περιj:kίλλoντάς το μ ε πλαίοιο lί δ<ΙΧΠε

Σε μω ια)(){)()-

του σχήμα που να Τ(Ίαβάει το μάτι ή χ(lηοιιιοποιήοτε δια({'Ο(Ίετικ6 στυλ.

πημέ\'η ο()ό,'η το

(ί1 ',vtr['<I,!χ)(Jχη. ;ιιι)(ιl'\~ίς. οl'()(ί· οπτικό
\'ΙΟ τιί}:ι, (/.ίΙ\)(Ι;) ιιwιηωl·ίtο.

πρt'πει να βρίοΥ.Ε-

ντιιι :'ΙΙΙ: 1\/ ιπι;ιυ<ιτΨ'ΟI,," /ιΗοΊ.

ωι

\nντιις την ωχl ' τol ' ;ιl'ρίιφ

φΙΧfικιί

ιιηYl 'μιπιι;. ποl ' (λ'λοl ,ιιε 'τ/

της. Η ((ίση εί"αι η ματιι] μας να Υ'ιγείται απιί ΠΙJνω αριιπερά πι)()ς f(l XIJrIι)

[ilr/t

το (('l'φωμιι ΤΙ!!' ιrπι\υ l,.

2:τ η ,')ε/ 'πρη ο(λίνη rιι μΙ;ΥI 'ιια

[ilr/t Ει-χιίΟaρο.

~~
αJ6 νη ωrι) ')ΙΙΙΙΤΙΗΙΗΠΙ;ΙΙ; ΙΙΠΙΙ·
ΟΕλί,)(ι ιίπιιl' εψφμι)ζovτιιι
μι-νι;ιες ιιπ6 ης / 'πο.)ι;'Ι;ει; για

XO''fct
κίνr()(1

δεξιιJ. Γι' αυτιίν το λιίγο πολλοί l1χεδωιπές τοποθετούν f(l πλή'/'Τ()(l "σl)ι,/;χιοε" lί

"επ6μενο" στΟ κάτω δεξιά τιιήιια της οθ6"ης.
Eνδιαφερι:Jμε\'Oι λοιπ6ν να επΙΚεYf(ΊfOOoυμε τηγ ΠΙJOIJOΧlί του χρήστη σε ι;'να
μήνυμα. πρέίΤει γα το τonoθe rιjooVJI E στο oπτικι:J %έ"τρο της οθ6νης. Σε περί
πτωση που η οθι:.ίι'η δει' είναι

tl1O(J(JOJTIIJIt'-\'Ij.

μΠΟ(JOVιιε να κατεVΘύ\'Oυμε τη\' Π(JO

σοχι; του χρήrιτη εφ1(Jμc)ζοντας τις εξής βασικές τεΧΙ'ι%ές σχεδίασης;

\ n ;ΙΙΗΕI ι()ι ,v(Jεi ro Ι-Ιλι'μμιι τοl '

• Ελέγξτε πού βρίlΥ/.εται το οπτικ6 κέντρο

χρήaτη.

οας.

%11/ τoπoθεrιίι'πε εκεί το μιίι'υμά

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙΟ'/(ιιν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv

1.4.
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Χρησιμοποιήστε περισσότερα από Ε,'α μίσα
Υια να

IIEraq;rQEre το ίδιο μιίνφα

Οι ψυχολ6γοι. υΠOστηρίζOυνιJτι ιm(ίρχει μια ποικιλία τριίπων μ(ίθηοης. Ορισμέ
νοι άνθρι:άΠΟΙ ακoλoι.&ΎV το γραφικ6 μοιτέλο και μαθιιίνOΥV κυρίως διαβάζο
ντας, βλέποντας ή οπrικοπο((ιJvτας. Κάποιοι άλλοι που είναι ακοoorι ;ωί
τύποι ιιαθαί\'Ουν ακούγοντας ή δημιoυρyιiJ ντας ακoυστικoVς αυνειρ/ιoVς.
Α κ6μη, wrάρχουν αυτοί που μαθαίνουν 6τω' βλέπΟ/J\Ι κάτι ''U σvμ!Χιίη,ι
μπροστά τους ή ατroκrιΙΙντας εμπειρία ι.ιφής, Πuοκειμέ\'Ου

\'{/ επικoηtύ

\'ήσουμε με επιτυχίι.ι με f\'(1 ευρύ πει}ίο χρησnΙΙν. θα πιιέπη \'(1 ω'απτύ

ξοιιμε εφιιρμογές που

\'(1

ι:/ΠεvUιh'()\1"11ι σε

f\'(1

ΣV\'bWaIIIj ιιπδ διαφο

-~-------.- I

ρετικούς τι!όπους μάθησης_ Έ τσι ο σ'/.ει}ιιιομδς της εqxiρμoγής μι.ις θα

πρέπει να ενσΙVΜατril\'fl διαqxιρετικ(ί είδη ((ίΤ(ί διιμικι) ιποιχεία πιιλυμέ
(ίων (κείμηη, ιίΧοι, εικ(ί\'t:ς.

animaIion) που f:Ia πρt'πει

\'(1

χρησιμοποιού

~ m.

νται αΠΟδΟτικιJ. ιικπε \~) κάωψε το μήνυμα μας καωωηrιί οε ανfJ{κιr
πους που uι'ΙΤ,ωυv σε ένα μtγάλο

qxinIla δωφορετικιΙΙν τι!όπων μάθησης,

ΜΥ 0wΩ SισΙ.

Για πα(κί&ιγμα στο

CD-ROM

"Making nJu.sic" γί\Hαt Π(Ί()(Jπάθεια
να διooχθoιJν οι j:kισικές έν\'()ιες της

μουσικιίς σε μικρά παιδιά. Το κύριο
μέσο για

\'{/ μιλήσει ς

για μουσική εί\'{/ι

ο ιίχος. Α λλά οι σ',(ωιαστι!ς του τίτλου
με επιτυχείς μεταqxψές Ι ι.ιλληγορίες.

" -'

κατα(rέρ\nv\' \'(1 οπτιχοποιήσου\' τις

",

{ίασι.κές f\'\'()If; της μουσικής προ

σΙγΥίζοντας και το τμήμα f"/.εί\n του
ακρoαΤΙΙUίoυ

που

είναι

οπτικοί

τύποι. Έτσι οι \ύτες εί \~π πουλά
κια, το ΠΙΙΤ(lγραμμο εί \υι τα σύρ
ματα της ΔΕ Η. οι χροιές των δια 

~·n.

Ί -

--

(('6{ιι:υν

οργάιtV\Ι

ιιντισroιxoΎV

στα Χί){ΙΙματα μια ς πι.ιλiτας και οι

IIoOOIxi; %λίμακες τι άλλο παρά
Υλι:μακες.

~

<11

... αιj~'tς πιί nι~' tψΙΡ"MIJking Μω;ίc" ΤΟ!'
Mn{/nn :'ubn/nick.

μιι;ιιί

5-S
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Χρησιμσπσιψιτι: λ έξεις μ ε καθαρά "οlίματα

2.5.

και δι ει'Κολύνι:τε τoιrς σιιvειρμoI,;

ΟΙ Π1::ριooι5rερoι άνθΡ(ΙΙΙίΟΙ θι'/1oιNrαι πιο ειΓ/.ολα nI!}"'Af:/.UIμt'1'(1 ΠΡ(.ΙΥμαω και

ΠΡΙ)(Jt'ξτε Ι)ΤΙ ακιίμη και μερlΥ.Ι] (Lιτιί ((l ει κo\'ίδιri πλοήΥηοης Ιl\'(Lιταριιπι]ιnv\,

ΥεΥι:ηύτα απ' ό, ΤΙ αφηρημένες ιCι'1'Oιες. Προσέξτε τις ι\"\'Οιες αυτού του καταλό

παιιαλίες. Tfλoς αε όλο το q-.ovτo της οθ6νης επα ·

γου: αξία. δίιωιο, xαλooΎVη, \'Oη/1oπΎVη. τηλέιΡιΛ'Ο, χρόνος. ΨlJ'ιlί. Ποιες λέξεις
πιπτεVΕτε ότι θα θυμάστε σε μερικές μέρες από σήμεΙJ«: Οπωσδήποτε θα θυμάστε
τη λέξη "τηλέφω\'Ο"γιιιτί σημαίνει για σας κάτι πολύ συγκεκιιι,μέ\'Ο. Η λiξη "τrιλέ
φωνο" εί\'(/ι συσ,(ετισμι'νη στη μνιίμη οος με κά.;τοια ει%ι)\,α, ήχο. και την εμπειρία
τού \Yi τηλεqγ'M,ίς.

Έ τσι ytιι \Yi πετύ'ι.ουμε μιγιιλtίτευη διεισ~)υτιxότηω στη μ\'ήμη του XVIίσrIJ Οα
πvέπει

\'(1

επι()ιιιικουμε \Vl χιιησιμοποιούμε έ\'\~)Iες με χα()αρά ωήμιιτα. Γω

ΠΙiράι')ειγμα ανη: της f\'\'Oιri; της Χυοιιις του ήχου Οιι μπιψούσιιμε ωl1\'Τιπιφα 
βάλουμε τον ιίΧο του γλαρί\'οι, με τον ήχο της τρομπέτας και α\'τί της

t'v,nta;

"αρχαία αρχιτεκτονική κληυΟΗιμιιι" θα μΠΙ)ΡΙ)Ι:'Π(Lμε ,υ &ίξουμε έ\'α α"νι5ΙΧJιJμιί
των εικιίνων το" Παρθε\'ιil\υ. το" Να!)ιί το" nI)(fnδIri,n ατο Σο ιΝίΟ και το" Να!)ιί
της

AI{Qia; ατην Α ίΥινα.

Α κcJμη. cJλοι μας fiιoμcJJIanrr έι",'Οιες. τoπoθεnίες. πλι/()οφ:ψίες. πρ6αωπα.

δομές. και διαδικαοίες ειrιωλ6 τερα αν ης

OOOXETinovJIf λΟΥΙΚΙΙ μεταξύ τοvς.

Έννοια

χαμένες πατρίδες

σύνολο

Τοποθεσία

Κωνσταντινούπολη

Αργεντινή

Πληροφορία

Πρόσωπο

1453 π.χ.

430

Παλαιολό ο

Παρατηιιι:ovτας
ΤΟ\' πί\'((κα μπο

ρούμε ειr/.oλα \tt

π.χ.

;{(1τι:ιλάβοψε

Ι σού

Δομή

Βυζαντινό Κρότος

Διαδικασία

αφελληνισμός

σιδηρόδρομος
φωτοσύνθεση

Υω η:

η

πο!)

ιjλες

λέξεις

σπίλη
οι

σχετίζο

vται λΙ)ΥΙΚΙ] μεταξι! τι)υς. θα ε{ναι πιι) εύκι)λι) \υ απιψνημι) \'ωτεί ((ιτιί την (iλλη.

Απι ί τη Ο'/.ι)Πιι] Τι)ι, 0'/.ει5ιαοτή Τι)ι, πευιΙJιJλλΙ)VΤι)ς διε.ι7αφής θα πut'πει ιυ χρηQΙ 
μOlτoιoι~ι ε τα πολυμωικ(ί ιποιχεία Υια

\n

κ(l\nυμε τις ιι')έες ιίσο μποροιίμε πιο

συΥι{tϊ<ιιιιιt'νες. Στη δlJTλανή οθ6νη IJ cιπoατoλιί μηγύματος ατο χρφτη επΙΤυΥ/.ΙΙ 
νε ται στt'λ ωvτας το ξεκάθαρο μrTνυμα
ΔΙU(Γιιιιιιπωί ο(λίνη ιlΠιJ το
Δω()ι%τι \ ι (ιτην οποία ι/οι'ν

;tίvπ αεμfΧίιιπ;

"camping

ρarudise

=

αμμουδερή παραλία.

σκιά με δροσιά. καλό q:«YIJr6. ι}ωσκι!ιχισιι". Η οθ6\'η αυτή εί\'αt μέρος μιας ι}ωφη
μιστικιίς παοουσίαση; 6πο!) το όωμα του κάμπιι')'Κ (πιιιιάδειοος!ρanιdίse) συσ,(ε
τίζεται με την παραλία. Η παΙJι1λία fi\ttt κάτι ευχάιιιστο. και μια πολ ιί συy/.t'Κρι

IIt'vI}

ιδέα πο!) το ;ωιιύ μπορεί ειrι{Oλα \'(1 Ουμάται.

\vλαμ/Χιvεται το

cJ\VIla του
κάιιπιV'(ι{.

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν ,τιιλ 1'ΙΙt'αων
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ε,lJaρριi\'CfC τη δοκιμαστική διιργασία μι: άμΕση α"αΤΙΗJffσΟΟτηση

Ει'ιΧψε πως η μετuψ)()(] πληι)(ιψιρίας απ(ί τη μνήμη λειτουργίας πτη μvιίμη

τηγ παρουσίαση εν6ς θέματος, μια οθ6νη που συ\'Οψίζει τα πιο σημαΥΤικά σημεία

μακράς δtι1ρκείας γίvεται συνειδητά απ6 το ΧΡιίστη. Θέτοιτας ατο ΧΡιίστη, μετά

του ή l5άζoντας μιά άσκηση πι)(ικτι.κής ι:ξάσκησης ΤΟ\' α\'αγκάζOVΜε \'α ατroμνημο
' 'εΟΟει τις πληιχ)({'<ψίες που είχε στη μνήμη λειτουργίας μ εrι.ιφέρoYTάς τες στη

Ποιό μήλο λείπει.,

μ vιίμ η μι1κιΚις ()Iι1(Jκείας_

Οι δύο πικύτες εικό\'ες ι)είχωυ\' έ\'ι1 Πι1ιΚιδειγμα πι)(ικτι.κής εξάσ,.alΟης. Οι χοή 
στες κι:ιλούνται \'α ι10ΧΟλ/f)ούν με πικιγματα που είι'>αν στις αμέσως ΠΡΟ'1Ίούμε

Ρενέ Καναδά

\'Ι;ς οθό\'ες της εφ{φμογής. ΠOOσΠι1Oιίι\'Tιiς ο χοιίστης \'(1 αντιστοιχίσει τη\' εικό\Η

~π~λφoρντ

του (1ιικπού μήλου πω ι)ωμι] του ανα}"'..::άζεΤαΙ \υ μεΤαφtΌει αυτές τις έν\\ιιες
απ(ί τη μνήμη λειτουΡΥίας στη μνήμη

ι:ιινομηλο

Γκόλντεν
Στάρκιν
Ρενέ

IIaX()(J;

ι)ιαρκείας και t'τοι f.ι7ιτιηrλάνεTαΙ ο

σ,ωπι)ς μας_ Πα()()μοια λειroιυΥι:ί και η &ύτερη εικι)\'(ι η οποία ('jtHr,.::'()AmH τη

Ύ

δι εΟΥααία της α\'rΙκτησης από τη μνιίμη μακράς διαρκείας ατη μνιίμη λειτοV(ψίας αλί\'!/ ιιπιί την ε({1Ι(J/ι()Υή "ΤΙ}ι:
ιcriΙ'(JOποιιίιvrας τη διαδικασία της μαθησης μ ε την Π(Ί()(Γιfάθεια αναγ\~ίιιιισης του ~jIk /(oud" ΤΟ/ ' Murι:k (ίπιιιοιι,ί

φύλλου της μηλιάς.

ι

Στην τρίτη εικ6να ο χρήστης
καλείται

χιφάξει

\'(/

με

το

μολύ(1ι στο χάΙJT'ι το δρόμο του
μεΤι1ξιού.

!ι)ΙUι: τεΙ)(l

θετικι)

στοιχείο είωι η WΤΙlντηση της

Δείξτε το φύλλο της μηλιά,

-

εφαρμογής (ω'άι'ΧΚiOη. ιnVl
τι)()φοδι.ί τηση) \υ είναι πτην
ίδια ιΧ*ίνη με την f(Jrίιτηση.

ZIIrriIvro;
\Η

(Lιτ(ί το χρήστη

ενψγιίιπι,

ζουμ ε

\'α

αυτά

που

ων I1\Η}"'ΑΙΙ

αυ\'ει δητοποιήσει

παικικολοωησε

ΠΡΟηΥοvμt'νως

καταΧΙιJ()(ύ

''Τας τα στη μνήμη μι1κράς
()ιαρκείας.

πυινι:'ιιι:'ής πις Kιιvιι;)ι'!:ι%ιις
ΟΝΑ Mulrίmtdju LO!p.
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2.7.

ΛημΙΟΙ 'ΡΥήστι: ρcαλιστικΕς προσσμοιιόσεις

Για δεξιιίτηrες που α"αιττύooovται βαθμιαία (prσι'edurnl ,~'kί/M, εν(xιρριiνετε

θύελλες" : « Η ερώτηση ιJ"ι.ετικά με έ\'ιι π(ιιίΥιιιιμμα δε\' εί\ttι το ιι\' εί\ttι σωστ6 ή

6σσ μπορείτε την δΙΕργασία %(ΟΟΙί(οποίφης και ειδικότερα μέσα απ6 πρακτική

λιi\1λ:ωμέ\'O. αλλά 11\' διοο(Αόνπω. Α \' ιιυτι)ς ο Τίιιίπος l1\'ίιμεrιόπισης ι)ιιι\'Ο"τι ·

ΠΡO(lo/ιoιrooεων υψηλιίς πιστότητας "hig}J-IΊdeIiry sίmu/arion", ΓενιχΙΙ οι Π(ΊΟΟΟ-

XIiJ\' Πίιι)ϊό\'ίω\' γε\'ιχεωτιη' στο πιiJς η ερύτευη πωδείιι ιJ"/.έπτετιιι ιJ"ι.ετικιl με τη

μοιιΟΟεις πρέπει \'11 είναι

6(10

το δυνατό

ΥνιιΧτη χιιι τη\' απι)κτησή της. ίσως ι)λοι μιις ω ΤΙΙΙJμoκυατoύμασταν λιγότερο ι1πι:i

;ωVΤύτεOα στις πραΥμιιτικi:ς ov\f!ήκες

τιιι,ς φ'ιβιιυς μιις μήπως ΚΙJ\'ουμε λ(ί/":λ'ις. Α υτή η πιθιι\'ή επίδραl1η του υπ(ιλΙΙΥιιπή

που οι μαθητεvι)μενOΙ θα αvτψετω.;rrί

l1τη\' αλλαΥή της θεωρίας της μαι\ιης και της λειτ/.ής Ε;/.δοχής Υια τις UιίΟΤΙJj(ι'ες

σουν στο πυαyμιιrι;α5 Πfρι{::kiλλοv εργα

και τις επιτυχίες μας είναι έ\'(ι πο(κ]δειΥμα χυΨlης τοι, ι,πολογιστή ως αντικειμέ·

''OV με

σίας.
Ο κιιλ ύrεOOς ίσως

τιχjπος για

\'U

πετύχετε την xιιJδι,κoπoίηση της πληρο 

φιρι'ας είναι να εξα\'αγ-,{(ίσετε το χρή
οτη οε ΙλϊΙΙη<Jη π()()()ομοίΙιΧ1ης ΠΡ«Υμα

ιιοι{'(ψίες του 1;'Ι'.παιι}ευτικού οδηγού».

Οι εικ6\ιες πιt(Jουσιάζοtl\' τις οθι:ίγες του

5imTown.

ε\'ός πιιογο«μματος ΠΙ}Ι)(J()·

μοίιοοης. Αυτή η πολλαπλιίς σκοπιμ6τητας t'ιr«ωΙΟΥrί πολυμέσων πιιοσοιωιιό\ιει

SimTown.

την f1\uπτυξη και τη ι)ιαχείριση μιας π6λης. Το

Οι πιιοοομοιιΟΟεις που ιιπορείτε να
πλιΡιιίζουν το ''πιιαyματικcί'' ανά

λογιι με τις ΙΥ.ιt\ύτητi:ς σας ;ωι το
επίπet')ο της εφαρμογής.

Και ιi'xo

είωι που qΧIi\'εTιIt πι:iσo σημω'ίι,κός

είωι ο ομιιδι,κι)ς χαριικτήριις που
ιlτ[ωτOΎV οι εφαρμογές των πολυ

μέοω\'. Ο ειδικι5ς για το πευιεχιj
IIf1~) δ{\ΙΙΟI ιπην ομάδ« ιί. τι χυειάζετω . πευιγράφο\'τιις τις ι)ιιιδικιισίες που θα JTiJooιIμoHιiίoιw. ΤΙΙ
θα ω'απτύξου\' τα Υυαφικά. τους ήχους. το κι \'Ού

μενο οχωιο, τις ευωταποκρίοεις, και τηγ αλληλεπίδραση που θιι tYι!λιιf$ίσει το
χρήστη σε μια εικονική πυιιγματικ6τητα της υπι:i πιιοσομοίιοοη κατάστασης.
Οι προοομο/(ΟΟεις εί\'{/ι δυνιιτές χω σημαντικές στη διε(ιγασίιι της μάθησης
Υιιι τί oυνήθηJς παρουσιάζουν μια εμπεψία με ι1\'ίιοτοιχίιι έ\'ιι προς ι;'\'α. Ο μ6ως

που ξέιιει το ιιποτέλεσμα μιιις τέτοιας άσ,.aισης είωι ο υπολογιστιίς. Για το χρή
στη. δε\' υπάοχει φ5~)ς \ΎΙ κιινει λάΟος. ΥΙΙΙ ΤΙ: ι;'χει εξαφι\'ιοτεί μιιζι: με το αίσ()ημα
ι)τι η ιlτroτιrι.ίι1 του ()α ι;'χει Οωτές που ΤΟ\' παίιιικολοι()ού\,. Αξίζει εδlΙι \Yi π(ιιι
βληματιστούμε με I;'\Vl απόσπασμα του

σι!εφτείς, Οι π()()(Ι()μοιιωεις εί\'{/ι εξαιρετι κά χυφι 

ΙΙΥορά ως παιγ\'ίι)ι,. ι:iμως στl!,' πικημιιτι;.-Δτητιι (/\'Ψ.ΕΙ στη\' κατηΎfΙUία τω\'

\'(1

ovnxrra

\'(/

ΤΙΧΙιίν συ"θφωίν (~'imuli1Ii()n praL·(jcι:).
επιτύχετε με τον v.πOλoyιστιί μπo()()ιJι'

μt'λη της ομάδας οτην

το οποίο μπορείς

μες για XΡιίσrες που χρειάζο νται διαυκιVς την προσφυΥή στη βοήθεια και τις πλη

S"eymur

P/ιperι ιιπι) το βιβλίο "Νοητικές

"edtJ{1Iintment"

διαφημίζετιιι στη\'

ΠΙΙΙ)Υίιιιιψι'αω\' που συωωζοvv σε μια ιιπλή εμπειρίιι ταυτό·

ΧίΙΙ)\ΥΙ τη μό()fΡ(t)ση με τη\' ΨVΧιηωyίι1 .

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv
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Κtψίλ,((()
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ΤΟ1' πευι{κίλλΙΙ\'1ιις ι)ιtΊτιιqιις

....

ΤΕκμηριώστι:

Η /iιιιγ!nιι (πο ;φιiγραμμrι

Μω παράμετρος που πρέ.πει να προοεχθεί ιδιαίτερα κατι] την α\Ύ1ΤΤΙJξη ε\'ιίς

Εί\υι διαδεδομένη αντίληψη ότι αν μια εφαριιογή εί \υι καλά σχεδιασιιέγη τ6τε
θα είναι πολύ απλιί και εύχρηστη, συ'Vε.ΠΙίις δε θα χρειάζεται βoιjθεια ο ΧΡιίστης,
Α λλά ο υπολογιστής είναι /;'να πολύπλοκο μηχιΙνηιια, Ποια άλλα μηχα\,1ίματα με

τον ίι)ΙΟ βαθμ6 πολwrλοκ6rrιrας χuησιμοποιοιJv οι άνθρι:υποι χιυοίς

2)

Η συy/.fΚΡΨ/;'vη βoιjθεω που ωrαιτεί ο χρΨπης Μαν ι)ιοΎ ξερει πιVς \'U χοηοι

μοποιήσει

πρorιιάμματoς προσομοίωσης εί \υι ηβoιjθεια και η τεΚjlηρίωπη,

\'(j

xurισIμo

f\'(/ εUΥιιλείο Υια \'(/ λ ύσει έ\'{/ πρ6βλημα.

3) Η γοήΥοοη α\'(/({ΌΙιά που χοησιμοποιείται κυρίως ΥΙΙΙ \tt θυμίζει στο χoήσrη

ι]ζεf(lΙ

μό\\) στιγμές. 9:1 πρέπει λοιπ6ν \Ύ1 σι.ει)ιάσουμε τη βοήθεια γι' αυτές τις JTfOtJTf(V-

λάβει με λεπτομt'ρεια.
Ένα

Πf:ιίεl(1(ιμί... nς

ο

το καf(l

\n

ω.λο

ζιίτημα

εί \υι ο

rocJjTo;

παιιου

οίασης

της

βoιjθειας.

..ι Η !x/ιKJι-ια

Σχετικά με αυτό ο σχε

\u

(πην Η((ΙίΨΟΥιί

απο((;ασίσει Υια τα εξής:

·Ί\,i/dUame.,·»

ι)ιαστής θα πιιέπει

",

Ι)

"

Π{ός

{ΧιήΟειιι:

ζητιέται
Η

τ(ι/ν Anιxh

η

:' ιudj(J~ φψιvίi:.t

βοήθεια

τω ΙΙΕ ιίλ}.ες ο(κί

μποοεί \ΥΙ ε\'εογ()ποιεί

νις .

TI1ιIιnrEvruroJTotfi ται
απ(ί ένα πλήκτρο.

,,

2)

Πι&; παρoιx1ιιJζεrαι η βοήθεια; Η βOlί

θεια μπορεί \Yi εμφαγίζεται οε δικι] της
πα(κ]θυρα ή να χρησιμοποιεί άλλη οθιίγη

6πως ψιίνεται και στις δΟΟ περιπτ(ωεις
των εικ6νων αυτψ; της πελίδας.

3)
\'(/

γί\ιεται παιιάλληλα με την wr6λοιπη

εψιρμΟΥή·
Υπάρχοι!\' τέσσερις !χιοικοί τύποι της βοήθαας που ζητά\'!: οι χρήστες:

1) Η προπαρασκεικιστική βoιjθεια που απευθύνεται στους γέοι'ς χρήστες η
οποία πυέ.πει \'(1 πφι/;'χη μω βήμα βήμιι εισαγωγή χαι παι){/()είγματα γιιι το πιiJς

δουλεύει μω εqxφμΟΥή.

νίζnιιι με rΠΙντλt'οv πιιι.-:ί()ι'ι'-:ι.

4) Η πλιίοης εξήγηση

χρή<πης για

"

L1ιe.~smaMι;r :ΊαΧΓ της

.wfI\\iJre TImI\\"mf\ /nc. ψψι

ε\,(ίς ερΥιιλείου που χοει 

ι)τι σε μιιι ΚιΛά σχεδιασμέ\'η εφιψ/-lογή οι xιnjστες Οα ζητούν βorΊUεω σε ουισμ/;'1'ες

"

" TlIe

τις λεπτομέυειες των εργαλείω\' με τα οποία είχε εξοι.κειω()ει: απ6 ποι\'.

ποιήσουν οι)ηγίες και βoιjθεω: Μια κιΛύτ/;'(,η ποοσtγΥιση θα ήτω ι \u wrοθfΟΟυμε

σεις. Ο ιJ",(tΊ)ιασμ6ς της βoιjθειας πιιέ.ΤΗ

5-11

ΠιVς η βοήθεια θα εί \υι αποι'ιοτικιί:

Η βοήθεια JT(lt'lfEt \tt Υιιάφεται απλά σε

καταωητrί ΥλιΟΟσα και σε πεοίπτωση
που υπάιιχουν tΎχεψίι)/I1 θα πιιέ.πι

\'{/

εί\Ύ1/ απολύτως ε\'Uιψονιομf\ιη με ιιυτι1.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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Λι«τηριίιπι: Ε να ενιαίο ιίνας Μην f:quρμΟ Υή σας

ΤΟ Li(~); ενιίς U \,ΤΙΚftμι'1ωJ, προmiιποι} ή εμπειρίας εί\nι το (1ι.i,ηλο των χα(lα

;aιιριιπιχιίιν τουπου

oVMaIIj:ktvEt αυτός που

τα βλέπει.

Όταν αντικειμl::να με διαψψετιχ6 ιXFO; ΟφείλΟl»'

\'(1

συνυπάρξουν αε ι'νΓ1 κοινό

περιβ«λλον τότε στόχος του nχa)ιαnrή είναι \'α υπάρξει, όχι ομοιομορφία. αλλά

rv6rIJra στο

ιi(roς. Η ενMηrιι έχει να γ.άνει με τον τρόπο που σοοχετίζονται rιι

(}ιάφορα πoλ VΜεσικά στοιχεία μεταξύ τους. Ε\~jτητα στο ίγος ffUi:πft
%ιιι μεταξύ

\'{/

υπάιιχει

των ,Πολ VΜrot%(V\I στοιχείων που αποτελοm'

μιιι οαΗ'Τ/ (n~'jrnTI! ~ rnς ~ ιιλλιί και μεταξύ τω\'
ι)ιιι(tύt/(ιι\' olkι,,(ιJy που WΤΙ1ρxoυ\' σε μια εqxΦΙΙΟΥή πολυμέ
σω\' (f\~jrnTa ιίι"Νυς.Iill! έογοιιλ
Έω πολύ σv\ιrl!ισμέ\n πρι5βλημα που πιφουσιι'ιζετιιι
(Πη δωι)υωαία ανάπτυξης πολυμέα(ηΊ' είναι η επίτευξη της
n~ιτηrας του ι:I(~)υς Υιατί η απ(ικτηση

καλιι)ν ΟΠΤ/Υ.Ιιίν

ιποιχείων είναι ιίδιι t'ΠJ αρΧΗΙ] δά1;::ολο

t'vyo. χωρίς να της

θέσουμε και επιπλέον περιορισμούς όπως όλα τα οπτικά

α):ί ~·ις ιιπι! την
εψφμογή

" I he

fi,h "hn cnu/d
"i~h". ΈnΤΙΙJίίΙΙ)'
qγη'ιίς: ιμvιίτηTα το"
I"qoIrς ιίλων των o():ntI)\'.

στοιχεία

\'{/ txovv

το ίδιο ύιιυς. Α \ι vπάΡΧΟl1\Ι

Χψίμωα κω χιιόως μΠΟΡΟΙ1ιε \tt ()ημΙΟVj)Υ,ί·
σουμε

aTr6 ΠΙ\' UQχή 6λu ru οπτικά πολ VΜε

σιχιι στοιχεία ΚI1/ \ΎΙ έ"/.ουν το ίδιο ύqυς. Μιιι
τέτοια περί,πωση βλέπουμε στι ς ()(Jιjvr; ιιυτής της σελίι)ας ι)που η

ι.φΙΙJς (ιλων των ειΚ(Ι\Ύην είναι χαρακτηριστική.

rH5rIjru

του

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ίιιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv

Το πιθωύτειJO είι'{/ι

\'{/ μην

Κtψίλιι(()

ΤΟ1' πι-υιfΚίλJ.ΙΙ\'1ιις ι)ιt'πιι({ιις

wrάυχοm'αυτές οι ιδανl%ές συνθτΓ/.ες ;(ω \tι

ω'αζητήσουμε οπτι%ι) υλl;(Ι) απι) cpτrf\tιi; %οι \'ές
\'(1

5: ,Σχl'ι)ιιωιιιίς

JTfryi:; με

;(ιJι.,ιo στόχο μας το

ι:ιπο()ίδοm' %αλά τη\' πληροηχψία που ω'ι.ιπαυιοτο/h,.

Ο συωωσμ6ς ιιωμοίω\' ει;(ι)\,ωι'ωrαιτεί συ\'τ;Ι:Ιως τη\' ιι\'(ιζήτηση. πέρα απι)

το μεμο\'ιιιμέω tΚιυς της καΟεμιάς. f\~j; μπα - ύφους για ολι)Υλιιυη Τ,l,'ομι'ιί)α. Το
ιιετιι- ιΧως ει:\ω το γε\'ΙΥΔ tΚιυς του έργου. Η δημΙOViJΎίri του μετιι- ύqυυς μοιάζει
με την επίπλιιιπη η~ίς διαμερίσματος. Ελι θt'λαμε

xrifIt' XOIIIIrin

πro καθιστικιί να

(1ΙH~5ΙX:Ιζεrαι τέλεια. αλΜ στην πραyματικι'ιrηω αυrι) που χρειαζιίμαστε εί\ΎΠ το
αωοτιί χαλί που θα ;«l"ει τα πυάγματα \~) ταιριάξοιηl.
Στην χε"ΤΡlΥ.ή εικιίνα ί;χει γίνει Π(10(Jπιiθεια "α ι5ημ ιουρ
γηθεί μια οθόνη που να διαθέτει

aUTcJ

το μετα - tΚ(X.ις. Οι εικό

νες περψετρικιΙ εί\'{/ι φωτογραφίες προερχόμενες από δια 

ι{Οιιετικές
tΚ(Oς.

JT/rYt'; και φVΣΙ%ι.ί διαθέτει η καθεμιά το δικό της

5-13
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5-14
..... αΑι\'1/ ιιπιl την εφιφμΟΥιί

Πώς θα επι λέξουμι: λ οιπόν το σωΜό μ cra.ιίqος;

"Το ιιω~ίρι της ορ{λ: ιι'!ι:ι;ίιις "

2. 10.

των Π(Ι)ι:)ΟΙlr)ν "Χιλιι)ι:ίνι "

Η φιvη το,} περιεχομέ\nυ καθορίζει το ύιι:.:ις που θα πρέπει \~} έχει η που()υ
οιάσή του. ΠOtι1 είναι η πιο έντονη ενΤύΠΙιXJη που δημιουργεί το περιεχόμει'Ο της

~ αχίνη ιιπι; την εψι('μο,/ιί

εφαρμογής; Αν μποροι'με \'Cl αναγιη)(ιίοουμε την πoιcJτητα ιί

ro

χαρ((χτ//ριστιχό

που δίνει ουσία σro

" Μμι"

ίχουμε ιψχίσει

t:uyo

μας, τότε

\u ΠΙΙΟσδιοοί

ζουμε το ιίqυς του.

Για Πl1ράδεtγιια, παυαrηο(v
ντας τις J:ιOό\'t; αυτής της σελί
ι)aς υποπτειχ5μαστε το μυστήριο

ΑΙ t h 8 C8ntr al
ga t8way ΙΟ th8
grou nds οΙ th8
Pat rIarchal.8 .
οη th8 100h
Α ΡΓΙ] 162 1.
[ ast8r Day. th8
Patrlarch Grιιgorιos ν
was h a nged .
SLn c8 t h 8n t h Is lιaΙ8
has r8mainoo closed.

Στην r;ι; νφιr;ή πύλη
του ε ξlιlτερ ι IoO\)
περιβόλου του
Πατριο:ρχε Ι ου
α ΠΟ;1S χον i στη r; ε

στις

1 Ο Απρ ιλΙου
1821 . η μέρα του

Πάσχα. ο Παφιάρχης
Γρη1Sόρ ιος ο Ε ". Από τότε
αυτή η π\)ί!η παραμ έ νει

που κιιιΊβεται πίσω Ιι.ιΤι) το ομι 

χλriιδες τοπίο του "ΜΥΜ", ΙJντι
λ(jμβ!:L\~jμαrΠf το λΙΤιί χαι επι

οτηιιονικι)
σε

'JqXJ;

περιεχόμΕνο

"ADAM",

Μην πλoιJσια
οθόνη

roυ

κατανοούμε από την

απλιί Υυαjlμιί και τα /;'ντο\'α l(HIJματα Μι το

'Vtter's advenrure"

είιuι 1;'1'1'1 παιι)ι;ι.ι) παιχνίδι και
τέλος η οlJ()\'η του

... ακίνη ιιπιί

την ΗfVl{lμο;ηί

' Ά ΟΑΜ "

......

αχί\11 ιιπιί την t"l«JU-

μΟΥIl 'Όι ιι;r'~'

Ad\ enιuΓe.\ "

CD-ROM

"Το

φ'l\Ύί(π της Oιι(Jι)(Xιξίιις" με τη λεπτή κιιι f.ιίιβληfl.κή του γραμμή εμ;Τ\'t'ει το σε{kι-

σμό πυος την παιιάδοοη.

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοιι εlj'(/{!JΙΟ'/(ιιν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv

Κtψίλιι(()

5: .Σχl'ι)ιιωιιιίς

"' ..... τ

ΤΟ1' πευι{κίλλΙΙ\'1ιις ι)ιtΊτιιqιις

W( $ ....

l .. eOU T W H O W fARι

Ο τ06πος εκτίμησηςεν6ς ύιιυυς ε,"[IJ(}εeι.
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Ι

I ΑΒουι ννΗ .. Ι νν [ Η .. κΕ Ι

Ι

... ΟυΙ WHO ,Ου A~!

Ι

ζεται κV(lίως ιιπ6 τα κοι\ιων/,κά π06τιιπα
τω\'

"κιιUιιχJΠιιt.."τει" πικπιμήσεΜ'.

Οι

21

ΦεjIρouaριou 1~13
'ΜΙ

ίιν()ρωποι τις αΠOκωΎVστη\' πιιιι}ι κή ω ιις

ηλιχίιι κω τις ιnΎlθεωoo ι.iv. σε ,.ίιποιο
βαθμ( ί. oρy(ΊτερακαfJιiJς (ιι μιΊδες αλλιιζ( ι υν

ιπη διιiρκεια της ζωιίς τους. Αν το ύφις

.0 Eoa,

Α.Α

Ι

I S

ΒΗΕΑΚIΝβ

Γlaoaς

rιαραδιδων τα k«ιννιw
",ovνucηιήν

C

."ELI

άΝFLΙ

C

'

DOWN

Κωνσ"rαvηvo_

μιας εψψμ(ιγιίς π(ιλυμέιιων rιιηχυoύεται
με τις καθιε(Ίωμt'1,'ι:ςπ(ιοτιμήσειςτου κοι
\Όύ στο οποίο απευθύνεται τ6τε ι)ημιουρ

-~~

Γ.){οτζή-Ιάββα

γούνταιεμπι5διαστο \'α πειιάσeι το μψυμιι
στους χρήστες. Σ m'f.ιnίις η ι)ιαι}ικασίαεπι,.

"

ο

λογής του ιΧ{Όυς θα OΤQt:.Jrft \'α αιιχίζει με

w

ων εντοπισμό τω\' ΚΟI\ΎΟ\'ΙΚ(tJν προτύπω\'

Ef'lE.IE5

,

S

W

ΚΙΙΙIΝβ

Α ιιιιινιινιιιι. ιιιιιιτιρ

CPLO"S

O~ ,ιιιιιrτo/ll

Η

Ο

1

"rf'OIH.tfJr

τω\' f\' ι}υ\'ίιμει χυησηύν.
Για παράδειγμα ας δούμε τιι ζευγάριιι τω\' ι:ι{)()\'(ύν αυηίς της σελί(}ιις.

αλίνη ιιπιJ την

Οι πευισσότευοιιιπό εμάς ()α ιιισ(Ju\ι()oύμεπευι:ειιγα ΙΙ\' δούμε σε ιστοσελίι}αμιιι

Εξίαουάβολαθιι αισ(Ju\'όμαστα\ωΙι:1\'OίγOνταςΤO CD-ROM"To χιιονι;ώτου χι»

εικό\ΎΙ σ-ι.ετικήμε τις ελλΙ/\,()ΤΟ1Ji}κικέgrι.έσειςωΎΊλογημε ιι υτή της Bener ιonJrov έχει

\ Όυ" εμq:ω'ιζ6ταν μ ια οθι)\ιη6πως αυτή κάτωόεξιά που π(ιοέρχεταιαπ6 το CD-ROM

ως θέμα της τη φιλία μεταξιί A (κ.ί/Xoνκuι Ιοραηλι \rιίν.Mια τέτοια ε/κιίνα έρχεταιοε

' '/nΓίnίΙΥCiΙΥ''κω έχει ως σ-/.οπδ της \Η μιλήσεισε πωδΙΙ1ΠΡOσΧOλι,κήςηλι,κίιiς γω το

ωrιιatλιι')(ι τιις IJι:lκιrπιι

OvrίOfXlIj με το ιπερειJτυπo π(ι/} tX(JIψt: για τις σ-ι.έσεις με τη "φιλη και YEi rrn'(l χιV(κι" .%'Οι)\'(!.

...

αλίν'1ΙΙΠιί ro "ΙιιΠιιί/)
01} "

....

αk;V1Ι ((πι; το ' Ά lJπι:/' Hί~ΙOI)

(){ Tίme·· ,ΤΟ!' /ΧωίΙ.πιιι ιπο
βιfJλιo "ΧΙ)(Ψι%ιί ΤΟ!' Xl)(j~tJ!I··.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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Η ρύθμιση της π),OIjγ"σης

3.

Ο δεύτερος στόχος του περιfXίλλovτoς διεπαφής ri\Vt να βοηθήσει το χρήnτη
(ixπε \'α κινηθεί με ε.ΤΗτυχία από το i\'(l τμήμα της ιχμΙΙΨΟΥής στο άλλο.

\'{/

του

ι'ιείξει JTIiJ; λειΤΟl.Ι(Jγεί (Vστε \'α πλΟιτΥηθεί ειr,.ωλιι μέ(]{( στους %6IIf5ov; της Ι:.ΥΙΧ1(}μο
Υής.

\'(1

ΤΟ\' βοη()ήοει \Ύι!1ιιωει το πεVΙεχόμnυ μεΤ01JOιιιιωVΤΙlς το σε εμπειοία. Το

πιο σημ(/\'Τικι) σε μια ιιλληλεπιr)ι){/στιχή εφιφμΟΥή πολυμέσω\' ει:,ΥΠ

Υ.{/Ι όχι

() (ϊ/.εδιαστής

()

χρήστης

ελι,Υι.fΙ τη σειικ1. το οvOμό. το τι ()ιι ()ει Υ,{/Ι τι Οα ιφnήσει

Σε μακιιοσκ.οπικ6 ειIι,τιi)o αυτό

afItIai\'ft:

• Να ι)ημιουΙΙΥήσοιιμε f\'U η'δωφέιιο\' ωξίι)ι - ή τουλάχωτο\' έ\'ιι ξεκάΟαιιο
- μέσα στο πλη()()(~)ιιιιικό υλικό
• Να δι"ι)οουμε (πο χρήfπη ι:πιλογές που \'(l του ειΊιτρt'JrIl/JV "να π(ιει ι)ΠΙΙΙ!

μοωπι'αι

θέλει και να κάνει Ι), τι θέλει"

απι) το περιεχιίμενr) της. Στι)χ!); ΤΟΙ) οχεδl(Lστή τι)!! πευιΙX:Ιλλι)vτoς διεπαφής είναι

• Να κάνιιιψ.ε την εμπεψία ιίσιι Τιι δυ\~πι)ν φυoικιJτερη
• Να πα(ιακινήοουιιε το χρήοτη, με ξεκάθαρες εντολt'ς, να "ζιίσει" την εμπει ·

\υ "αναγνωρίζει" το σάπημα τι θt'λει 11 χρή<πης ;ωι ιίχι το αντίθετο.

ρία.

Για

\'(1

\n το πετιJχει αυτι) ο σι.t:ι)ιαστής πρέπει να ενσωματriιιπι (ίτην εψψμΟΥιί

Α λλά πόση και τι είδους αλληλεπίδρααη χρειάζεται να ι'χει μια εΨΙΙΙΙΙΟΥή πολυ·

τους μοχλΟΙJς της αλληλειiίδ{ια(fης που θα μεταΤΡέιjιOΙN το διι'ίΥιιαμμα ροής που

Ilt'afIJv; AvrcJ

αν(lίπιr,(θηκε στο στάδιο του σι.εδιασμοι.' ειτί χάρτου. σε ''οντότητα'' με την οποία

καθορίζεται από το περιεχόμενο. Πρέπει

δη η σ,(ει)ίαση της εμ(ιΥο'ισης του περιεχομι'\'ου και η σι.εδίιιση της αλληλειτιιχια

ο xριjστης θα μπορεί να αλληλεπιδρά απoκτroντας έτσι εμπειρία.

στικής ι}V\'ιιτότητας της εφαρμογής εξαρτάτιιι από τους (Ι'Υ,παιι'ιευτικούς) στό

\v

έχουμε στο μωλό μας

χους της εφψμΟΥής και κατά συ\ιέ,πια
εί \'(1Ι στnά

()fJIf\'f; μετιιξύ

τους.

Εκείω που πιιέπει \'(1 π()(χπχΟεί ιι)ιαί
Tε(ιιt είωι το yεyo\,Ij; Μι δσο πεψσσότερη

αλληλι:πίδ(ιαση π()(χτφέΙ)(ΙΙ'/1ε στους χρή

,..-- -"-

-

Ι , :""'" -" I~
. "'. . .

(Πες, τι)σο πολυπλοκιίτε()() θα εί\ΎΠ το
π()(ιίί;iv

που θα α\'(ιπτυχθεί.

Για παρ(ι

δεΙΥμα η πλΙj(ΙΟ({Q(ιιακιί σελίδα μιας εται 
ρείας μπορεί

\v χρηnιμoπoιεί α.ίτλt'ς ftxcJ-

νες και λεζάντες δημιουο}'l.ό\τας έτσι τηγ
ε\'TWτιooη ΙJΤι επακολουθεί έ\'ιι ειr/.oλo

Eι%ιi\~ι ΠΟΙ' ι')ιιχ\τι τις ()Ι'\Η 

φι'λλομέτρηιια.

τ/, τl/τες ,τλΟ I((1101/; ιιτην

περωσΜεικ) ή πιο περίπλοκο πεvιεχό

εψφμογή "Ν((

με\'ο μποιιεί \Η χιιειιιστεί f\'U πιο εvέλι.κτo

I\rt /ιιιλο"

Έ\υ άλλο

προϊι)\' με

ποι' (J\HJrrt'9;i')I/Xt' στο πλιιί

σΧΥίμα πλοήγησης, που \'(1 εξΙ1(1qxiλίζει

οt(l το " πυOΊUΙίμμΙΙΤOς

πολλΙJ ι:πίπειΧι π()(ίι1βι:ισης (πην πλη(lοψι

·ΤΓ. ΧΝΟΜΑΘι,ΙΑ " τη;

Γ. ΓΕ Τ. (σι) το το ΕΙ!
Κ ιιυ,(χιλλοι! το

\

/995·96.

ρία, έωι
δουν

Ii/Ore οι χρήfπες \n μπο()(ιι,ν \'(ι
XOf(J βούληση πψιιmιίτψες ή λιγι1-

ΤΕ(ιες πληρoqυρίες,

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙΟ'/(ιιν ,τιιλ 1'ΙΙt'αωv

3.1.

Κtψίλιι(()

5: .Σχl'ι)ιιωιι{ίς

ΤΟ1' πευι{κίλλΙΙ\'1ιις ι)ιtΊτιιqιις

Ο προσανατολισμός του ΧΡιίστη

...

Η οΟ6νη ΠOI'πιφι::ι:'t"ι τη

ι)I,\'(ιτιίτητιι ιιτο χιιψιnι \JtI

Η πλοήγηση απιj το χρήστη μέσα στην εφ{φμογή μι.ι()ι.ιί\,/οται πιο ειr/.oλα αν

επιΜ:ει ποια περίο,χl της

αυτ6ς έχει στο μιιαλδ του ένα μΟ\7έλο του πιiJς λειτουυΥεί η εψψ/-lογή. {)ηλιιδή
π(ιια εί\nι η διιμή της ή ποια είναι η δι)μήποιι θέλει
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π(ι}'"/,ιίαμιιις απορίας ΟΙο'λει \ΥΙ

\n παΡ,ΙΙ\1ιάσει () σχεδιαστή;

(')ι'ι. Α,;() η/ν ηλtΧτι-.ι.n'ι%ιί

ωι} περι!*:ΙλλΟV10ς ι)ιεπα-

rμιr/,λοπιιί')l'ια

"(jm/ier''.

φής.
Έ,ΎHLιτλ(ί

μο\τέλο πλοήγηση; είναι ο
τρισδιά στατος

"Οτι,)ιΡτΟΠ, ι'ί\1ΙΙ π~/'()λo. (/v

χοl()()ς.

μπιιιιfon; \Η το πιιρι.ι/l(/ιιί

Έστω6τι

ΙΙΗ; μι πι ιιl,}.λιι;ιιί των

αυτ6 το

μΙΙVTt'λων 001'. Αν ,'>i"V το

μΟ\7έλο

%(ιτοιι(Α,Ιιιης. (/τιι)ιιποτε μ.π(/

χρησιμο-

υιί \Η

ποιεί ται σε

(J')I'V1j()(i

,)I'~ι;ω).()>>

μια εψψμογιί

5e}"mur PiIpen

πολιιμέαων που
πα()()οοιάζει

χρψπη εμψΗ'ίζετω το κάστιιω. τότε

θέματα φυτολογίας

σει τ(ιι'ς

και υποθέτουμε Μι

τι)υ ίδιι)ιι φΙJtοι) (11νΟος, φύλλα, κι)(ιμΠς. ..J, ει-ιV αν κι vrf}εί Π(Χ); τα πίσω θα πάυει

στην oθΙ)VΗ τοιι

[i\rlI

U

xa(JJiInJ; (iλλων cpvrιvv.

{/\' ο χυήστης

ιιιιιστεΙΧ1

- {)εξΙΙ1

Οα συ\Ύlvτή

αν ;α νιβεί κατοκ(ίριιιτ« θα δει τα ι)ιάψ)(χι

IIt'(JII

περισσι5τερες πληιχ)ψιρίες Υια τον καυπ(ί (ωμές του καυποιν. (ί\'t:Ται ΨΗ't:(χί
π600 διnr/.ολύνεται ο χρήστης ΙΠI/\, πλoήγηnιί του μέοο στα διιiΨ)(Kl rμιίματα του

~

περιεχομέ\υυ.

Οι xΡιίσrες των H{H(IJIOYfVV πολυμέσ(ιη', απ6 τα JT(XVTIJ βήματα που θα κάνοιιι'.
θέλουν

\'{/
Ίδια Kατηy αρlα
π. χ. τα φύλλα δ ι αφόρων φυτών.

\'{/ ξέοοιιι' ακρι!5ι:iJς τι υπάιιχει στο ποοϊ6ν και πού θα το β(χ)ιιι'. Έτσι γιι.ι
\'{/ τους εξηγούν τι ποι)κειτω \'{/
\'{/ δοκι.μάσου" ή \'{/ κά\'Ουν. Α υτ6 που χιιειάζετω fi\ut έ\'ι.ις ισοιι()()πημέ

τους βοηθήσουμε θι.ι πιιέ.;'[Η οι π(χvτες oθ6\'t:;

()ουν.

ως συωιιασμός ει.κό\'ω\' και λέξεων που αφεως εξι.ισΨiλίζει ιιιικετές ιx)Tιrι:ες γιι.ι

\'{/ είωι χυήοιμος. αφετέοου ({;,roφεύγετω έ\'ι.ις κιπιικλωμός ({;,[ό λεπτομέοειες.
'E\Yi; τέτοιος ιaoρρoπημέως ου\'διχισμός rrai\'fTιiI στη\' παΙΧ:ιπl.(\'ω ο()ιn'η της
ηλεκτ(χινικιίς fγΚV""Λλοπαίι'Jειας "Gro/ίer"

'"

!f()λlιμι'ιΚΙ
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Τα Ιι)ειαιί ιιnvrt'λr/ πλ()ήΥηιτης βοηθούν (ΙΧπε

() χρήστης

\ '(l

μπορεί να lf(JonαVf1-

τολίζεnιι ατο εoωrερικ6 μιας εΨΙΙΨΟΥής πολψι'οων επειδή δίνουν μια ιοχυΡlί

της ευρύτερης ΠΕριοχής που βρίιτr.fΤαι η περιοχιί του Η'διαφέρο ντος μας. Έτοι
π(φ6λο που %oιrrijIf

/16"0 μια μικρή περιοχή οε Χιiθε οθ6\'η. βλt'Jrοψε με το μάτι

αντίληψη
του χ(Ορου. Όταν κάποιος ι;'χει ~IΞ~~~~~~~:::;;~~
του μ ΙΧΙλοι) μας τη σmυλιχή [1%6\'α της περιοχιίς σv\'ι'ιtΌvrας υπ6 μορφή παζλ
r1lJλλά{k:ι με το μ/χιλΙ> του το σιnnλΙΥ.ιί
r,iιoo , Te ~t Ι ."" . Ρ
1*1 (ίλα f(l Υειroνιχι) xoμμ(ί rια, ΙΤλιιμυ.τίζονως στο μΙΧΙλιί μας το σ/.fι)ι (ιyραμμα
τρι)πυ λειτουργίας ενι)ς (1!}(πήματος του

είναι ειr,ι()λιίτε(J() \υ χαταλι]βει χω τι)

«για rι:; » που υπ(ίρχει πίαω απι) το περι-

:!ΞJ Pr'rntwyΤι!!)otlnόι!>ηΑ-l;'
~:=" Ii>'n~'

~':'~(~",«I

πrιtχfJι:ί ι/ε το ιIl';t;'()It({I%ιJ [υ:ιι( ΠΤΙVΣη που βλέπει κάθε φψά κιιι μια

1.... ,.....

λt'ίο Η) pι:rciJrιJ. μΙ.' i"Vl:I (ι;τλιί

P_~..

...~ .μ....,.".-< ..,
"'~ "Il""'-V' -< ..J
"', L"Il""'-V'-< ..,

βιiλλιη' ()ιεπιιφιίς. ακόμη και στη\' πεοί-

Σrι~ ΙΨΙίψο;'Ι.'ς ποl' lj()IΤVUVl:(

ι)ιιιq:ορετική πτιrι.ή τov. Έτσι ο χυήστης

σι 'Ι~)I ~ισμ(ί ,ίλψαί 'ων ηιψ.ινίtε μπoρεt•

\'((

v",'

Πί"--'Ι--'flεψει με

/Χί

ση την υπ

ό

-

rra η οΟ6νη "HecerιI OιrιJ.I " ποl' θεση ότι "αφJύ το άλλο ι)ούλευε i rat
. " .. ,. λ '
" ,ι
()ίνrι πι ()ι,\rιτιίrηrιι στο χιιι/(πη Τ6τε και ιιυτο lJU (J\)U ευει α\'ωιΟΥΙΙ. ας
\Η '~n . οε tIμi%{!ITVl:Jι/.

IIt-tUL

το ψάξω".

και

~::.:,;ι,.
L...........
L"""

~:;::Π:~~:~
""~ 'Ιn,..,.".-< ..'

ρ,...ι.,

rις ()Jjoit'; ι'χη .Τφ'ίοl'l. Κ(ίνο

δ(x)μOιJς μιας πι5λης. Το μοvτt'λο πλOlί

νως κλικ οε μιυ υπ(ί ιιι'τι'ς τις

Υηση; εί\nι αυrιί της
aG(Xlq;roΤOY(Xl

OIII%{!,"Vl:In; () Xt)IJarIJ; μπιι%ι

το" πλΙJ\tJu της εφαρμογής.

Ηι.ι. , ιι·.. ι ~.~ ' ιoI ~'" TIC

~.~"".ι ~~1'OOoO

στης μπορεί

ΤIι. Hί'~"','7" ~ ('>I 5:<.

\ '{/

3. ':':'" Bo:::-Gn.t [:wkA~ ...~
3,1, ΤIι.I.ο .. OΙ'V,I1I"6

'

Ι'\ο".-ι.., ι,,,

υπηρεσία που

u.. I-I.a, Ε _

προοφέιιει η

τlι

Hypercard. το

~,', n . l!ινν ~ ,, -.-:t1 -..- ~ !I<d . Ι Η1 """"ι.-;

πρι)γραμμα

φωη;

\'fi πα ιι' (/1 'τιί. Σrφ' tΊ%ιi\rI μω:

συΥΥραφής
της εφαρμο 

qvti\'!'rm t'ω πιιριί,")ιΊγμιι (/Ι'nι;
γιίς. και πατιίιvτας

rIJ; ,)ιω)ικωιί(ις ποl' έχη

\'(/ εμ({αι'ίσεt

εψΙΙ!μΟΙΠΕί 1m/v εψφ
ιω;'η

χ(ιησιιιο-

πσιησει μιιι

..~., •• Xrι.ι. Ι:ct", Λ :",.... 10..
~ ,., T~._,.".-.' τ ... ... ,~:1-ι4 Γ.. "" 'ε'

R eιe nI ( στil ι

rerseu.s

~.

21, ~ψ ..... nςι"': ... bcn
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_'" Α
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:.ι.ι, 1".l..>nό=",
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Στην εξαι-

'
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:l,;I.

~~:~.<f>.

Πάρτε, Υια παράδειγμα. ένα χάρ τη με

rις 42 rελf,'rιιίl'ς ο()δν1'ς (IΠιJ

n:~x 11f· Ι

CI ~. I, _" ~.~.> ut d .. ,,,,""w( _... . ( . . . ...... . ~ .. < l, ~ .~._
"'':'H~",«I

"Command + R"

ατην οθ6νη του αε αμί;φυναη

--''''''':rι~ς τελευταίες 42 οθόνες απι) τις οποίες tjn πειιά

·OPtrseu., 2.0",

σει . Kίιω vτας κλικ σε κάποια απι) αυτές μπορεί \'α πάει

κα τευθεία \' σ' αυτή. Η σημω'Τικιί ιιυτrί δυ\'{/τότητα δί\ιει στο
χιιήιπη μια ε,"[()πτική ω::ιj\rι τω\' ΠΙΧ){1(ύ;ΤΙΚΙίιν του ()ιιιι)ιχψιί!\' μέσu
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Γνωστι κές ταξινομίες κα ι ι50μιί των εφαρμογών

3.2.

Π(Ηό τη δομ ή : Απλές οθό\'ες

πολυμέσων
Το ποια δομή Οα έχει το μο\'τέλο πλοήγησης που Οα ()(){)εί στο χvήστη ι'χει

\'{/

Οι δομές μεμο\'ωμέ\'α)ν ol)ιΗΥιΙ\' ΠΙiOOVΣιάζO\'ΤΙil ιπο χρή

κιινει με τους γ\'ιικττιχούς στόχους της εφ{φμογής και αυτοί έχουν niιoσr)ΙOVtarci

οτη ως μια σελίΜ ·κιΧρω όπου συμ!iιί\'/oΙ αυτόωμα όλη η

ε.πωφΙ{XΙJς (πη σ/.ειVαση του πεvιεΧΙJμt'1\ιυ. EπιδΙΙι'Tιa:ι δηλαδή απλιiJ; να προσδιο·

διΚωη. Α ιπή η σ/.ειVαση επιστρέφει το χριΚπη σε ένα κεvτριxι)

ρίaει κι1,οια ίνωια ιί να α\uπτιίξει την %ριrικιί σΑt'ψη:

σημεί(ι JIεTIi απιί

XIif)I;: δι)(iση.

Ο χρήaτης &ν i;χει !5ιινατιίτηrες

Σχετικιι με τΙ/\' πoιιί τηrα της ΥνιiJση; που αΠΟΧΤΙlΤαι απ(ί τους μαθητές/"/.ρήιπες

πλοιίΥησης ιr.:nίς της σΙJ}'"Αf:.Αρψt'νης οθι)νης. Η σχεδίαση

έχουν προταθεί διιiψιρες ΥνΙιΧ!τιχές ταξινομίες. με περιοσ6τερ() γνωστή αυτή του

απλιι)ν oθcn'ιlJν παραλληλίζεται με το Π(Jι.ότo επίπεδο της

BIoom. που καταηίσει τα ωτοτελέοματα της JIrieηoII; σε t'gt κατηγορίες.

ταξινομίας του

BIoom CΊπoυ το α"(JμΙ;;"cJμενο απoτέλεnμα

μάθηnης εί1'(JΙ απλιίις η α\'(Jyvιίιριnη και ο πιιοοδιοριπμ6ς
αηιχειμέ\'ΙΙΗΙ, η'ΕΡΥειών,

E\f\n/(v\I

κλπ.

Στην 086νl1 που εμ({'{Ηιίζετω παρακάτω το ζητούμηn είναι

ο χιιήστης \'(J (1\'Uj'\'Ιύ(ιίσει τους (}ιάψιOOVς n"ιπους ιστιοφ6-

.. Οι l'πιφΕΠιίμl'"ι'"ς :aνιμ,nς

(ΙΙ:ιΗΙ κά\'οντας διαι)οχι.κά κλικ σε κάποιο πλοίο της κεντρικής εικ6\'11ς και στην
OωμΙiιJία του οτο πεVΙ()ιiJ(ιιο.

τοι' χιJι~ΙΤ// οε μια ιψιιηιο;ηί
πολι'μι'ιι(ι)ν με ,ιι:ιμιί ιιτcΑιί; ο{Χί·
ν,/ς.

Η )1Ι(ικπικιί ruξιψιιία

\u

Iill! Rloom,

αν και έχει δεχθεί πολλές κριτικές. μπορεί

VIcIθεr1}ci ως ένα /ιονπ'λο που παραλληλίζει τις έξι γνιοοτικές κατηγορίες με

αηίστοιχες δομές πλorrιηnης f({«U/ιoytiJl' πολψt'nων (R αs.s,

1993) 6πως rαίνεται

στο ιJ",(ιίμα. Α\,(iλΟΥα λοιπόν με τους Υνωπικούς ατ6χους επιλt'γουμ ε χαι τΙ/\'

unioτotlII ι'xJμ ή πλοήΥησης,

γνωστική

δομή πλοήγησης

κατηγορία

εφαρμογών πολυμέσων

1

ΓΝΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΟΘΟΝΗ

2
3
4
5
6

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΟΘΟΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ ΔΟΜΗ ΟΘΟΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΟΜΗ ΟΘΟΝΩΝ

Α

ΔΟΜΗ ΛΕΩφορογ

IΟΛΟΓΗΣΗ

Απλη οω\1/ ΠΟI' ιιτιiχo Εχη τ//ν
''(lVΙI;'1tII(JIU!/ " . Ι lιι()ι'ΙΙΧΠ(ΙΙ
rιπιί την πο},ι'μωιγ.ιί εψφμΟΥ'/

·'1ίι ;ΙΙt{)(i!iΙΙΙ ΤΟ1' ΑΙ;ΙΙΙίοι'" ποι'
ω~ι.,rι~IΙIHΙΙΙ ιιπιί τ//ν IlοI'Ι 'Ι'

Ας ξεκινήσουμ ε λΟΙΠcJν μι« ξη'iιyηnη /Πις

(J\'(JrrEocJJIn'E; δομές πoλvιιέαιιη' επι 

κεVΤρώνΟ\'fUς την ποοοοχή μας στις δυ"ατ6τητες πλοήγησης και /Πα γ"ιοοτικά
xaOfιxrlj{JtarIiILt τους,

Αναγνωρ ίστε τα ιστιοq:όρα :

Λόβfρ

M:tdQXO

Μπ ρατσέρα

Μ π ρ ίκ ι

τrtψl%,/ 2.Χo}.ι;ιιί 2.Ί'JLΨ((~!/ μΕ

Σκοιινα

Ιί! '\'[ιινιιιτι;ιιί υχο}.είο το ΕΙΙ, \

ΑλΙμοι'.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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Λειίτεριι δομή: Γι,κιμμική παροιισίαση οθΙΗ'ι/ιν

Στη γραμμική παροοοίαση

oOO\'fnV ο χυΨπης μπιψεί

\'(1

χη'η()εί κατά

ιιrr,ως μιας δωί)ρομής ιίπο(} παρoιυι(ίζovται διαι)οχιχ(ι διαψιρετικiς

ofl(j-

νες. ΤΟ περιεχιιμnn ;του παροιχιιιiζεrαι σε αυτές τις οθιίνες θα πρέπει να
εξελίσοεται βήμα προς βιίμα ΠUUΟVOΙΙJζΙJ\'τuς f(l διιiφoρα (Πιjδια εo~)ς

rαιvoμt'ι'Ov. μιας διαδιιωπίας. μιας ιnτoρίας. Η δομή αυτιί αντιστοιχεί
σro δεύrερo επίπεδο της Υνιοοτιχής ταξο'Ομίας του R/oom και το
α\'αιιηύμη'Ο μαθηπΙ(1%6 ωroτέλεσμα για χιίποιον που θα την παιΧ1-

κoλoVΘήσει ri\ttt \tt απο-

κτήσει
την ικωύτrιrα \'((
ευμη\'εύει και \tt εξη-

Στην εικ6ι'α αυτής της σελίι}ας παΡOVΣιάζOι'τω όλες οι {kισικές OOό\'f; που εμφανίζΙΗ'ΤΙiΙ
διι1ι'χιχικίι στο

CD-ROM ''Ο λιιγός ;ωι
Living HO()Ι~. της
R ιmdom hσu.'ie / Rroderbund Company

(1ft)

οποίο δραματοποιείται

() yνιιnrι5ς

μ ύθος του Α ιοιίιπου. Α γ ο ΧΡιίστης

~Ξ~~~"--~::~"

~;;;~~~~~!~; λ,!::, IH":Rl
ι:.h Ι
"

η

χελιίι\'(ι" της απρ(ίς

επιλέξει τηγ παθητική ωφό- -~~
αση του μύθου

γεί.

(πλή
κτυ()

READ

(ο

ΜΕ) τ6τε η

εφαυμογή
ι}ί\'ει την

του

Dm'C/T6-

τητα \tt κι\ιηθεί μ6\'0

({Trr)

μια

006\1'1 προς

τη\'

επόμενη ή τη\' προηγούμενή
της.

Οι (Χιιιι;ιέ; ιι(χινl,'ς ποl' εμψινί

Η δομή ιJ.πλιVν Ι:ι()ι:ΗΥ':,,' κιιι η

ζονπιι ,)ιl/<)οχι%(ί , πο ιυ

"The

Hare "

(ο λΙι:'tJς %(ιι η χελιr'ιvιι)

της iίEιιιιίς

ΤΜ0ί., ι: iJnd

Ihe

ΝΟΜ

LMng

,5όιμιί Υυομμικής ff(l(J( IIJQίorJII; ι ι(k nYιίγ
εί\'ω απλά εκπωδt'υtι%(l oχήμαrα j'fOIJ βυ η

ΙIook.\', πι;

θοιΝ το μαθητιί σε π(l()οδειπική μιjθηπη. Α υτές οι

UiJnoom hnU$t: Ι HmιkιtIund

απλές

OImρan; ΟTl! oπoiιι ,\ιιΙ/Ιιαο 
ποιείται

() ;11\ιιι ιrιiς /H:'fx,;

Α ι/lfιIΠΟIl'

ΤOI'

OOIIt';

δεν πα(lοοοιάζΟΙΝ σε σηιια\'Τι%ό βαθμό το

κVρto χαραχτηριστι%ό των υπερμ έσων. την αλλιιλεπιδοαστι%ιί

"

Dm'C/T6rIIra μετuξύ του χιιήστη %αι της εφψμΟΥής.

Α vι ίλι'(ιι/-(/χει)ί(ιοη εlj'(/{!JΙο'/(ιlν .τιιλ 1'ΙΙt'αωv

Κtψίλ ιι(()

Τρίτη δομή: Γραμμική παροιισίαση οθιη'(Iι,' με δl)1'ατ6τητα αλμάτων
Μια τέτοιουεί(')ους ι'χ'1lή επιτρέ..πι στο χρή-

5: .Σχει)ιιωιιιίς

ΤΟ1' πευι{κίλλΙΙ1'1ιις ι)ιtΊτιιqιις
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Τέταρτη δομή: Ιεραρχική δομή δέ,'δΡΟIΙ

.. ..

Η (')ε\'ι'}ΡΟε/(')ιίς (')ομή αντιστοιχεί στο επι:πει')ο της α\w.οοης στη Υνωπιχή ταξι\'()

(ίτη. εκτι>ς απΙ> το να ίω't:ίται Υ(ιαμμΙΚΙJ

μία τιιυ

απΙ> μια οθ<ίνη ιπη διαδοχική

με"ο ι:πιλt'Υο"τας κλαδΙΙJ και παρακλάδια

της. να επιιπρt'ψει σε

ΧΡιίοτης α\Ηκαλύπτει την πληροψιρία της εφ:ιρμΟΥιίς ακoλouθroντας τις δικές

i\'(J κεντρικ6

του επιλογές και έχει την ευ/.α/ρία αφε,,6ς

R/oom. Α υπί

επι τρέπει (110 χυιρτη να εξευευνήοει το Υνωπικ() αντικεί

aIJIIqxO\H με

τις (l\,IJy,α;; του. Κ(ίθε

\v σιrr,φί"ει τις πλι/(/οqx:ιρίες που
και αφετέρου \v κιι'είται κατακ6ρlXfX1

σηιιείο και

{)ι..ιίιτ,ωνται στο ir'Jιo 0()ιζ6vτιo ETriπf/XJ.

από

aTr6 το σύνολο προς τα μέρη του r.ατα\'Οώvτας έτσι το σύ\'Ολο του ι'λικού.
Για

\v

μπαφεοθεί δμως οριζ6\'Τια ωτ6 έι'U σημείο προς ιο'ιυ γειτονικδ του θα

}\V/ π(l(Ι(ίι')ει;ιμιι ;ι)(ιμμlΛή~

π((ι)()I~lίaσ1l': Ο(Χ)\\,'lν με ι)ι'\.η
τιίτητιι (ιλιι(ίτων ωτιί ημ'ιιΜ'κτ()(ιnκιι Ι';'ί(Ι 'κλο,ταί,)nα

Gm/ia. Τα %irot\YJ {ιtλη πιφι:lΙ'
{/(( ίζοιιν τις ')Ι'1.1ιrι'ς r)((Ir'\J(JIIt';
,ίοι' μ,Τ(/ίΙl'ί \Υι t.τιλέξtι

πυέπει πρ(vτα ΙΥi διιiσχίOt'ι προς τα π(ίι'(v ιjλη τη (')ιαδρομή απ6 το σημείο που
Ιχιίιτ/-εται μιο'χρι

() χυιι·

(/Τ'l:, fV(,j τα ;ιι:ιλι ίζιιι (!ι.'λ ιι ,κί-

χωl,v ως πιtι~ί')H;ΙΙΙΙΙ μια
σι ~r"ιΎ.j..ιψιΎιι ,)(( ιιx~ιμ ι;.

\'11 οt!\'(Lι'ηίσει ΤΟ\' κοιω πρι5ΥΟ\'() του σημείου που βρίοκεται και

του σημείο!} που ε.πιθυμεί \Η JiIJft. Γιιi \Η αντιμετωπιστεί αυτ() το πρ(ιβλημα έχει
προταθεί μια τροποποιημένη ι'iιιμιί που f:1flfQt'JiEι και Oυι ζ()"rια κί"ηοη.

oiiIII

Στο {/Χ1/ΙΙΙΙ ιnnπιιριιιτ(ίνε

τω μιιι ι)n\)Ι}ΟΗΙ) ΙΙ; ι)(ιμιί. Τα
Υ(().ιίζιιι β#ιι ,)είχωιψ την

αυτ6

\v επι

ιtμΙΥ1/,)n~ΧJ(J<ΊΙ)ΙΙ')(JΙΙΙΙ. ΤΟ

λt:ξει ι'να άλλο

ΚΙΤ(!Ι ιn βιλο; ιΊΕίχνπ tιι ,)ω·

τμήμα ωτ6 το

,\ι()μιι ΠΟ!' πρέπει ΙΗ ΙΙΚOλO!(Jη

σύιηλο της Υραμμικιίς

Οεί ι"ί~πl' (/πιJ το ιίιιιιεio Δ2./. /

διαι'ι(}ομής.

ΙΗ πιίμΕ{/ΤΟ Δ 1.2.2. Τιι;φ(ί·

onrI εί\rιι Γ/.EίVΙΙ JrOI' έχι)! '\.'

Η Υραμμική δομιί με άλματα

.τι/(),πtih'{ ι,Ηπε ιv/ επιruέπl'πιι

αντιστοιχεί στο επι:πει')ο της εqxφμο
Υής στη Υ\'ιωτι.κή ταξιωμία του
Είωι η ΠίκiJTη ιτι.ει')ίαση στl/,'

/3/oom.
οποία () χρή

(ίτης t;χει ΚΙJΠΟ/() (ίημαvτικιί βαθμιί f:1fιλΟΥής της
διαδρομής που θα ακολοιi!ιΡει. Ο Χ(JΙί(ίτης καω\nεί
οΡΙΙψt:νες πληροqxιρίες οε μια ι)ι αδρομή και εφαρμΙ>ζει τα (ίυμπερ(ίσματ(ί του σε

κάποια άλλη διαδ(}ομιί την οποία επιλέγει σι'μφωνα με τα εωιαφέοοnά του.
Στην εικCΊ,υ παροιχιιάζεται μια τέτοια δομιί που ακoλoιiJείται σε έ\'α τμήμα της
ηλΙΟ7.Τ(ιο"ικής ΙΥlωι'λοπαίδειας
τές διαδρομές που μπορεί

\v

Gro/ier.

Τα κίτρινα βι'λη παρoooιάζoυv τις δυ\'α 

επιλt'ξει ο χρ,μπης. ενιο τα γαλάζια {3t'λ η δείΧΥουι'

ως παρι'ι(')ειΥμα μια σιrr/.εκιιψέ\ιη ι'ιιαδuομή.

1/ οριζ(ίντιιι Χίνψιι μΗ(Ι;Ι' Μν
με).ι,ίν ΤΟ!' ~πι.ΤfΊ)()! ' Ι '.

l/oλl~ lι'αι
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ΠCμπτη δομή: Λομή δικ τιlσιι

τι,.; fJί(~lη,lς: lιtλί·

i')(l; πιιιι(!r ~ lι(ίtJ-Ί(ΙIIIΙΙΙ Πι_Ι,
ι/(ι,.ΤΙΚΙΙ,)ΙΙ/,\ΙΙ:IjΙΙ/ μιΊιιι ιITIt\'

fΙP4IIIO;'1I I'~neu~ 2 loΙ ' /11/11
πωfll/ΙΙΟΙ' ΤuΓι \. IΙ l1jYΙΙ'fΙΙι;'Ι/
1'ι:l)(:υ\ ::αί\'"ιι~__ το

πινιΙ-ΙΙίiJ.o\,

1985 ΙΙ~'

fl.lpemlrd ;'ΙΙΙ

"Π(l;'Ο;1ιπ~;ς \1iICίnΙ() ,h. 10

I IJl!2 tϊιι')ιί()lpι~' οι (Ί)-Η ΟΜ

Λόγω της μι,γάλης

ir.ruaTJ; OΤIj I' nfλ1 I'η που i'.lπι.ιλαμβά l'εΙ ιι πλ.ήρης και σε

του

ταξικ ιίς i'.lIτιιl'Oμής. Μια λύση είναι

μπορεί 1'11 ιξερι:υl'ήσει.

l'(l

υπάρξοιll' πολλά

miJTa'>u με " IOO0lIi'. i;

Στη δα-τwχή ι)ομή ι)ι:"\' ιι,τάιιχι:ι ιι"(ιαρχική αιΗUΙ'CΟΟη

rn

y.at

ο χρήστης

ιtιτι) /ιελι'rιι α ,'τιχείμΙϊ'Ο μεσα ιι.ιτό μια ΠQ/χιλια διαδ(lο

μιό,'. σύμφΜυ με ης επιΟι'/.ι ίες του

λιΧιιι που πεΡΙO(Jίζει τηι' τεράστια διάχυση οε ,τ"λλές /χλ>l'ες

οι δι-αμεύοεις στηl' πλoήγηaιι που ιιπιίι.ιχα l' (ΠΙ1 ΠΙJOIr:vύι.ιn'{/ επίπεδα. Ο χιιήστης

-

υ,τομε\,ού

ril'(l!

i'.lII. τις ωυΥκες του. Εδιί) ι)ε\ι είιαι αιυγ-ι'.αίι:ς

ωιrή ποιι ΠΡΜεil'εrαι (πψ εψψμΟΥή 'ΊVilfUre " Ι)ΠΟΙ} yi l '!:TIlI 'ΤΙJιH1Πάθειιι 1'(1 (bTεt 

Υ.α).είται

ΚΟI'Ι(1τει: σε

σlιl'δεσμο χαι "Ι Τι1 αυωΙΧίοι:ι ()IIJIΙOIl(JytVI'TU; το διχι) του Ο"/.ήμα lliTεQ-i'.LIJIt1nII.

(j(Jo

το δlllYπιίν λΙΥΙJτψες

()(hJ\'fi;

ιι ταςιι\)ιιηaη τω\' εμβίω\' ιί l'τιύ\'.

,"

(ιι).ιι)ι ι rιro ,ι\ιιtι)Ι Κ ΤI~ )

"

( 11 11 lΙ.peπ.Ι:UΙ. ιu/ι \. eduj).

συλλέξει (11()ιχι:ία ι/πιJ ι)ι/ί(f'ο(..ιες πηγές. παιιεωμειυς από σιίι'δtυμo σε

()

t'i \lf/ I τα o \~ίμιιrιι των

t1U;

''πΙΙΙJ((ytOytJς'' που

\'{/ δημΙΟΙJ(r

Ύεί μια προαωπικιί Ο{ΙΥΙJ ΙΥV/JΙ/ ιι)ει ιJν.

Στο αΧιίμα της tπΙΙμ εvης lπλίι)ας ΠΙΙ(ΚΙlΧ1ιι ίζετω μιιι ποοοωπική διαι\XJμlj
στην εψιρμΟ Υιί Peγseu.~

;.1'; (1; ,)ί.;τ).ιι (/Τα ((ιιχι'ίιι

Χρrί<πης ι)ικ! εξεΙJευ\ψιx(.ί, είl'uι

συνταιριάζει τα ι)ιιίr{'Oιη (πιιιχεία (πιι oπoiα JTL·QIιrγIiina, με συι'f...1"fια

.,

ι 'πιφχn κιιι ιιχπικ η

l '(l

Κατά τψ πλοήγηση

CΙΑSSIFICΑηΟΝ

πιιιtιι/lιυ YIJJe κω ιι,τιί το

Οι

Rloom.

I.ιlJ6 \'f; που {kι OOI1}1JιίI' από τη οίζιι του δi"\~\ΙOΙI (ΠI1 ι)ι(.ίΨJ(J(( Υλάι)ιά. Μι α άλλη

,ΤΟΙ ' ,')ιιιriIJπιιι ιι"τιί το ,, ((\ 1·

/995

Η δομή διχτιΧ)υ α l'Τι ιποιχεί (πο επίπεί)ο της αιMJεoης /ΠΙ/ "Υ\'(t/Oτιχή τα;ΗfJ/.ιία

βάιkις απεικό\'ι.ση μιας διϊ'δροειδούς δοιιΨ;. ι'ιιιι.ι ωlJ(η.1>ύνται π(lοβλιίιιιιτιι χωρο

JIt'aa

2 του Παι'/:Πι(πημίου TIIlts.

Από το κεντρικ6 μnυύ (αρχείο:l'erseιιs GlItewilY (2.0)) fJTIlt'yovIIt: το "Hi.5tOriCilJ
Overview" Ι ι Ι το οποίο μ/ις JT1rlrιil,/:! στο wτoμι"\υύ που βιιίσ/.εται στο αρχείο
Hisroncal Overvie w TOC . Εκεί επιλέγιη'1"ιις 'Άtιack οπ Melos " 12/ π"γrιίιυυμ t·
στο αρχείο HisroriC'J! Overview όπου περι γράφααι 1/ επίUΕση των Α Οιιl'ιιιων στη

ιφΧΗ(ι) ν (ί,ίως ιιι 'τιί I 'JτI rl~-,i()·

Vfl/i ιlfO MIK>inIrι,h.

Μ/ίλα AπιJ t1U:i (ι1'(lζιιτιtllιτας τΙ/\' πηΥ'Ι /1ε αιιχαι'ο χείμηn ΠΙ μααφεριJμαιπε οτο

---.L

αρχείο

Thukydides ΒοοΙ: 2.

ΕΥ.εΙ επι λi~) ιψ ε τη λέξη «Χίο...,. και τηl' α ,uζιιτούι.ι ε σε

όλο το ει'ρος roυ αρχείου .ιτqyrJίI'flντας οε ορωμέια σημεία του

14/. Στ""

τελευ

,)ι-'ωΩ"Ηι)ης ,')ιιιι ιι μι' τι , κιίκ

/5/ i'.at έτσι μααφε
Anmysis όπου WΤ{ίιιχει η α ντίστοιχη u lilloo,l.
Από tr.ι:ί χρrριμoπαιιVι'τιις τφ' επιλΟΥή "Relilted Tools" 16/ μεrι:ιιτηδoύμε στο
αρχείο "Greek \Vord Sellrch'· /),τιlΙΙ ψάχ,nVΜε γι α αl'{/qυ(JΈς στη ιιίζιι «Χίος» οε
όλο το έργο του aJιr/.t~Vj)Ij. Επιλι'Υοιιτας μία ι.ιιτι) αυτές τις (1\'{/q:ooi; Ι 7J μεΤιιφε
(κίμαστε στο αοχει"ο ThIIkydiι/e.~ 1l00Ι: S. ΕΧΕί xvηoIμOJT"HiJVCa; το μεωl:Ι πλοήγη·
σης 18/ επιστρiqυυμε στο κtνrρικό μι·ι\lιί (110 ιιιιχείο Peγseu.~ Gareway (2.0). Ειτι ·
λέγovτας το εικ( )\'ίδιο Ι'ΑΙ!ιι{ ' 191 φr(ιlnυμε ιπ() αρχειο Atlil.5 Ιπι/ex. K'J\'()vτll;
κλικ στ1/\' περιοχη πο!) μας H'f)lα(r{vn Ι 10/ ΠIjΎιι{\nυμε στο αρχείο A r/,ιs E!e viltiOf1
- \Valer 500 I/JS όπου ΧΙΙψ1ψoπιιι ωνrιις το τοπικι) εΡΥαλείο (/\'αζήτησης /;"\'Τοπι 

κn~J χι~'ιμιι (/ III, Ι,ίΙΙι)ΙΙΙrιί τη

ζουμε τη Χίο ιπο χιΙιι τlj. Απι) εκεί μΠOΙJιιι~ιε με χιιι;σιι του τοπικού εΡΥιιλείου

(>Ιψ ι/ / ΙΙ' τον ;ιλιιιιικ(ί τι)(1πο.

πλor!Ίιιoιις ιπο χάιιτ,l

..

Γιης ,)ι /ι)οχι;ιl'ς:οΙ1ί\1-ς: ~~~~[~:~Ξ~~~-:ΙΑΙr~~~~~~~~~~J

.τοl ' ιι νnΙΠΟΙΧΙ!1 '1' ΙΙΙ· Ψll! Ο!Ί-

πη')ι ι IJιίOιιι,; ιιπ6 την ιψφμο(1Ι ,ίολ ι'ιιι'ιι(ι)ν ·'NiIΙU rt:··. ιι

ταία θέση ζητάμε τ"" /ιΙJ(JqολΙΙΥικιί α ,'ι:ίλ.υσ" της λέξης «Χίο/.»

ρόμαιπε στο αρχείο Morp/IologίcaJ

((lQxείo:All<L\·

1111

Ι'1 μιταβιιύι.ιε σε άλλη περιοχη μεΥιtJιhυ\'Τάς τηι'

Elevarion - \Varer 250 m.~).

~~~~~JH;SI'''~'' Overνiew TOC
5-23
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/ /ιJλ 1'ιιι'σα

Έκτη δομή : Δομ " λcωrrορο ιι
Α υτού τοι} ειοοιις ιι σft.ύiαση αποτελεί έιu μίγμα απι) rις ΠΙX)/fi'Όι'ΙHες. Σε μια

Το ΠQf'ιβλημα γιιι ΤΙΙ Ο"if;ύιιιοτή roυ πqJfβ(ιλλΟVfος ei\'UI \'(1omfh'oεt ω ,..uτι:ίλληλ()

τέτοια ΕψlΙJf.ιοΥή πολι"έπ(ι,l\ι υπάρχουν rιιrjturu με ι)ια'{'ΟΡεΤικές δομές (Υραμ 

σχήμα πλoιΓtιιnης για γ.ι.ίΟε (JIrr/.t%QIIIt~'IJ εΨΙΙΙΙΙΟΥή. εilι λι'yo\'τας τη Olοοτή άψή ή

μική. It{J(lQlIYorj. δικτιυυ... ) ;του επΙΚOΙ"ύ\υύv μεταξι, τους μιπω της λεωιι:όρου.

το αοοτό πmυιχιαμό OOΙIfV" πλοιίγl}fιιις. που θα

Εάο α\tιμέ\nuι «.ίτό το χριίσrη \tI εκτιμήσει \'έο υλlΥ.(ί με IXιrJη αυτά που ι;'χεl

(απιιιι)ευτικ6) σκοπό του. Για πα()(}δεΙ Υμιι. ιι\' ο στόχος εί \'\1Ι \'\1 κατιnΌήaει ο

jI(iθει. κατα\υήσει. α(αρμόσει.

χρήστης τη δομή ωυ ζωϊκσύ {Χισιλείου τιί τε θα JT(JtJ'7ft \'\'t XUΙΙOIJIoJTotIf]ci μια δε\'

u\'w.ooft ΚΙΙΙ οm{ltΊιει .

roll

επιrρέψει \'\1 πετιrι.ει ων

δροειδής ΟΟμήπλοήΥιισιις. Α ιιη; η λ ύση ιΊμως προϋποθέτει δη ο χριjσrrις έχει κατα
κrιpει το π(κΜο επίπεδο της }'1y~ __πικής ταξΙ\Υψίιις του

B/oom και εί\'\1Ι σε θέση \tt

(Ι\'(/}'1Υύ(ιίζει τα ζιαι. Αν ιωτιί ι)ι'\' tI1χιJει (πχ. ιη' ο χιιψπης είωι κώroιo πολύ
μι.κ(κ5 Πl1Ιι)ί) τι>rε Οα ,7Ρέπι;ι \Η α//νιιπι:ίρχα πιιικ:ίλλιιλα με την ιεΙKlρχι.;~ή ()ομι; και
μtli ι')()μή ιιπλιι)\' οΟονιίιν ι)ποιι ο x()/~πης Οα πρέπει \Η μ άΟει

\'(1

ω'(J)'\fύ(!ίζει τα

ζιΟΟ. ΕΠlJTλ6J\'ι.ιν (ι οτ(/χιις I;Τ(l\' Η1 "ζήοει" ιι χuήοτης μια εμπη ·
ρiα οχεηκ ι; με τη ζωι; τω\' ζ/ι/ω ν τΜε η ε((YJU/ΙΙΙΥή
πιι).υμioω\' πο/) θα το ι:.ιτι r ιίγ"/.α\'t"α rπιJ &ι

ιιικιοχ ιχ ή 6ομή

lίτιι\' μια περιπέτεια με εΥ..παιδευη·

(Mv6Qo)

κούς Ο"/.οπαύς

δομήδικτΟΟυ.

α:τΙή; 08όνη;

δομ ή
Ύ(}α μμ ιχ ι)ς
Σχιιιιιι Τικι ί ι\ιιί:'Ι.ιιψμιι μιας

,)0/111; λlΊ'ιq;:~)(,ι'. 1f (iιιιιικι/
ι'Jιιμl/fΛ,ιι UtIΙΝΧΙΚΙ/ (ι)ι~t\ιιι)

n"j ΟΙ'V1,πιίΙ'ΧlΊ ΙΗ' ι')(ΙΙΙ'l ιιπλιις
ο(JιiV1ις, ι)ΙXTΙ~)I ' χω ;'ιIιΙΙΙΙΙΙΚ ΙΙ
πιtι \ )!γιιΊιιιη Ι ι(k)\',I\'.

(edurainment)

με

Κtψίλ ι ι(()
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ΕΙΚ()\'οχάρτες

Για \~} διειr.ωλι,,1JοVv οι χρήιπες, συΧΊ'(1 οι

aVXIxt'; οι1ιίνες

που οδηγΙΙΙJV πε

τμήματα του nCQtElOIlt'1,'Oυ aυvrίOcvrat από ει χάνες, που ο\tιμάζοvrαι ειγ.ο\'()χι1ρ
rες, Έ\,(1ς εΙΚOιnzι{o[ιις χρησιμοποιεί εικόνες για
μει'{/. Σε αυτάν ο χρήnτης επιλt'Υει ένα

\'{/ παρουσιάσει τα ncotElcJ-

et'JIIJ για \'{/ δει περιnOOτερες πλΙJ{)()({()()ίες.

πι)«(ιιαγω\Hπιiιν

που

θα

αναΥιΥορίζουμε χαι θα ας/()

λΟΥΟΙ'με

τη

συμβ0λιί

Η ο(κ)"η

τους

"JτιιιιιrΙΙ~'f')\Ί -

/Πα ΥΕγι:η'ότα (οθόνη με πρό

(πιο'ς"Έίιrιι

σωπα) ιί \'(1 δούμε πω; εξελί

χθηκαν
κάποιο

τα

πράγματα

ειχ()\υχι ίιιτης

σε

χιιι ΠΙΙΙΙΙ'ί)χε 

avr..a7.tJIJIi\'O τ6πο

τιιι ιιπ(ί τιιν

της Α ρχαίας Ελλ άιΧις (οθόνη

HIYιιιιι{)~rιί

με χΙ1ιιτη της Mεγr'ιλης ΕλλΙ1-

"Θ:ιιγ,.II~)ι(")oι,

δας).

(/Ir/','t)(lI('II"

Έ ως άλλος ει.κΟ\,()χι1ρτης

ποl'ιιwtπn'~,

ι)που xrjf)I;: ω::ιί\υ σΙXΙ"ΕVιίς

(/ΗΙΙΙ ιιπ(ί τη"

παραπέμπει στο αντίστοιχο

πoΛ.I'ι· τuψlY.ιι

περιιχιίμnn φαίνεται

ιιχολαη

ιπην

(/Ι11Π(.<.ι$η μι'

οθόνη της εφ:φμΟΥιίς "The

ιιι'Vl'ο"ιιπη το

way fhing.s work" της Dor/ing
Kinders/ey.

f-Π\ ΚΟΙΗ'
,)ιιΛ.λοι'.

Γι)( IqIxIi ΙΙΙΎιπιιι)(ίοτιωη της

Αιιχιιίιις Ολι'μπίιις :ΤΟ!' Λ.tΊ 
tol 'ΙΙ~ΙCΙ ως ω(()ιnχιίρτιις ιιπιί
το (Ί)-ΝΟΜ "Ολιψπίιι: 2.8αJ

EtX()\'Ol(lorIj;

μπορεί

\'{/

εί\'{/ι κάθε συλλογή από ει Χάνες δηλαι)ή μπορούν να

εί\UΙ είτε μεμO"ΙVΜέ\'{/ αντικείμt"l,{/ είτε μια συΥκί)()τημt'νη εικ6\'{/,

Χι)(ίνιιι ΙΙ~'fιι\ιιιv " της Fί{)!ι(α:

MuJIimeJiu.

\'{/ πευl';χει

και λέξεις ή 6χl.
Έ\'{/ς εικo\'Oχάιιrιις ';χει ι}οο στ6χους. Α φη'ός

\'(!

εκφοάσει με ης εικ6\ιι;:ς του

τις έ\'\'Οιες του πευιιχομέ\nυ, και αφετέρου \tt οδΙΤΥήσει σε αυτ6. Ο τιιόπος με τον
οποίο Οα υλοποι/f)ούν αυτοί οι στόχοι εμπευιέχει έ\'{/\' υψηλό {ΧiΟμδ υποκειμενι 
κότητας. γιατί οι

JIt'OODot

πριΊοβασης στο πφιεχόμη'Ο που Οα υπι:ιδnχι}ουν μπο 

('10υν \Η ι}ιηγη(kιυν μιu ιστουία με δι.κό τους τικίπο ι)ίωvrΙ1ς της τη ι)ιχή τους

χροιι1. Mπoι)(ιι~ιε \tt δoι~ιε το ίι5ιο περιtχιίμnn μιας εφαρμογής πολυμt'aωv με
διαφιρεηχΕς προοεγγίιπις. Για παράδειγμα πτη" εΨJQμΟΥιί "Θοιτ/.ι.ιδίδου Σ υγ

γραφιί" μΠO(Ίoι~ιε \'α παρ(αOλoVΘήσoυμε τηγ ιστορία μέσα απcΊ τη δράση ΗΟι'

αJιίνl/ τιις εφφμογής

Ihings

"HolI

ΙΙ "ΠΓΚ" ποl' χιιηαψο:τοU'ί

τις fιXι!"ες ι)ιιιψΊ(ιι,I\' ειι:'!!
λt·ιιιιν ως ΙΊΧι)\\ιχιίρnι.

Ηιιλιιμι'ικι

5-26
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OOίVΙ/ ιι,τιί το πι)(ίπιιψιιιι

Για να βιJrt}ιίσουμε το χuιΚπη

"Μιιγαη ι)ημιο,'ργία" τη;

Ui,IItT

fnIerucιίIe, ΙΙποlι το

ΑλJ. Ιr/σρίcς

3.4
να

αποχτψιει

αηίληψη

t'ικιιιi,)ιο Τ'l; "JηΙΠΙJ(ις λα 

χιVρoυ

ΤΟΙ'ι.Ι:'fί ως ιιβΨιφa (λειroι'ι)

πλοηγηθεί

:'l%1j ιι),λιι:'Ορίιι).

ιιλλΙιΥοοίες απ6 προσφιλείς του

... ...

α.lι:ίν,l ιι,τ(ί την t'IjY/{I-

μΟϊη ιίολ,'ιιιΊιων ··Μ.ι

fir.;I

ιιλλll:l(l(ιία ΤOI' {Iίvτω ί(ΙΙ! των

χαθημεuινή ζωή. ποι, γνωρίζει

ί(ΙΙΙΙΗιι'lν ΤΟ".

τον

ιιλλll:l(l(ιίι-ς, t'ίvαι ιιl'ττl ,τοl'
:ιι)(ιqΊ%ιί wuιIiι:iMov των λrι·
τιιι'l.~ιι%ιιlν(/l ~ πημ,ίτ(ι)v . Η
ΗΚι!IΗ ~'ί \1'11 μιrι μί:η Ο()Ο\'1ιίν

της γόμας.

Οι πλoηγηrι.κές αλληγΟ{ιίες χριιοψοποιοmιrω

ιιλληγορίες μπορούμε \'11 δηιιι
ωκείους στο χιιήστη

ItvrIIIIoIxii:n το :'ι)(Ιfj'εUι ιπο

Disney l nterJctive. Είναι προφινιίς η λεΙΤΟl.Ιj)γία

χιιταστάσεις. Χριιοι,μοποιιο ντας

χιιηα!JΙοποιεί την Π}.ΟΙΓο''ΙΤΙ%'ι

τρΙ>πο

aJTIj

λεΙΤΟl.Ιj)γίας

γιιt \U αποκτήσει ο χρήστης την αίσθιιοη του
χιίιι)ου

τφ'

χρήστης ειrιi"ολα υπoψι<:'ίζεrαι

ρει.

πoλVΙιέ

Οι αλλΙΓΥορίες μπορούν \tl
για

ιιπιί μιιι ΙΙΙΥ.ρη εφ.ιιιιιιιγιί πολ Ι'·

ΧΡΙΙΟψοποιηθοm' είτε

μΛιιιll' τll; Αρρlι: 'τΟ!' ΧUΨΙΙΙΟ

ι}ιειr...:oλύωυ'o'

ποιεί ται)'ιιι rι/ναμιίOllol! των

λειτουογίας (λειτουογικές ιιλλυΥοοίες! είτε για \'11 ι}ιειr...:oλύωυ'o' τη\' κιπαωιιοη

\tl

;ωrιηύιιnη

(Ιωιικι,ιν ιποιχείιιι,>, ΤΟΙ' λΗΤΟI'ι)· της πλοήγησης (πλΟηΥυτικές αλληγοοίες!.

γαοl ' (/ι '(ιnιμιιro; Μ1IΙ'Ο.'!.

Μια λειτοV{ιγι,κή ιtλλιΓYoρίιι δημΙΟVifYεί έ\'ιι πεuι!*1λλοv στο οποίο τα ω'ΤικείμΕ1υ ΕΧ.πληιχιιί'ο' rις λεΙΤΟV{ΙΥίες που απωωνί
ζΟlJν. Το πιο γ\'ωστιί παιχ:ιδειγμα εί\'1π η οικεία
(ιλληγορία ωυ γιυφείου που συ\,OVΤ(ίμε (Πα

περιβάλλοντα δι επαφιίς των γραφι κ(ον λειΤΟV{J
Υικιον ιιυιιτημίtτων 6που η άδεια επιφίtνεια της

. ... ... _.

__..

\,11

X(ίvει Χλικ ιπη

βιντεοκασέτα που έχει το θέμα που ων ενδιαφέ

συ)\'.

τη\'

ΠΙiρίtι')ειγμιι

βιηωκασέτες που γιχιqxΗΨ ω τι περιέχουν. Ο

της ΙΙΙΙYιi"ε

εΨΙΙlJιογής

"E\Yi

πλoηγηrι.κής ιtλλ"γoρίιις εί\'1i1 η στοιβιι με τις

τους.

εξοικείωπης του ΧΡιίστη με το
xQIμ t'1'IJ;

χω \tt χυκλοqυρήοει πιο εύκολιι μέσιι

στη\' εqxiρμOγή πoλυμέσ(ιJ\'.

Αυτιί θα επιταχιί'ο'ει το ρυθμιί
ιιύιπημα πλοιίγησης

της παλέττας ενι)ς ΠΡΟΥρ(.ψμαως

ζωγραφικής 6πως ιι "Μαγικιί ΔημΙΟV(Jγία" της

χριιοψοποιούμε

Ol.lj)rήoOVΜt' H)ητικoιJς χιίll)ους

... Μια ιιπιί ης JifUIιIIKiIεl)(1

"εΡΥαλεία"

IIt'OO στον οποίο θα

aιnίιιίn.g !Ι()rldι:ψ/nrer"ΠΟ!'

,)((Ι,'!f,)()/ιt'\'ι:'ς: λει τι ιιν:'ι%ές:

Για παρ<:'ί&ΙΥμα λεΙΤΟΙΨΥικιί αλληγορία εί\'1π τα

του

οθίΗ'ης αηιστοιχεί στφ' ε,'"rιq;άνεια του γρα

φείου. τα \'Τοσιέ IJ'o'rm(JOffiVJTfLtJV\' τους χιίιOOvς
ι)που αρχειοθετούμε στοιχεία. ο σκουπιόοτε\'ε
κές το σημείο απδιιριψής τους.
Οι λειτουργικές αλλ Ι/Ίοl}ι:ες XUηoIμoJToιom'Tuι
ov\'η(JέιπεΙΧi σε GIr}IxεvIIt-'1't:; εφΙl(Iμογές λογισμι
κού παρά σε ιιπλές πληροqx)ριακές εψιιιμογές.

Κtψίλ ι ι(()
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τις πιο ()ημιχριλείς πλorrιητικέςμεΤΙ1ΨΙUές εί\ΎΠ αυτές της

Η αλλrrιoρία μπορεί ω λειτουογήση μόω α\' το κοιω είωι εξ.οικειωμέ\n

βιβλιοθr,./.ηςJουβιβλίοv('Άn/ιmr'Π·eaι·/ιerΤroubΙe'J,roΙJκτψίου

με αυτή. Αν χρεl({(πεί ιι χρή<πης ΗΙ ρωτιίσει τι ,~jημα ί;χει η αλληγιιυία. τιίτε

AJTIj

((ιθ6νη "universiryol" Dun/ιuang"(LιΤι) την ff{Xl(JIIIJyTj"nIe ~'i/k

OδIiOO4Q

ωθοιχ}ιι)\'

(μιιι'Πείο

"Rίrd.~"

της

αιπιί ί;χει Uιτιιτιtι'ει . ΜΙ({ αλλΙΓιορία εί\ΎΠ επιrι~ιίς αν ταιρι(ίζει εVΗιιιιλογΙΚΙJ

Dor/ing

με το πευιεχ(ίμ/;ίn Γω παρ(ί&ιγμα σε μια εψψμογιί πολυμέσων που (lIΊχιιλεί

ΚίndersΙeΥ)ι\'όςπίνακαελ /;'Υι.οv("Πίrds"),τωνχρο\'ο

τω με το ηλιακό σύστημα, μια επι τυΧιίς αλληΎορία θα ήταν το περιεχόμενο να

road"),

κλιιιάκωιι(0θ6ιιη "ancίenfcίνί/ίΖafίοn ..,·'liπό την /;Y/. IJκλοπαίδεια "Gro/ier" και "Θοιr/.ώίδουnυ;γραφιj'j,

παροιχπάζετιιι μέσα από την καμπίνα εν6ς δtα<πηιιόπλoιoυ
(006νη καμπίνας

-:::::~~~~~~~~;I~I~ ε"ύς χάρτη ()ριιaτηριoτιίτων ("Wol1derlal1d" )'fo';~J>j

διαατημοπλοίου

'Άbrίe( Hisfory οΙ" Tίme").

από

το
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5-28

ΤΗΕ
αλίνιι (ιπι) την t"qΗΙΙΙΙ()ΊΙΙ
Νι: ιΙ KίιJ οπ

Ihe ωικ!; Ο ',

8ΙΟ(1(

Ι !:Οι ' ;"'1 Μ Υ

5 1,11,1,)\\,
S1iIlking

"The

P(ιem~

h)' }IJck
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TOM:E~~~ii~J.

01' I ime" {la(lLfIJIi\~) στο βιβλίο
Ο ιιόλσς πι/ν προσωπικοτήτων

Οι ''ιΤΟΙΉ7ΙΙJ,;τικ(ίrηπς '' είιuι ηθοποιοί (πιιαyμαrικoί ή σΔτ(]{( ή καρτούν) που

εΕΙΓ.',1aΗ (πον Α (vιπιίιν το τι

"ζουν"

%ιι τιiλ(/!x' ωτιί τιι\-' (k'(ι)ι>ία τη;

στη" εμπειρίrJ του χιιήστη, που μπορεί \ΎΙ εί\ΎΙΙ χιotιμoριστιχή, \Yi

IIt:aa

σε μια εφψμογή πολυμt:σων δί\'Οντας μια πω ΠΙΙ()/J{tJ.,τι%ή αίσθηση

tjn

μω δόση

\'6τα σε ι;''\'α σοβαρ6 θέμα 6πως συμβαίνει με το βίιτεο που προβάλλεται ιπηγ

σχεrιxιίrι/τιις ,)ίvtι μια rnτίλα

%ιψιομού ή \ΎΙ δί

l;ψιιιμΟΥή 'Ά

qιιη wiτrI ΟΤΟ (ιοIΧιι)() ιψις της

\'ει μια ωΎ.ίλαφVη

στάι \' τη θεωρία της Ο"ιπικι5τητας.

εqι.ΙΙΨO,/ιις·

brie/" IIjstory

οι"

riIlIe", 6που

η Μαίρυλι\' Μο\'Ο6ε εξψεί στον Α ί'ν

ΟΙ ηθοποιοί ποιιεί \ '11 εί\'Ι1Ι απλοί χαιιι:ατrx.ιες,
μέοος του πειιι/Χίλλοντος (}ιεπαφτίς, που l50rιθom'
κωιι τη ()ιαι)ι%ασίι1 της αλληλεπίδρασης ι)πα.ς στηι'
εφαρμογή

"TJIe New

K ίd οπ

flIe B/ock "

ή χωιιίς

εί \'Ι1ι μέιιος του περιβάλλovτoς ()ιεπaφής

\'(/

\'(/

παίρ 

\ηυν μέοος Μην ίδια την πα(κι(παi1η δΙΕΥ..ιίειυιιιί
\ηντας %ι1τοιες λειτουργίες.

δεΙΥμα εί\'αΙ ο

5imon

Ένα

τt'τοω πα(l(l 

το κοιιι:ί%ι που ξει'αγεί και

αφηγείται το μύθο του αισιόπου στο "ΛαΥ6 %αι τη
Το %οι)(ίΥ.Ι

() !J imon Ei\ra ()

χελιΟνα". Η ύπαρξη χαρακτιίοων που επιλiγονται

αrrιΓ/ΙΙΤΙΙ; ΤΟ/' ΠΙΙ(Jιφl,)ιοli ιπ()

μποοεί \ '11 βοηθτρει το χιιήστη \'11 πικ)(]tγγίσει ιιπι)

", \ιι;ιι) χαι

(}ιαφορετι%t:ς οπτι.κt:ς γωνίες το ίδιο θέμα.

ι)(ί ς ΙAing

τη χι'ΑΙιl\Η" η/ς ιιcι·

Iinnk.\.

~Φλίo "πολυμέσα-δίκτυα"

Κεφάλαιο
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Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων
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!f()λlιμι'ιΚΙ

Στόχοι
Μετιι τη\' ολοκλήρωση του κεqxiλαίου Οα πρέπει \rl μποιιείτε \ΎΙ μποιιείτε

\'(/ "κτί-

Υn'ές πολ υμεσΙΥ.6 υλιγ.ό. Τt'λος, θα υλοποιιρουμε την εφιρμΟΥή χρrιπιμOΠOHό-

σετε"μω εφlΟιιογήπολυμέmύV. Αυτι) σημαί\'ει Μι (λ:ι πρέπει \'(/ μπουείτε

ντας τα πρωΤΟΥενlί και δευπρογεΥιί πολvμεnΙΚr1 υλι"ιί πουπαρήχθησαν π()οη-

• \'U OΙΙ\,()έτεrε τις ol)ιjvl'ς μως πολυμεσικής εψιιιιιογής χιιηoιμoπo/{ΌVΤας κείμεω.

γoυμιI\Wς.

ειχι)νες,

animation

και βίντεο

• \'(1 προ γραμματίζετε την εqΧtuμογιί Ι/ΧΠΕ \'(1 ωroχ τήοΕι τη μη Υ(ιαμμιχιί δομή της
• \'(1 διαχειρίζιχπε με αωοΤι) τρι)πο τα αρχεία της H{XJI}IIIIYIί;

• να δημιουΡΥείτε f'/.MOfl;
κινηθεί

της εφαρμογής ανάλογα με το μέao στο οποίο θα ()ια

(CD-ROM. Δ ιαι)/κτιχι).

Εισ(,ιγωγή
Στα ff(JOfTYOL1Ifva XIOq:iιλαω είδαμε πιιχ; σι.εδιίιζεται μω εrr«Uι-ΙΟΥrί πολυμέσων.

Er'xiJ Οα δούμε πιιις

"κτίζεται" μιιι εψψμογή. Για \Yi ιη'fιλι/l"rt)ούμε και για ω

ιl\τιμετωπίσουμε rιι π(lοβλΥίμιπιι που παooooιάζovται ()α φ τιάξουμε μια μικιιή
εΨJιψογή. Υποτίθεται ι)rι έχουν προψ,ηθεί τα aτι:Ιδια της (Η'(Μοοης και της ΙΤλε
δίαaης και tXOVΜf:: (Πα χέρια μας τον πί\υκα
"Εχω-θέλω-πρέπει". το διάγραμμα πλιΙ\'Ου. το

DIάYLJ«JIJI(L ρσιίς και τα tΎYUacra που περιγρά
({'()V\' τις λειΤΟV(Jγικές πι)(χ)ιαγΙJ«φές της συΥ,-<ε
κρψt'νης εφαρμογής. Η JTt)(.vrIj δουλειά μας fkι
εί ωι ω συy,-<ητριίxJOVΜε ι)λα τα απαΙJ«ίτητα

ΠΙΗοτογενή πoλυμεσι.ia'ι υλικιί κιιι ω τα επεξειι
'f(ιστοιJμε. Στη συνέχεια. με ΟΚΟΠι) \ti εξοικειω

Αι{'Ού αντιμετω.τrίnουμε τα προ 

θούμε με κι1τοω fO'f(Iλrίo συΥΥΙJ«φής πολυμt'

βλιίιιαrα παραγωγιίς πολυμέαων σε

σωγθα φΤΙΙJξουμε μια ωτλιί παρσοοίαση εικcJ 

/ιικρσκλίμακα. θα αναφερθούμε στα

νων. Το επ6μη'Ο βήμα θα είναι να φτιάξουμε

προ{3λήματα

μια γΙJ«ιψική παρουσίαση tΊκ6ιtύν που θα έχει

απι)

τη ()V\ur6rIjTa αλληλεπίδρασης με το ΧΡιίιπη με

αριθμού αρχείων που υπάuχουv σε

ιJΚOπι) \'α απομ!i)οποιήοοvμε ΤΟ\' πι)(ηιιαμμα

μιιι μεΥι1λη εqxΦΙΙΟΥή πολυμέσω\',

τισμι) σε ένιι τέτοιο πεvι!*1λλo\'. Τα αιιχεία που

και σε άλλα Οέιιιπιι άπαις η συσκευ

θα JTL)()KIJιjιoιJV απιί τις Μιο τελευταίες ()ουλειές

αιJία του πρoϊιίvτoς και η δια\nμή

θα τα χρηοιμοπιιιή(}ουμε ιψγι ί τψα ως δευτε()()-

του.

που

()ηιιιουΟΥού\ται

τη ()ιιιχείριση εν6ς μεΥάλου

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλ1'ιιt'αων
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Η παραγωγή

1.

Κατασκε ιιιί των πολιομεσικ(ό,' δομικ(όν στοιχείων

Σιryyραq:ή του τίτλου

Κάθε τι που εμφω'ίζετιιι στην ι)()ό\'η του υπολογιστή μέσα στο πευιβάλλω' μως

Σvvιίθι"oς

1/

π()();η (LιTtxn αρκεn) (LιTι) rIIι' π(υγμαrιxιίτηrα, γι' αυrι) χαλι) θα

εqxφμΟΥής ΠOλVΜέσω\' είωι σε ψηφιιική μορφή. Έτσι το κtψε",ο. οι εικό\'l;ς. το

ήrαν πριν ξαι νιjooυμε την οlJ}'}'(Ίαφή ολοΧλιίρου του προϊόντος \'0 κάνουμε μια

βίντεο, το ιmjmlJ(jon. οι ήχοι. για

\υ ειιlαχθο/Ν (πο εργαλείο o/J}'}'(xJ -

οοχιμή ου\'Ορμολογιοντας ένα πολύ ιιικρό χομματι. Εαο εί\'Οι που θα ((χnιεί nrην

φής πολυμέσων. πρέπει \υ ψηφιοποιιβοιίν. Αλλ() η δουλεω με ψηφιω~ά μt'οα

πράξη αν οι οκέψας. οι lf}t'ιo; και οι λ ύσεις που όώσι:.ιμε. ήrαν ορθές ή ποια λάθη

οημαίνει πολύ περωαι'ιτερα απιί την ψηφιοποίηση των στοιχείων. Κ()θε τι πο!!

είχαν. Η ι)οχψή ιιυτή θα ι)είξει όλες τις ιιλλαγι!ς.!5ελ τιιΟΟεις και διοιιθιwεις που

αqxψά τη δημιουργία χω το συ"διuσμό ειχό\\οι', ιίχων και βίντεο ΟΤΟι' Η/Υ

πρέπει

παΡΟlJ(lιάζει ιδιαίτερα Π(Ίο{3λήματα σχεδιιιπμού και παραγωγής.

κ('ι{ία.

\n μποροιΝ

AxcJJIII και

η χρη

\'(/

γί νου\' εδώ και ηίιρα. γιιιτί μετά οποιοδήποrε λάttις κοστίζει πωu

σιμοποίηση ήδη ψηφιοποιημt'νωι' ιιέπων. cJjTιιI; Π.χ. το βίντεο που προέρχεται από
ψηφιακή βιντεοκάμειια ή οι εικόνες απ6 υπολογιστή, πιφουσιάζΟl1\Ι πολλά προ

βλήματα επεξεΙΙΥασίας γιιι ΠΙ\' εξασq:iιλιση συμβατότητας στο υπολογιστιΧό
σύστημιι ιnvιπτυξης πολυμέσων. στο σιιΥγραφΙΥΔ ειηιαλείο που Οα χρησιμοποιη
θει: χαι στο vπoλoγωτι.κό σύστημα παρουσίασης του χιιήστη. Μεριχοι: ΒUσιχoι:

ικανοποιητική

πιι(χιγοντες που πρέπει ω ληr(1)oύν υπιjψη είωι η ωyΧλvση της oίJό\ιης. το

ταχύτητα

x()((~ια και η παλέτα χρωΙ.Η)των. η ο!!μπίωη των ειχιί\ΎΟι' χω του fjivrεo. Κ ριπί

εκτέλεσης του

ριο για rη οωιπιί επιλογιί εί\ΎΠ

προγράμματος

()

'~

I!!lr

ιIιπpιw«iιv till:ffi,ιr"

()

οποίος μας

ε.πιjkiλλει \υ ε.πιλέξουμε δ/χ) απι) τα τρία:

1

!!ψηλής πι)ιι'ιτηrας πιιλυμωικ() οτιιιχεία

1

O!!μβατι'ιτηrα με την πλειοΗίτητα των υπoλιιy/(πιιJν τωι' χριιοnον και

1

Ι;{(Ηnπι)ιηηκή rαχύτη ω εχτt'λωης τιι!! π(χ)γρ<'ψματιις.

Α υπ) εί\ΎΠ π(Χιβλιίιιαω πι)υ θα πρέπει \υ
θα έχουν καθοι)ηΥήσει

rIJ

tXf)!!V jT()()j)λcqf)ci και οι λύσεις

υψηλής

ποιότητας
πολυμεσικά
τους

σύνταξη ΗΟι' f.ιTιλO}'(oν ανάπτυξης τοιι προϊόντος.

Αυτές εί\υι οι lftJoδtaytιacpt'; ης οποίες πρέπει \'0 αxoλoVΘήσoυν σχολαστικά
ι5λοι όσοι παράγουν το πολ υμεοι,κό υλικό,
Ακιjμη. θιt πρέπει \'0 κρι:.ιτείτιιι αρχείο με τα πι)(οτόλεια υλικά όπως τα ιιρχεία
του PIIo[o.~hop πριν την ovγ-,(IV\'t:vaI} των επιπέόΗιν. έτσι ώστε \tt εί\'Οι Ι}l1\'ιιτή
μια επω't:.,"[εξεΡΥασίιι ενός τμήματος του πολυμεοιχού υλιχού.

στοιχεία

συμβατότητα με

την πλειονότητα
των υπολογιστών
των χρηστών

Ο wίμος των ΨΨΓι((;~ι,)ν
μf'ιιων: Λιιιλε:=ε ()ι~ι ι/πι) ΤΙΙ

τιιίι/.
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2.

Χτί ζοντας μια πι).οτικ,ί εφaρμoy ,ί
Στις ε.,"τόμη-ες σελίι)ες Οα πρooπιιθήσOVΜε \ΎΙ χτίσουμε μια πολύ μικρή εφιφ-

μογή πολυμέσω,' γω

\'(/

xεvτυιχήoΙ/':')\'η - μεωιίκιιι ιιπόΙίω:Οιι Υ.αnριί\'Ουμωε έ\'ιι δεύτευοε.πίπει)οπουει: τε

ω'τιμετωπίσουμε στη\' πράξη ι,'\ΎΙ μέοος riJTIj rιι πιxγiλή-

Οα υπι1ρχου\/(,(λλιι υπομενού.π.χ. η o()ι5VΗ "ΠΟ /Κ ΙΛ IΕΣ ".που()α μας οδηγείσε xuτrir

μαrα που παρι ιυ(l/(ίζovται στη (ιωδικα(1ία πα(lαYΙιJγιίς. Τα lJ.ιτι;iλιι/πα πρι ιβλιίμιπα

προ Επίπεδα,είΤfιiλλεςιιθι)vεςμε πληιχ)(μ)ρίεςιίπω; IJ t:JiI{)t.fι«iraIHrιLIJ έξιια,απιί Τι)
Π(1ιίΥρα/1μα, η παρ< )!JQία(f~l(lrrxL\'t:ιιvν(t:ιτιλι ΙΥή'ΆΝΑ Π Τ ΥΞ Η 'J

έχουν aχt'πη με το χειριομιί της .iTολιmλω::ιίτηrας που δημωΙVΎΕίrαι
([πι) το μιγιiλο ι)}"'/.ο πολψωικ(iιv στοιχείων που lJ.ιiIJQXOVV
Μυι fJrOΠTIXIi εικιi,yι τιιιν 000-

(11;:

μια

ιί το παίξιμοβίντεο (η επιλογή 'ΈΠ /ΚΟΝ1ΑΣΗ Ί.

μιγΙΙλη εφΊΡ/10Υιί πολυμέαων και η αnιμετιόπισή τους ξαΡεύΥει απ6
το πλαίαιο αυτού του βιβλίου.

\VIiv ΤIJ~ ιιtiφιι~ tΨ4.JΙΙΟΥΙΙΙ;
Μια Π(Ί(ότη ιδέα Υια το τι θt'λουμε να
πολ, 'ιιιΊιων,ίΙ!!' Οα Ji l0(/Ji II(hj(ι()ΙΨf 10ft φτιιί':ΟΙ Ψ Ε ιπl) πιι(κιν χαταακεΟΟnoυμ ε φαίνεται
στηγ
%τqιίλ ι ι(().

εικόνιι αυτής της

..

ΠΙΥιπο t".ιτίπα)o θιι υπΙΙιιχει μια

Ε!ΟΟΟΣ

αελίι'ιιις. Σε

,"γ:~::,"," ΠΟlΚΙ"ΙΕΣ

ξυ;όμηλο

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμoγrι; πιιλl'ιιt'αωv
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Οι απαιτήσεις σε πσλφεσικό ι 'λικό

Α ς υποθέσουμε ι;iτι (Lιτι) την α\vjλυ(Jη και τη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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εΥΚΟλl Α

ΠΟλΥΜΕΣI ΚΟΥΠΟIΧΕIΟΥ

ΜΟ ΡΦΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Σ

ιJ',(εδίαση που Π(ΊΟ1JΎήθΙΓr.αv προέκυψαν ο πίνα 
κας "Έχω

-

θέλω

- πρέπει"

που πα(Ίοοοιάζεται

--

σ' αυτι; τη σελίδα. και το ιΤ',(εδιάΥ(Ίαμμα πλά\'Ου

Μuι (ιπl'οπιιlιιιιt'Vrι

εq;αρμoyής. το ι}ιάΥριψμι.ι οοής και οι κάρτες

/ι(!<}φιί ΤΟ!' πί\ΗΚ(/

με τι ς προδωΥραφές λεΙ ΤOυργικότιιrας που

μεγάλη

ειl< ονa

εμφω'ίζOVΤαι στις επόμη'lOς αελίι)ες. Πιχ'ικει τω

tXOIJV

θΙΧllα(πεί

ΠΟ1' ΧΩΕι(ίιαιιι 1/

πολλές

Ι

jTU(HjIIεr(H)t (/ιοτε \Η απλοποιηθεί η "λΟ1roίηοη

\ '(.1

\'(.1

πο!' Οα (/\yιπrι'Χi}I,!.

Ι

δι.ίlOο υμε οε συ\70μία την περι 

γ(lαφιί της εφ.φμογιίς χαι μετά

Ι"ψιρμιψ/ ,ίιl'οτος

OXL

της εΨL(ψογής. Στις t:.πι'ψη'lOς σελίδες θα Π(Η)
σ.παθήnOυμε

·πιJf-

πιιλl'ιιωιΥ.() l'λΙΥ.6

(~jρου. Όσο\' ΙΙ(fυ{Hl τη αχει}ίι.ιση του πεοι {Χ'ιλ 

δΙΕπαφής

- Οιλ(ιι

ιει Ης (ιπιιιηίtΙH; (Οι

για μω μι,κvή εφιψμογή πoλυμέα(ιJ\'/'ιoμής λεω
λονroς

"Έχω

πει" ,ΤΟ! ' ΠΙΙΙJOI~I((ί-

Υπn{)Ι'μίζαιιι (ίrι ο

Ι

πίνακας ιιι'τιίς ι'χtι

ΟΧ

Π(lΟΧΙΙ)(Jιί

ΠΙΗno').(}π ιιπιί το

οουμε ιττην υλοποίησή της.

ιιτιίι)ιο τrις ωιίλl'σης .

"προηγού μ εν ο "

Υpaφ ιl<ό

-4

ψ(.ι.'IΤ Oγ ρaφtα

μουσική

μέ τρια

μέ τρ ια

Η()λlιμι'ιΚΙ
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Το σχΕδιάγραμμα πλά~'σιι της cqαρμσΥής πιλότοιι

2.2.

Πα(lαrΙJΙΧιίvrας το
μενού

wcJ

OXfbIIJyuaIlIlIJ

βλέπουμε Ι)ΤΙ αποτελείται (Lι7Ιί

το οποίο μπο('ΙΟ ύμε να έχουμε τρεις

t'1YJ xεvτριxΙ>

σίιιση ι:ι(λnΥ/I\' με δmvπότητα ι:ιλμάτω\'. και το τμΥίμιι της f.ιίιχO\'ίασης μια απλή

Jvfu;

yιιαμμι.i~ ή παοοωίιιση ιXΙo\'ιιJ\'.

Rfi.'imifirm.

Με την επιλογή "ΠOlΚΙι\ ΙΑ " μποιιούμε \'α δούμε πt:'Τf t}tι1qxJQf

("ΟΔΟΙ.
{Π'.ON'M~

τι.κές ποιχιλίες μήλων.

f/oΙΙΙΙΛιil:1.

AN~ΠΤ HΙΙ

Με την f.τιλΟΥ,ί 'Ά ΝΑΠΤΥΞΗ " I1λέπουμε iξι ειΧδγες .ιΤουπαρου

IijfOI ' ΠΙΙΙ)()Ι ~ιι(ίt()ντιιι οι o(Kίvες οωζουν τα δωΟΟχιχιι στr'ιδια ι}ημΙOVi.!Ύίriς του Υ-αοποιί της μηλιάς.

ΠΟΙ ' Οα ,)ιιι(}ι'τη η πιλoτι%lί
Ιψl(ιμοΥτΙ ·

Η

ό

εφ{φμΟΥή έχει δομή lεu.ιr{l::j{lov γtι1τί ι}ωΟέτει δομή ()έ\'δ(J()Ι!

(ιπη συνολική της (')ομή) ε\'ιίι riιrt\~j; υπι'ιuχει η r)ιι'l'ιιτδrητα (')ομής

""No~
,"~O ΔM.

Ι;:;:ΟΙΟ1

EΠΙ.O~'~lH
IΙόΙΚΙΜ,1.
~ΙΙAM7':ΙΙ

'ΈΠΙΚΟΝΙΑ ΣΗ " και

tγΚ(lταλείψοvμε την εφ:φμΟΥιί, Στηγ επιλογή 'ΈΠΙΚΟΝΙΑΣΗ" ΠιJ()(Ji!ολοvθoύμε
μιας μηλιάς,

Το (lxι:ι)ωΊ(~ψμ(l ,τ}.ιί\nι'

'ΈΞΟΔΟΙ ",

"ΠΟΙΚΙΛ ΙΕΣ ", αφετέ()ου το τμήμιι τω\' ποικιλιι/Ι\' είναι μια γραμμική παρου

παθητικά το βί.\7fO cJΠΟv βλi:πOυιιε μια μέλισnι.ι \'α πετάει στο

..

δι,κτΟΟυ μεταξύ τω\' οθοιtV\' "Μ ΕΝΟΥ ".

συν την δυνατ6τητα να

fJTIlOyt:;
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Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλ()π()ίψιιι εφ<ιuμογη; πιιλ1'ιιt'αωv

1.3.

Το δ ι ά γραμμα ροής τη; πιλΟ Τι κής rq:αρμογής
ό) να πάει σε κίιποω οθδνη που

Τα ;α ίχκι να βiλη παρουσι(ίζο υν κα τ' αΡΧιίν τι ς δυ"α τ6τηrες που θα έχει ο χρή.
στης για να κι νηθεί ιιέαα στην εφαριι ογή. Για παρ«δειγμα,

wcJ

την οθό νη

"ΠΟ1Κ ΙΛ ΙΕΣ " ο χρήστης θα μπορεί να πάει

\ '(1

π{φουσιάζει κάποια ποικιλ ίι.ι μ ιμο υ κίιω

Το ,)lιίΊι/(ψμιι uoιiς ποι' ,'lfiX\'H

''Τας "λι,κ στα πλή"..ΠΙJ« "στάιικη"', "Of\i ". 'JIJTt:λq:nu n" , ''Υ"όλ ντεν''. "ξ υν6-

rιι !Ι()\\ιπιίτια ποl' Οα μπ()(}ιί \~ι

μηλο"..

,)ιιιφί'Εει

~

β) στηγ οθό νη 'ΈΞΟΔΟΓ Χά νοηας "λι κ ατη λέξη πλ ιr,aρo Ε.::.ΟΔΟΣ,

...

Μ'ΝΟ>

( Ξ ΟΔΟΙ

Υ) ατην οθ6νη 'ΈΠΙΚΟΝΙΑΣΗ "

() χρηaτης Π).ΙΙΙΓ:υι'ιμε-

\~)ς στην πιλοτι%η ffjYt{I!lIJϊlj.

Τα α ντίστοιχες (} υ"ιιτότητες ιo'χO ΥV και οι οθιj γες "ΜΕΝΟΥ" "ω 'ΈΞΟΔΟΣ ",

α) στην άkί "η "ΜΕΝΟ Υ" χά \'Ο ηας Χλ ικ στη λ έξη-πλιr,aoo ΜΕΝΟΥ,

εη , ~o"ι"I"

110ΙΜ Μ ΙΗ.
ANAΠT Y~ ι.ι

Χά νο ηας "λικ στη λέξη-πλ ιίκτρο
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Οι προο, α Υριιq:iς λ εΙfΌι 'ρyι κότητας της πιλο τι κής rq:aVIIoyIίς

2.4.

Απιί τη σχεδίαοη ί;χουμε Y.ιιroλήξει στις ;{(ίρrες ποι, βλέπουμε

Εφορμ ΟΥή :Άσκηση πολιιμέσων

a' αυτή

Οθόνη: Λουλοι)δι- 1

την

0 .0 .241

Εμφαν (ζεταl η ε\~όνα μισόναιχταυ μπουμπουκωυ,

οθ6νη. Σ' αυτι'ς ΠEριγσάφεrαι λ επτομειχl>; το τι θα v.πάρχει %ω πιl>; θα

Διaτηρε [τoι για

συμΠΕριφι'ριται κάθε oθcίι'η της πιλοτωίς εψφμΟΥιίς που χαλ είται

Ακούγεται η μουσική από ης

πoιιjσει

()

\'(/

υλο-

'f,JXNO 10 se(:,

Ο υγΥ(lαφι'ας του τίτλου μαζί μ ε τους π(lο-

()ιιιαμο ύ επί χάοτοιι ι'χει γί \'ει σωστά. τΜε η συγγριιφή του n: τλο υ ()ιι

n:\YiI

μια "ιπιιω τή " δουλειά.

Οθόνη : Λαιλοι)δ,·2
φορμΟ Υή : Άσκηση πολυμέσων

feόνη : Μενού

πυ\'(1(ψιιλι ίγφη

των

στοιχείων εί\'(1Ι μω ε ύ-/.ολη ι50 υλειά ποι, θα ηλειιάπ:ι

...

Οι ;ψoι)ιιι:ι)(ιqες λειτοινΥΙ-

ΥιιήΥορα αλλΙJ ι ίrι εί\'(1Ι ξεκΙJθαρο πλέον το τι πρέπει

%6τητιις τη; πιλοτι;ιιί; ΗΙ'-ΙΩΙΙΟ' \'11 γίνει.

0.0.001

ΔιοτηΡείτοl για ΧΡόνο

10 sec .
4

Ακούγεται η μουσική οπό ης
Πηγοίνεl οτην οθόνη 'Έξοδος"

=

εποχές του

Vivald il

Αιιτόμοτα πηγο[νει στην οθόνη Άουλσι:.δι-3 "

Πηγοίνεl οτην οθόνη "EmKQviooη"

,

επιμέρι ιυς πολυμωικι/ιν

0.0. 242

Εμφονίζετα l η εικόνα ανοιχτού μπουμπouκιού.

rλήΚΤρα :

Αυτδ δεν σημω: \'η Μι η σιιγκέντικvση. ψηφιοποίηση
και

εποχές του Viν3k:ιi

Εφαρμογή : Ασκηση πολυμέσων

ΎΙJiJμμαrιστi:ς. Ει'χο πρέπει \tt e.ιτιoημά\'Oυμ ε Μι. ιιν η
q:iιση της σχει)ίι.ιοης ;ι.αι ειδι;::6 τεο(( το τμιίμα το υ σ;.ε-

4

Αυτόματο πηγοίνει στην οθόνη "ΛοuλOVδI·2"

Πηγοίνεl οτην οθόνη "Il0Il<ιλiες-

ΕφορμΟΥή :Άσκηση πολυμέσων

Πηγοίνεl οτην οθόνη Άοιιλοι:.δI·1

Οθόνη : Λοιιλούδl-3

=

κ 'UάΔ2I.ι

AtlToUΡyti ως πλή~τp<

0.0.243

Εμφανίζεται η εικόνα ακμοίου λουλοιιδιού_
Διοτηρείτοι γιο ΧΡόνο

ου όταν πατηθεί κινείται κοτακόρυφα προς τ

fό-νω προσκρούει οτη λtξη MENOV. ονοκλότο

10 sec

Ακούγεται η μουσι κή αΠό ης

4

Vwaldi

εποχές του

Αυτόμοτα πηγοίνει οτην οθόνη " Λουλούδl-4"

οι επιστρέψει οτη θέση τοιι

γιί;.

Εφορμ ογή :Ασκηση πολιιμΙσων

ΕφαρμΟ Υή: Ασκηση πολυμέσων
α. α. 011

Οθόνη: Εξοδος

Οθόνη : EnIKOviaoη

Πλήκτρα:

0.0. 012

Eμψaνίζετol βίντεο με μέλlσοο νο πετό σε λοu-

MElliZi

Πηγαίνει οτην οθόνη "Μενού"

λσύδl μηλιός . Ξεκινό κοι παίζει το βίντεο από μόνο

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

Πηγαίνει οτην οθόνη - IiιιKOνίαση"

του_ Μετό το τέλος του βίντεοεπιοτΡέψε(luτόμοτο

DΩI~IΔI Ι;I

Πηγαίνει οτην οθόνη "Il0Il<ιλίες "

οτην οθόνη "Μενού"

ANADTY=H

Πηγαίνει οτην τφώτη οθόνη

Πλήκ τρο :

της σειράς "Λouλοι:.δι"

MftΚ1(

Πηγαίνει οτην οθόνη "Μενού-

ιιΔΙ

"'"

Οθόνη: Λουλοι:.δι-4

Εφαρ μ ογή :Ασκηση πολυμέσων

ΕφαρμΟΥή :Ασκηση πολιιμΙσων

Εγκαταλείπετα ι τα περιβάλλον

EQΔQΣ

Πηγαίνει οτην οθόνη "Έξοδος"

της εψaρμoyής.

DοlιςlΔI ΕΣ

Πηγαίνει οτην οθόνη "Ποικιλίες"

Πηγαίvεl οτην οθόνη "Μενού"

ANADTY=H

Πηγαίνει οτην πρώτη οθόνη
της σειΡός "Λοιιλούδι-

Οθόνη ;Ποικιλίες

0.0 .013

ΔιοτηΡείται για ΧΡόνο

Πλήκτρα :

MIiliQ(

==

10 SθC.

Πηγα[νει οτην οθόνη "Μενού"

Ακούγεται η μουσική από τις

Πηγα[νει οτην οθόνη "Έξοδος"

Αυτόματα πηγοίνει οτην οθόνη "Λουλούδl· 5"

ΕΠΙΚΩΝΙΑΣΗ

Πηγαίνει οτην οθόνη "lΩικονίαση "

ΑΝΑ D τγ=Η

Πηγαίνει οτην πρώτη οθόνη

-

0. α .244

Εμφανίζεται η εικόνα παροκμόζοντος λoιιλoUΔιo

εποχές του

VWQldi

Εφαρ μογή :Άοι<ηση πολυμέσων

Οθόνη : Λouλοι:.δι·5

της οειρός "Λουλούδι "

4

α.0. 245

Eμψaνίζετoι η εικόνα αρχής σχηματισμού καρπο

"""""

Πηγαίνει οτη ν οθόνη '"ΣTόρl\ιν"

I!1!έΜιοοντ

Πηγα[νει οτην οθόνη "Μπέlρορντ "

~
~

Πηγα[νει οτην οθόνη "κόλντ&ν"

Διοτηρείτο, για ΧΡόνο

Πηγοivεl οτην οθόνη "Ρενέ"

10 sec_
4

Ακούγεται η μουσική από τις

εποχές του

Vivaldi

Αυτόματα ιτηγαίνεl οτην οθόνη "Λουλούδι·6 "

Πηγαίνει οτη ν οθόνη "Ξwόμηλο"

Εφορμ ογή :Άσκηση πολυμέσωv

Οθόνη : Λouλοι:.δι-6

0.0.246

Eμψaνίζεται η εlκόνο όγοιιρου καρπού.
ΔιοτηΡείτοι γιο χρόνο

10 sec

Ακούγετοl η μουσική από τις
Εφορ μογή : Άσκηση πολυμέσων
Εφαρμογή : Αοι<ηση πολιιμέσων

Εφορ μο γ ή ; Άσκηση πολυμέσων

Εμφαvίζεται η εικόΙ!α εvός μήλου στόρl\lV

Οθόνη : Ρενέ

Οθόν η : Μπέλφαρντ

Πλήκτρα:

Eμψaνίζετo l η ε,κόνο ενός μήλου ρενέ

Οθόνη : Στάρl\ΙV

~
~

0 .α .231

0.0. 232

Πλήκτρα :
Πηγαίνει οτην οθόνη "Il0ικιλίες"

Πηγοίνεl οτην οθόνη "ΡενΙ"

4

εποχές τοιι

Αυτόματα πηγαίνει oτηv οθόνη " Μενού "

t.
~

4

Πηγα[νει οτην οθόνη " Ποικιλίες "
Πηγαίνει οτην οθόνη " Mnέλφαρντ "
Πηγαίνει οτην οθόνη '"ΣTόρl\ιν"

σ.ο .233

Εμφα ν(ζεται η εικόνα εvός μήλου μπέλφορντ
Πλήκτρα :

Εφορμ Ο Υή : Ασκηση πολυμέσων
Οθόνη : Γκόλντεν

σ.α .234

Eμψaνίζεται η εικόΙ!α ενός μήλου γκόλντεν
Πλήκτρα :

t.

Πηγοίνεl οτην οθόνη "Il0Il<ιλiες-

~

~

Πηγαίvει οτην οθόνη "Ilαικιλίες"

Πηγοίνει οτην οθόνη "ΓΚόλντεν"

4

~

Πηγαίνει οτην οθόνη "Ξwόμηλο "

Πηγαίvει σTηV οθόνη

4

Πηγaίvει oτηv οθόνη 'Mnέλφoρντ"

-Ptvt "

Εφαρμογή : Άσκηση πολυμΙσων
Οθό νη : Ξwόμηλο

α. α .235

Εμψav(ζεταl η εικόνα εvός ξwόμηλου
Πλή κτρα :

t.

Πηγαίνει οτην οθόνη "Il0ικ,λίες"

4

ΠηγαΙνεl οτην οθόνη "ΓΚόλντεν"

Vivaldi

Υλιι.ίιιίιιιιιι εψιρμιr.ιιι~ πιιλι~ιt'ιιωv

Κεψίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογιις πιιλl'ιιt'lιωv

1.5.

6-9

Σ υγκέ~'τρωσιι κα ι επεξεργασία του πρωτογη'ούς πολιψcσικού , 'λ ικού

Στον πίνακα "Εχω-θt'λω-πυέπει" έχει καταγραφεί Τι) πι)λUΜεOαιΊ υλυ::ιΊ ποι) θα

χρειαοτούμε για να φτιάξουμε την εΨΝ11ΟΥιί. Έτσι με μια βn-τεοκάμερα
καΤΙΙΥράψει οε βίντεο το πέταγμα μιας μt'λιnοας

nJ\rv

tXOVJIf

οε t''\'α λουλούδι μηλιάς

και. αφού το ψηφιοποιήσαμε και το επεξεΡΥαοn'(ι(αμ ε με πρι:.Jγραμμα επεξεΡΥα
σίuς βίντεο. το φυλάξαμε σε ιIvα αρχείο τύπου

--I=J

QuickTime με το 6ωμα

fne!ίSil'f1l0V.

Τιι κομμάτια της μουσικιίς ι!χουν α\ιτιγοαφεί ιιπό το μουσικό
τι!σσεοεις εποχές του

Vivaldi

Υυαμμιι επεξεΙΙ'/fωίας ήχου

CD-ROM

με τις

κιιι μετά ιιπι) επεξεΙΙΥασία με το (l\τίσroιχo ποιj

tXOIJ\'

απo()ηκεvτεί σε μ(ψφή

A /F

στο αοχείο

ANOJX H.A /F.
Στη συ\iχεω με μια Ψr(rtι1κή φωΤΟΥρaφι,κή IIιιxιn7j φωΤΟΥοαφίσαμε τα διιι
φο(}α σf(ίι)ΙΙΙ της ανάπτυξης εo~Ίς μήλου (α,Π(ι το μπouμπoιT..ιι μί;χυι το (lγοlJ(}Ο
μήλο) και αφ)ι; τα t:.πεξf(l}'(lοrιr..ιαμε (1ε πριίγραμμα επεξεργαοίας φωτογραφίας
τα απι)θηκει)ααμε οε μιιρφιί ρίι'( με τα IJ\~jjIU Iιι

Mep / .JX'l. ~'(ep2.JX'l. ,,'. ,~tep6,fX.'( ,

Τι!λος. απιί το βι.βλιιι(χJΥ..Ι Υια μαρά παιι)ιά « Το μήλο και ΙJλλα ψ(χ)ύτφ> των

εκι'ιι:ισεων Δελιιθανάση. ψηφιοποιιραμ ε τις εικ6νες
μιίλων και τις αποθηκεύαιμε οε μορφή

"PfW.pcr". "MJfclqJO()\7,pcr".

5

διαφορετικιον ποικιλιιον

ρία με τα ο\rίμαrα "Στάρκι v,pcr".

"Γκ6λ ντεV,Ρcr" και "Ξw6μιιλο.pcr".

"-'
", .., t'it:.ι
Q'; ........

,......,m
ίίΙ '

Η πιλοτι%)ί H{((υ/ΙΙJϊ7I ιnYΙΠΠ~ί·

......

-- α

-~ -

11
......

111

"-

,
11Ι '
......

ΙΙΗω σι' πιφιβ<ΊJ,λO\' Μ1Ιcίιιtωh
μΕ το Ει.r,ιιιλΕίο (/Ι~/;ΙΙ)(ΨIJ~
πολΙ'ΙΙt'ιιιι)v υίrι:ctoΓ4,04,
Η ,)/(/ι)/%(ωίιι t'iVιιI ιι ίι)ΙΙΙ ;ΜΙ

;'((1
\\ ';πΟΟ"

\'

f()

πψι/χίλλο\, των

Α;:ίζει

W(

ΙΙI/ΙΙΗιιιΟεί

ιίrι πι ιφχιίιι τη~ ι«ιφιιιι;ιης
(με xιιtιίλιι;ιι ΔίΓ) ΠΟΙ ' ()ι:ι πο()«(·

X()OIiv

(/~' πφψϋ.λο"

Μacίιιιω/ι μπορΟI'ν \1/ rtJt',~ol'v
,aιι (/ι .ϊψ!βι:υ.λον I\ίιιιkιll" ,
(και το avrίoruoq'O),

Η()λlιμι'ιΚ(
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2.6.

Κατασκc ιιή δευτερayεη)l'rς πολιιμεσικού ι 'λ ικοιί
α) Μια παροι't1ίαση χωρίς διψατότητες αλληλεπίδρασης

Το JfOI' ()ιι roπιιfJι:τι(λί χιίποιο

Στη πυνέχπα θα εroιμΙJ(f(ιυμε μια παροωίαση IJ οποία θα εμφανίζει ι)ιαδΟΧΙΚΙJ

Το ειτιίμΕ1\Ι βιίμα είνω να T/)πoθεrιpoυμε ης εικι)"ες (ίτις ι ιθι)"ες που θα εμφα

(ποψίο (πχ. qωro;ι)(ιrrίιι) ΟΕ

τις ftΚcJvες της αν(l;τττvξ"ης του μ/μου stepl.pcr, step2.pcr, .. ., step6.pcr. Η π(φο υ

νίζο"VTl.Ιι. Ι'(l "προγραμματίσουμε" το παίξιμο της μουσικής και τη χρονι"ή διψl

μιιι ο(λίνη Πt{Jιπιιίψτιιι ιιro

σίαση αυτή θα φτιαχτεί με ένα εργαλείο λογιομι;ωύ ΙΤlJ}ΎΙJαφής πολυμέσων και θα

χεια που θα εμφΊνίζεται Χάθε οθι:.ίγη.

Jfl(/ioιo,ιYιno ΤOI' dirι:cιrιf ΠΟΙ'

υλοποιεί τις προδιαγραφές λειΤΟU(JΥικ6rητας που vπι1ρχoι.ιι' πι:: Π(XJηΥούμεvη

ι'Ι~ΤΙΙ [n(~ πί~τ/%ιι; M~) ,)ιιιιπιί·

πελίω στις κάuτες που πεΡΙYOι1ηυυv τις οθ6\'ες "ΛουλοιΧ)ι-l" ως "Λο υλοωι

ΙΙΕ(ol\,. ΟΙ %Ί'~'t'λα: μιιις:ιπή).η;

6",

αvτωroιχιιιίν (/τιι ιπ()ιχ['ίιι :ΤΟΙ'

χvrισψοποιrl.!εί ω; έτοιμο (δεvτευoγενές) πολυμωικι) υλικδ για τη\' κιπα(1"/.εvή

ψψιvιi::οvτιιι στην ΙΙΙΙι:!~7Ι την

της εψιιιμογής. (Η κατι.ίληξη

ι,)ιιι χυΟ\,Ι;':lί "τι;'1l1ί. Η fπιJ/ιfVΙΙ

το ε(JΎαλείo συγγραφής πολυμέσω\'

ιπιιλιι ιιvτιπι)(ι(/(!!.τι'IΊη μιιι lil1"

για την οπτιχοποίηση αυτής της η\ίτητας προέρχεται επί(fη; (LιΤι) το Direcιor).

IXJιίVΙΙ. ·Εroι ιπιι πιι(l(ίι)π;'μιι

Το αποτι1λεσμα (kι ωroθ'Γ/.ευτεί σε

IJUlcio με

το ι)\'ομιι

"KARP05.dir"

Υια

\'{/

.dir οφειλεται (πο γεΥ()\ύς δη εδlιι χρησιμοποιείται
Director. Το υλικ6 που Οα χuησψοποιr{Jεί

της ει;.:ιJ\~ις μιις ιπο πιιι)(ίΟιχ)(ι

';CIJre. ιπιι\' τιι{rιι ιπιίλιι;.:ω ιπιι
{)0'[1"(>1/

;'ι'«μμ1/. /tϊιίίJΧει ο

ιφιΟμιίς

0.1,

πο/' ,)η;'ι,'ι~·H ιίrι

ΤΟ Π(HJ.ιΤO βήμα για την ΙJλοποίηοη της παρουσίΙ:LOης είναι να εισαγάγουμε τις
ειχι)"ες των αρχείων .~repl.pcr,

Mep2.pcr, ..., .~tep6.fX.·I και τη μΟιχ1lΥ.ή του

αρχείου ΑΝOJΧ Η. Α ΙΓ (πη ΙΧίση πλη(lο((()(ιυ/)Υ του εργαλείου ΟιιΥΥιιαφιίς.

ιπιι\' o(λίVΙΙ Οιι ;rιιί"Πιι ~\ι f/4ΨΙ
νι/πεί το Ι~ϊ' Ι4.ιι(}μιίν 3 στοι
χe·Ιo ΤΟΙ' ca.~I. "/ίο').ος, με το

πιφιωι'ι'Ο

··Ser Τeιnpn··μπο

()()t'IIt· \tt (J1r()IIiooι,/l[ τις

rtJIt';

των ;,:ι'ψε}.ιΙιν ι/Τη ;'("l/ιμΙΙ1/ Θ

",op l.JHO t

~ top2 . pcl

ΤΟΙ' SCOk ψΟμίi::οvrιις Ετιι[ τιι
Χll(ιvι;.:ιί ι)ιιίu;.:πιι εμιrι.ίνιιιης
%ιίΟ/.' ιΧkίvιις:.

Με πι ,)ιω)ι;.:ιιιιία

·'impnr1 ..

se l Tem po

ΙΙ.ϊοιιω;με \Η ΗΙΙΙ ςιί"/οι'με tl;':ιI

O Trcm po;

νι'ς ιι:τιί lΙUχε«ι (ίΤΙΙ {Ίι.ίιίΙΙ πλιι

~ ω oI Ι ;

ί)(Xj\!(JΗ<'ι~' ω/ ' Vireclor :ΤΟΙ'
ωnμιίi::πιιι ,ιω. 2.·την n;.:ιiwt

πιιι)(ιιtι:ιιιίi::trιιι ι'\~ι JIt't)(Ic: τοι'
cιω ηις H{αί~ιιι;ιιjς: μιις. Γιιι

πιιι:.:ί,Πι;'ιιιι, ιπ"ν τρίτη (k'OII
t'χfI τοπο(}ετιι(}εί ιι H%IIWt τοι'

ιφχειιιι' ··MCΨ3.fXr": ....

Ο

Wo ll f or MOU5e Cttt !: Ο Γ Ke y
for $oun d l Το f inish
Ο WOI I f or SOU nd 2 Το f lnlsh
Ο Wol t tor Olgltol IIldeo Μ ο υ l,
10 fi niSh ί η ChonneI:
_
Ο ω οίΙ

b=-'

ί!

ΟΚ

Ι

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εljYιυμογη; πιιλl'ιιt'αωv

6·11

Στη συνέχεω μπορουμε ν(l παίξουμε την παΡΟιχ1ίαnη για ,tJ ιλίγξουμε αν ιίλα
lf/fyaV καλά, Στις ι)ωοοχικt'ς οθό νες που εμ({ω'ίζονται. και οι οποίες ατην εικόνα

της πελίδας μας εμφΊ νίζονται ως ι)ιαΟΟχιχά χαρέ κινημαΤΟΥραφιχής τω ι'ίας, βλέ
πουμε τα ι)ιιiΨ)(ΚJ ατάι)ια α\,(mτυξ"ης από το μπουμπο!Τι!ι

Iltxut

το\' καρπό.

~.

,

I.;\~N"'"H . ""

'!'!",ρ,.ρ"

Μ,,·ρΖ.ρ<,

la:"p"p<,
".ρ4.ρ"

KAAPOS.OIA Soor.

.

SO ""

Mo uί ."o:

IKRRPn '_" 'R

.

...

... I~I-

Ι Ψδ"V~ Ι
Ι

Γp~! . Ιo

Ι

' ~ ~υ po

;ωιν πιιο{Ιλl//ιιίτω\' ,ΤΟ!' 0((

Ι
ι ι:ϊ ΝΙ. Ι

fXOI'V ιιχfιιη με τl/ν alvItIIrIIafI.
(σι) το εο:,ιυ. είο O!~'1IlJ(tIrliς.

Ι

Ι ' Α8.θ1~· .... n)

Για πιν (jJToq!~Irj μΕλλοντι

&υ9.ς

Ο

... .

~ ._. ,."

-".....

._- -0

- ',,,

m
!!

l'iJ
lIiI

•

~

_

.~-

.

-

....

της Οι.'ιιης τιιιν αρχιιων των

πολ1'μfOΙ;Φίν (/τοιχι'ίων ποι '
Οα ΧΙ)flaιπεί :Ι(Ij \~ ι ι'λοποI7l

!]!Ι

ΟΗ τιιψ ΗΙ1ιιlμο;,71 ΙΙΙ'\'ιιπιίτιιι

.~-

μια Υ.α}.η ο{,:ιιί,ωα,l των

α

ιφχl'ίω\' αι'τι,)ν_

.~ -

~
_.,

•

.

l"rIIV

παρ()ι'~/(ι tΊ{ιιι,ιω;ιιί (ίλιι rιι
ιφχι"irι τα ιι!r,ΙΚΕVΤΙJfι'IVΟ!'!1Ε ΟΕ
ενιι VΤOOtf' με το ιίωμιι
' 'ιί\1λ)ς'',

Τiλος. ατrοθιrι!εΟΟυμε το αρχείο της παρουσίασης με το
6νομα

KARP05 IIioα σε έι'α φάκελο 1\'Τοοιί> (direcrory) όπου

υπάιιχει και το υπόλοιπο υλικό που χυηaιμoπoιήOιr/.ε για την
ΠΙiOουσίαση αυτή.

......
Σro Vίrecloro τιλΙΥ.ιί; έλεγχος
της ΙJ(ι ,ίς γί"ΗΙΙΙ ιιπι) το JTrtlJ(lO'tJ(! COIItml (Χωι:1 ιίπιιι' ΧΩιιaι 
μοποιι-ί τιι! 1/ λπ το! '(ιΥιχ!ί (W.1/;ιιιιιίιι το! ' χειοιιπηu{οι ' μως
(/l\rι.Ί'I'ιις βίvτnι. Στην tΊΥ.ι)ω
μ;'τ()(!(J!'JιΙ- νιι ΠΙΙ(Jfιt1/(ΙΨ/(J!1Ι[

control

ιίrι οτην οΙΆίV1/ EJ1ψινίtπιιι 'Ι

tΊA:(ί\'(ι το!' "(/Υ./ιιιίΟI' ιί\1ΙΙΙΙ';"
ΠΟΙ' βρί(r,ξtrιιι (/Iι/,l Y.!'1ι~λιι!tι"
το πινΙΕχιίμενι) ιn ΠΟ!' ~'i\VIt

στη :ιινψμιί

2 ΤΟ), τοίτιιι ' Υ.ΙI(1Ι'

(frnme) ΤΟ!' ,ίιιιιι:ίυι '(ιol' .ΚΟΓι:.
f;JiίoIIr:; Ο rII";()vτar:; ιφι()μιίς ΤΟ!'
Υ.ΙI(1Ι' (στην Π(!()Υ.ιψένη ,πιιί
πτ(ι)ιιη 3) ιμqω'ίtι'ΤΙΙΙ Α:ω στο
Π(lΙJfίΟI'ι)() contml

paneI.

l/oλl~lι'αι
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β) Μια παΡΟ Ι'Gίαση με διl\'arό rηrcς αλλ ηλrπίδρασι,;

Στις t:ΠjjIInt:c; ιιελίδες θα ((rιά;σuμε

l{)

κψμ«τι ι'%ει,n της ιψι{lιιoyιiς που θα

μας δεί.;(\'Η τα διάψορα είδιι ιιιμι(}\,. Iυr/.t;/.(H.JIt1'f'l (kι υλοπυιήσοψε ης ιιπαιτη

ffC(Htιεrat

οι:ις ;του θι:τoυv οι ,.άρτες της εqyJ(lIιoyιίς με τις Π(ΙΟΙ)ιUΥ()(t(rtς λει ro!.tlYlynrIjrac;

ουΥΥραφαό C(J}'U-

που «\ιrιατoΙΧOύι' στις olM \~ "ΣτιJρxιν ".

λείο. Έτοι σχεδαι

'·Pni".

" Μπι'λ((Q(II'Τ", "Γκ6λ \'Τεν" και

orο

ζο\ιται οι· εικ6 \τς

Ι'ΞlJ\tiμ/jλο''.

των πλη-/.ΤΡΗηι και

•

•..ι ..,. ...

...:;;:.' ~. .,.
ι_

Ξι,:ητίμε εωάΥο\'τας στη βάση πΑη
ιιοq:οιιιιίι\' του ειιΥιιλειου σuγyoαφής
ΠOJ.ιηιΔ1ω\ι τις εικι)\,ες που υπάρχοιΝ
ΙΠΙΙ ιψχεια "Στιίυ

Τιι ιφχι'ιι( 1Ί;{(ί~"lν rίτι/ν ι-ιιιιι

xtv./x:t ·',

χfkJI',y ιιro ΠΙ1,ΙΙXiλλιιν το"

';Mπt'λιμιυYT·ΙΚ(",

ΌίΠ:Ι:(()Γ μΠIΠΙJι';τOντιιl ιι!'

(~)(Iιιύν του ειιγα

λείο" ι1Ι!J'Y(ιuφής
jTOA IJ!.Ii:oIύ\I

οε

μορφιί bitmίJp.

';Γκι)λ \'TΙO\'. {x:t"' και

!ιΙ\Ιlj'Iι hI/IniJP ΧΙΙΙ (/ι,τιί ι~ιιλ(,J\1
τιιι ΙΠ το nΧ(lνι,)ιο

"Pf\i.TΚΙ".

fOΠΟΟεΤΟm'Τat
στη {Χίση πλη{}ο

"Ξ ΙJ\,iμ ΨΙ ι.ΙΚ( ".

ιιnι

κιίτω ,')ι-'-=ιιί :",.)"ίιι τol' πλΙΙΙ41ΙΟΙ '
ω/' IIVlIY.IΊIII ιηι' ιπιι ΠΙΙί~ίOI'(!(!
C:bl.

ΤΟ ειTιJιιnυβημα fi \'(lt \tι Π(ΚIYίΙUιψιιτίool,,"ιιrιι ω'Τικείμι"πιιυθα παίξει το (ιόλο
ΣτΙ) I1IJ\to'χεια αρχιζουμε ItI δlJ/./If)U(rγσύμε μέοιι οτο πεοιβά).λο\' του εργαλείου

lΊο Oίπxιn, ω Ι'ΙΚΟIU)ιο ~
(/'ΙΙ(/ΙΙ'Η οτι

τους. Έτοι με τη

ro ΙΙVfι,«ιΊιnn

πι'ίlι:ι';ι:ι:ι o""ιtιιιτι"μllη ΚΙΙΙ,')ΙΚΙΙ
.ΤΙ

(1υΥΥρuφηςJτολ υμέαο\'('ιλλα πσλ ιιιωικ(ί οτοιχεία ,του εί \tιι cύ/.ολα OΤ/jl' Yoaracr/oεv"

( ......... Μι.I •• (.,.

{xιrρεια

απλού

_ ι;\ ιι-ψμrιτoς.

Στο /) jrtx'Inr τι! I'ιΧ(/I'ΙΙ)ΙΙΙ !Αι

εl'{)ς

ιπεξεΡΥα

ιητιι ΟΙ' μοι.ιψι κl'ψnnll.

στη

στην

ΥούμΕ\'Ι}

πικ,".

oθό\'f',

Αυτό yί \to"Tat με

nu,' scriPI editor

({ουμε

ο οποίοςμιις ειτι

τις

λέξης

«(πάυκι l'».

«tlf,i»,

τιJέ"πει

\'U

Υ(lά

ΨΙ ιιιμετονκιω, ΚI1

«Υκιίλ νΤΙΎ»

κω

που θα η'ΟΙΨΙ1-

«ξΙMίμψιJ»

ΤΙΙ

τωθεί ιπις ιι)/ιίτιι

απιιΟηκει:n·

τες του αντικtΊμέ

οποία

ΥΤαι aτη 1*10,1 πλι/(lιι((O(lΙΙtι\ι του Ι:ΙΙΥιιλεioιι olJ}Ύραφής
πολ ι"έα()\' οε μΟ(l(f'ιί κειμt:",ιι.

θα οδηγεί το χρή

aτή Υ.ιψέιυυ }'ρά

«μπέλψψ\'τ».

()ιιλΟJI1Ί ι;rι το ι/vτικι-ηιη\)

ΤΟlJπλ ιΓ/.τ(lοιπου

\'Ου.

ΚΕ({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλ"ιιt'αωv

Στη aI"iXEla roποθε

ΤΟ απο τίλωμα μπο

τovJIE τα διάφορα αντι 

(IOVJIE \'α το oovJIE χρη-

χείμε\'α της βάσης πλη

σιμoπoιιVντας το

ραροριιόι'

pane/ (χειριστιίοιο του

στη θέση

τους στις οθι:jγες. Στο

βί ντω)

σχήμα βλέ;ΤOVΜε πιiJς

συyyιιuφής πολυμέσωγ,

"σττiOηκαν" τα ιι\'τικεί

Στ",' ει.κό\ΎΙ βλέ;ΤOVΜε σε

με\ΎΙ με αύξovτες αριθ

ι)ιιιι)οχι,κι'ι

στιγμιότυπα

μούς Ι/ (η λέξη (ιμπέλ 

τις olJι:j\'E;

που σχεδιιι

ψιρvτ»;'

(πψαγ (,,~lφιΙ)\,(l με ης

3

(η tH::n\t1

το υ

conrro/

του μήλο μπέλφιιρvτ).

λειτουργικές

15 (το πλή-,αριι κίνιιοης

Ύ(υφές.

π(lος τα δεξιά) και
(το

πλή-,aρο

14

κίνησης

- t. οΜ

~. 0 .

εΙΙΥαλείο υ

π(κιδια-
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-οι -οι
υίreι'ΙOΓ η ο{,l:ίΥΙI ποl' φψη,a:,ε
τιιι ιπο σχηιω [ίνιιι ((Ιιτιί ΠΟ)'
ιιντιιποιχιι (/τιι (/τιμ,/ /

Με ΤΟ\' serίpI tdi/()f

.. ..

;ωιιιl/ίrι κιΙ:ΙΙ)ΙΚ(l. το ωηιίο ι/πο

η/το ιιvt!κcιμnn Στη :,λι,κ/()(ι

lingo

~ .

0

(rdJnt:

l() η IuheI .. " /JELFCWU".

ΤΟ), IJirecιor ο κ{,'~)ι;ως

Οπ

ExitFrIIme
ρο /οορ

π(lος τα αριστερά) στην

,"d

τ(lίτrιofkJ\ιη,

σηιιιιί\Η ιJτι ιίrιιν I(I'r/H'; ιιπιί

ΤΙΙV φιxol~)(ι ιιτιιλη (ίqι~ιι:~
lι;τιί τη οτηλη /\'0

Τέλος, αποθηκεΙ:"Ι'/1 ε τηγ πα(κιιvίαση με δυ\'ατιΊτητες αλλιιλεπίδ{ΚΗlΙις που

Το

επόμε\'Ο

κατασχευάοοιιε σε t'1.u αρχείο με το

β,ίιια

εί\'αΙ \'11 ΠΡOΎυ(1μματ~

0
Γ~ό~",,".P"

Mnla.."UT.p"

σουμε τη συμπεοιφο(κΊ

!ωuόμηa •. Ρ<t

της κάθε οαnιης. Με

l,όΡΚ'U.Ρ,t

ΤΟ\' scrίpI

edi(Qr μπ(}
(κ)ύμε \t1 y(XJ1j)()IJJIE τι)ν
XIrk)IX(l που θα Χάνει

τηγ οθιίγη \t1 πα(υμt'

''ΕΙ

σταθερή

cJrou

i){xίnEt ο χρήnτης

JIt'xot;

πατrιιντας κάποιο πλι~
χτ(lο πλοήγησης,

Ρευι'.,,,

Ι ..... Μ.ωl.""

Ι'" ",ψι!!

1""""'001>

Ι ψ1!,""1
Ι rΡu.είο Ι

I (i N• •
ι

'''"ρο

t

r

Ι ~ "ηo"ήK<""η ]

20 ΚΙΙΙ είιιαι

ιπιιν Νο2 Ι) πlΓ,ΙΙΙΙ\'Ε ιιτιιναμέ
(/(1);

.il1(IIr;'(J' "μη'η ιπιίλιι ποl'

ι'πιίuχn !IIheI "' . I/00ίΟΙΙ/ Ι'Υ
όνομα E/DHMIfL μέσα σε έ\ια
ΠΙ)(ΙΚΕιμι\τι, εί\ΗΙ '1 ιπl/λl! Iιπ6
ψΙχελοΛτοσιέ
(directoιy)
cJJTou
ΤΙΙ οποίι/ ιιιίλις t'I(I~'f ('1 Νο 20j.
ωτάΙΙΧΟ!Ν κl.lt τα αιιχεία των ειχ6 -

\tvV

που χρησιμοποιήθηκαν

ως

πικοτογενές
υλικό.

" Erιιι ι)ημΙΟI'ί';'ι'ίται

t'\rI;

ιπι

τιίπιιις Υ-Ι "κλο; (!OOjJ) απ,) τον

οποίο Οα (i;'fi ιι;ίνιι ιJΤΙΙ\' () χριί
στης ,ίιιtιίoπ κιίπ()ιο ,ίλ,Γ?τι)()
Ποl' Οα το ιιπίλη (//0" κιίποιιι

ιίλλ()

/ahe! Π.χ. ω'τιJ ;ιί\ΗΙΙΙ

ιίτιιν πιιτη()ιί το πl'1/ΚΤί)() ~
ΚΙ/Ι H'flJ;'()JiotIIlΊfi () n'ι)(ιιμΙΗω

(//' ιιι'τιί κ(,/ο)ι;/ιις:
MouscUp

ιιι'ως
Οπ

110 IIC.\"t

cnd,

ΗοΛ.lιμι'ιΚΙ
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2.7.

Κατασκε υή της πιλοτικής cqαρμΟΥής

Όπως &ίξαμε προηγουμένως μΠO(loιJμε να σ/.ι::δι(ισουμε τα ι)ιάψ)()(} (Lιτλά
Στο Vίreanr

() ;ωχ')ι%ι!; ΠΟΙ'

ΣύμΨΟ\Η με τις πι)(ιδωy(lαφι'ς λειTOVΙ)γl%()τηrας θα πρέπει ιjταν γί\ιει επιλογή

πολυμεσικά στοιχεία χαι να στήnoυμε τις oθ6vες "Μενού", Έξοδος", "Επικο 

του μ/jλoυ αυτό

1"!~ΤΙΙ [nιωμ(ιrωμι'~nς ιπο

νίαση" χαι "Ποικιλίες" της πιλοτωίς εΨΙ(ΨΟΥής σύμψv\v με τις προδιαγραφές

ΜΕΝΟ Υ

Β

λει τουργΙΚcJτηnις,

Ε

ιιvrΡ.fίμnn και

f'vινγιιποιrίrιιι ιίnιν
,i M/l0ft μι 10

π()ιτί;a tΛ~ιι:
Οπ Mou~'e

,"d

Α vrcJ το

Εδι ίιας δημιovιιγιίooυμε τηνοθόνη "Μn'Ού", ΤΟ πτοιχείο 'ΈΞΟΔΟΣ" πρέπει ν{!

περιι'Χει εvσωμαrωμt:\n ΤΟ\' κ(ίιι)ιχυ. ο οποίος ότlJ.\' γί\'fΙ κλικ του πο\'τικιού πά\'ω
του,

Up

~o ΙΟ · ·EXOI)O.~ "

\v μεru.φέjJει

τηιχιάαη στηνoθι'ιVΗ "Έξοι'>ος". Το αντικt1μενο 'ΆΝΑ Π Τ ΥΞΗ "

Ότω' πατηθεί το μήλο τότε εκ τελείται ο χ/αιικας

Εφωταλείπεται ιι στήλη

MENU,dir Cest

~"'• • •

ίlΞJ

::;

,"d
%'ΙΗtίλι με

τΙ/ν ι'ωEΙ~I) ;ωι (t\'fιιιroιχεί ιιτο

2

Ότι/ν πιιnlJι' ί το ιιντι%εψητι 

στον f\v/(ιιμιιτωμι'\'ο %ιι'ι,)ικιι

mou seVI'

ρο

/0 molic

· ·ΚΑ ΗΡΟ.ί. lJlα "

,"d
{/(1 μαι; {)()IΓιrίσιι (/nl\' π()(,ιτιι
O(A jV1I τol' α(ιχείο! '
Ε!ΟΟΟΣ

KAHI'OS./)JH

EnlKONIAIH
ΠΟIΚIΩIΕΙ

ANAnTY:::H
Στο ~cnre το!ι

VirecI()f ιΛ,ιι

()I'Ι-'(πιί μι.'(/({ ιιrην %Ι'ψιλη ω'1"ί
να εμψινι7:,εrιιι (Ι ιιιί;ων (φιΟ·
μ6; ΤΟ1' ιητι%εφιΊυ,' (πυ C8.\Ι,
να εμψη'ίζετιιι ιι κινψιη τοll.

1 και

εμq:ω'ίζο\'Τu.ι διιιί)()χι.κά οι στήλες

Εχεί ο κ(!λ}ικας αντικειμΙ:\'Ου Νο

4 του ca.~r

011 exitF'rame
go to "ARXH"
,nd
μας fJfωvφt:(ιει στην αιιχιΧιί οθό\'ιι στη στήλη

ω /ι ,ιι.,ι .

πλIΡΙΤί'!) "ΑΝΑ/ΙΤΥΞΗ" χ(ίuις
Ο"

continuc

,nd

0/1 e.\'i Ifrll/ll c

ΙΙΥΤαιΨnn Νο

score πω; το αντικείμενο στο ΧIJ.\'αλι / κινείται π(χις τα πάνω στις στήλες ιιπό /
Ι:ως /0 και μετά στο κα\uλι 2 κηιείτu.ι Πίχις τα κάτω στις στήλες από 1/ t:IlIς /6.

011 IlIou.,>eUp

χιίιιις (/τov %(ι'~)ι::ω

(/f()

aninJIJtion επι τιηχάνεται ειr,ωλα πε εργαλεία σιrrtOαφής ΠΙ)()(J(/ναrολι 
Director. nλέJroυμ ε λοιπcJv πτο

σμt'tv π(χις αυrιί την κατεύθυνπη όπως εί \'(JΙ το

ι)υωτότητες ιιλληλεπί()ι){/αης και αψ)ύ τη\' παΙ){/ΚOλoιiJήσoυμε, ()ιι επιaτυι'ψει

Η o()ιίvτ/ ΤΟ] , μητιιΌ 'J'Iα;lfι'ιVfΙ "

pll u ~'e

και αψ>ύ φτάσει στο ύψος της λέξης

('ιΤΙΗ' πατη()εί Οα μας ()()ηγήσει πτη\' ο()ό\'η "Λ ουλο ύι)ι - J" της παί'ovoίriσης χωρίς

πτη\' ο()ό\'η "Μnnύ" της παί'οιυας εψψμΟΥής.

ποl ' /Ιι:ιiσ/.HΙΙΙ

\v χο'lβεί προς τα πάνω
\v επιιπιιέψει πτη et'aII του.

/ (l,tbeI 'Ά R Χ Η'?

2 t:IV; /6.

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλl'ιιt'αωv

Στη συ"έχεω θα στήσουμε την οθ6νη "Επικονίαση". Σ ' αυ τή μπορούμε νο
έλθουμε από οποιαδήποτε άλλη αν πατηθεί το πλι(,a(ιο 'ΈΠ/ΚΟΝΙΑΣΗ ", αν
vπrlOXft. Σ' αυτό το πλιίκτ(ιο είναι ενσωματωμένος ο κ(i.ιι)ικας
Οπ

JTot'JTft

\'(1

Ρ/ΙΙΥ 'oεPII<ONIASII"

που πριν μας μεταφέρει ιΊτη σrιίλη με την επικεq:αλλίω 'ΈΡ/Κ ΟΝΙΑ SΗ" φυλάει
σε μια ατοίβα τη διεύθυνnη από την οποία έφvyε.

δημιουΡΥήοοψε μω έκοοση της πιλοτικής μας εφαρμΟΥιίς

το βί\ιτεο που υπάρχει στη IΟη θέση της βάσης πλlj{lοr{Ό(Jtών

(ClLsf)

δημιoΙIρyηnε) (execurahle). Αυτό ιΊτο Direcror Υί\'Ηαι με την επιλΟΥιί "Crea re

f%ffλt'IItIM:ιuJ \\ ·ίndo"~π(l()(ί.

Projecror" όπως ι)είχγι;ι η παΙJ«κάτω εικι) \'(1. χω δημιουργείται το αρχείο

}'t"TtItω'ιιΜιι)ι ;{ι/(/ιιιγί\"t'Ι (Τε

'Ά5Κ HSH.EXE".

μιση του τρι5που που Οα παίξει το βίvτt"O

DireCfor,

τοποθετείται

στην 8η γΙJ«μμή της στήλης με την επικεq:αλίι'Χι

πευιβιίλλον I\ΙίΠι:!ΙΗI., . ...

(/abeJ) 'ΈΡ/ΚΟΝ1ΑSΉ". Η ρύθ
γίνετω με το Πι1ιχ:Ιθυρο "SeI Tempo" .

[Iose
Open...Window
\σιιΙ!

ςσιιΙ! " ~ d ι

,

S8 t.

':,~=======:::=================:'
~

Cre8Ie ProJeclor

Source

ΜΟιι l"s:

Β l ιιrnega

Ι ι::ι 60 ιcηοη ~ Ι

Μιjλι ς τελειιίιοει το βίvτt"O, Ο %(iJι)ι -

Ι

LOOIS

[ jecl

Οπ cx;tFrIlI"c

013

p/ayDQne

,nd
τη

Prererences .•.
Poge $eIu p ..•
PrinI .•.

(ίΤΟι'{Χ) που έχει

Ι Μοιιο υρ

φυλάξει τη δω,
νης

από

οποία

Foιoe

of)(jτην

Θ

και θα μας επι 

στρέψει εκεί.

lome9llToOl!;

Ι (!;Ω§ΙοΙ§ή Ι

ικιΕκψε

Γρα, ε ίο

"

1 ι:ϊ
1

Ν ΙΟ

' Ακυρο

Ι Α ηα9ήιc ιυση Ι

ΜΟ"Ι" Ρl σΥ

Order:

__..j

Ι ι:ii"iaιϊιιιιiιιιιiι••~ ι ΟρΙlοηs •.. Ι

κας

της

Το ΙΙ(Jχιίο IIllf(j n\ΎΙΙ Ι7. τtλt·

τοποθετήσουμε αε όποια θέαη της οθ6νης το βίντεο όπως τοποθε

τούμε και οποιο;)ψroτεάλλο α\ιτι%είμnn. Έτσι στο παιι(ίι}εΙΥμά μας στο

fjm'(J1J

(.e.\ C) rιπιί iwt

ιφχ(ω ΤOI' diπx!ιJr (.dir).

η οποία θα μπορεί να παίξει αυτοτελιίις (χωρίς την ύιταρξη του λΟΥιαμι ;ωι) που τη οψο μι!\n ιιε Macin/o,\h. Auχrίo

,nd

θα πάιιει απιj

Η ι)ιαι)αιωία ,)f/μιοl'(ηirις ατt·
λf'lΙΨΟ!' Ιl(lχείοl'

MENU.dίr.

Τέλος. θι.t

InoIIseUp

MJTouovIIt: \ '(1

Το επιίμε1'Ο βήμα εί\ΎΠ \Ύ) α.ιτιιθφα::ΟΟουμε την εψψμΟΥιί μας με το ιί\\ιμα
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2.8.

Ο Προγραμμα τι σμός τη; πιλο τι κής rqaρμογής

Για ΤΙ/" ι(\ιτιμεrιόπιση αυτιίιν των πιιο!5λημι1των χιιειάζπιιι μιιι καλή

Η (ίλη δομή της πλιιήΥησης μέο« ιΠΟ Πt:ι)ιε:i(ίμε\~) της εφαρμιι·

Υής επΙΤΥ;Χάνεται με ων ί(ιωικα του ΠΡΟΥράμματος που "κρύ
βεται" πίσω από τα αvτιr.είμf'ι'α
Oπrι%oπι ,/ l//tt'VIJ It\.ttπI ((κί 

(π(ιa~ι των φιιιωrιιη' ΤΟ/'

- πολυμεσικά στοιχεία. Στη"

απλ6ς, 6πως μπορούμε \tt ί)ούμε στο σχήμα αυτής της

ιι\'τιλήq:Oηκε όποιος άπεl(Jος πo()σπίιOηaε \Yi
φτιάξει ρό\,,; του τη\' εψιιψογή,

πιλιίro.

(}t;)!

frame

[πIΚΟ

'ΈΧΟDΟS"

.... IIΙΣΗ

(!ΟΟΟΣ

ποlκlηlεΣ

A.... AπTY~H
S c λ ε ' ε υ α .ύ ~ ε ' ε
απ 6 ' ο πρ 6~ραμ μα;

....
Ν ΙΙ

ΟΜ Ι

Οη

""ou.eU p
tjuit

,ο,

frame "STAAKIN"

Οη """u .~U p

110 pre.·j " ",
~nd

MENU .DIR

frame "ARXH"

Υ\'ιΟΟη του χειρισμού %ιιι των διιναroτήτω\' του εΟΥαλείοιι σιιΥΥιιαφής
εφαιιμογιί!\' πολιιμέσω\' με το οποίο δοιιλεωιιμε.

μιχρή εφαρμογή που φτιάξαιιε ο κιωιχας avrcJ; είναι πολύ

;«/1,)1%(( ,το!' ιπιrυιo',ίει την πλο ιί· σελί1χι ς. Παρι)λα αυτά rι ι)ιαχείρισή του .6πως θα

:"/1111 (πη μι%orί fq\It1!jOϊII

Αρ χε ίο

είωι εύκολη ιΧιυλειά.

Αρχε ίο

KARPOS.DIR

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλl'ιιt'αων

Ο προγραμματισμός μιας μεγάλης rq:αρμογής

1,9,

Όσο" ψ(!(ι(ΧΊ ων x(iIδtXIJ, αε μια μικρή εψφμΟΥή
μΠΟΡΕί \Η περιορίζεται σε λίγες γιιαμμές όπως πχ, το
παραχ(lτωπου εί\ΗΙ σε ΥλιΟΟσα Ιingo του

Direc(Or, Σε

έ\'α ολοΧληρωμl;''\'ο εμπορικό πακέτο όμως. απαιτού00 mouseUp
selιιct the clίckLiO!θ

do 'ρul '& the ct ίck LiΓH!&' ίη10 tsr
il 1st is oot θΠlρty then
ρul (wυιd two ΟΙ the clickUne) inlo αιιΙΠ
ρul

tine curLn οιω

fιd

' gotos" inlo curTxl
then

ffcurT~ ί$ 'nOΙ imρtemenled'

nolmp
etse ~ ίΙem 1 olαrιΤxl is "choose" Ihen
answer 'Please selιιcl '&~em 2 σΙ curTxl&"
.I~

Iod< scre-en
lοοΙαιρ

i ne cu,Ln

οι

cd nd 'golos'

u n kιck sαθθΠ
end~

δες

getCurVOΙ

Υιιαμμές

κιω/,χα

έτσι

(ixπε ιιυτδ \Yi

Υί \'ει ΠΕρισσδ
τψο

λειωvρ

ΥΙΚι) και "ιΉιφι
(Πικέ",

Παρ{ι

δεΙΥμα

Ενός

χιω/,χα

wrau-

χει ()iπλυ. χω εί\'αΙ γιιαμμέω σε

HyfJerTa/k. ΥλιΟΟσυ.
του εργιιλείου συγγυαφής πολυμέσω\' Hypercilrd. Α ξί
\'(1

πιιιιατηρήoOVΜε την ομοιΜητυ. της Ιingo χαι της

ΗΥperΤ,Ί/k.

Ακδμη, ΙΙ\' αυξά\'ει ο ιι(>ιΟμ6ς τω\' συ\'δέσμω\' σε ένα
δΙΙJγιιαμμα ροής τιίrε IJ πιιλυπλιικι5rηfα αvξΙJνει με
γεωμεrρικι) υιofJμιί με αποτίλωμα
ΠΨΙ(ί(f(ίτερO Μvχιιλο

\'(1

να είναι πολ,;

παιχιχολΟlJθήΟΟlJμε τους

δαιι)αλιΟΟεις λαβύρι νθoUς ΗύΙΟ nf'\'αυίων. Και ει"xv

απαιτείται από μέρος του υπευθύνου σιrrtιιαφής του
τίτλου f\'tt σύστημα Oora\tVΣIj; που

\'(j

ελίΥιει αυτή\'

την πολ wrλΟΧ6πιτα.
ExτιJς από

σε έ\'α εμπορικι) naxiτo πολυμέ

u.vra,

σων θu. πρέπει

\'(j

Υρu.φεί και έ\'υ. φιλιxιj πρόΥιιαμμα

εΥκιιτάιπασης και εκκί\'ψτης της εφαρμογής ση)\' υπ/)
λογιιπή του χρήστη.

gloOOl plnil
ίl ρlηίl is 001 lrue then k>okup "galeway"
~ the number ΟΙ lines ίη cd IId "indeX" ΟΙ card Ι is
1i:itlial:~P~~['I~ οι cds in bg "palhcard" lhen
gloOOl al lPalhs, curPathSlack
pul a llPaths ίηΙ0 junk

τέτοιου

endmousιιUp

ση oρenslack

ντω εκατo\rτά

τμήματος

endd

ζει
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•. Ihis puts a list οι all the pa.lhs inlO a variabie
ρω Ihe Iong name ΟΙ this stack ίη Ιο holder
delele Ihe lasl char οι holder
delete char 1 107 ΟΙ lloIder
ίl holder is οοι item 1 ΟΙ curPalhStacl< then
ρω "This is 1101 lhe Palh Stack όelίηOO οη lhe
Sel~ ngs Card_" ί ηΙο Iongslring
ρυl " Ma ke Ihis stacl< your Path Stack?" ΒΙΙθΓ
10ngs1nng
answer 10ngs1ring wilh "Cancel" οι ΌΚ"
il rt is "Cancel" 1hen
goback
pa.ss oρenslacl<
exrt openslacl<
else ~ rt is ΌΚ" lhen
Ια;k screen
Ια;k mθ'Ssages

goWindow "stack"&&quote&"Perseus Gateway

(2,Q)"& quole, trιιe

go cd " Set~ngs"
pul holder inlo caιU IId "Palh Slack"
ρυl holder ίηΙ0 ίΙθΙη 1 ΟΙ curPathStack
doMenu "Close Slack"
ρυl empty ίηΙ0 al lPalhs
ρυl empty into item 2 ΟΙ curPalhSlack
ρυl emply ίηlο ilem 3 ΟΙ curPalhSlack
unlocl< messages

_. pul "Path" ίηlο ilem 1 ΟΙ hoIder
•. ρυl "None" ίηιο ίΙθΙη 2 οι Ilolder
•. return hoIder
•. θΟΟ palhOutgoing
•. οη inooming
_. end incoming
•.. ---Functions Ιοι global values
funclion rearrangeSlaIe
retum lhe hil ile οι bg bln "Rea JTange Foolprinls"
end rearrangeStale
lunclίon ΘhowingField
ρυl

lhe sllor1 ΓlaITIθ οι bg b\n 7 ίηΙο holder
d holder is οοι " Νο Noles" thel'l delele word 1 102
ΟΙ holder
reΙUm holder
end showingField
funclion foo1prinlparams
··in~ialize the looιprint butlon parameters here.
_·start oounting rows and columns 110m Q
ρυl 50 ίηΙο ilem Ι ΟΙ ίηΙο
-·Button Widlh
ρυl 50 ίηΙο ilem 2 ΟΙ ίηΙο
-·Button Heighl
ρυl 54 ίηΙο item 3 οι ίnlο
-·Column Width
ρυl 50 ίηιο ilem 4 οι ίηΙο
··RowHeighl
ρυl 2 ίηισ ilem 5 ΟΙ inlo
··Tolal numoor ΟΙ Rows
pul6 ίηιο ilem 6 ΟΙ inlo .. Tolal numt:>er ΟΙ Columns
ρω ο ίηιο ilem 7 οι info ·-Honzon1al Start
COOιUlΓlalθ lοι bιιttons

ρυl4Ο ίηιο rtem 8 ΟΙ ίηΙο ··Vertical slart cooιUinate
buttons
relum ίηΙο
θΟΟ footprinIparams
···inilializePathLisl····
•. Ihis pulS 100 Γlames ΟΙ alllOO palhs inlO a global ,
sowecan
··sllow a lisl οι 100m Good 10 call this any ΙίΙΤΙθ ΙΜΙ

lοr

.,,"

end d
ίl allpatl1s is empty then
inilializePathUsl
end d
pass openstack
end oρenslack
ΜΑΝΟΑΤΟΑγ LOCAL
<ΡΑΤΗ HANDLE RS>
··Ihese ΒΓθ only here υηΙίl each stack gels ils
•. οη Palhlncoming
_...2/18192 ΕΜ added lhese
•. gloOOlkιcalPalhParam
_. repeal unlil lhe kχ:kscreen is lalse
•. unlα;k screen
•. θΟΟ repeal
~ 1α:aIPathParam is ΠΟΙ "None" then
_. select IocalPalhParam

•. end il
•. end Palhlncoming
_. οη pathOιrlgoing
•. ·-2/18192 ΕΜ added lhese
~. a~ is stack sρecific ίηΙο lοι icon type . lor liSl,

""
owη

··liSI ΟΙ pathnames Ms been char.ged,
οη initializePalhLisl
glooal allPaths
Ια;k screen
push caιU
go 10 card "Patl1lndex"
-·ίl palh ίΟΟθ Χ is hosed, then fix iΙ __
il ΙΟΟ number ollines ίη cd IId "index" ~
is 1101 the number σΙ cds ίη bg "pathcard" then
put empty ίιιιο cd IId "ί ΟΟθΧ"
_pBΙtιcιi~1 with ί " 1 10 ΙΟΟ numoor ΟΙ cds ίη bg

go cd i ΟΙ bg "palhcard"
ρω IId )ιathname" into lίοο ί οι cd IId "index" ΟΙ
cd "palh Index
end ΙθΡθΒΙ
go cd "palh ίΟΟθΧ "
end ~
pul cd IId ΊΟΟθΧ" ίηιο AllPaIhs
poρcard

encI inilializePathLisl
on newPath
glOOal palhNole
-- ηow make lhe card
sel the cursor 10 busy
seliockscreen 10 Ιιιιe
put the number οΙ Ihis cd ίηιο cardnum
il cardnum is 1 Ihen
pul (ΙΜ number οι cards ΟΙ bg "PathCard1 + 1
ίηΙο cardnum
go last cd σΙ bg "PalhCard"
θΜ ~

Domenu "Copy Card"
DoMenu ' Pasle Card"
-·make alllhe butt σns invisible ΒΟΟ Γlameless
repeat wilh ί = 1 10 totalbutlons()
set ΙΜ visi bie οι card butlon ί 10 lalse
sel ΙΜ name ΟΙ cd butlon i 10 ""

end

IepθBI

-·emply oullhe paIhlisl field and the main ootes field
put empty ίιιιο bg field pathl ist
ρυι ". " ίη ΙΟ bg lίeld oolelist
pul ". " ίηΙ ο palhNole
_'ΠOW Γlame the card ΒΟΟ add Ihe ΓΙΒΙΤΙθ 10 Ihe ίΟΟθΧ

~"

IΜ "Palh (" & the tirne && ΙΜ date & ")" ίηιο
PaIhName
sel lhe Γlarne ΟΙ Ihis card 10 Patl1name
pul PaIhName ίηισ bg fld "PathNarne"
push cd
go cd "Patl1lndex"
pul Palhnarne & ΓθΙUιη beloιe lίne cardf1um ΟΙ cd
IId "fndex"
if1~ializePathLisl

"""'"

repeat whiie 100 iockscreen is Iιυe
sellockscreen 10 lalse

encI

ιeρeaΙ

labkey
θΟΟ newPatl1
((πι) την HIHΙ~ΙO;'IJ I'er;eu.~
%ιιι εί\ΗΙ 1'ι~ιμιιι'\nς οε
;ι}.(ιΧ/α({ Η)ΙΚΓΤιι/λ .

Η()λlιμι'ιΚΙ
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Οργάνωσιι και διαχείριση αρχείων

3.

μιας μεγάλης εφαρμογής πολυμέσων
1-:\Ης πίVΙl7.ιις " }χω

- Οέλω



if(Jfifft" ιιι'μπ;'I/(~ι)ιιέ\nς με nι
ovιίμιιrιι των ιιρχι'ιων των

Όλα φαίvοvraι ειfωλα αν πρι:JXEΙΤαι να φτιάξουμε μια μικρή εφαρμογή πολυ
μέσω\! και μπορούν να oλOκλΙ/(KvθoΎV μέοο σε λ ίγες ώ(Jες. Α \' όμως ο στόχος μας

εί\UΙ

t'ya; εμπορικά ποιοτι.κ6ς τίτλος πολvμt:σωv τότε rι ΠΡΟιτΥούμενηδιαι}ικασία

κρύβει πολλά μ VΣΤικι1. Ξι'Κι\'ιiι,'τας καταρχιί\ι ιιπιj την εισαγωγή των πολvμεαι,χιv\ι

π()Αι'ιιειιι;ι:ιί)ν ιιroιχrΙων.

ιποιχείω\ι στη βάση πληοοφ:::ιοωJV του Ειηιαλείου συγγραφής Οα ιI\'fIμErΙOJriaovJIf

πυοβλήμιιτα διόΥ/.ωσης τω" πιφαΥιιμt';ΥΙΙ\Ι ι1οχείω\'. πιιό{iλημιι που Οα μας ()()ηγή
απ οε ι'να σπ(ίοιμο του Υ.ι\ιιοι} αρχείοι} πι;: πολλΙJ μικριίτερα rμιίμαω (m()du/e.~). Ο
χειυιομιίς αυτιιίν μαζί με τα αρχεία τοι, πολιιμωικοι! υλυ::οιί θα απorελέorι κύριο
πριίβλημα για ων ειι)ιχιί της συΥΥραφής του τίτλο!!. Θιι πρέπει λοιπιίν να έχει

avnrJv των (/Οπίων. Έ\'(l τέτοιο σύστημα
ιιής Μν ιιρχείων μιας εψφιιο- φιίνεται στο παρακάτω ιτΧιίμα. Η Etx6\'(l δΕίχνΕΙ ένα Τμιίμα της ΟΡΥάνωιτης των
γιί; πολι'ιιΜων (/)ι:~υ) 2.0)
α(lΧΕίων της εΨΙίψογής Perseus 2.0 στο παραθlJ(}ΙΧ6 ΠΕίιι!Χίλλον του M,tcinlOsh.
Τμιίμα ΤOI' ιίΙ,<ΠιΙμιιτος: ;ωτιn\ι- πρ(,{jλεqfJεί {\'(J ιτιίιπmια ()ιψείοιιτιις

\huc .idx,m\

Πρέπει \'(l παρατηρήσουμε Μι τα ο \\ίματα των κιπαλιίγων (direL·torie.~) χω

\hυc . lflns,md

των αρχείων είναι τέτι,ια ΠΟΙ} \'(l μας διευ-Ζ{ιιλύ\nιη' \~1 αντιληq:θι,ύμε Τι' περ/ε
χ6μΕ'\'6 τους. Καλ6 θα ήταν. ακ6μη και αν δεν Εί\'(lΙ απαραίτητο. ιττα ()\ύματα

\huc.txt
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να αγ..oλovθoύνται οι καν6\'Ες ονοματολογίας που ΗΝρμ6ζο\ται

μογή μας (τουλάχιστον γι' αυτ6ν το λ6γο) \ '11 μΠΟ(lΕί \ '11 "τρέχει" σε ι)ια({'Οιιε

><t~.;d",m;

ιa 177 «H(~ ε ;μ.εγ«, μη~Ιγ κ ~(.r>i<7 Ψ«

~ ..... 01\;.....

HVV αΡΧΕίων

στο 005. ι;τσι (i.ιιτΤE να α.π()(PειJyovται προβλιίματα συμβατ6τητας και η Η{ΗΡ

Ι/%ά λtΠΟlJ(}γικά συστήματα. Κάτι τέτοιο q:«ί\Ηι1t και στο παοιιπά\'ω Ο",(ήμα

><t~.I~m s.md

ι)που πιιι)()οοιάζπιιι t'νας ;ι.ατάλογος μΕ τα οωματα
σ/Χα}ν ιποιχείω\' του JTI:\Yi%a " "Έχω

1995,13:41

121'k>Iμ~

199:1,

1 ~ : 13

131'k>IψP

199:1,02 :4$

2.3 MB~

"M'~ I

1 4.4MB~ 1
Η

nv\' αιιχείων των πολ VΜE

- θέλω -πρέπει" .

Για 6λα αυτά %αt για \'U dl;ΎxtTαt η τήρηση τω\' προδιαγραqxι}\' λειτοvvγι 
%ι)τητας ιιπαιrει:ται η ιπε"Υί συ\'Εργιισία του vπεvOιίωυ συγγυαφής αφεως με
ων ΠΡΟΥραμματι(Πή (ή την ομάδα Π(Jογραμματι(ΠιrJν). αφετέρου με το οχεδια 
(πή του περιβι:Ιλλιιντος διεπαφής και τι,ν "πεωιη'() (1JJλλι,γής τιι!! υλιχιιι;'

ΚΕ({'ίλ(//(Ι6: Υλ()π()ίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλl'ιιt'αωv

ΛιατήΡ'1σ'1 αρχcίω~' ασqαλcίας

6-19

(Back Up)

Σε (ιλες ης πρoηyoιiμενες φ(ωεις της α\v1ττυξης της εψψμ ο γιίς παρήχθησαν

πά(Ία πολλά αρχεία που πε(Ίιέχουν το απο τt'λεnμ α πολλ(ίιι' εργα ΤΙιJ(x oν. Είναι
Π()()ψ1νής η (l\Ur'<II \'α τηρoύιταt εφεδΡΙΧ(l αρχεία για όλα τα ποωτότυπα.
Τα ποωτογενιί αρχεία με τα πολυμεαικά υλικά πρέπει

\'(1

απoθηxεύoιταt πριν

την όποια επεξεΡΥααία τους αλλά και σε ε\'διάμεαα απιδια της επεξεργασίας τους

Προστασία (κλείδωμα) της cqαρμΟΥής

Μια ανηπιαι'α JioM(iIV που (nYJJTTI;n(10I,V εφαρμογές πολυμέσων είιυι η προ στααία [(ον πvευματικιVν τους δικαιωμάτων ό ταν το προϊόν τους Χ!rr.λοqυ(Ίήσει στην αγορά. Το "χλ είΙ)(Ιllj((" ιixπε \υ μην μΠΟ(Ίεί

CD-ROM μΠΟ(Ίεί

\'(1

\'(1

αντιγοαφεί το

γί \'εΙ εί τε μ ε ηλεκτροναό κιr.<λιvμα πραπασίας λογι 

σμικού (/Ia.sp). εί τε με Χψίση λογισμικού. Α\' όμως ε\'ι)ιαφερόμ αστε \'α
αq:αιρέaoυμε μι)\,ο πι δυνατό πιrα από τρίτους που ι}ιαθέτοm' και αυτοί το
εργαλείο σvγyραφής \'α

πpωτoγεvή
αρχεία

πολυμεσu<ού
υΜκου

εφεδρικό

]

()ov\'

τι κρtf)ετaι πίσω απι) το περι{::k:ίλλoν διεπα-

φής Τι) ΤΕ μερικά ειιγαλείri σvγyιιαφής πολυμέσων πιιιιt.'χOυ\' τη δV\vπότηTri ΙΠΟ\'

αρχεία

κιπιισ.<εwστή μιας εψιιιμογής \'α την πυoσταrειxJεI.

otCD

..

Ένιι ιιπό πι Πίχ)}'ιιιιμμιιτα που πιφέχου\' τη\' ι}mtιτότητα ΚOυΠΤOllιJάφηqης της
αρχεία
ανάλυσης

εψφμογής εί\'{1Ι και το DireclOr. Στο αΧιίμα παΡoι'(1ι άζεται η δl(!δαααία ποι, πρέ- uτιιιιίιι ΤΟ/' ιυ-Ν Ο Μ ιιπ6 ΙΙΥΤι 

πει \~} ακολοι+!ηθεί γΙ(!

'"

σχεδία~

\'{1

κλειδωθεί t'\'IJ αρχείο (με κα τάληξη .dir) του DireclOr.

;'(~ ιιr'ί.

Το π(ιιιιπατεvμέιn πΜιΨ αρχείο (με κατΓίλ ηξη

.dxr) δεν μπορεί \,(1 Ο\nιχτεί ΙJΠιι
το Director αλλά μόω \'(l παιχτεί από έγα (1ρχείο projector. Α κριβιο; γι' αυτόν το

της εφaρμoyης

αρχεία του
λογισμικού

εφεδρικό

αρχεια

~·ξtίιιτημ(f HA !JJ> ;'ΙΙΙ την π()()

.))

συγγpaφl'ις

πολυμέσων
νιοστή έ κ δοση

λόγο το κλείδiVΜα θα πρέπει

\'(1

γίιιεrαι όταν το προϊόν είναι τελείως έτοιμα.

....

'.'Ξ:)
opx tlO
otCD

ΣI,νιιπι,ίμιV1Ι ,)ιιι,)αιιιιίιι

ΗΜ."/ΙΙΨ; Ιl(Jχιίων ιι(l({'ι
λείας,
εφεδρικά

σρχεία

εφεδρικά

.)

αρχεία

,))
ΙΙεΙίοη: Ο UpdDte Dnd

CompDct

@ Protect (Preuents Edltlngl
ιΟΟτε

\'(1

[

"

]

εί \'(1Ι δυνατή κάθε αναγ-l((1ία τροποποίηση σε οποιοδφτοτε εωΙ(lμεοο

στάδιο.

e Iomega ΤΟΟl5

επιπλ έον. η διαπίρηση ΙΙΠOρικιVν α(Ίχείων για όλα τα ατάδια της α \uλ!J(lης xαt
της σχώίασης εί \'αΙ μια κίνηση που θα αιτο()(ΟΟει καρπούς σε επόμε\ιες ε(Ίγασίες

ω'άπτVΞης εφαρμογιό ν πολvμέσlV\' καθιίις θα μποιιοm'

\'(1

Eject

.

Desktop

Xρησιμoπoιηθιιι.ίv εί τε

ως οδηγοί είτε τμήμ ατα αυτών ως {ωτοΟΟιο υλικό.
Μι α συ\'ιστώμενη ι'Jιι(ι)ικ((σίιι ιqrοθ,b.ωmις των m xιITιJ rιwιιII' (ΙO:(liiιιII' σε εφε
δt!ι,κι,( ιnΎl qΔση εξέλιξης της εΨlΟμογής ψιίνετtil στο -TuLιαιr(ovo ()ιάγ('αμμιι .

Protect ϊJ

Η ,)lω)!%ιωίιΊ πι)(ιιπιιιιίrις
ΤΟ!' (φχIΊΙΙ!1 Μ ΕΝΙ

.dir ιπ()

υίΠΧΙΙΙΓ r-;:n ως ιιποτι'!.α'JΙΙΙ
~H ,)ημωΙ'!TιιfJFί το γ.λH;~(ιΙ-

Ilfvo ιφχιιο

Μ ΕΝΙ .dxr

Η()λlιμι'ιΚΙ
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4.

Η παρα γιύΥιί του πρωτοτύπου

CD· ROM

αJ6vη ιιπιJ το λo:'ιιιμιxιi ΊΟ.':ο/

ΠΟΙ ' ιιεr(ιrι)t~ΤI1 rιι O\tIJI(lnI τωl'

Η διαι)ιχασία (i\'ιiπτιιξης της εψφιιογιίς πολυμέσω\' που πευιγράφΤη',{Ε Υί \'ετιιι

ιιuxεΙΙΙΙ II/I1 'μq'MH με τον ;{ι /\\ι -

σε χιιποιο μαγνητικό μέσο αποΟιίχει.ιοης. το πι()αωτεοο σε σ..cληι)() ι)ίσ". !.λ Όμως

νιιψ ιί

μια (LιτιJ τις Ε\'&χι)μενες μορφές που θα διω~ι vrf}ri η εφαρμογή θα είναι το

1.'.0 I)(ιtιo.

Ο

........ Τ [χ . Ο'(;1

" _Τ .χ,. "",

Ο l 'vσ.ιτΙU.PHi

τρέπουν βάθος [(0\' κατιtλ6yω\\"ι{ιιαιIλων

Ο I'UICC,_

Ο SU:I'CT

1 0 ......... ....... 8

7 ~ .... /O()<Γ ..' ......

D οηι

ο;ταιο ;'ί\,π((ι

ω.λ(ί μ.τορι:'ί \'(j ;'ίωl'V %ω οι
,)ιιιι)ι%((ιιιις !χλ τωtoποί ι/σης

rrrr; ,')ομΨ= ;.aιί προο(lμοίιιιοης
ΤΟΙ' φrίπιιι ' ε:r:υιιqιίς ΤΟΙ ' ιυ.

δημΙΙ)VVΥία με

la:;er μιας μήτ(υς
\'(.1

παιυχθoιJv

σoυv στο εμπόριο.

.'1
.

fi. l!s & f o Idl!rs
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~
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C1) ιι..,.Γ
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Ι
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Ι
ι

h"

SI.r.

Ι
Ι

..

Sl!lI r ch

Ι Wr lte CD.•.

.~

Ι

Ι ~D pIlmI2:1! lIη - ΙIII!~ Ι
SIa r t

ω ΓίΙl π ιι π οω 7

d~
.

Ι

,
Sρ • • '" ι::JΞ:ΞI

CD-ROM Π(1\10 αε ι"να ΥΙαιι \n
av\ixnu χρησι 
τα χιλιάι)ες CD που θα κιrAoφ:ιΡιί-

μοποιείται ως αφραΥίι)α Υια

,~

limu( . Ii.n: Ι

τι)υ Π(ΗοτΜυπι)υ

πvέπει \'α βQίσ/.O\ΙΤαι πιο Κο\'[(1 προς τη ρίω
. του ι)ίσ/.ου

.- ....___.-.

-~ '-

ε:r:ιu((φιί μιας Η/Υιι'ιιο)'ιίς οι (ΊJ

Βελτιστοποίησητης ι'>ομής τω\' αοχείω\'. Για

δίσκο καλιομt"~) με εvαίoθητo στο φως υλαιί. Η μήτ(κι αυτή (Πη

]Ε

1/

M5-D05.

παι:ιίιι')ειγμα. τα avxnjTεoa χρησιμοποιούμε\vι αρχεία ()α

Μ

CD- ROM

ωωλoιi)εί η μαζι,κή του

κιχπους εξωrλωμού που ((παιτείται . Η ()ιαδΙΥ.αοία που ακολουθείται εί\1Π η

Μυ ι ί , Ι D

Μυ IΙ ίΙΓIΙΙΙο;

CD-ROM

τους fffVιo(JtaIIoJJr; του

scs r Cllp!l
Οί Η Im a g l!

to

Μετά το\' επιτυχή έλtΥjΟ του ΠΙΗοτοτύπου

παιιαγωΥή η οποία γι: γεται ιιπ6 εξειδι,κευμι!\'/ος εταψείες λ6γω του υψηλού

~m,S f o ld crs

ΤΟ:'Τ μι

Η μαζι κή παιιayωyή

150 9660 επι 
μ6\'Ο μέχρι 8

ιιχπε ο χρ(ινος π(χ)οπι!λααης να εί\υι μαιχί τc-.

CO - I
Uidl!o ΙD
En h lln cl!d

CD-ROM προ

ιοπίπα'ιιι κω τα ονόματιι ΤΙύ\' αρχείων θα ffomft \'α τι/ooΎv
Ζ · βιίμα.

Ι

,

... α.λ:ί\'ι'ς ιιπrί το }.o;ιωμι;.:rί

tΥ[«ρμογής μας σε σ/.ληοόΜσ,ω. όμοια με αυπί που θα είχα\'σε ι!\'ιι

OρytίII(OOη και μετονομασία ΗΟι' αρχείων.

Οι π(:ιοδιαΥραφές που θέτει ο καvoνιπμ6ς

,....

Ο t'λΠjος μπορεί να

CD recorder σε ι!\'α και μο\'αδικό CD-ROM. το οποίο ;ωι θα ελt'γξουμε.

, . βήμα ,

.. "-''''" .........

1 1 _ ..

CD-ROM.

με κωτοιο πρόγραμμα που δημιουργεί μια εΙΥ.όνα των αρχείων της

λουθεί τα εξής:

.. ,.,

.. ~ ho<t1oru . "",

Έλη/χος του τρόπου λει τοV(ψίας roυ
\'(.1

σομοιιιnnντας τα χαρακτηριστικά του. είτε αν yι:ιίι ΨOVΜε πl\' εψφμΟΥή μας με ι;'\'α

Ο o;α"' S ..t'6

___ ~""' .PC1

J" β'ίμα.
γίνει εί τε

το μέοο. Α υτό γί νεται με τη βοιβεια λoyιnμιxo ύ που ακο 

~o" ,

Ο

τους θα πρέπει \'α είγαι γειτονικές.

CD-

_T
-----------"R~O:M":..~a~'~R~(,,"~,,~,~,λ:('";)ιπ()ν να δoι~ιε πιl>; "T(1txn" IJ εψφμΟΥή μας (ίων είναι Υραμ
. SO 9 660
μί:νη οε CD-ROM χαι με τις ιδιωτερπτητες που έχει αυΤιί
"" Θ ', _'

ρος. Επίσης για τον ίδιο λόγο οι φvrιικt'ςθέσεις των αρχείωνπου αχετίζονταψεταξύ

n

·1

Ι
~

(lιπ ι l! Ι

Ι

Ι

,
•

Ι

l π fo ...

Wrlll! Sl!sslon
Wr1tl!

for Spl!l!d

... 1

SPIl CI!

~

Ol~c

~

Ι

Ι
Ι

(ιι π ιι l

Ι Ι

"

Ι

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλl'ιιt'αωv

Εγχειρίδ ιο το υ χρήστη (ι:λλ ηνιστί

Αν το εγχειρίδιο εί\nι σε ιΎτ υπη μορφή τΜε οι δωιπι:Ιαεις του εί\nι συνήθως

user 's tnanuaf)

ΜΙ(! ποιοτικιί εμπορική εφαρμογή πολυμέπων Μαν Υ-ι!'/.λοq:οριΡει στην αΥορά
θα πρέπει να συνοδεύεται από

i\'Cl

ανάλογες με το πακέτο αvrικωασίας του πρoϊ6vτoς, Για παράδεΙΥμα μπορεί το
tl'χεψίδΙΟ \'Cl μοιάζει με

κατατοπιστιγ.ό tl'χεψίδιο χριΡης.

Στο περιεχCΊμη'O του π,(ειριι)ίου πρέπει να συΥκαταλέγοnαι τα παρακάτω:

1) Οι προδιαγραφές του σoorιίιιατoς που απαιτούνται για
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\'Cl "τρt'ξει" η

ff(XJ(J -

μογιί. Θ:ι μπορούσε να yi\'ft διάΚ(Jιnη μεταξύ π(:ιοδl(!γραφι.όι' αυι-ιιπιrJιιενOυ
σοοτιίιιατος και ελαχίαrων προ./)ιαγσαφιόν συΓπιίματος.

κουτιού του

CD-ROM

t.'1'Cl μικρό βιβλίο στο JIt'yrθo; του πλαστικού διωμιωύς
ri\'ClI έ\'α φυλλάδιο λίγο μικρότερο από αυτές τις δια

ιί να

ιπάσεις έτσι ώστε \'Cl χωοάει στο εαωτειιικ6 του κουτιού. Α\' 6μως Ο όγκος των
πληρο({'Οοιών του ι:y,(tΊριδίoυ εί\'(/ι πολύ μtγάλOς τ6τε μπορεί \'Cl είωι

f"U; αυτο

τελής τδμος.

2) ()ι)ηΥίες για τις διαδικααίες tΥ/.ατάστασης και tY.rt'λεoII; της εφαρμογιίς.

.... Τα ι'ντι'πιι ε;'Χιψi<)ιιι ,)ιιι

3) n(JoftbojTorήnft; ιJ",(ετικές με πιθι:ου τεχνικά προ{3λήματα ή ασυμ{ΧιτCΊτητες

ψ!ι.)(!ιΙ' tΊf(l(ΨΟ;1,)V,

με το υπιjλοιπο λογισμικό που χρησιμοποιείται καθtiJς και πλl/()()({'Οοίες για
τεχνική υ,πυιπή(Jιξη,

4) Πλη()(Χ{ορίες ιJ",(ετικές με το πεσιεχ6μη'Ο της εψιρμογής και ΟΙ)ηΥίες που θιt
διειr/.oλι'ν()υ\' την πλοήγηση,

5) Πληι)()qυρίες σχετικές με τη\' ιι)/Οκτησία τω\' ;'f\'fvμαΤ/.κιV\' ι)ικαιωμι1Τω\'. Τ'l\'

- =.-

ι11')εια χρήσης Κril τη\' t.ytύηση.

Το εγχειρίδιο μποοεί \Vl είωι είτε σε έντυπη μορφή ει:τε σε ηλεκτιχ)\'ική.
Α\' το t.γχειρίι)ιο εί\'ιιι σε ηλεκΤ()(Η'ι,κή μ(ψφή τότε το α\'Τίιποιχο αρχείο ()ιι

εμπεοιέχετω ιπο

CD-ROM μιιζί με

Τ'l\' υπδλοι.πη εψψμΟΥή Κril ()ιι μπορει: ο χρή

(Πης \~) το διιψίσει και να το ωπιικπι , Τέτοιας μορφή; ι'γΎραφα είναι TIJ αρχεία

REA DME. ΤΧΤ πl)υ ιιyιιγ\~ιJ(Jίζl)vται

απιι lιλους σχεΜΥ τοι}; Υ-ειμf\vιγράψ)vς πε

ιίλα TIJ περιβ(ιλλovτα εργασίας.

f@

ΟΚ h4ulltmedIa

FiIe E,di1 View
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H elρ
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Eyewitness Sc ien ce

0 13

Β 16 O:V~ U«((IA(VO:, μ.η6Ιν Κ 6ιο:9ίΟ1 Iμ.ο:

EyewitneS$

E' ';Ι'~Ι20@ :

Encvclopedί

of Science
•

!ΙΙΙ

~

~

411 ... ω αρχεία UeiIdMt: ττις
rqιιιηω;'ής So:ίι:πΙΧ σε JTft)qkaAOV l\ίπιJoιι.l' (ιφιιπι'()(ί) )(111
ΠΕί)ι[Χίλλον M1J.cinιo,I'tι (iwξι(ί),
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!f()λlιμι'ιΚΙ

Εrικέrες και σι't1κευασία τοιι προϊ6"τσς
Στη ι;τικt'τα το"

CD (l\YJY(xJqJfrUt ο

τίτλος. το ι'ηnμα και ο λoyιi τ υπoς της εται 

ρείας που ανέπτυξε την εφ:φ/10γιί και πιtΚηύν πλΙ/(ΊΟ({(ψίες σχετικές με το

αl;oaτημα στο οποιΊι τρέχει η εψφμΟΥή, το λΟΥωμικι)
alJ}'}'(ιαφής του τίτλο!} και α\Yβ~)ιxί (1f(l π\'ευματιχι]

δΙΚ!JΙιΟι-ιατα. Επίσης ΟIJVι(ΠΙJτω να συνl!π(ίρχουν Y(J(l.
φαά που βελτιιίινΟΙΝ την εικό\'α του προϊόντος.
Η ovπxειx.ιoί« του

CD-ROM

μπορεί \Η γίνει με πολ 

λούς τρόπους. Μπορεί \'α χρf/ΠιμOπoιιβεί η απλή πλα
σrι.κή διαqχ(\ιrίς θψαι που ίσως \'11
φι'λλο ή ακόμη και

\u

ixn

και κάποιο ι:ξω

συωδεύεται απ6 φυλλάδιο με οδηγίες

χω τεκμηρίωση. Μπορεί επίσης. αν το φυλλι1()ιο εί\'αΙ πιο
μιγάλο ι:ιλλΙJ στις ι)ωστιιοεις της θή'/.ης του

CD. \'(/ xoηnψoπoιφεί

υ,ixη από χιφτό,'ι που \Yi πια/έχει φυλλάδιο κω

CD.

Τέλος αν το

CD

ιJΙΙ\,()()εύεruι αιrό ΟΥ/.ι/κ)ες εΥχειοίδιο κuι άλλα υλιχιι (πχ Ηaφ. διαφημωτι.κιi
φυλλάδια κΑπ). τιίτε ΧVψ1Lμοποιείται μεΥαλιπεv() κουτί. Α υτή η μιγάλ η ι1!!ΟΧεω
σία πεvιέχει Πι)λιί "αέvα" και naV(l το μεΥαλύτερι) κι')(πος λιίΥω το!} μιγt'θι)!}ς της.
διαφοροποιεί το προϊόν «.ιϊό το!!ς avταγωνιστές το!!.

ΚΕ({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλl'ιιt'αωv
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Η δΙUl'Oμή μιας ι:qαρμΟΥής πολιομiσωv στο διαδίκτιVJ
Στο Δ ιαι){;::τι\), ο Πα}"Αιίσμως 1στιίς

(ww w,

\γοτΙύ

\Vide \Veb) είνω

ΠΙι)(ΊαnτικcJ πολυμεσικ6 περι!*Ίλλοι' ατο οποίο μπορουμε
πληροί

xrmoIe;

\'(l

ι'να αλληλε

τοποθετήσουμε (αν

Ι ψ~oι~ή)

προϋποθt:σεις) τηγ εψ.φμΟΥή πολυμt'σωv που φτιιΙξαμε. ΜεριχιΙ

ΠΡΟΥράμματα αυΥΥρ«φής εψιρμoγιVν πολυμέαων. και το iflOtΊItJrf(lO στο μt'λλοι'

Ι Γρσ.ε;σ

D-;i.~-. ;,.," I~ ern.

6λα, παριχουν τη δυ\ttτι)τητιι tΥ.ι}oaη; της εrrαωΙOYTί; σε μορφή συμ{Χιτή με τις

Ι

'lΙκυριι

προ;)ιαΥο«φές του Διιιι)ι%τιίου.

[

' ΑΙΙΟ' Μ μσ

Α ς ί)ούμε π(ός μπορεί \tt γί,'[ι αυτ6 μέοο απ6

i\'u

,)ιιι,)ιχ(ιοίιι μΕ την ι/.Ποία το

ιιρχιίο Inι:nU. dίr υτο ΙΙΙ11ΠΙ<'

[ ψιιοιιιή J

τητα μετατοο.,τής ενός αοχείου εψιιιμΟΥής πολυμiσω\' σε μοοφή συμβατή ΥΙΙΙ το

M1Icromedi1l.

f/

ΑΙίι:muΠJ<:r IIfTiIΤUt'JTH το

Έ \ΎΙ α.,τ6 ιιυτιι τα ΠΟΟΥρίιμμιπα συΥΥραφής πολvμiσω,' που παιιt'χει τη ι)mΎπό
Δ ωδι:κτlΧ) είωι και το Direcιor. Η

]

σ/!'fΑt'Χj)ιμt'νο παο«()ειΥμα,

aJlt'vO ((tI)J'iO menu. dcr.

[ Γριι .εΙ.

η εταιιιείιi που παιχ'ιΥει το

[ NioCJ J
Ι

'RKUPO

)

Η ,)ιιιι)ιχιωίιι μπιιτιιωΗΙ; Η\ίς

αυΧfίΙH' ΌίΓα:ΙΠΓ [ΤΟΙ ι,)(ιπ

vrt

"Τ(Ίι'χn" μioω τοι' Διιιι)ι;al\ΙI'.

Μι τα XOXXI'~')Jiii βι'λll πα()()ι'

s ~op

σιιί~εrιιι ιι ,)ι((ι)ιχ((σίιι "%ΙΙΤιIlι:ί

Afterβumer

DireL·tor. iXGI

ανα.πτύξει το

AIterBumer χαι

το

S·IJ(X'kw1Ive.
κου. με τη βοιίθι:ια των οποίων επι τυγχίινεται avrcJ.
ΤΟ

AtterBumer.

εί1'(lΙ μια εψ;φμΟΥιί

(utiIity) που παίρνει

M~) ερΥαλεία λΟΥιομι

υματος" ΤUI'

Shock"!rlc: ιιπιί το

Διιιι)ίχΤ! \Ι χιιι

IJ ε;Iίaιrιί(/ω(/1J

ΤΟ), {πον ι,πολΙΙϊιιιηί ΤΟ), χρη-

τα αρχεία που παράγει

στη.

το DίrecfOr (με %ατάληξη ,ύίΓ), τα nvμπιiζει χω τα διαl'έμει ατο Διαδιχτοο ως "Το Vίrecιorx((t ro A uIhor;ιllre

αρχει'« με χατάληξη
MENU, dcr

,dcr (DίrecfOr CompRessed). ΤΟ αποτέλεσμα ri\'(l! τα αρχεία

που ιο'χου\ι συμπιεστεί με αυτι)ν τον τρι:)πο

\'(l

εί\'(lΙ μικ(χ)τεΙ)(l απι) τα αυθεντικά

ηι;

MlIcmmedia ιιποπλοι<v

αΨιι'(lιι το πι)(ίτι'πιι ΜΙ' πι)(ι-

αοχεία ατατιχιίιv Υοαφικιίιν που χιιηαιμοποωύνται σε σελίι'ιες του ~Veb σήμερα. ;'{)(ψιιιίτιιιΙ' inr(Iί)(.Iq'II; JίOλ),ιιι'
Κύριος στι)χος του AfterBumer εί \UΙ \'11 ελαπιiισει το χιιόω "κιιτεβΙΙ0ματος" του ι/(,n' :'Ι~Ι ιΗ/οι,; {(1\ΙΠΤΙ\JΙΙOΙ'V
,

"

t'({'ILIμO,/l:':: πολιιμΗ/(ιΙI'. Ιlι)(ι( το

, . ,

αοχειου ωro το Διιιι)ι,κτυο σπ)\' υπολΟΥιστη του χιιηστη ι:ιτrό

40%

εως 71Υ'ι6 .

,ίιψίv,

Το SΊιockW1Ιve. (πη μειιιίι του χιιή(πη της εqnομογής. εί\ΎΙΙ μια

εφαομογή

(P/ug-ln) τooτo(JnTIIIi,'1J μέσα στο \'Τοσιέ ε,~)ς συμβα

.

JTii,vo

ΙΙΧε!l'Ιιπες ΕΙΡΙΙ'!10;lfilv πολι,ιιε

ι/(ιιv ΧΟΨΙΙ!lΟΠΟΙΟΙ'V ιιι'Τιί τα

τού με αυrιί πακt'το πλοήγησης ΟΤΟι' Πα}"Δίομιο 10τιί (ιίπω; το

Nef.i;ci1pe Ni1vig1l(()F

ή το

1nteme/

ExpΙoΓeΓ), που

jfa{U\'t:L

τα

";::ατεβ(lΟμi\~l" (με κατάληξη . ύιτ) (LrϊIi το Δ ωι){;::τι\) αρχεία, και

τα "παίζει" 6πως τα xr.O'OI'I%ίI αρχεία του DίrecfOr, χωρίς

υπάρχει καμιίι ωrιίιλεια.

\'(l

.

α.ίιί 4fXJ.(XXJ %ωι/-

)!'()(Ι;'ι)(ίιιμι ιτι ι».

("M uIrimedi!l. J>mducIinn,
ΙΊanιιίn.g

and VeΙίιι:/}" MV

J. VilliImiΙ- Obi.U)nl1/ & L .
Molίna).
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S_ Αξιολιίγιμ1l1

Η ι)ωδι,κασίιι της αξιολόγησης (ι'Χικιμής) κιιι της (/\,Il(kIiVΙPIIf σε ι,'\'Ιι έοΥο που
αφ:)(ΗΙ μια εφιφμΟΥή πολυμέσων

ι)ιωφίωυμε σε εσωτωιχύ

!ill1

n:',IiI

ι)ιιιιικής κιιι Μιναμι,κή. Μπορούμε \'11 τη

εξlιJτειιικύ ιιξωλΟνησυ. Στις

JTtIUanriqYJV; που

Η ευθVι'η της απάντηnης ιπα πιο πάνω ερωrιίματα. και προβ).ηματιπμοί γι'

αυτά και άλλα ζηηίματα που αΨΧJOύν τηγ ποιότητα της εψιιψογής στο σύνολό
της

fft'rprn

ιπους ιVΜoυς CΊλων των μελιίιν της ομάδας. Όμως ξεχωριιπή ευθύνη

Υια τη διασφάλιση της ολικής ποιΜητας

ιtΚOλoυΙΙoι,iν (ΧΙ ι'κΟΟουμε τιι χαριικτηρωτικι'ι κι'ιΟε μιας απιj ιιυτές.

iXEt

ο Δ ιευθυντής παραγωγής. Διχό του

καθή-,,,ο\ι εί\'{/ι rι συ\'Ολι,κή επιβλεψη της ωωτεριχής αλλά και της εξωτερι;aίς αξιο
λόγησης του

ΕσωτεΡικιί αξιολόγιιση

ioyov.

Και εξίσου σημα\ιτική εί\'{/ι η ευθιί\'η του για το συντονισμό

και τη διασφάλιση της εκτiλεσης τω\' ι1\'(/Υ'..cl1ίω\' α\'(/()εωιιήσεω\' του iVYov.

Η εσωrειιιχή ιiξιoλδyηoη γί \'εται ιιπι) τα ίδιιι τα μέλη της ομιΊι'Χις ιη'llπτυξης της

Στη

ι}ιω}ΙΚl1σία

που

περιγράψαμε

ΠΡΟηΥουμt'νως. Οα ω'αδειχθεί εκτός τω\'

εφαρμογής. λε ιωτή εξετιίζο\'[ιιι οι εξής πτυχές:

A~' σ σχι:δι«ομός της cναρμσΥιίς είναι λογι κός και αν παίρ~'cι ι'Πό'l'η του

ιlλλων η (ιJυψιίτηrα και η συ\nχή της
ομάδας. Τα μt'λη της ομάδας θα πρt'πει

την ψιιχολΟΥία της μάθησης.

\'α δt'χοvrαι καλoπρoαίρεrη κΡιτικιί Υια

Κατά πόσο έχιιυν επιτευχθεί ΟΙ στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί το υ

6πα

παΙJOοοιάζΟlN,

Εί\'{/ι πημαντικό

όλα τα μt'λη της ομάδας

έργοι'.
Κατά πόσο ι: ί,'αι ακρ/μς το πι:ρι εχόμηιο και πόσο σωστά Π«ΡOιισιάζι:rαι
μ έσα από την εq:aρμΟΥή.

\'{/

κατiχο\ται

απCΊ το ίδιο κριτικό Π\'Ειίμα

wt"'{/vrt

στη δουλειά πουπροσφέροlJ\Ι, Όμως η/ι'

ίδια στιγμή rι ;φιrική θιι πιιέ.ΤΗ

\'(/ arui-

Πόσο σωστές είnιι γραμμα τικά και συηακτικά οι αf{ηΥήσεις κα ι τα κείμε 'α. φεrlil στο έιιγο κιιι όχι σε aυy/.t'Y.OIμi\rl πρι'ιoιVΠ'α.
Κατά πόσο τα Υρα qικά cπαρκο ύνώστε να l'ΠηρεΤO ύν τον σκοπό και τοις

ΕξωΤΕρική Αξιολόγ"σl/

στόχους της ειrαρμoyής.
Πόσο καλές ε ί,'αι οι ηΧΟΥριιq;ήσεις (της μοι'σικής, των ειδικι{}ν

fqi, κλ,τ).

Πόσο κατατοπιστική είι'αι η πλοήγηση μ έσα στην Fqαιιμο γή και κατά
πόσο έχει .'όημα η ι'Πάρχοι'σα δομή και αν τα βοηθήματα
εί.'αι λειτουργικά.
Α l ' ο κώδικας δι,,'λειιει με Τ01' τρόπο που θέλαμε, χωιιίς Π{HJβλlίματα.

11 μcταqορ(ι· Κατά πόσο μπορεί '1 εqαρμΟΥή 1'α "τρέξει " μ ε το μέσο
που προτείνεται,

Σε ποιο βαθμό τηρήθηκε ο πρυίίΠΟ}.ΟΥισμός και το ΧΙΙ01'οδιάγιιαμμα

α"άπτι,ξης του iιιΥο Ι'_
Κατά πόσο έχoιrιι αντιμεΤtιJπισθεί τα "ομικά ζηnίματα.

Π υι.)κειται για μια ι}ιω}ΙΚI10ία που λαμ{ΊιΊ\'ΕΙ XIiJ(xι "εκτ6ς τω\' ωχιι)\ι" και
μΙΙΚΡΙΙΙ11π6 την ιισψV,εtιi που Πl1ρέχει η ύΠl1ρξη της ομιΊι')ας και ο εξοπλιομδς

που ΧΟT/ιJιμοποιήΟη-..cε γω τι/\' ω'ι,(πτυξη της. Οι ({άσει; μιιις τυπ/,κής εξωrευικής
αξ[()λιίYT/ιJης είναι :
ι Η ψLl1ηι')oκψ,,')ν τύπου ''ιiλq:α'' (alp/IIJ

IeM)

ι Η qχωη boXIμri)v απιί ΠJXαία f:1fιλtγμi:vη ομάδα χρψπιίιν
ι Η αξωλι)γηαη απιί τον πελιiτη
ι Η ψLl1fII')oXIμfi)v τύπου ''βιίrα''

(betlJ

Ie~·t)

ι Η qχωη παραγωγής της ΧΡ/Χ1ής ty,fι(xrII;
Ας Ι)Ο/:'/1ε μία-μία

uvri;

(Gold venion),

τις qxiIΊEt; της εξωτερικής αξωλιίγη<1ης,

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλ1'ιιt'αωv

11 ({(ί ση της αξιολό Υ ησιι; τι'πο υ "«λ({a "

11 ({«ση τιι; ιιξιολόΥιισης τι,που "8ήτιι "

Η ({'άιτη αυτή λαμβάνΗ Χιόιχι όταν το ι'ργο, αν γ.{!ι δεν εί ναι ακόμη τελειωιιέ\'ο,

Όταν το ι:ργο /:ioίαγ.ετω στην τελιχή του μορφή. μεριχά αηίγιχιφΌί του θα πρέ

μπορεί \'α δουλέψει, χαι δίνει μια χαθαΡιί εικόνα π(1); θα ψιίνεται και πιl>; θα

πει \tt διατεiJo&.' αε μια ομάδα δυι'αμικιV" xuιιonv" που οωμάζοιται ομάι"χι δοχι

δουλεύει το τελικCΊ πρoϊCΊν. Με δεαιμέ\'Ο CΊτι το πρoϊCΊν εί\'α( ιπο ιττάδιο της

Il(V" '1Ντα". Η ((iι.ση '13ήτα" μπορεί \tt μας

παΙΧΙΥωΥής. το πιfkιωτερo θιι εί\'αΙ

παιιοοοιάζει πολλά προβλήματα. Ο σκο

παρέχει εξαιρετικά Χψίσιμες πλlj{ιοr{'(ψίες

π6ς dJώ εί\'αΙ ο ΠΙ)()(J()ιοριομ6ς του κατά π6σο εί\'αΙ επαρ;aίς η }'Ε\'(%ή %ατεύθυ\'Οη

για την εψιρμογή μας. Χωιιίς αυτή, παίιι

και η δομή του έργου και ποιες Ei\ttt οι (1\'αγι(αίες αλλαγές,

ωυμε το ρίσ%ο της OλO%λήoι"vσης της εψφ

Η δοκιμη έγινε από:

μΟΥής μιίω με τις γ\'ιψες τω\' μελιίι\' της

·Ονοματεπώνυμο ...

\u

Ποιοι'; θιι ι)ιαλέξOVΜε Υια \tt στελεχώσουμε μια ομάδα δοκιμών τύπου "άλfrα";

9:1

πιιέπει

\'(1

έχουμε μια α\ΤιJTιιoσωπευτική ω'αλογία "φίλιο\'" και "El()j)lVV". Οι

ομάδας που α\'έπτυξε το έργο κω t,\,ι)εχομέ

JTj)lVΤOI ()α α)υ\' τα ()εΤΙΧιΊ στοιχεία του έιιγου κω Οα μας ψψτιίισουν με ()ετικές

νως rι)Ό πελ(ίτη. Αιπιί πιf:/(l\\ί \'(1 μας επιφυ

κρι τικές. Οι &ύτι;ροι, θα το ξεrϊ,ιoνίooυν με ο'/.ωτιί να βρουν πού έχει γίνει λιiιJoς.

λάσσει (διχκίρωτες) εκπλήξεις.
Αχολοι.θι:ί το δείγμα μιας φίρμας /;VΤIJ

Όσο πιο ενι5ελεχή και χαιχπικι] εί\ηι τα σ!.ιίλιι] τοι,ς τι)σο περιοοιίτερες είναι οι

ΠΙΙ!!, ΠΙΙ!! !!πιιβ(ίλλεται στηγιιμΙJδα r5<JXIμIv"

πληιιοq:oρίες που παίρνουμε για \'α βtλ τι(ix1()υμε το έργο μας. Για \'α πεrιtt'ει αυτιί

''βιίτα'', (tιnTε \'α xαrα γ(xιφoύνOΙ εκτιμιί;πις

η αξιoλ6γηnη θα πρέπει να έχουμε "α\'Οικτ6 μοολ6". Να είμαιττε ευέλι%τοι χαι

τους, τα Π(Ίo{3λήιιαrα. τα αχCΊλιJ τους. %ω

πρόθυμοι \'α τ(ιοποποιιίσουμε, αν χρειαιττεί, τηγ εψφμογιί μας.

οι υποδείξεις τους.

εί\ιιι

\'(1

qxiaIj

της αξιολόγησης "αλfrα", μια ακcίμη δυνατCΊTητα που έχουμε

παί)οοοιάσουμε Τl/\' Ιψ1ρμογή σε μια τυ,(αία επιλtγμ/;νη ομάι)α χιιηστrίιν.

Οι ομάδες αυτές στελεχιίnnνται με άτομα ανTιJT(ιoσωπευτικά του %οι ωύ πιιος το
οποίο απεvO&.'ΙΟτω το έογο.

Τίτλος ..
Εργασία ..
Διεύθυνση ...

Υπολογιστικό σύστημα παιχιυσίασης

Πλατφόρμα:.
Λειτουργικό σύστημα:.
Μικροεπεξεργαστής:.
Ταχύτητα:

........ Mhz

Σκλη ρός δίσκος:.

RAM:.

Ο στ6χος της φiιτης αξιoλCΊγηιτης τύπου

Μετά τη

Έ ντυπο αν αφοράς φάσης αξιολόγησης " Βήτα "

e·mail...

Α υrι) που τους διαφεύγει είναι Ι)ΤΙ τη ιπιγμή f'/.είνη τους χρωΙΠΙJμε μεΥ<Jλη χ(ίρη.

Αξιολ6Ύφ/l ωτ6 nrtrιiIt επιλΙΎιιέι'/Ι oιιιΊι'ιrι ;IOΙ/iΠι (ιν
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''βήτα'' εί\'αΙ \'α t'Χουμε U\U()LxιafI για το

Ταχύτητα

CD·ROM:.

Εvruπώσ'ε ις από την απόδσση της εφαρμογής:

πώς δουλεύει η Η{'(ψμΟγrί μας σε όλο το
εύρος της ποικιλίας των υπoλoyιarι.κιΙ:ι\'
σvστημΙ1TΙO\' παιιovσίααης σω οποία ιποχεύOVΜε. Αυτιί είωι εξωιιετικιι χιιήοιμο
ειι)ικ(ί

για

oι'Oτιίμαrα

με

πευιΙΧ'ίλλο"

Λάθη που παρατηρήσατε:

\Vindow.~ που συ\'(I(ll.ιoλoyoιivrαι απιί μια
Η ιιξιολ6 ν φιι ιιπ(ί ΤΟ\' illΔ!iI!l

πιιιχιλία

Καλό Οα ei\r1t ω' τοπιιοίίίν είωι ΠΙiOαΥΥελία κάποιουπελάτη αυτ6ς ω εμπλα

απCΊ διάqυιιους χαrαn%εvonτt'ς με διαr.()ρε-

κεί σε ιίλες τις ψ'ισει ς της α\uπτvξης της εψφμογής. Ε\'Οωμιπιίι\,()υμε στφ' ΠΙψl

γωγή. ιίπου ιωτιί εί\ΗΙ δυωτιί. τα ιτ!.όλω κω τις vπο()εiξεις του πελάτη. Έωι Οα

εξαρτημ(ίτων

χαrαο%ε voαμtΥη

τιΧές ποι6τητες.
Όπως και στην περίπτωαη της qiι.σης

έχουμε εξαΟΨ1λίσει τη (fΙJ}"Αα τάf:!ωή τιιυ αε ιίλη την δι(ίρ%εια της παραγωγής αλλά

αξιoλόγηnης

και θα μΠΙΙΡΟΙ:'/1ε \Η δια.πραγμα rευτιιιJμε την απα(XΙίτηrη αnΙΙί()()(lαρμογή πιιυ θα

αφ)ιJγ/.('II1ζόμαστε χαι για τις παριιμικρές αποχρώσεις ΤΙύ\Ι σχολίω\ι γιατί σε

έχουν aVrt'; ι)ι αλλαΥt'ς στο %ιίrπος της παραγωγής.

αυτές κιιιtloνTαι πολλές πληροφορίες για τφι ποιιίτητα της Η{'«ρμογή; μας.

τύπου

"άλrrα",

πρέπει

\'α

Λ Ι-'ί;,/ιιι εvrι iπιιι,.

ΠΟΙ ' ι'Πo/Jιίλλπιιι rmI" ομιίι)ι:ι
ι)( ι;-:ιιιιrΙv'1"iηfΙΙ".

Η()λlιμι'ιΚΙ

6-26

Η χριισή έκδοση

Η Α\'αθειόΡ'1σ'1 του Έργου
Mετιi απιί Χ(ίθε ψίση δοκιμιιίν.

() ί)ιει'6υvrής παραYΙιJ)Iιίς
θα πυέπt:ι

αναθεώρηση

+

~

ΟI!ζητήοΟ!JV τα οφι'λη

ΠΡOϊ()vτoς: ιί\ΗΙ το UίΠX/()Γ
,τΟΙ ' πιι(ι)τ()χl~/.λo<[(ίι.)ηιlε ως

Vίdt:(ιιιωt (/πι
τία; ΤOI'

1980.

Ilt'oa

της ,'Jt'xαf 

χαι την

"bronze version ",

που σημαί

v.π6δειξη που tγο'ε από τις ομάδες

πολυμέσων.

θιt πρέπει \'Γ] προχωρήσουν σε αλλα

Ίfί aTrd λάθη και {)οίσ",εται στο καλύτεοο δυνατό σημ είο 6σον ιιφοιιά τις δυνατό

qxinIj

απcΊ τη χρυσή ty1x>σIj. Στην περίπτωπη τιον

xuoorj t:xδoaIj της εφψμογής σημαί\ιει ότι η εφαρμογή έχει απιιλλα

γές της εφψμογής. Η πuοτει ωμενη

τητες κιιι τη λειτoUVΎι,κMητά της. Δ ηλιιδή εί ωι η μορφή που Uι:i έχει η εψφμογή

σει οά για τιι" ιι\ ttθειiJοηπη παρovσιά-

Μιι\' Uιι /'ιοΟεί στους πελάτες ή στο κοι ω.

ζεται στη ()ιπλιηιή ειΧόω .

Μετά

από

(revωοn).

η

\'(/

κι'ιθε
ομιιι)α

Ότιn' βγει η χιι υσή ί'Κι')()ση της εφαρμογής. Οα πρέπει \ΎΙ είμαιπε ωιοι,κτοί σε

ω'α(}αύυηση
ιι\tίπτυξης

()α

ιισ/.οληυει: ξιnΎl με τη συ\'()

σχιjλια και υΠΟι)είξεις. aι πιιέπει \ΎΙ ξέοουμε, Μι στις ΠΕVισσ6ΤΕVες πευιπrιΙκπις.
ακιίμη και μεΥω.ων και ικιιΗίτατων OJIIiι'xv" ανάπτυξης λο γισμ ι;ωΙJ, πρoκιJ.ιττει
(Η'(ίγ-..ιη της Ι'Λ νέου α\'(ιθειVρφης εo~ίς θεω(ιουμένου "τελ ικοι! π(κJίίίvτoς"

X(lL

η

λιΧή δομή και τη λει τoυρyιχιίτηrα της

πα(κηΙΙιΥή μιας νέας tγ.(ιοσης. Όταν f:'/.(Ιοθεί το τελικιί π(κιίί;i ν. υπιίκειται στην

εψφμΟΥής. προχειμέ\nυ να διααΨJ

κρίση του flJ(JιJτruov κοη'Ού. Θα πρέπει \'α /5λέπουμε τους π(κίιτους χιιιίστες της

λ[(πεί Ι)ΤΙ

εψψμογιίς σαν μια μεγάλη ομάδα αξιoλCΊγηπης. Θα πρ/;'πει \'α τους δι.!ΧΧιυμε τον

(JJ]rt'; οι

αλλαγt'ς δεν έχουν

επηρεάσει χαι Χι1.ποια άλλα τμήμ α τά

τρόπο \'α μας μεταφέροΙΝ τα αχ6λια και τις ιrιταδι:ίξεις τους όσον α((XJ(ιά την τεκ 

της. Eι'xiJ πρέπει \'Γ] τονιστεί η α vάΥr.η

μιιιιίωση της Η{'(1ρμοΥrίς. Αυτ6 το κω'άλι επικοηιωνίας μπορι:ί \'ιt α νοίξει μέσω

της I')OIIIYIt:\Irg αrεNιιαης και του ~

ηλι:κ τιlο \'ικού ταχvδ{XJμείoυ (e-mίIiJ) α νάμι:σα σε μας και το χιιήστη. π(κ)κειμέ\'Ου

ιιιιτιχοι;

\'ιt εί\ΗΙ ιιπλό. ΥΡήγι)(κ) και \ΎΙ έχει Oεrι.κι'ι

ΠΟΟΥιΙΙΨΙΙΓιπαιιοι;

ώστε

σε

πειιί,πωση

ω ΠΕVιιψίζO\ιται στη\Ι πειιιοχή του

αJλιπιίλλ ηλων εΧιχί(ίειιιν n~;ς

qxJot:; ορίζουν ενδιάμ εσα

αξιολ 6Υφης. Στηριζόμενοι σ' αυτά.

συγκε;φιμrω υ

Xιψι:ικη/ίιιιιrικη ,ίιιιίπτlo)αη

απι) τους πα(ιιηΙΙιΥοιίς

νει τηγ ωφιβιίις προηγούμενη

λιιUι:ίι\Vιιλλαγrnν οι επιπτιίισεις τους

μ ιαι:ΙΙ:ΙΧΙ)ι)VΗς: (~ΙΙΙΙ)Ι%(((ίίιις

(Go/d Venion). χρησιμοποιείται

λο γιαμιχού για \'α χαρακτηρίσει /;'\'α πιιοϊόν ως ''τελειιtyι/;'\'O'ϊΟλΟΥληρ(V/ιt:\'ο.
MάλιIΠα μερικι'ς

(nIodu/ariry)

Τ
ι χρυσή έκδοοη Ι

Ο 6ρος Υ,,!κτιί έκδοaη

που προκύπτουν (LιτιJ κάθε σχι5λω ιί

πυέπει

Ι αναθεώρηση Ι

\n

και οι IΊ!JVf(JYIJTE; του

rμιίμιπoς

(moύu/e)

και \'α μη ι5ιαχέονται οε oλ ιίYλl/ί?η την
i:κτα(fη [(ιυ ΠΡΙ ιΥρ(ιμμα[(ις.

IJlfordiaIIura.

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλ1'ιιt'αων

Ανακεφαλαίωση
KVtTriQιo ΥΙΙΙ τις σωστές επιλογές κιιτ/Ι Τη\' Y
. ιιτασκεvή τω\' πολυμεσι,κιίι\' ι'>ομι

xtiJ\' ιποιχείω\'

ει: \ΥΠ ο "Νιjμος τω\' ViWJιuXIiJv μέσων" ο οποίος μας επιβάλλει

nmo!!

"άλqα" που λαμβά"ει χ(ιίιυ Μαν το έργο, αν Υ.ω δεν εί\ηι ακι)μη τελειω

\'(/

μέ\'Ο, μπορεί να δουλiψει . Σκoπιiς της είναι ο πικιπι)ιιψισμιΊς του Υ.ιιτ(l πι'ισο εί\ηι

επιλέξουμε δύο ιιπ6 τα τοία: υψηλής ποι6τητας πολυμεσικιί στοιχεία . συμβατ6-

επαρκής η Ύt"\'!Xή Λατεύf)υ\'(]η Λαι η δομή του έργου. Ό ταν το έργο βρίσr:ετω (πην

τητα με τη\' πλειιηύτητα τω\' vπoλoγιστι/)\' τω\' xuησTIiJ\' κω ι,κωηποιητική ταχύ

τελαή τοι, μορφή. μεΡΙΥ.ά αντίγιΚJΨΙ του θα πρέπει να διαrεθoιN πε μια

τητa εκτέλεσης του πιιογράμμιιτος.

δΙΥnιμικιο" χρηrπιiJν ποι} ο\\ιμΙJζονται ομάδα δOΛιμιiJν "βιίrα"

Ότιη' το μt'γεΙΙος μως εψφμΟΥής μεγαλι,ί\'l;ι τΜε παρoωιάζovται π(xγ)λήμιιτa

.

OJIIJJa

Ο ΟΤιΊχος της

αξιι)λιΊyf/Πης rιmIJ!! ''βήτα'' εί\ΥΠ να έχουμε α"άδιυση για τιι πιίις δι)ι,λειίει η

fqxJQ -

που κι,(\'()υν ιιπαιχιίτητη τη\' ύπαιιξη ουΥά\'ιιισης κιιι ι)ωχείυισης του μεγιv.ου

μΟΥή μας ιπ ιίλο το εύ{χ)ς της ΠΟ/Υ.ιλίας των υΠOλιιγι(πικιiJν συστημΙJτων παΙΚ)ΙΥ

πλιi)οtJς των αOχεί(ιJ\'.

σίασης arα οποία στοχεύουμε.

Η διατή(ιησηαρχείωνασ(rαλείας

fi\ttt

απαιιαίτητη ΥΙΙΙ ι5λα τα αρχεία ακ6μη και

Mεπl απιΊ

XIJfJr ({XJaII

δι)κιμ(ιίν. θα πρt'πει \υ π(χ)χωρήσουιιε αε αναθεωρήaεις

ΥΙΙΙ εκείνα που παράγoντaι στα εωιάμε(1{( στάι}ιu της επεξεΙΙΥασίας των πολ υμε

της εψιρμΙΨlίς. Ο ιίικις χρωή [κι)ιιοη εί\ΥΠ η μι)ρφή που θα

σικιίιν στοιχείων.

θα διιθεί (πους ΠtλΙJτες ή ΟΤι) κι)ιΗί. Όων σ.δοθεί Τι) πικ ιϊrίν θα πρέπει \'(l v.πιJρ

Η προστασία της HrαίΨOγής μπορεί \'α γί\'l:ι είτε με "κλείδωμα " ιίιστε \tt μιrν
μποιιεί

\'(/

ιηrτιγραφεί το

CD-ROM είτε με κιιυπτoγιJάφηση

ιiιστε \tt μην μπορούν

Πριν την I:ΎΥιιαφή τoυΠΙJι:υτι)τυπoυ σε

CD - ROM ακολουθείται μια

ι}ιαδι,κασίιι

σ-r:λιιιύ Μσ-r:ο) σε

CD-ROM. Αυτ6 Υί \'!:ται με τη βοήθεια λογισμικού που ακολου

πικικειμέ\nυ \~) [χουμε την τελική αξωλιΊyrιση.

ΕυρεηίΡιο
αωθαiιι.πιση

6-24,6-26

θεί τα εξιίς βήματα: D{Jyά\'tOOTI και μετι)\υμασίιι τω\' αρχείων,{5ελ τιστοποίηση της

αξιολι5Υηση τύπου "άλ(rα"

οομιίς τωναρχείω\' και τέλος έλΙ,Υ,(Ος του τρι5που λειτουΡΥίιις του εικονικού

αξιολόΥηση τύπου "βήτα"

CD-

ROM.

αρχεία ασι{(lλείας

Μπά τον επιτυχή έλι,Υ,(Ο του Π(Jι:υτoτύπoυ

CD-ROM

ακολουθεί η μαζική του

παιιαΥωΥή η οποία Υί \'!:ται ιιπ6 εξειδικευμέ\'!:ς εταιρείες λ6γω του υψηλού
κάπους εξοπλισμού που απαιτείται.
Μια εφαρμογή πολυμέσων πρέπει \Η συνοδεύεται από έ\'α κατιιτοπιστικό
ι:γχεψίδιο ΧΡιίσης που μπορεί \'α εί\ttι σε έντυπη ιί σε ηλl:'ΚΤ(ιοvική μορφιί.
Οι ετικέτες και

awr:foonia

τουπρο ϊ6ντος πρo{:kίλλoυν το πιΧ:Ιϊόνπτους Λατα 

ι5ιαωμιί

6-24, 6-27

εσωrερική αξωλ6γηση

6-24. 6-26

κρυπτoyιx,(φηnη

του ΔιαδΙΚΗ\)υ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας ειμ:φμΟΥής εί\'αΙ διαΡκιίς Λαι δυναμική. Τη
διαΛρί\'Ουιιε σε εσωτεΡΙΛή (γίνεται από τα ίδια τα μt'λη της ομάδας ανάπτυξης)
και εξωrειιική αξιολόγηση. Οι σημαιrτΙΛόrερες ι{άπεις της εί\'(lΙ η αξιoλ6yf/Πη

6-2/

εξωτεραή αξιολι)γηση

Υωνιπτές του.

σων \Η παιJάγoυν ι'κδοση της εφαρμογιίς σε μορφή συμβατή με τις lfQoδIayuacpt';

6- /9

6-23

εΥιειρίδω χρήιπη

Υλεωωμα

bIJvaTcJTIIra που παρέχου\' πολλά π(x:ιγιJάμματα σιrrtιιαφής ειrαρ/ιoYΙίιν πολυμέ

6-24,6-25.6-26
6-24,6-25,6-26,6-27

διαδικασία aJroθIjr.fOOII; των ΠΙJι:υτόrυπωναρχείων

\'αλωτές που αγνοούν το πειιιεχόμενό του και το διαψιροποιούν αιτό το υς αντα 
Η δια\'Ομιί μιιις εφαρμογής πολυμt'nων πτο ΔιαδΙΛΤΟΟ εξασψιλιζπαι μ ε τη

η εφαρμΙΙΥή Μαν

ξει ει7ΙΚOHVιινία μέσω ηλι:χτικ ιν/Υ.ΟΙ; ωχυι'>(χψείου α νάμεσα οε μας και το χρήιπη.

τρίτοι \'U r}ol.l\' τι κιιι'βεται πίσω από το πειιιβάλλο\' ι}ιεπαφής.
προσομοίωσης του τρδπου που τρέχει η εrrαωιoYιί (που εί\'αΙ α;τοθφα:υμέ\'η σε

txn

6-/9
6-/9

μαζική παραΥωΥιί CD_ROM

6-20

Ν6μος των ψηφιακιίι\' μέσων

6-3

συσΥ.εοοσίιι

6-21,6-22

πύπτημα διαχειρισης αρχείων
χρυσή έΥ.δο;τη

6-26

6- /8

6-/9

6-27

6-28
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Λραστηρι ότητες

1)

Τιιοποποιήστε το

Ερωηίσεις

animlJtion στο ιιοχείο "MENu. DJR" ιάπε το μήλο

\'(1

%ινει: τril ουιζό\'Τιιι .

2)

Πευιγράψτε τη διαι)ιxασίri 1.1) δημΙ01JiJΎίrJς εκτελωι:μου Π(ιΟΥι)(lμμιιroς. β)

;ΙΡιJJΠΟΥρ(ιφηπης [νπς αρχείου και Υ) μετατροπής εo~)ς αρχείου

.dir ι/ΧΠε \υ ()ιιινέ-

μετω IIt'OΙO Τι)!) ΔιιιδικτιJ()v.

3) Προσπαθήστε να y()(JιjJεrI;: τον ψευδιι;αιιδιχα γΙ(!

1)

Πού ι)ωqιέon από τη\' ιίιτοψη του χιnjστη η εψφιιογή

"KARP08.D1R" αιrό

τη\' 'Έ ID ΗΜΗΙ. D1R ";

2)
3)

6'(1 τμήμα του ατεvιί

Σε μω μεΥ{ιλη εφιφμογή πιύς ()α ω'τιμετω.ττίσουμε τα πιιo{iλήμιιτιι διόΥ/.ω-

(ίη; των παραΥιψέ,'ων ιιρχείων:
Σε μια μιγιιλη εψφμΟΥή γιατί είναι απα()(ιίτηrO ι'1υ (1!}(πημα ι5ιαχείρισης

τωναρχείων των π(ιλυμωιxιVν (ποιχείων;

j{riIδrxa που ωr(ιρχει (ίτην παΡ(ΙΥραφο ''Ο προY(lαμμιπωμιίς μιας μιγιιλης εφαρ

4)

μογιίς".

ΥΤω πριν την ιίποια επεξεργασία roυς αλλι] χω οε ε'\'διάμωα orιJδια της επεξερ

Γιατί τα π(xoτoyεvιί αρχεία με τα πολυμωικ(l υλικι] πρέπει \Η απιιθη;a:ύο

γαοίας τους:

5)

Σε ποια περίπτωση θα απ();)(ΟΟει η διαrιίριιoη ιοτορι%ιίιν αρχείωγ Υια CΊλα

τα ιπιίι)ια της ανάλ!J(lης χαι της οχεΝαοης;

6)

Ποια βήματα ακoλoιi)εί ένα λογισμικ6 προοομοίωαης του τρόπου λει τουρ-

γίας μιας εψιιψογής οε

CD-ROM:

7)

Ποια στοιχεία πρέπει να αγαφέρονται στο περιεχ6μΕ\Ό του ιογχεψιι)ίου:

8)

Τι πρέπει γα α\uytιάφεται ιπηγ ετιΧέτα του

9)

Ποιους θα διαλt'ξουμ ε για \U οτελεχιΟΟουμε μια ομάδα δο%ψ(ίιγ n\που

CD:

"άλφ:ι":

/0)

Σε ποια (r<ιση του Ι:ΙΙΥου yi \'f:Tαt η αξιολόγηση τύπου "άλq;α " χαι σε ποια η

αξιολ6Υηση τύπου "βήτα":

/ /)

Ποια εί\'ιtι η ιt\'αy,ωι6rιιτα της δομημt.ιης ιJ",(α)ίασης και του τμηματικού

προγ[laμματωμού:

12)

Με ποιους rLxjoτoιoς εξασq:uλίζετιJι ηπιxxπααίri

E\\j; τίτλουπολυμέαω \':

Κε({'ίλ(//(Ι6: Υλοποίψιιι εφ<ιuμογll; πιιλ1'ιιt'αωv

Βιβλ Ι οΥρα φί α

• Blι.ιrner D..
• Cal/ery Μ..

«ReαJ

\Vor/d. QUfIrk /mmedia». PeacJιpiI J>res.~. /997.
1996.
· Οίπυα:ί 0.. GiudiL"e Μ .. SΊίΙe,~' Ι., « ΕΙemenι.~ ο{ \Veb De~·ign ». PeachpiI Pre,~'~" ΙΨΠ
· Εrick.~ΌΠ r. - Vonk J.. «NeIKape NiJvigaιor iJnd rJIe \Vorld Wide Web».
/ιwinjMcGrJw- Hill, /997.
• Goodman Ρ., « HYIΚrTalk Handbook», \Vindcresr fJooks, /989.
• HU.sredde $ .. «Deve/oping wir/I ASYIlIerrix Toolbook», \Vadswοπ/ι Pub/is/Iing Co.
«Leamin~ Ιίπ~o». Addi.~on - \Ve.~/ey.

/996.
• Persid.~ky Α. .. «Direcror lor window.s». J>eacfιpiI Pre.~.s. 1997.
• $IIIImι.ιn J.E.. «Mu/rimedia ίπ AcIion», πμ, /998.
• Tab Juliu,~.. «Lingo!». New R ίdeΓ.'ί ΡubΙί.ςhίπg. /996.
• Villamil-Cao;anova J.. ΜοlίΠΒ Ι .. «Multimedia. prodIIction, p/anning & de/ivery».
Que, /997.
• Yeaman J.. Dawson V.. «MacronIedia $hockwave for Directon>. Hayden flooks.

/996.
•

\VίιJίιιιllS

R.. Toflerr Jo, «The non-designer's \Veb fJook». Peadιpil Press. 1998.
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Εισα γω Υ ιί

1.

ΠολΙJς λιίΥος γί\nω τα ηλωnιία ΧΙX)νtα γΙ(! ης \'/;'ες ψηφιω~ές τεX1~)λoyίες.
τα πολυμέαα και το Διαδίκτοο και ης επιπη ίισεις ατη ζωή μας.

Νιιί ή 6χι στις

Νίκολας Nεγρεπόνrε
Όπως κάθε \ιέα ΠΥνολονίιι, βλέπουμε ης ψηφια%ές τεχνολογίες

\'{/ εφ.φ

μ6ζονται τ600 για ω κακδ ι)οο και για ω καλδ. το οποίο εί \'(Ιι {1ε(Χιίως

\'lir; τεχωλογίες;

Α υτ6 το εΙΗιίτημιι δε διrΠΙΙΠΙίι\Hriι ΥΙΙΙ

Θεός lί διάβολος;

JTQlvrIl ιιυιιι1. Υπάιιχοιιν ;ω:μεω που

υπο%εψει'ι ;ιΔ. ωuλογα με τη σκοπιά απι) ΤΙ/\' οποίιι το {1λέπει ο ;ωθι1\'11 ς.
Εκεί\υ το οποίο εί\ΗΙ

(')taqxJ(JtnXIj

ιιυτή τη

q:nori

ει:ΙΎil δτι η τεX\υλoyίιi

μαρτυι'oιW ανΤΙ ι5(Χίσεις κατ(ί της εφεl:υωης της ΤΙJJ(ΟΥραφίας ιί την αντίθεαη

μπορεί \Η Υί\'l;ι κτήμα τω\' ιnf)ιΧiJπω\'. 6χι μ6\υ των κιfJι"O\'ήσεων κω των

των XεILKV\VXTιVl' εΟΥατιίιν ατι ς ΙJπλι%t'ς βι.οτεινίες 6ταν f/ιι{γn'ίστηκαν οι

μεΥάλω\' εrαψειrΌV.

ατμομηχω'liς κω οι βι.οτεχ\ιίες εξελίχθηκαν σε βι.ομιιχανίες. εί\'I1t γνωστή rι ιστο 
οία τω\' πλοωκτητιιι\' ιστωψjοω\' του Γαλαξιr)ίoιι που αυ\'ιίOη'/.ιt\, \ Yi παριtΚ() 
λovθήooυv την πρι'ιοδο. οι rιίV\nt μελι:Ινης "οι) χρηοιμοποιιβφω ν (ίω διιlλoyo

Μάικλ Δερτούζος

για την ΠU(IIj \'ι χ ή nιέΡΥεια αλλά και ο νέος διάλογος που ανοίγεται Υια τις εξελί 
Με Τι )

ξεις στη {)ιοτεΧι'ολΟΥίι1.

lntemet

και την εικιιvική Π(Ηημα ταιί τηω, I1 παλωιίς διαΧΙVΡtι1μιίς

a vrlJIεou ιπl) τεηnλΟΥικιί χαι ιπl) ωf!οωπιιπικιί θα γί\'Η πω /ΧtfJIJ;" απιί

Τα ΠΙ)(lγμιπα ()ε\' ει:,ΥΠ ούτε μαύρα ούτε άσπιιιι. Ο καθένιις ωτδ τη σκοπιιι του

βλέπει μια διαq:ΟΡf1lκή ι5ιαβιΙθμισιι του Υ,ΨΙ . Βρίσκουμε ιίλη τη Υ/.άμα των
συ\'(Iιnθημάτωγ: απ6 τη λατρεία προς ης νέες τεχνολογίες έως τον rρ6μo και τη
ι}αιμοωλογίι.ι για ω ζοφερ6 μέλλο\' που επιφυλάσσεται στο\' άνθρ(u,1fΟ. Δ ΟΟ
π('οσεγγίσεις εξίσου υπειf10λι.κές που εr\ιάζιη'ΤΙiΙ κω οι ι) ΟΟ στη\' ιι\τίληψη της
αυτον6μησης της Πχ\ΌλΟΥίας απ6 το ι)ημιοψΥ6 της,

ποτΙ Αν θt'λουμε

\ '(1

καταλάβουμε έναν 6λο χαι πιο περίπλοκο κάιμο ο

οποίος δε ι)ιαΧΙVΡίζεται ΙιΊΟμε(Ηάς αε τεχ\'ΟλΟΥικ6 και ουμα νιnτικcJ, πρέπει
\'(1

συωιxίσovμε %ιιι τα ι)ΟΟ. Α υτ6 δει' σημαί \ιει Μι δλοι ιxpείλOVΜε

\ '(1

είμα

στε το ίι}ιο. Πίιvτα fkι υπίιιιχου\' ε/ι}ΙΚΟί. 6πω; επιστήμc)\'t"ς. ιστοοικοί. συΥ
γοαφείς %λπ. Α λλά μι100 σε κάθε άτομο υπίιρχει μια α\φiι.ιτη'η χω μια
τεχωλογι.κ ή πλευρά' γιατί η τεx\nλoyίιi είωι το πιιιι)ι: της ιnf)ιΧύ.πότητας.

Α \' αφωη'ίσουμε ΤΟ\' nυ\\)ιχωμό ιιυτό\'. ()α μπορέσουμε \'(1 ιι\τεπεξέλUoυμε

Για το λ6γο αυτ6ν θεωuοι'με αιοοτ6. αντί να γράψουμε κάποιες vποκειμενικt'ς

καλύτερα στο μέλλω',

προσωπικές μας uπδψει ς. \tt καταθί:σουμε αποσπάσματα απ6 τι ς uπδψει ς μερι 
;α,ιν σηιιαντικιiιν

u\fl(HVJTrov

που παί(ΗnΙΝ μέρος σ' αυrιίν το διιlλoγo, Βi:fιωα

χαι η επιλογή των αποιτπασμιιτων εμπεριέχει αρxεr6 vπoκειμενωμ6. αλλά αυτ6

ti\ttt

%άτι ω οποίο έτσι %ι ιιλλιιάς ι}ιοΎ μπορούμε

οομε

\rl

\'{/

uπoφύγoυμε. Προσπαθ,ί

ομαι')οποιήσουμε ιιυτά τα αποσπιισματα ιnΎlλoγα με τιι επιμέ('OVς

θέμαω που θίγονται ιίπως οι επι.πrriιοει ς στη ι5ημΟΚ(Ηπία. τι ς ατομικές ελευθε
ρίες, ων πολιτιαμ6. ων π6λεμο. την εχπαίδεοοη Χλ.π. Νομίζουμε, σων περιορι 

aIIt'\'o χιά(}ο που ι)ιαθt:ωψε

γι ' αυτ6 το %εψΙλαιο. δτι θα ι'χΟΟουμε %άποια ειιε

Οίσματιι για ΠΙΙ(Χiπέριι ωttζήΤιΡη τω\' IIuUΗrriJ\',

Howard Rheingo/d
... Kαεκiις

(''γκουρού '' της εικονικής κοινωνίας)

η εξουσία tγ.ι:'>οση;

txtt

ι.ιιτοκtντιJ«i)εί ριζικά και οι παλαι6τειχ)ι

έλεγχοι στην ποιΜηπι rnς πλιιοοι(υοίΓΚ έχουν καταλυθεί. rι θί:ση της κιιι τι
κής ι.κιιωτηως ει:\ω πλέο\' ιnr:ιπιjφει.r,αα μέσα στο μwλιj του ενήλ ι.κιι ή
του πιιιι)ιού που χρησιμοποιεί το μέσον.

Οι ιψφμΟ;'t'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιις

Κt,ψυ.ιιJO

2.

(δημοσιογράφος στη

Reset,

Ρώμη)

Ι ;:~; ~:~ί~:;τ::ω~ι' μέσιvν ενημέρωσης αλλά και το πιο παρα.πλωιητικCΊ· είναι το πιο δημοκρατικό σ"πχ"ίοτη,; Ι

\ύμοι tkι εκπο\'ού\'Τω μεβάση τις ποοτάσεις του κάθε πολίτη, κω στη

Ι'

ψηφίζονται

aTr6 όλη την κοι\'<5τητιι, κάθε Σάββυ.τοβ{ιάι}υ, στις
Ι λ'''''iΝι.>οι,ς της πλιιιχ)({ουικής. "Φαvταστείτε λοιπ6\' δτι τη VΙΊχτιι

Ι ~;o,,,άται από το πώς τη χρησιμοποιούμε.

\'ιo'Κootίς... Τη\' ι1λλη μέρα ψl/φίζετιιι ο \ύμος: Έξω όλοι οι Πακιστιn'OΙ

πιις λοιπό\' θα πρέπει \'11 τη χρησιμοποιούμε;

Πoriιτoν, πιιοσtγΥίζοντιις το\' XLt~l:'t)\nxriιι.ιo με αωικτ6 ιιλλά κριτικ6 Π\'εύμα ...

ισΠΙΛ~jψι)\'Oι . οι Α λΥεριωί κω οι Τούρκοι ".

Δεύτειιον, δε tkι JToeJTft

"εΙ40νικιί δωιoκuατία" η δημοκρατία Gi\~Jt α.πούσα. Avτίθεrα,

τηλεχειριστηρίου, ι')ιΎ

αφfί\'Oυμε την εξoooίιt που exoVIIf ως χρήστες της τtχnιλoγίιtς \'{/ μας ε,;ωΤOJ'ά" Ι

Τρίτο\'. ...θα πρέπει \Yi χoηnψoπoιήσoυμε το Δι:κτυο για \'ιt ενισχύσουμε τη\' ΚΟΙ\Ύιι\'ία τω\' π:;~~"~;~:;~; 1
ΙPrcof';F,i'Π~~~i!"i~~Μ'F.~"''''''''''''''''
ουργιίι\'Τας έ\'α πεδίο γιιι ελεωερο διriλoyo. t-vισl.ιJιn'ΤΙiς τους . /
μεταξύ των πoλιrιVν και Π(10στατει:'O vτας rις μεωHίτηrες.

αυτή η διαδικασία περιοριστεί στο πάτημα ενός κου-

( . του

\'11

Ι ",ει1!ευ'" χωρίς υΠOχρtΊωει ς ι)ε\' εί\ΥΙΙ ελειiJεOία. τουλιιχιστο\' δεν εί \'ιtι δημΟΥ.ιχιτική ελειiJερίri ...

ΙJμωη ι5ημι)κυαrία θειvρoΎVrαν πάντα ως μια δημοκρατία ΤΟΙJδιαλιίΥι )υ.
τις ιδt'ες του ιiλλoυ και εξηyιιJvτας τις δικές μας. Α ν

αλλά κιιι το πιο αντιι}l/ιιοκιχιτικό. Τι συμπεραί\'ουμε από αυτό το παιιάΟΟξο: Το Δίκτοο

καθόλου «tγyt:·\tίIς» ι}ημοκιχιτικό. Η ε;τίι'ψαση αυτής της τεχnιλoγίιtς στην κοο'ωνία και στ,,'Χrολι,,;,ή Ι

ΠαριιO"/.εvής ξεσπού\' φυλετικές τιιιχιχές που αφή\~)1J\' /){Vι')ι'ΚΙΙ λει,/.ούς Ι

αποφiσεις τις παίΙΗ'Ουμε σιιζητιιJvτας. ωωύyovτας

(Συγγραφέας, Νομική σχολή Παν. Xάpβαpvτ)

Ο νέος t'λtΥjος που εξασ({αλίζει στον άνθρHl.;το η τεχνολΟΥία είναι το πλέον υπο(/χόμενο Υι'ι!χ.ιισμα

Ο εφιάλ της: μια χ{ό(κf. καλά σV\'()α)εμeνη με το δίκτιυ, απ{)({uσίζει

... Στην
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Έλλειμα,ί περίσσευμα δημοκρατίας;

Andrew Shapiro
Riccardo Stagfiano

7: Οι tψιιιμο:ΙΙ:'ς πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας

ΠTιiρτον. f:Ια

tXOUIIi:: ι}ημoκιxιτΊU.

\~} αντισταθούμε (ίτην επιθυμία

χ~;;,~~::::,~; 1

αλλά απλή t'Υ.φοαση Μ/ρης ... Η άμεση ι}ωλογικό

JTubiH
\ti
οουμε την τεχ\υλΟΥία Υια \ti UιίΟΚΟΠΟΙJμε Uιίιί την κοινωνία ή ν

τητα χάνει το πειιιtχόμε\'<5 της και μεταμορφiΝιπαι

(lΠιί τα προβλιίματά της.

σε vrtYoi\'()m~) πολλωτλασιαιπή της {1λακείας.

Πλος, οι
lπΙΟ

Francis Pisani
Τι)

\I>e SIr~~tsI fr~~ Mumla Abu·Jan,all

(δημοσιογράφος)

πρέπει \'α (παθμίσιων τη νέα εξοιχιία με rις

ευθύνες α.πt"'I1VΤI (/την κοt\\Vι'ία. If tλευθερία του λCΊyoυ στον
Χιόιιο ... και η δημοκρατία μπo(ιoιJιι \'{/ ανθίοοw στην εποΧιί του

"'In"emet,
' ',' '0 I
Ι

lιό\'Ο αν ο χαθέ\'{/ς μας καταβάλει τις απαι τούμενες πιιοσπάθειες ...

exoVIIf απάvτηση στην ει)(Vτηση «εί\uι το 1m<n1<I illllli1iill'illΔ1;" ,Ι,')"ντα,;1

www λειτι)υΡ}'εί aIJμqΎV\'(L με τις παρακάτω αρχές:

• σύνδεση

IJvtJLKOJTOI

(οποιοδήποτε σημείο μπορεί \'α συνδεf:lεί με

ότι «εί\uι. αλλά μι5ω επειδrί εμείς το κι1\uμε erαt».

οποιοδήποτε άλλο)

• πολλαπλότητα (ο οποιοσδήποτε κCΊμfkις μπορεί \'{/
έχει τις οποιεσι)ιίποτε (/1J\ ιδt'σεις)

Vinton Cerf (Αμερικανός,

• ι1\'ομοιοΥeνειιι (μόι}ες. κύματα κιιι ooe; εί\uι εντε

Το

λιιις διαφ)ρετικιi μεταξύ τους)

• μεταμόικ{ιωση (το ι)Ι:κτοο εί\Υ1ι σε κιπιιστιιση OV\'tχOύς ιιωδημΙΟVQγίιις)
• ΚΙVΗτικι)τητιι ΤΜ' xtYrlKLJY (εί\ΥiΙ πoλιxiριOμιι Κιiι μετιικιωύ\'ΤΙiΙ)
• υήξη (ΙΙ\' το κ&r.λΙlJ/1α ι}ιωωπει: ή 11\' μπλοκαοιστεί η κί\'ηση σε οποιοι}ήποτε

Ikι μας κάνει μια κοο'ωνία η οποία Ikι εί\'Ι1Ι πεoισσόrεoo

«σ1J\'ι}ει)εμeνη» μeσω του ηλεκτιιονι%ού ταχωι)(ψείου και του

(το r1ι:vτημα δεν έχει ιίρl(l. ι5ιαυκιίι; αυξΙJνεται και τροποποιείται)

WorId Wide

~Veb. Θα δημΙΟVQγήσοvμε πολλά παμΟΟμω ΧΙιJ{}ιά Υ.οι\,()τήτω\' σvμφει)(j 
σημείο. η ιιοή βρίσ/.εt \ιι'Ovς

VΤω\'

- 6χι

το

f\u

και μ(Μιι)ιχό ιII[V"/./inlΙto :((Ο(ιι6 του Μιικ ΛοΟΟ\' αλλά μια

ιJυ\'Oμoσπo\\)ίιι χωραύ\'

μoVς)

• ευρύτητα

internet

Καθ. Παν. Στανφορτ, συνεπι νοητής του

- και

πολλοί απ6 μας Οιι είμαστε πολίτες περωσο

rt'ι)(OV ([πιί n~ίς xrvouirv, (L\~JλΟΥ(j με τα συμφέ()(Ψτά μας.

-maiJ)

!f()λlιμι'ιΚΙ
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3.
ean Baudrillard
... Γιατί

το

(Γάλλος, κοινωνιολόγος

fnfemer,

περιnOOτερO

wcJ

&

ί(ιΙθε άλλο

Οι ατομικές ελευθερiες

φιλόσοφος)

/li(JO επικοι\\οι-ίας. μας ι1i}εί στηγ

ι(\'((γ/.ιιιπικιί επιχοο'ιιηΨι ... Επειι)ή IOπiλεξα \U μην

txrv

υπολογιστή, στι ς avσκi1/IεI ;

ι)ποιι με καλοm' βυίσ;ι.ομαι ήι)η στο Πt'(Jtfhvj}ιo. Ότα ν μου ζητούν ι'να ;a,ίμειη. το
θέλουνσε δισκι!τιι. Οφειλω \ 'α μπω στο

lntenler.

Todd Lappin

(Πολιτικός συντάκτης)

Πολλοί κάτοχοι σελίδων στο lnreΠIer χιιησιμοποιού\ι ΠίΚJΎράμμ ατα

- ανιχνευτές γνωστά ως cookies

(μπισκ6τιι) που τους δίνΟ!Ν τη δ!J\'CΙτ6τητα \tt στοιχειοθετήσουν λtΌπιψερή αρχεία Ο"ι.ετικά με τα ΠίΚ)σω,πι,κά

t"'l'()tarriO()\'Ttt

του χάθε επισκέπτη με βάση το είδος [(0\' σελίδων που επισxt:πτετιιι στο

/nremet

να γίΗύ6μηρ6ς του. θύμα του. Προς

ή τα ΠΙ,Jοί'όντα που αγοράζει 6τιι\ι μπαί\'εΙ σε κ(ι;τοια OIfύO!J\'lJfI... Οι ανησυχίες για το ιι)μιιτιχι) ι(πι)()-

το παοιjv πιιίζω το πιιιχ,'ίι)ι με τους δι,χούς μου κιιωΥ!'ς αλλά μια μέ('α (')ε Οα είμαι

illJIΩ Υε\'\tv\'Τιιι ωστ6σο 6τα ν εκείωι που συλλtγουν αυτές τις πληροqυρίt'ς δε λέ\'ε στους επισΧέιπες

πω στο κόλπο ... (')εν

Μι τις συλλtΎΟV\' ή πώς σχωτεύουν \tt τις εκμετιιλλει:fJoΎV.

VJTI1Qln πειιιθιόι.!ω

για ιδιαιτεOιJτητες.

Μια μέρα . χωρίς αμφιβολία. οι γε\'ι ές που Οιι ιχου\' ti'.πολιτιιπεί στην κουλτο!.ίιιιι
του

lntemeI

και του εικον/,χοΙΙ κιΊομου ή ()α ι'χουν αποπολιτιιπεί (')ε Οιι ι'χου\' πλι'ο ν

καμιά ιδέα για το τι άλλο θα μπoρoιJσε \υ vπιJρχει. Δ ε θα έχουν πια Υ.ιινέ\'α μέτρο

Howard Rheingo/d

(''γκουρού'' της εικονικής κοινωνίας)

Τι ι lπteme&:i νιιι τι) Π(Κ/ΙΤΙ ψέοοεπιχοι \χονίας:ι.:κίποΜοι!qτ(ιοςm )λλι) ιίς Όπι ιιοςέχπ ωνέλιγχστηςεπιχι)ι \'(~

oιηr•.φωης και δε θα ωnίΡXO!N πια oΙJ}'Κ(κ )ύOει ς. Θιι β(!Ισ'Αιιμαστε σε πλιίρη συ\nί

νίας (LιΤιι πι ιΜι ΙΙJς;rροςπι )λλο !.ί;ί!α μπι ΙΡΟΙ:\1Η:.ι7Ι ιμΙ'1'(οςl'(l έχει τι ιν tληιχι )της μι ιίραςτης δημOX(JιJ τία~πι 1\'2 Ι

νεση.

αιιίιnι .. Α ν t"'l'απuι)σωπι ιχαρτέλη xιιμμυ/k!ειι'1υνΤ(Kίπι )\'(1 χρηοιμι ιποιιίσttηντεχνιχr"ποδομ ήrι) υ Jntemet v;
ιjπλι )πα(JιJXΙ )λι )ιiιηση;οιλι )ΎΙ );φΙOίαςU δημι );({)(l rικ~υνα τιίτηrω Ι,fι) ύroυεΙΙΎαλείoιi)α μπι )(Κ) ιX,llY) υ.ιτοχαΗι

σταθείJιπιι κοχέςμιψφέςεξουσίαριαιπληικ ΙCΜίΡη<Jης.ΌχιμιΙ\n τι ι χ(κ:Ιτι )ςαλΜκαι ι)ι αlJμΠOλί τεφ ας μπι Ι(ΚΙΙ},
να χρησιμι )Πι )ιήιΉ ιυτην τεχνι )λΟΥίικι ) υ Jnιemerσήμ ερ«γω \n β(κ ΙJ!νπλ ι/(κ)φ ιρίεςιια εμι:Ιφrις οπι ιίεςω; πρι \
(LΠιι λίΥα χικινια είχαν π(κΊΟ{ΧΝη μ6\\)ν ι)ι (lΟΤΙJ\\ψικές αρχές. ..

/ngrid Car/ander

(δημοσιογράφος και συγγραφέας)

Η ΠΙ:Ι πυ Μάα ς ()tfL(JIftIftaτo

MedjlJ Lιb τη\' Ομ ι'ιδα Aιιτ(ί\'(ψωνΔιαλoνι,κι,:,,'ΠωνoιφιιιίΤlιJwτoυ rXfL

αφιεικιIJείμέρ«- νύχταστην εφεύρωηκαt στη\' ΚΙΠΙΙIί"Αευή\ιrω\' γενειίΨ ιι υfιiι\' τω\' δημιοιιογημΙΙΤΜ'Κ αt
πικ'ιγμα τιτα "μποτ"(χα ί,ί)ευτικι11Πό το οομπδτJJa μπα T()l:'JiOV\fOV; υπl)λΟΥιστέφε ωrηurτεςμας. επιστή

Οωυς φ{λους. οδηΥούςμας στιι δι:κτva. Κ ατορΟι:ιίωυ\'\Ύl li\'αγι'(n(Jίσου\ιrις χεΙί)(Μψι:ες.τη ψιJ\'ή κιιι τις

:-----,---------,-'-'-'-• OUI>9;:nl" lα>lOoor.Ioctιoro;: ....

-~

"'1"'''' ....,,"

ΟΝLιΝΕ
Ι

' ι

Ι

Ι.

""'Of,

..

• ""'. . ...... "·.."" ... ' .... P>W "'"."..,.,
..... t ""~_ . ~ ; ιIιι!,......,pdιcy

- _' """""..., ...... ,<11>1',,,,,..,,

• " """

_",,010_"

,ι:;.""",a.:ιιι;ιn
...... wiα! t..""' "' ............

• l ta:<-dO<I"".,.. · ΕΙ'!' ;. 1501(ΙI:)~ ιa:.; ...."1,,
roo.ρdll ,

10'-' ώr>it m. (indu1I~

... "0000'01 οι. tu.σod\ιd ,ΙΙO

...........~
..... ~ ~~~~

κινήσεις του ιδιoκτtίτη τους. Σύ\'τομιι Οα ιιπoκιιx)ΙΚOπl)ιoΎV κω τις,πω η'δόμυχες Iί"Αέψει ς μας ...

/ngrid Car/ander

(δημοσιογράφος και συγγραφέας)

Ο μέσος ιnΎlγιΎόιπηςχρησιμo,πoιειλίyo κιιι ΙlιJχημα την εφημεοίι)ατου. E\Vιί με κάτι ,που Οα μπιψούοαμ

\Yi οωμιισο υμε"η κιιτιΙ,παΡ«ΥΥελίι:α.α()ημεοι \'Ιρου εφημεοίι"Κi ",χΙl0ειι\'ιtγ\Ύooτης(kι ι)t.'χεΤΙiιστη\'ιΧ)ι5vη του
έ\ΎΙ α\τίτωroπoυ Οα α\'τιστοιχείστις ΠΡΙ)(Jωπι,κέςτο υ επιΟιιμι:εςκω f\'δtιiφέΙJO\'Τα .. .Δ εν πρι5κειτιιι γω το
φιλ τι κίιιιαμιπης πλαι)()({!;)Ol!ιJηςι.ιλλιl γω ιιύξησήτης. Α ωλύιΗ'ταςτις α\,(lζητrίσει ςπoυ Οα κά\'ει ο χυήtπη
στα ()Ικτva. Ι) μ ηχιι\'ωμός.ιΤΙΚ)(Jπέλασηςi\'α ΠU()(}ιφμοσμέn:}.ογισμικιVJα μα(kιί \'εΙ τις ΠίΚ) Τιμ ήιJειςroυ. Θα

δωβιΊζει όλα τα τηλtγίκιφήματα τω\' ΠίJl1κτορείιι)\'κιιι ι)λες τις εφημεοίι)ες. Οα συλλαμ!iιΊ\'εΙ τις Ο"ι.ετικέ
ίκιι)ιοφωνι,κέςΥ.IiΙ τηλωπτι κέςt'Υ.'πομπrς.ιΟΟτε να παΙΙOOOΙΙlιJειστO\ι ,πελιιτη το υ έ\'α μοωδι κι)προ ίί)\'. πυο..

aIJUIloaIIrH) ιπις ιnΎlγAες

του... M\ΎίΏΎι)(l/Jι)ε Οα ει: \yπ,πλfo\ι ,παΟητική ι.ιλλιΙ,πίιοίίjv αμοιβαίας ι){ιι:Ισης.

Οι ιψφμΟ;Ιt'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιις

Κt,ψυ.ιιJO
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7: Οι tψιιιμο:ΙΙ:'ς πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας

Οι νέες ψηφιακές τεχνολΟΥίες ως εΡΥαλείο ΠΟλιτικlίς δράσης

Στο Μεξικ6 το κίνημα τωιι ΖΑπιπίστας δειι αναπτύσσεται μ6ω μέσω του στρατιωτικού τμή

σελίι'χι που παιιοvaίασαιι ήταν γεμάτη αιιτικt$tΙJ\ιητιχά μηνύμωα, f\tv διειrr.ρί\ιιζαV Μι <ιδει

ματ6ς του. οι e,"ravaoτarrIIIi\'Ot {\'διάνοι ιο'χου\ι ΣVμπαΡι1στάTες τους ;ι.ιιι γ,nχπες της τεχωλο

α\ιή'r.oυμε σε ;ι.ιιμιά ομάι}α, δε\ι α\ιή'r.oυμε στον στιιατό ΤΙύ\Ι Zωrατίστας για την EΘVιxή Απελε υ

γίας που ειπβάλλουν πτο Δίκτοο για \Η ΠΟΟΠ(JV(ινι'>ίπουν τις

UiQ(()(JfI,

τους. Στις

IIIX({;v

Ut'aHt;

τους και τα προβλήματά

4 Φεβροοορίου 1998 χάκερ μπή;ων πτην ηλtr.Τ(ιοι-ική πελίδα του

υπουργείου ΟΙΚ()\'Ο

του Μεξιχού χαι τηγ κάλυψαν με φωτογραφίες του Εμιλιάνο Ζαπυ.τα. Η

αλλά μεταφέρουμε τηγ ελει30ερη t'κφρασιί μας ως Mεξικα\~ίιιι».

Ζαπατίστας στο ΔιαδίΧτvo εί \'((ι; WWW.fΚi1 k .org!-justin/ezIn/

allaYJIil'fI

ΠΑΝΑΓιΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ (συντάκτης του "Βήματος ")
Μια νέα μορφή διαμαρτυρίας α\'((τέλλει

IIt'oo

ιt.ιϊ6 το Διαδί-

Οι <<Χltlliονππεψιπές» ειafkΙλλουν σε

fIlfy'f(JOVIxtf;

I ~ L"'""f':.IJ-'t:ίι.: . .

Ι σ,λί"',ς. τις αλλάζουν, για \'(( αφιίaoιw πολιτικά και ΧΟ/.\'Ιύ
Ι r'JμJ"'" τω\' υπολογιοτιίι\'. οι οποίοι καταγγέλλου\' Tri
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\ιικά μηιιύματα. Η Ελλάδα t'Χει ήι}η μπει στον αστειιισμ6 τωιι
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\ύμενιι στο\' χι»οο της παιι}είας. κιιι δχι II(j,l,o. .. Eί\t1t μια ι)ιε

ω'ερχιjμεvη δmvψη. που
της χιιι

iXH

κιιι στη\' Ελλάι')u τους θιrJ

ω!}ς .. . δ{ι(ίorες της.

Πρι'Ι(1(μπο το φλt'γοιι

Ι ζήn,," της f:/...ιwιδεvrικής μεταρρι30μισης
ιιντιΊ)ρασης

γιιι

Ελλη\'fς

trl\'f πεδίο διχJσης

«εωβολείς»

(ιTlJ('kers)

Ι Δ,'κrw . Αντιχατέπτησαν τηγ αρχιχή σελίδα του

(110
tIJTOtI(J-

~

Υείου Εθνικής Παιδείας χαι Θυησ/..ευμά τωι- με Υ.εΙμt"l'Ο 

Ι "ο"αγγελία χαι υπογραφιί «ΔΙΥ.τοοκή Πάλη - Νοέμβρης 1998». Τι
Ι ",πί;""οο,6σοι την Πtμπτη 19 Νοεμβρίου θιiληoo\ι \'{/ IIJToV\' στην ηλtr.τοΟ\ιιχή
Ι όι,ιii'υη,η του υΠΟl.Ι(Jγείου Παιδείας; Η επίσημη σελίι')u του ΥΠ ΕΠΘ είχε αλλάξει. ..
Τα xρoύaματα αλλαγής ιστοσελίδων α;"τ6 Ελληνες, τόσο στη χιVιX1 μας 6σο Υ.αι

Ι εξωrερ,",j . συ\'ιχιίις αυξάωνται. Μάλιστα. υΠΙ1ΡΧoιw ομΙlι}ες που ειο!χιλλου\' σε
- .~ite.~. «διriδηλιιίωντας» κατά της κιπωτιιτησης των ωι(:Ι{χιιπί\ΥΟ\' δι,κωΙVΜΙlτω\'

....
-""" ,."
~"

,,'

, ~.,

Ι ;::~:J';:~~;' Στις 18 Φ$ιχ)ωρίου 1997. οι Sy.~(em H,I!red άλλαξαν τη .
Ι
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(

οι web ilUιIJOrs του ωΙ'(Jκικού τηλεοπτικού καναλιοι! KilnaJ D χιιι

Ι σ(,,"'α" εlχιί\H που ΧιιλΙι)(Jι)ριζε ων ε.ιϊΙΙϊΑtΠrη στηγ ΤΟtl(}κίιι

- παρ<:'ί&ισο

\'(ύΙΙ ι)ικωωμάτων. με δι<:'ίχυτη ειιχο\-εία και ΙΥλειγε με τη

Ι πifu,u,α.πcί τα χέρια πας στην Κύπρο". Την επ6μενη μέ(Ία t'γιvε νέα επίθεπη. α.π6
Greek Hi1ckers Society αυτή τη ψι(ιά. Πα(JOvπιαζ6ταγ έγας κατάλογος που "πcψ,θμ,,,x.'εΙ
τα θύματα α;"τ6 τη γενοχτο\ιίιι των Αρμnιίων, ωτό τη ΜΙΚίΧ1σιατικιί Καταστροφή,
την ειο{ioλ ή στη\ι Κ ύπρο, απ6 την εξ6\'Tωaη των Κούρδων και απ6 τη ιΧιλοι(ονία
Ελλη\'Οκυπρίων που διαμαρτVιJO\'Τι1\Ι για τη διχοτόμηση του \ιησιού.

-, ..... ,- ,- , - ,

Η διει30υνπη τωι

!f()λlιμι'ιΚΙ
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5.

Πλούσιοι και φτωχοί

Pasca! Renaud · Asdrad Torres

6_

(πα νε πιστημιακοί, Γαλλία)

Jean Guisnel

(δημοσι ο γράφος

Πόλεμος

- συ γγραφέας)
Ήι)η Ο ιιμειιικανός Ρ6μπεοτ

Στις ΗΠΑ κω στrιιι ΕU(χV,τrη τα δίκται πληΡΟ((XJQΙΙV\Ι ioιomUf ξεκίνη
σαν πρώτα

wr'

Στηλ. i'\'ας απι5 τους πιο οξυ

ι5λα ιιπι) τη συ\ιιο'νωση ωωτεVΙΚΙvv δικτι.:wν Πα\'ειτιστη

δερκείς δoκtμιoyράΨHις. που

μίωι ι• όπου οι ΧUΨJTες ήταν ταυτ6χο()\'(/ κωωuλωτt:ς ,-!ι(ι πιιι.ΚΙΥωγοί

πληΟΟ({Όοιών. Οι χιiιj)ες του Νότουι}ι,Ύ

εξtTάζει το μέλλον των vπηoε

ixovv ΤΙ/\' πολvτiλεω \'(( 011)",«10-

σιιον πληροq:οριιv\ι της χι.Ορας

τιίσσυv τοπικά δίκται. τ(l(κ(α)ς)[(ίι\'Τιις και αναοπύσσοντας τι.ι δικά

του. ιοκτψά 6τι οι πειorιrές mς

()ί%ται /,καωτήτω\ι. Δε fkι πληoιάσoιrv καν {ιvτό που πέτυχαν οι χ/όρες

πλιιο()ψψικύς; ιιυτοί για τους

του ΒοριΧι. Γιατί βιJβι:tω. πέΡ<1 απ6 την πρCισβαση στην πληρα(XJj)ία. το

οποίους το

σημαντικότεοο εί\'(/ι η παοαΥωΥrί (}ε.:}ομi,tύ\ι και rι /,καωτητιι χειQt<'Ι'c,ύ Ι
του JTfQIexoIIi\'Ov...

τίποτι.ι

ι)εν εί\ΎΙΙ

πι.φά

έ\'11

μιη'τέρ\'() μοωπάτι του πολέ

Η ω'ιι%ιιτάκτηση των περιεχoμι'νιvν εί\'(/ι μια ({'άαη απιφαίτητη.

\u μπορέσει

IntemeI

ιιλλο

μου,

η αφΡΙ;!α\υaί επιστημονική κοιωτητα \'11 διωαιρύξει και \'α

εί\ΎΙΙ

στιιατιιίιτες

προσδιορίσει τους δικούς της στ6χους ... Οι τιοχνολογίιος του Inremerl
μπορούν \'α συμβάλουν σ' αυτό ... Οι ε.ΤIJΠώσιoις τους θα εί\'αΙ ι.α6μα πιο
σημαντικές αν ο ι.ιγιίι\'ας γιι.ι τον έλεγχο του περιεχομt'vου ;φι.ιτιβεί . ι

"οι

κωωύΡΥΙΟΙ

της

Αμερι.κής".

Μέσα στη\' ιιπ6λυτη εχεμ ύOtΊl1
τω\' κλιμUτιζΟμέ\'(ιJ\' uι(JoooΙίιν
πληροψψι,κής. επι: ιιμερικl1\'Ι

ι.ιπ6 την τάση ειιπootΊJμιιτO

κού εδr1q:συς. σούπεο

lfΩinπn;

κοί ετοψιιζου\' τη ι)ιείffi)uση

mς

πληοοφ)οίΓις.

-

τεχ\'ι

ιξω από την εμβι1λιοιι.ι

στα

μ tγάλω\ι ομίλων πo.'~'έσ,'oν Ι

τους ηλt-ΚΤΙΧΜκούς υπολογι

του χι.ίιι)ο υ ΤΙύ\Ι επιστημο\ιι

στές των ω'τιπάλων ι:ιλλιι και

κών ιοκι')ιΧπων.

τω\'συμμιΙχω\'. Στις Η\'ωμέ\'ες

στΙΙΙΙΤηΥικά

ι)ικται

και

Η ι}ημιουργία συ\'εΡΥι.ιτι

Πολιτείες ΚVΙΙίως. αλλά το ίδιο

κών δικτιWν ι.ιπωτεί ωστ6σο

κιιι στη Γαλλίι.t, δπως και σε ι.ίλλες εvιxιιπαϊκές Χιύιιες. ο πδλεμος των πλrιιX)ΨΨΙΙίιν ει:\ΥΠ ΠΙJι1γματικιJ

μια

ΠίJι1γμιιτική μtTιιr{XJρά

Tιoχνoλoγίι.tς. Με ι)οο λόγια.

τητι.ι . Οι ιπτrιιιεaι:ες πληροqXJοιι/ι\'διατρέχουv μέίJι1 - \'ιfITα το

InremeI.

ιJιΙlχωυ\' κuι ιnYlλύoυv εξονw.ι

σΤ/.κιΙ τις πληιιοφ.ψι:ες που ι)ωκι ωύνται. μoλύωιn' και παιια.π:λrιιχ)q:οιχ)Vv δσο το δυωτι)ν περισσό

ι.ι\ΙΙπτυξη περισσότεοο μα

τεοο. λεηλατούν τις μ\'ήμες των uπoλoγωτι/)\' κιιι τι.ι ηλt-ΚΤΙΧ)\'/ΚΙι τι.ιΧιιδιχψεία κω . ω)/ι.t((ΌOιίινως πλή

κροποι5θεσμη κω

(χιις. Οέτου\' σε κί\'δυ\υ τη στοιχειιίιι)η ελειiJεoία y/ι.t ελεΎUΕoη επικοι\nινία.

θει.ιμι.ιτικιί...

Δ ι:

λιγΜιοοο
στηρίζtTαι

...

το Πεντάγωω ω'ησυχεί πολύ μΠίX)ιJTΙl στη\' πιιοοπΤ/.κήαυτού που οοισμέωι απδ τους θεωοητικοιίς

στην πώληση "με το κλειδί

του ()\υμάζουν "νω Πειιλ ΧΙΙ0μποιι της πλrιιxψooικής"... Α \Ύποιχιάζου\'ιπ"ν ιι)ι'α Μι μπιψεί μια ΟΠΟΙ

στο χέρι" αλλά σε μακροχο6-

ιιι)ήποτε Μί\'ι.ιμ η. τοομοκιχπι,κή ή ΚίJι1 τιχή. \ΎΙ OOΎω~~πι τη ι)ρι'ίση αοκετιίι\' εκιπο\'Τάι')(ιιν κιf)εO\XIΠξιιια

νιες

Μ με τέτοιο τρ6πο, ιίιιπε

σμιον

του

Νότου κω μ;;;;j;i;<>ιJψ,j;;;;' Ι
τουΝ6του.

\'(( ιποχεύου\' σVY!.ιxJ\Ύnς

Τι Οα συ\'/fιωνε στη χιlJιΚl

U\'

τα κινιδrει'α αμεφκu\'ι,κά ι)ι:κτlJι1 κι1t .~jre.

τα ι}ίΚTUΑ της ε\uέοως κιrr.λo(ιυιιίι1ς. του ελέγχου ΚUΤι1ωμής t,iΟΥειας

κι1t τω\' τηλεπΙ,ΚΟΙ\ΎΙ!\'ιΙ/!\' ή ακι)μα κω οι Οι:1λαμοι επιχειοήσεω\' κιπι.ιστοεη"ύτιι\'απι) IJV\'TιH'ΙOJIf\If; επι
θέσεις;

Οι ιψφμΟ;'t'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιιι;

Κt,ψυ.ιιJO

7.

Των Ελλιίνων οι κοινότ,Ιτες...

Δημήτρης Μητρόπουλος (Συντάκτης του " Βήματος,,)

...0 Νίκολιις ΝεΥιιεπιjγτε παριιτήιιιισε
ι)rι «1/ ψηφιακή ε.ποχή είναι

6, τι

πρΙπει

για την ΕλλιίΟΟ». Ο Νεγρεπόιτε επεσή
μαι'/;' ότι . από πολιτισμι,κή ά;τοψη.

η

πιιγι'. οσμιοποι: ηση που εvιηγελίζεrιιι το
Δ ίκτιη t'ΡΧffαι

}'(l\'ft στον οι κουμενι

σμό της ελλ ηνικιίς κουλτούρας. AJfcJ
τεχωλογική ά;τοψη. το lιιrenIef θα ηιώ·
σει Ελλ αδίτες κω ι.ιιτι'χ)ημους. Α n.ίλoyη
άποψη

t'xn και ο Μ(lιγλ Δερτοιίζος: « Η Eλλ(iι)α μπορεί οε έναν

δω αιιο νες να /1ετατιιαπεί από φvnικά δεμένη χιίι()(J της Μ,η"";,,υ Ι
οτο ελληνικι) ι)ικτυ(ικό t'fJ\nO>.
Αν

() κιfJειιωΧιι!ι.X)ς «ξιιωζεοτιινει» το

6ραμα μιας οι κουμενικής Eλλ(iιYις. ακι)μη και

η wrάρχοvnα δικτύωπη του lnfemef f3σΦΊ. τη
χώ(χ.ι μας

\'{/ βΥεί από την απομι) \,ιοοη της

γλΙιXJσι,κής περιφέρειας.

Στη\ι « ηλεκτιιο\ι!κή

IIACCI

δη/10κιχαίφ του In Iemet "πάρχει θέαη για

όλους ...

... Σ ιιμπερασματικά. μπορεί Κ(1\ιείς να πιιρα
τwήσει ότι ο κ v{)ερνoχιίι(X)ς ηιισχύει μεν δρα

μαrΙΚ(l την πα'(ιιιίαμια

XIJ(JlIJtJlia rlj; αΥΥλι κιίς. ιδίως απένα ντι (1ε

γλιΟΟπες που εν\ωιΝ

\'(/ την ανταγω νίζονται . όπως η ιππανική

και η Υιιλλι κιί' σε φικρι5τερες» όμως νλιΙΚ7πες. 6πως η ελλlJ\'lκύ.
πιψέ'ΙEl μοωδι,κές ειr,ωιρίες και αποτελεί πιιόκληση
τερο ι)iλεαρ

- με ΚΙJ(Jιό 

rlJV έξοδο απι) την απομι)\,ιοοη και rII" εξπρμφη στΟ

χαιίιδη ωκεανό της παγιιΟΟμιας κοιι'ωνίας της πλη(κιιιχψίας.

_ In!rQd.t!I.n

--'".-

, Ιμι [ΣΟ!

Hrmb.Q

7: Οι tψιιιμο:ιι:'Ι; πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας
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Το τέλος της πολιτισμικ,ίς ανομοιογένειας;

8.

Thomas

Berners -Lee

(Βρετανός

-

Ο εφευρέτης του

Α.

Furnes 111

web)

(καθ. Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ)

Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρω,;τος να συμμε

Ο ίδιος ο

JrUTt'ua; της
εικονικής πραγμαΤΙΚcJτητας, μ ιλάει με ιδιαί rrtJO

τάσχει σε δια({ΟΡfΤΙΚ(ι επίπεδ«. Δεν επιθυμούμε \'11

ηι(;/ουσιιισμ6 γιιι το πρδτζεκτ

φτάσουμε

ομοιονενή

οποίο θα μποροΟΟε \tt πt'ριγΙJiJφείως "σύστημα

;ωllλτoι~)(ι. χρειιιζ6μαστε την {Η'ΟμΟΙΟΥι!\·ειιι. την

μετιιι{'ο(}άς για τις αισθήσεις''. Ανάμεοο στις

σε

μια

παγ/.όσμια

ποικιλία. Τη\' ίι)ια στιγμή δη' θέλουμε

\'(/

VΠιlρ..

Φέρνες, χατά πολλούς

Green Space,

θεαματικές εφαρμογές του ερyιιστΙΙVίoυ

χοll\' πολιτιστι;::οί λάκκοι οι οποίοι Οα Γ/.ουν

(HIIman lnterface Tec/Jnology)

το

του

ήΤι1\' η εικι)\'/κή

τέτοιο βάθος που οι (ί,{)οο)ποι του πιιτοιι ι')ε ()α

πιιtι)/,Y.ή ΧΙψ1 που έφrιαξω' πρι'ιοφιτιι πιιιι)ιά

μπ()ρι ιιΝ ούτε \υ κοι τάξoιrν έξω. Επιf)vμΙΙΙJμε μω

απι) το Σι(iτλ και Τιjν Ταϊβι"'ίν που t'παιξαν μαζί

ιοιψ(χ)πία ανάμεσα (πα δάι (υφα, της απιίλυτης

(ωμμετί;χι)ντας βυθιομέ\η (ίε πλήρως ειχ()"ικιί

(ωιμΟΙΟΥι!\ιειας και της απιίλυτης ομΟΙΟΥi:νεως.

περιβάλλον...

Για \'11 επι τευιθεί αυτό θα πρέπει

\'(1

www.}Jitl.wa,,,·hin~fOn.edu

διδάξουμε

στα παιδιά μας και να IlIΊfJOVjIf κι

t]Ifi; να συμμε
rtjOVJIf σε κάθε επίπεΟΟ: πιιοσαιπικι), ΟΙΚΟΥε\ιει

αΧό, εΡΥιισιακ6. κοηωνικ6. ιΒνικ6 και παΥκ60μιο.

Ο XoIf}εU"OlIV(JO; tI'ΔηλιV"f!

\iE;

ιδι6τητες, που τον μετατρέπουν σε t'να 6ργαιυ αυ,'Το"ιαμού μη ιεραρχιχ6.

lIV(JO

ταχύ 

τατης nIJ\'fQyαniu; της \'Οιjμοαύνης, ανταλλαγής ΥνιΟΟεων γ.αι περιπλανήσεων στη γνιΟΟη. Η επέκτααιί του συνοδεύεται
απ6 μια χρίαιμη πολιτιαιιική Ριί;η, βαθιά μη αντιατρεπτή. Όμως

IJ κατεύθυναη αυτιίς της ρήξης δεν εί ,υι ούτε προδιαγε 

ytJaIlJlt'vIj ούτε μο\'Οαήμαντη. Γιατί \v μην επωφελιιθοιΊμε απ6 αυτή τη σπάνια στιγμή. στην οποία ω'r1}γέλλεται έ\υς
"t'O; πολιτιαμ6ς. για \v π(χχιανατολίοοψ ε κατά το δοκούν την εξέλιξιί του: Όταν η σ"έψη μας απορροιτ«ται μ6\'Ο απ6
τις επιπτιlxιει ς, καταδικαζ6μαατε \v τις υποστούμε. Η τε,(\'ικιί προτείνει, αλλά ο πολίτης επιλέγει. Ας πάψουμε "α δαι 
μοιυποιούιιε το "εικονιχδ" (ααν \v ήταν το αντίθετο του πραγματικού)! Η επιλογιί δεν είναι μεταξύ του Ε'\'(ίς υπαρκτού
παρωχημέ\'Ου και ε\'δς ειχο"ικού απειλητικού ή αυ\υρπαστικού. αλλά μεταξύ διαΙNρετικιVν JruontγyinrIU" του εικονι 
χού. Οι Ε'\υλλακτικές λύnεις εί ιυι απλές. Είτε ο Y.loβεuvoXIV(JO; θα αναπαράγει τη δημοσιοποίηση.

το

UfUJluTtXocJ.

την

χατα\ύλιοοη Ι1 ιποριχής φύnης πληιJO({ΑJριιvν γ.αι τον I1.ι-ΤΟκλεισμcJ αε γιγαντιαία γλίμακα (γιατί αυτιί εί \υι χονδριχά
σιίμερα Ij φυσική τάση των "υπερλειιχιύι)ων της πληΡO(fΌρίας"). Είτε κινητοποιούμαιπε για την υποστιίριξη εν6ς προ 
γράμματος πολιτισμού προσηλιυμέ\'Ου ατη αιιλλονΙΥ'ή εψIJ!ιΙΙΙ' την ω'αδημιοψγία δηλαδή των κoι\'ω"ικιVν δωμιVν μέαω
της ανταλλαγής y"ιlxιεων, την

(J\v)'\'IV()taIJ.

χτή. πιο άμωη. πιο συμμετοχική.

προοοΧιί και αξιολcJγηση των ιδιαι τεροτήτων. για μια ι)ιιιιοχ()(πίι/ πιο α\'Οι·

Οι ιψφμο;ι/:.'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιιι;

Κt,ψυ.ιιJO

7: Οι tψιιιμο:ιι:'Ι; πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας
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Το τέλος της γλωσσικιίς Βαβέλ;

9.

Μάικλ Δερτούζος

,

Στη Γαλλία Κιiι σε ι'ιλλες χιιίοες vπΙ10Χει έ\'Το\'Ος ({'()βος Μι Οα {)IIIIιoV{JYII
Ι

Οεί μια πιηκΟΟιιll1 %ουλroιίω. κvoίως αuεοΙΚΙl\,ική. Α υτό είνιιι γελοίο γll1ΤΙ:

Ν. NεYKpεπό VΤε

ήδη η Ε ι{χοπαί"κή Ε\Υι.ιση. παιιιι τις Π(Χ)()'ΠΙJθειες της Γαλλίας. υΙΟθt'τησε T(t
αγγλlΥ.Ι] ως κοινή γλιόοσα.

Τα (Ιννλικιί θα JJJf()χιιιρήf1()JJV

κάη

αντίιποιχο

roυ ελιοΥ,(ου της

της

ΥλιΟΟοος

EUROPARL - The multilingual Web 5erVer of the
European Parliament

.

." ," ,,'
,"

f\tttiVIa; κιrr.λo
e,"re-

φοοίας. Η δυrικιί (vτoψη της

ξεΡΥιισίιις nο\ι συμ!5όλων, των

Ι For persono lized • • rvice ' •••hO"\>.• ".ewi'~'~~~~~~~

--

ΥUl1φικιvν και roυ ιηι(}υ(ιίπιωυ

inIerface

KIJfJE χιl)ρα ι ίμως πα()(}μέ\'ει ιίπως ήταν. Η
t'....a λεπτ6 επίατ(χομα κοινής κουλτούρας.
Α υτ6 ακ(lιβ;.ό; περιιιένω \'(/ ii"(1\'tt το lnteme( αtί(Jιo: να π(ιοσφέιιει t'....a mi.:
ιπ()(οιια κοι νιίς κουλ ΤΟΙΚΧΚ, όχι 6μω; μια Jfayr.OOIIIl1 κουλ roι'ιΧ:Ι.
αγγλικιί γλιωσα έαωε απλιό;

και θα bι:ίιooυν τη θέιτη roυς ιτε

Οα αvτικατωπαOει: aJTIj

ι1λλες οπτικές γω\ιίες.

ο

ο

.'

EUROPARL - Ποi!ύ~ίΙ~σση unηρεσΙα WWW του
Eυp~παYl(oύ Ι::οιvοβοuίllοu

Jim C/ark

(πρόεδρος Π]ς

Netscape Communications)

Υπάρχει μια tΊ!{Jt'tV; ι)ιαδεΟΟμένη ιδι'α όη το

ο

I'ασL. '~ IΙ,1,lpυ~oP"'.

,

fnremeI εί\'{/ι έ\'{/ rηγλQqxΙΙΗ) μέσο.
EI:\tiI σω' \tl λέμε ότι ro τηλε

ο

Νομίζω Μι ποι.)κειται για ητελιιίς λα\ιfJιισμένη αvτιληψη.

φι:ιJ\'ικι5 σύστημιι είωι ιoγyε\'ιi,ς αγγλιχρωω σύστημα. Η αμειιικι'ιν/,κη αγορά είωι η μεγα
λύrεoη αγο(χ'ι roυ

InremeI.

αλλιι μποικίι \tl σας ι)ωβι:.ριιι:lισω ότι στη Γαλλία οι Οέσεις

εί\ΥΙΙ γαλλι.κές κιιι ο κι'ΚJμoς στέλ\'l;ι τα

e-m,Iil στα

γαλλι.κά ... Α\' η Κίω γί\'l;ι μω καλά

ιnY:ΙΠΤVΓμιo';ιη χιvρα κιιι αν η {σπαν/,κή κιιι η λΙΙΤHYΚiμερι,κιι\,/κή αγορά ευημερήσου\'.

,

γιατί τα κο,/;'ζ/,κα και τα {σπαν/,κά \'(1 μη\' επικ(χιπίσου\' πεoιιτσι5rειx) ι:ι,"rό τα αγγλικά:

Ei\t1t πολιΝλι,ΧΤ(10,

Jon Wiener
...

εξαρτάται ιιπό

ro ποιος είνιιι ο πελάτης.

(πα νε πιστημιακός)

το lnιemer ι)ιο;ι εί \'ιιl

t'\Vl;

\ιέος κιΊομος που σφύζει απδ ελει.(Jερίιι. σημιι\'TΙ,Κιl ι)ιαq:nρεπκιj από το ι)ικι) μας σε δ. τι αψψά την

(ιιvφήμιι1η, την κοι \vvν/κή ιεραρχία και την ιε()(}ρχία μεταξύ των φ ύλων
της πιιαΥματικιίς ζωής. Μπορεί \V} λυπι5μαιττε πιιυ Tιl

InIemeI απιιτελεί

- για

\V) μην

(L\tlqJt'L)(JIJIIt τη (ιωφήμιι1η και το
την αVΤ(H'(ίyλαιτη της IJVlOfIt; κοι \vvνίας μας. ..

dt!iJeUia

του λιjγο υ Κιiι τη λογοκυιιτία. τη συκοηΧivτία και τη

εμπιίριο ... Η εικονική πραyματικιίτηrα δεν i;χει απελειiJεuωθεί ιιπι) T(t ιίρια

!f()λlιμι'ιΚΙ
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10_

Εργασία_

Phίfippe
JσέΗ

de Rosnay

(Δ. Πάρκου Επι στ.

&

Βιομ. στη

Vilfette

Παρίαι)

Riviere

(εφημερίδα

Le Monde Dip/omatique)

Ο τομέας των τεχνολΟΥΙΙrJV της εJTι%oo~o\'ίας. που βρίιτr.fται σε πλrίιJη άνθηση. έχει
σίγουρα μιγάλη tJνάΥr.1j από σημαnιΧές ιπραroλογιΡεις. Οι ικαν6τηπς όμως στην

Οι ι'θισμι'ιυι στα δί%τιχι πολvμέnιιη' εφα(}j1cίζο!!\/ ιριι μια νέα μορφή Ωlli!llil;

πληιιοq:oριχή δΗ επαρκούν πάντοτε Υια \'CI {50ει xrmoιo; οοvλειrΙ

J1iα.ς, τη "σε είδος aνταλλαγιί πληροφΥ()ιιίιν". Μια πρωτ6τvπη δημιουργία (λΟΥΙ 

n' αυτcίν τον τομία.

σμικcJ. κείμενο, σvμj)οvλές. ιιοοοική, γραφικά. οπτι;ωακ-οιχπικcJ υλικCΊ) τίθεται

Οι αναλυτίς - προγΙJ«μματιστίς, που t'J'.παιδεύrrr,ων στη ι}εΚl1ετία του

δι:ύ(ιεάν στη ()ιάθt'O'Ι των χριιστώΥ. Σε αντάλλαγμα. οι ()IIIIιoU(}yoi "ανταμεί{Χι

σιι\' με τίμημl1 ί\'11 υψηλ6 ποσοστ6 Γινεογίιις ... Η βιομηχανία αυτή l1πωτεί rιiιιια "δημι

νται" με πλrιοσq:ορίες υψηλής πρoστιθt:μενης αξίας.

ουΙΙΥικά" στελt'χη, τα οποil1 μια Υε\'ική ε,"τιμ6ιιq:ωση. ωτό λογοτεχνίιι μίχιιι ειγΔγες. fkι

'70.

το ι}ιαπίστrι}

τιι κατωπήσει ικανά Υω Π(Κύτοβουλίες. προσl10μΟΥή κιιι καουτομι:ες. Οι ικωύτητες
πά\'ω στην πλlJ/..ιοψ.ψική. που l1πaιΤOύΊ'ΤΙΙI ΥΙΙΙ τη\' πιώληψη. συνoψίζovται.. σε τελική
(H'(iλωη. στο ... νl1 μην εί\~Jι κ(ίποιος αντίθετος ιπη χρήaη του υπολΟΥωτή.

Άλκης Γσλδαδάς (εκπαι δευ τικός, συντάκτης του "Βήματος ')
Αν μεταφερθούμε για λίγο στο Πειιού, θιι μάθουμε Μι στηγ
πεοιοχή Τσι\'σέυο. το

1996. ένας Πl1ιχ,χέας ο'τευ\ιεΤΙκιιί\' v.;rrTI-

υεσιιί!\'. το Πε(KHιβια\~) Επιστημο\'/κι) Δ [κτω. σε συ\'εΟΥl1σίΙ1

Πιιοσκεκλημέως πρ60qxπα στην έι)ιx:t

γίας δημιοιυΥlj<Jαν μία δικτυακή ποιχ)ιχιία με rις UιΤOΙΚJίτη

ενός γίγιιιιτα της πλη(/οψιρι.κής Ο Νίκολας

αΥ(χ)πκές οικογένειες. Απιί

Nt.γρεπδvτε... ότιιι' του ζητrίf!rr/.ε \'11 ι'χωει

τη οτιγμιί αείνη η τύι.η των ανθρι:Vπων αυnVΝ άλλαξε και

για έλεγ-!.ο το ((O{)"nj υπολογιστή του και

κάποια οτιγμιί ιίλθε ο συνεταφισμ6ς τους με μία διεθνή εξα

\'11

τέOOειΚJ μ6vτεμ. "EΓrJJα0ε σήμειια \υ

oυσ"εVΈς του αξίζουγ πλωγ
πληoι.ίη'Ovτας

300

6 διο. δQχ.

t'xfI

\'(J

δοκιμάσει

\'(J

τη\'

Ι1Είιι

ΤOV.

απά\ΙΤlj<Jε:

«K(l.ιίoυ μεταξύ ένα και M~) ιΥ.ατομμι\ιια
δολιJρt(l». Η υπ(iλληλoς αoφιJλείας δεν το

νύχτα το πιιoσΙιJπικ6 τους ειnι:'κ'>ιιιιιι. Το Πειιού έχει σήμειια

πίιπεψε και l1ημείωιπ ι)rι είχε μπεί με

25

υπoλoyισrιί αξίας 2αxJ δολλαρίω\'. Ποιος

\'(J

εκl1Τ. κιποίκους και οι μισοί ει: \ΥΙΙ κάτω Uιίι) τα ι)ρια της

t'\'IJv

4.2%

είχε δίκιο; Και οι δω βiβαια. Η κοπέλα

τηλεφω\'ική σύ\'(}εση. Ο ιδt!υτής της εταψείας παροχής σύ\'

εννΟΟΙΧΙΈ τηγ αξία του υλικού απ6 το οποίο

δωης. δημι)(}tι)Υ()(Jφος Χ()(}έ Σοριάω. που πίιπενιε ιίτι θα

είχε καταιΥ/.εαιστεί ο υπολογιστής. n'ώ Ο

μπο(χ)ύοε να βελ τιιωει τις

συ\~Jλλαyές της

Nt.γρεπ6vτε μιλούσε για την αξία των εΥΥε

δρχ lJ.ιτιί δω(~ί(K) υς διεθνείς oρyανιoμoιJς ως ενί

γικιμμέ\'(ύν ιι')ειιί\' στο σ,,(ληρό ι)ίσ/.ο. Για

t'1YJ 1 (;/.ατ.

2%

διαUΈτoιψ κομπιούτεο και το

πάρει γεΟΟη απ6

OtXOH)JIIxt';

Ι2o.αxJ ιδιιΜες. Οι

ΤΟ\' ερευ\ιητή. οι αλλαγές που επέιιχovται

lnteme( μέσα α.ιτ6 δηιιΟΟια τοποθετημι'1'Ους κομπιούτερ.
lnremet. Η διεύθυνση του Red CΊenritϊca Peruana εί\υι;

στη\' εποχή μας OφειλO\ΙΤUΙ στο δη «τu bίr

7.αxJ πε(ιοι,:.ιια\υιίς οργαι'ισμοιίς οτο

Ακ6μη και 6ποιος δε διαθέτει ούωεση στο

δQx. την ημέ(ια μπορεί

δηλιωn

πωλούν τα π(ιοϊ6ιτα τους στην

φnVχειιις. Μδλις το

PC και

50

I1Υορά της Νέιις Υι)ρκης, πεvτωτλασιάζoντας μέσα σε μία

γωγική εταψεία για

σχvrιη, ένα παλι6

Pisanί (δημοσιογράφος)

με ΤΟΠΙΥ.οι,ς οvεξΙJuτητους φl(!είς και το υποΙJ(!γείιι Γεωρ
τες ηλατροvικt'ς οελί&ς για

χιiιι)(χς του μέσα απι) ηλεκτ(χ)νικοι,ς δριίμους, μ(ίζεψε πριν lJ.ιτιί δι.\) χ(κίνια

Francis

lnremet και

(jvτIxIJfJtOf(JJJv τα ΙJroμα της ύλης».

Οι ιψφμο;Ιt'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιις

Κt,ψυ.ιιJO

11.
Ray Bradbury
... το lntenlet

(συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας)

εί\'{/ι ;ωλ6 γιιι %ίιποιιι είδη Ι:ιιεU\'{/ς' ι}ιιιθέτει χιιήσψες λειτουργίες αλλά δεν πρέπει \U πάρει τη θi:ση των υπολοίπων. Οπ

πας στη βιβλιοθιΓr.η,

\'{/ βρεις

την ΙΥΤιθ ΓοΟΟρτογ και

t'ι'{/ βιβλίο, 6χl t'ι'αv uπoλoyιατή. Δεγ \'Ομίζω Μι το
%είμειtt. Πρf.πει
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Τα πολυμέσα θα αντικαταστιίσουν τα βιβλία και τις εφημερίδες;

μάθέις 6τι υπίιιιχει Υιιιτί σε %ίιποιιι σελίι'>α θιt βρεις μια λίστα που

\'{/ i:xoV/tf

\'{/

fffQttjH

το 6ωμά της. Αιι χιιησψοποιείς το

intemet

line θιι βρεις πλικ)()({'(ψίες

με {ιvτ6ν τον τιι6πο, εί\'(lΙ

t7..π"λrrr.τι%6

ΥΙΙΙ τηιι ΙΥΤιθ Γoooιιτoιι.1kι

αλλά απ6 'χεί %αt πi:ρα πρέπει \tt

τηγ πάρεις στο απίτι αου, Α υτ6 είι'{/ι πι6 αημαΥΤικ6 ... Όταν πηγαίνεις ατο κρεβάτι, ιστορείς \'(1 πάρεις μαζί σου μ 6νοιι t'ναv άνθρωπο και

lntemet

Ikι αιιτικαταστιρει τα βιβλία. Α ν αυμβεί Χάτι ri:τoιo, Ikι εί\'{/ι τρομερ6. Χρειαζ6μαστε βιβλία Υια

κάτι στηγ τσf.πη μας. στην καρδιά μας, χιΙτι απτ6 για

\'{/ ακουμπάμε,

και δειι μπορείς

\'{/ ακoυμπιjσεις

Hart Michael
Jacobson

7: Οι tψιιιμο:ΙΙ:'ς πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας

το

\'{/

τα μεταφέρουμε μαζί μας ως αιιτι 

lntemet.

(Διευθυ ντής του

"Gutenberg Project'?
το

Joseρh (βοηθός καθηγητής στο Μ/Τ)

Ι 971

αποφιJοιοε

rιιπoθετιίσει οτο

... Τα

βιβλία εί\'(// το

μέλλοιι... Ίσως 6μως
τελ/Χά

%ι'(ιδίσει

το

τιιελ6 στοίχημα που

......_,,--_....._WELCOME.!

i:,-_----..
l)ιισJ~CΤ

GυrENBEMG

έβαλε ο Γιοζέφ Γtάκo
μΠ(10\': \Yi ι}ημιοV{ιγή
σει τη {1ι!iλω()ήy.ιι

_-~

IQlI
με

κι1,οιο

πρωrι'jτωrο

\'α είναι ι'τοιμο μi:οα

nro

-

2ιxxJ.

Πασικ6

........ "...
.... .... ......
""'

_

... ............
.
.. .,........
............_._._."
. ......, ---_.~
~_

-.
, _"

~

~"

~

_;::~_

αιιισrοV{ιγήμιιτα

nra

αυτά ...

ΠΙ:ιιασε δύσ',.ωλα χο6\'ω κιιι
μι)\,ο ότιt\' άρχισε η έκιιrι;η
του

Δ ιιιι}ικτύου στις αιιχές

της ι'>t7.αετίας. μπιjρεσε \'(1 ι')ει

rfIl' Π(lΟ(JΠΙJθέΙΙJ του \u α.πο 
γειιιί\ιεruι . Έκrιιτε οι εθελο 
καf(LqikΊ

(/cri:uovra;

μελά\ 'ι

ήδη

Ψιιmιοmψl

ιιένιι IΜ1λία ... Σιίμ ειια UΠIJQ 

6τω' αυτ6 rOJroθεrIj

χουιι πειιισ06τεοοι ιι.πό ΙιxxJ

θεί σε %αωνικές σελί

εθελοντές...

\u

u\'uδιαrιJααεται το

περιε:ιιίμε\~) το" βιβλίου... Είτε ιΊυνδεδεμi:,n απειikίας οε έναν κομπιιιιίτε(l είτε αυτ(ι\~ψα,
αε μια ΚΙJΡfα μιιήμης ΤΟ1rοθετημi:γη ιπο δi:oιμo τωιι εςωφύλλων. ένα μιί\n βιfP.ίo θα μπο-

www.media.mif.edu

(/ε 6λoVς την π(lι5σβα(/η

bIjfJιoV(lyίιt; εί \'(lΙ το

ωύΡΥΙΙΙ εφεύρεση Οα

nroti:XEI 2αιxxJδlαψψετικά i:Uγα...

ανθoιιιπ<ίrππις, επιτρέποντας

ωυν ομαδικά. πολλοί προ 

βιβλωΟή'/.η.

ΠiJ()(1 με τη\' καt 

ιιεί \tt

πνειηιαπκή Μω)()\'()ιιιιί mς

\'fi; IJuxtoUv \u

ι}ες ...

lIJQIJ

\'α
τηγ

σvmατικ6 αυτής της
ηλεχτρονικ6

μΠΟΡΟΙ:'/1ε να πατήαιυμε το κοψπί στο ΚΙJτω μέρος της οελίδας και

lntemeI

_

.......
.. ... ..

_.-

__ '.... _
_ .. _.~_
_
'""-~

om..o..ι.w

........ ".,.,.,

Η

ε/κονι%ή

πειιιλαμβ{ι\'/οΙ

πω πειιίπου

1.500

αποκτά κατά

JIi:ao (joo 45
τογ μή\'(ι ...

\'i:ovς τίτλους

Δ ιειfJυ\υη:

i:tJYΙΙ κιιι

Promo.net!pg)

!f()λlιμι'ιΚΙ
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12.

Η μάθηση, 'ι διδασκαλία, το σχολείο και 'ι εκπαίδευση

Στίβεν Τζομπς (Συνιδρυτής της Aρpfe)
Τα πuοβλήμιιτα της ti'.,Παίι)ειισης δε Οιι μποροΟΟιι\'

\'(/ λυθούν με τη\' τεχωλογία. Μπουούμε
CD-ROM το σm'()λο των ΥνιΟΟεω\'. Μπορούμε \ '(1 ιy/.ιιτιιστήnOι.ιμε μω σελίι'Χι
τι)!! Δ ι(lι)ΙΚΤΙ:~)Ι' σε XIjOt: τάξη. ΤίΠΙ)τα απ' ουτι] δεν είναι θεμελιωι')ιiις ;ωκιί. ιι::rιίς αν μας δημι

\'(/

βάλουμε σε

ουργεί την ψευδαίσθηση ι)rι μ' ({ι}[(ιν τον τριίπο Κ(lT(LπολεμΟΙJμε τα χακι] της παιδείας.

Jean-Pierre Archambault

(γαλλικό Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

CNR )

Η χρησιμοποίηπη των ιτυγχρ6νων εργαλείων επιχο/νωνίας με αποτελε
σματιγ.6 τρcίπο, η άΙΗη πλοήΥηπη ιτε περίπλοκο υς άυλους %6aμους δεν
είωι απλ ή διαδικασία. Συνεπάγεται τΙ/\' οικοΟΟμηση μιας λειτουργικιίς δια
\nητιχής αναπαρ(ωτασης. Πιιέ.,"[Η \'α μποιιεί \'α %αταωεί χω \'α παρεμβαί
\'ει κανείς σε σ!Jζηπίσει ς που η'ίοτε εί \'αΙ στη'ά τεχνιr.ής φύσης.

Pedro Hepp

(συντονιστής ΠΡΟΥΡ.

Enlaces,

παν.

La Frontera,

στο

λόγια \U είωι

εκπαιδευ

προίmοf)t'rο!JV μια ΧΟΙJλτιιιJΡ(J.

;ωταπλΙΓ/.ΤΙΚ(ι

Η τεχναή χω τι) οχολείιι δι" ιιδ ηΥούν απι) μιί\Η τους οε ί1Ι(XI(J1ξ;'τιyrη και

e,"rirrυyIIa: πι χρησι

τα αποτελέσματα του ιΥλολείου εγγοάι{'Ονται αναΥ-.<αιπικά μέσα σε όρια που

μοποίηση της τεχω

θι'τει η κοινωνία.

λογίας ως μέσου γιιι
εΧδηΙΙΟΧ(Κ1 ΤΙ Ι1μΙ>

της

XIiJ(xt;.

Σε

εtι)ικnιμέ\'oς εογα

(JηrJIj. Όλ α αιJnί ,)εν έρχιψτω αVΘΙjρμητα. αλΜ π(χ) ίiποθέrΙιιJν yνιιXJεΙς'

yovτιις το δο6μο γιιι

τον

raunjXtJO\tl ολΟΥλωχοιιέ\nς πολίτης κιιι

ζιίμενος. ΙΧα\tjς \Η αιψμετέχει (πις αλλαγές που γί\nνrαι μι'ιτα ιπην επιχεί

rιx6 λΟΥιαμιΧ6 ωηί
ι'να

αποκα 

ι'Κιπoαrει:ες εκφοβιιτμού, \U πιφωωλoιi)εί τι ς τρέχουσες εξ.εΜξεις. με ι) ω

Ο Πέδρσ Χεπ ειδι xειJ.
τη%ε

\u

λύπτει τις απατηλές κατωπι'ισεις. \U αντωτέκετω σε αφορισμούς και

Χιλή)

έξι

μπλις χιχ)νια χατ/ίρ

(Jιooε

να

κάνει

ProyecfO EnIaces απ6
πειιιαματιχΔ

π(ι6-

γραμμα στη φτωχό
τερη

επαρχία

της

Χιλής. την πιο επι τυ
χημέ\'η ιιεΤΙiO()ιΧ!ιιωη
του

εκπιιιι)ειιnκοι;

σιιστώιιιως

χriι(}uς..

laceH'/

Michel Serres

το

της

www.en-

... Στη διΟΟιτ/'αλία

οι

\iE;

(Γάλλος, φιλόσοφος και μαθηματικός)

τεχνολογίες ι'χου" ως τιίι(ια βελ τιιΟΟει

IlcJ\'O

την ταχύτητα της Π(ΊCίnβα

σης στις πληροq:ορίt'ς. την άμεση σχέση ω'άμεσα στους μαθητές και. σε έ\'α βαθμό. το μοίρασμα της

ΥνιΟΟης χαι της Υλώσο«ς. Δε\' έχουν επιφέρει πιιαΥματική μεταβολή στα mmrίιIIIΠl ~ ιιι'ιθrισιις ...

...Δ εν

ι'χουμε αχι)μη εχι)ημοκοατίσει τη μάθηση. επειι)ή rι ι)ιαωμή της t'Χει \'α χά\'εΙ με έων

κώroιo αριθμό ιtΠOOΤάσεω\': χιι)ιιικές ιί yε«1tιιαφικές. οικο\υμικt:ς. xon~ι)νιxές. γλ ιοοσικές. ψυχο
λογικές. Πολλοι: ά\1!t.χιιποι

...

ι)ε\' έχου\' τα μέσα \U ξεπεράσου\' αυτές τις αποστάσεις. Φυσι,κι'ι οι

\'έες π'ΧωλΟΥι:ες δε ()α διo(J(Jιiισoυ \' τα πάγτιι . Γω π(χiJτη ((Ό(χ'ι δμως στη\' ιστορία η Υ\'ιι:'υη έρχεται
Μους ιπθ(χVΠΟΙJς αντί οι άνfk,χοποι \~) πρέπει \Η ΠΙJνε ιπη Υ\'ιΟΟη. Η

xarEIi:!JJ\nII

των μηνυμ(ίτων

κοντεύει \Η Υί\'εΙ εντελιι)ς η αντίιπ(lοφιι: θα ΠηΥαίνο!JV ιίλο χω περιaoιίrερo (ιπι) τους ι5ιδαι,.<ιίμε
\~)υς προς το ιχΙοχαλο.

Οι ιψφμο;Ιt'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιιι;

Κt,ψυ.ιιJO

12.

(Καθηγητής στο

Resnick Mitche/

Η μάθ"σ",

Media Lab

Τα αχολεία εqΥιι5ι(ίιπφωv με υπολΟΥωτές, αλλά α!!νέχιοα ν

', διδασκαλία,

το σχολείο και

',

7: Οι tψιιιμο:ιι:'Ι; πoλι~ιi-oων (/ηι I:ιιnι μας
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εκπαίδευσ"

του Μ/Τ)

\n xuηoIμ onoιoJJv

τους παιιαδoαιωωιjς {()( ίπομς διδ<ιοχαΜας και εκμ(ίθησης ... Τα σχολεία δε χιιει
άζι)νται τιΊοι) Πι)λιί lJ.ιτολΙ)Υιοτt'ς ιΊοι) απι);dvτρωοη ...

Η πω βαθΙ(l /1!!νέπεια το!!

intemet

δεν εί\~Jι το πε(}ιεχιΊμnn ή η πλΙΗ.)()({Χψία

στην οποία κάποιος έχει άμεση π(ιι:.ίnβαση. ΤΟ πιο σημαvτικ6 είναι ότι μας παρέ

χει ένα μονπ'λο Υια το τι σηιιαίνει αΠOκέηΙ)(VΠη ...

Ι

,

,

~) , _",

,-/!)\ι!;οι.'Χ:

_......

ΤίΚΙ Υια μάθηση. Τα περιοα'ιτερα μαθήματα ()ί\'Oι.t\ι t;μφαση στο πι!>; ο καθηΥητής
πρέπει \tt ι)ιδάξει και σπά\ιια λαμβάωιw υπόψη το τι οι μαθητt:ς Μουν

_....--....,-,
...
"""~-~,-",,,"'.'''''"'''''''
.. .. _
__
",,_
_
'."",""""",, T "~ , C>.<:t«ι
"""""","_ι"
_~
ι
'

μάθoι.t\ι...

MlT. σι.εδιάζοντας την εκπαίδευση του μέλλο\'Τος, tXOVJIf δημΙΟVjJΥήσει
Computer CJιιblιοιι.~e. ι)που σε ιητίθεση με τα ιιλλιι κέντι'li. που ()Ιι):lσΚ/Η'Ται

ι

~T."'"

,""'
""

\'{/

Στο

.

Zp,,, ,, .. _-....-...,

.. _ _ _ t . . . _
t.~_
.. Wq"'c..

Όμως τα αχολεία συνιίθως εστιάζο!!ν στη μι'θοδο διδι.ισΛαλίας κι 6χι στα κί \ιη

το

...'

C»,t8 ...... ttc CIιCtpι " .' B1 ""'" SIι

βασικές τεχ\'ικές και εφαρμογές των υπολογιστΗJν. στόχος μας ει:\ΥΠ νιι μάΟουν
οι μιιΟητές νιι εκφιΚιζι)\'Ται xvηoIμOjTOtIV\'Ttit; τις νέες τεχωλΟΥι:ες. Να

t/.ouv

κίνψρα. Στο

CJubJIou.'ie οι νέοι yί \nνΤαt σι.ει)ιαστές και δημΙΟΙJργοί - ;a ι ίχι
- πι)()ϊιΊvτων {xtι1l(fμt'vιov /1f(JIJ; l1πολΟΥΙΙΠt'ς. .. Avτί \ti παίζoιw
παιχνίδια. οι μαθητές καταΙΤΛεΙΧΊζουγ τα δικά το υς. Κ ι αηί \'{/ αερψ.ίοουγ στο
!ntemef, δημιουργούν τις δικές το υς muItinIedia \Veb ρage.~, 6πως την
CΙublIouse's OnIine Α π Ga//ery. Μαθαίνουν 6χι JjcJ\'O τεj\ιικt'ς λεπτομέρειες.
αλλά πι!>; \u συλλάβοιψ έ\'α projeCf. πι!>; \tt βρoι.t\ι τα απαιτούμη'α υλικά, πιό;
\'{/ β{1Oι.t\ι η'αλλακτικές λύσεις Μαν κάτι πάει στιιαβά και πι!>; \'{/ βλέJroι.t\ι το
projeCf με το μάτι η'6ς τρίτου. Με λίΥιι λ6Υια μαθαί\'Oι.t\ι πι!>; \'(/ μανατζάί)()υν
έω projecf ιιπι) τφι ιφχή μέχ(}ι το τέλος
καTIΛ~Jλωτές

Έ \Ύι{χωι,κΔ στοιχείο στο

C/ubJIouse είωι Μι οι μαθητές έχου\' τη\' ευκαψία

ντική εμπειιιία εί ωι η δι.t\Ύπότητα ω μαθαί\ιει κιt\ιείς καοnύ{ιγια πρι1γμΙ1Τα ... Ο
αχοπιίς της σ..παίδειηης εί\υι \υ {)ιιιβήοει τον κιίι1μο να γί\ιει καλιίς

μαθητής έτσι ιΙΧπε να μπορεί κανείς να

Ilaf:Iai\'fI

αε (Ίλη τη ζωή του.

.......
•

••

~

".....,.

00,,,$+011

......,... s. ••

_...............

\ΎΙ

Μυ\' τους ενήλικους \'U μl1()aίωυ\'. Στη σημειιινή ΚOΙ\'ΙV\ιία ίσως η πιο σημα

IltJMOf

~~_.ι,

-""" -.",,
.,
__ ..
ι

ι ιι ιι ι ,

_""",,

!f()λlιμι'ιΚΙ
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13. noti; οι
Michel Serres

επιπτώσεις των πολυμέσων στην καλλιτεχνικιί δημιουργία;

Άλκης Γαλδαδάς (εκπαιδευτικός, συντάκτης του "Βήματος '?

(Γάλλος, φιλόσοφος και μαθηματικός)

...δεν υπήρχαν μυθωτιψήμαfα πριν α.πι) τη γιυφή και την τυπογραφία. Α Vf() σημαίνει Ι)ΤΙ αυτιί τι) είι)ι)ς ειτι
\'Οήθηκε απ6 χω ιιέαα απ6 αυτά τα νέα κανάλια : σε κάθε βοήθημα αντιστoιχoιJγ διαφΟΡΕτικοί τύποι

t:oyOV...

Χωρίς αμφιβολία θα δούιιε τη δημιουργία Εν6ς llillι λOYOTΩYI6OΙ!~. το οποίο θιt είναι π(ιοοο(ll/οομέ\'Ο σε
αυτά τα \τιι κιινάλια ...

Η εμφνιπη όμως χαι τα συVΘιίματα δεν είναι το παν πτη
ΠΡl.1γμάτων, που επιβάλλεται - η

απόλυτα έτοιμοι
ίσιVς
ι

JTEQievyo! -

vt'a

ατrό 6οους ακόμη δεν

διΟΟουν ό,ΤΙ υπάι',(ovτω. Οι σΧΟλ,~,~ςi~:'ΞΞ; 1

\'1.1
ι}εν μπO(ιoι.n \tt αλλάξουν τα προγράμμα τα σποιύιίιν και οι

aτις χιιεωζovτω nh(xι πολύ πεοισσΜεοη γι'\ιιχή μιjρφωση Ύια \'(1

ιστω και μll.1 καλή ηλεκτιιο\ιιχή σελίδα' ακ6μη και οι κι'ιθε είδους ,~,τ"','Jε"-1

Ingrid Carlander

τιχοι: θα χρειαστεί \rl έχου\ι αυξημέ\'ες ειγ. ωπικΙς εαιιΣUΗΣίες
Ι π,',(,,,,,,,Ι,,ο,," στις οι1ιίνες των XOIIJIΙOJJTEQ (ίσα στοιχεία θα ι"χ'"",, μ"""ο Ι

(δημοσιογράφος και αυΥΥpaφtaς)

Ο νωΙΚ1ς Κι'βιν ΜπρουΥ..ς ερευVΗτιίς του τμήματος διαδ(χ;ωτικού χινlιμαΤΟΥιι(ίφ ι!) του

Media Lab σ.π()νηιπ

ένα πρωτιίτυπο τηλειιπταής σειράς ή αε"αρίου, "οι} ειτιτρι'πει ITλfδιίν ά.ιτπυες εξιλίξης. ΤΟ πριJyραμμι] του
ο\tψiιζεται "Διααχίζοντας το δρόμο ", Κάθε qυικί που ο χρφτης σημειιVνει κάποιο από τα στοιχεία του

t'Qyov

(πο60ωπο, χατάπταση, δράση γλπ) το σύστημα παράγει ι\'α νιο πυ\'διχιπμό. μια νια t71xJχιί... « Δε θα v.πάρχoυι'
πια γραμμικά ΙΡΥι1, αλλά περίπλοκες διηyήnεις, με το

xt'vruo fJHαroJTtaIlt't'O και με όλες

ης απόψεις δυ\'ιπΙς".

Σύμφωνl.1 με τις IIHaIIO\'TiQ\'E; θειι)οίες. η ravrιJrIITI.1 θα εξελίσσεται ιτσι σε έω πολλαπλό σύστημα. αΠ(Ί;)ομη

JIt't'O ...

Η εξv.πωω τοιφεται απ6 τη ι}ωψψεηκιJrητl.1· οι l.1Πα('άσεις θα λαμβάν()\'Ται μετά από aV')"/.tιoooEt;

χω δωΠΡ(1γματεΟΟεις...

συλλέξει απι) το Δ Ι:κται.

Αλλά και ο παλαιιίς ε.παΥΥελματίας διαφημιrπής δεν ξεμπερδt'ιJει "i",;l" Ι
tXEt πλέον πεΡΙε",(6μt"l'Ο ιχα\ύ όχι μ6\'Ο να σταματιρει τον...

αν δεν

Ύητή αλλά χαι

\'(1

τον κρατιρει ή

\'(1

τον κάνει \tt επα\uχΙΙμψει στη

θυι'Οη αυτιί. Πλέπετε, η πιιοσφJΙκί ei\ut rcino μtγάλη με τα ,κ,πα'μμ "','" Ι
σελίδες χω θiμωα πoυπιιoσφιρovται (Vστε χρειάζονται πλέον πολλ(ίι\ι

ιιήνων τα τοαγοιυll.1 για
\'(1

\u μη χαθεί ο πελάτης. Φαί\'ΕΤαι απατηλά ''''ο;Ιο l

στήσεις μια l.1ξιόλογη σελίι'ιιι στο

Web

αν πέσεις στην παγίι'ιιι και

λο!iJήσεις κάποιες τετοιμμΙ\'Ες συvταyές. Τ6τε παράγεις rιι ίι}ια
XOυτάκιιi με (jλοvς τους ι1λλους, βoυτιrιμΙ\Ύl σε l.1\'υπ6({Ό{ΧΙ Χί)(v/-lωα.

Car/os Fuentes

(Μεςι κανάς

- συγγραφέας &

δοκιμιογράφος

κουμπιά σε μll.1 στήλη (jλα. ιJV\',;Ι:Ιως εvτελH~ ιιοιστειιά. κι'ιιΤΟια
φ<Ίμενα . . χαπ(ικια με την ένδειξη επ(ι\Ύη

του '(/.(xιqJirI . και

\n

NE\V,

λίγο αίτιί

'σαι να απολαμΙΧ'ί\'Εις

rIJV ευκολία

μ ο υ με χαμΙ\'Ες φvrιικά όλες τις ιδιαιτερι:Jτητες το υ φύλου,
ηλαίας. της φυλής και του Ι&ι.'Ους αου.

Α\uτt'λλει μια νέα ιιιnf!ιιπκύ. με t'ντο\u και ε~~:~,~~~~ 1
χαρακτηριστικά, αποτt'λεσμα της αλληλεπίδραπης
και μηχιι\ιιίς. Το καΧό εί\'Ι.1Ι 6τι αυτές οι καταχωοήσεις

ακόμη πιο εφήμειιες από τις παλιές ""'7.λ,6με9' ωφ"ύ μπo,,,ΎV I
\'{/ εξαλειq;θoύν με το πάτημα ενός πλήκτιιου, ηιι& κ,,,,,;,uς l
συλλι'κτης ι')ε φιί\'εΤω \Yi η'δtιiφΙOετω ω ι)ιατηρήσει

και αυτά τα χει()οτεχ\'rίμιιτl.1 επιτρέ.,ΤιΗ'τιΙς JlI.1; ,υπ"""κολ,,"-Ι
θιρουμε τα διιιφχΧ1 ρεύματα.

Κt,ψυ.ιιJO

Οι ιψφμο;Ιt'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιις

_l3.
Alain

nov

S)

βαπίζονται στη γλ(oonα. πτον ήχο ιί πτην εικόνα,

Μάι κλ Δερτούζος

δηλαδή η λoyoτεXνΊU. οι γΙJ«φι,κές. πλαστιχές ή μovσικές τέχνες θα γ\Ια{Jί

... στιι

OOV \' καουύ{ιγιες r)v\'Urδrηrt; διιίι)::ισης κιιι δημΙO/JiJΎίας. Η μιιι τέχ\'η Οα

του πινεμ(1. έτπι χαι η πλΙj(JO({Qρική επανάσταση θιι f.ιΤΙ τρέψει τηγ ανάπτvξη
άΥ\'ΙΟΟΤ{()\' πχνιΟν. 6πως λ.χ. τιι διιιι)ριιστικι1 παιχνίι)ια στα πολυμέοο: θιι
δημιουργούνται ει,κο\'ικές κιπιιατάαεις. με ειδι,κι'ι \'Τεκό{ι κιιι οι "χρήστες"

θα JIJfO(JOΎV \Η υπαΥορεΟΟυν την εξt'λιξή τους με τρόπο nrι.αίo ή επχεμμέ\'Ο.

xivblJ\'OI :

Η f.ιΤl1\ιάΠTαση που καταχρηστικά οι'Ομάζετιιι επα\ιάστααη

των πολυμέσων. ευ\'Οεί για μια φορά ακόμα τις ι)οο ωτ6 ης πέ\'Τε αισθή·
σει ς. τη\' ακοή κιιι τη\' όυαση. ΣΠ(H/ΙΧ\'tΊ στα ι'ιΚΙJ« τη\' ωτόλυτη XVi}tι1uxia
ΤΟΙ, HlηrιχOύ, μια rιiOIj του δυταού πολιτισμού που α\'(lYετuι στην f.ιΤOχή
του Αριατοτt'λη. Ξεχιιάμε τις άλλες τρεις αισθήnεις, την αφή. τη γεύnη. την

όσφρηση.
Α;.-Δμα κω η Ψr(rtι1κή συμπίεση τω\' αημιΊΤω\' στους Ψr(rtι1κούς ι)ίσκους

γάντll1

που fkι μετl1ι)ίι'xJυν

πι:εση στα Μκτυλιι σου. Ήδη υπιιρχου\ι

παίζει με την ιiλλη. Όπως η αntλoγική f.ιΤIJ\'(iσω(fη f.ιτέT(lειjιε την εφεύρεαη

Οι
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Πο,ές οι επιπτώσεις των πολυμέσων στ"ν καλλιτεχν,κιί δ"μιουργία;
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Όλες οι τέχνες
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τέτοια ΠΙΗ'ιγμιιτιι στο ευγl1ιΠήρΙO του

Μ ΙΤ. ΦιχΗ'ις δηλιιδή το )'Ιι\'Τι ΚΙΙΙ ο υπο

l039484E

λογιστής ιιδηΥεί τα Μκτυλιi αιιι} ενΙιί εσύ
αωθάνεται Μι ψηλαφίζεις 6'(L

t:7584759~
..'ί;" H"~ .',._ '

•

5378726:
84999354
83957884

;,.,1_,

. .: .. .>.

uve(HV-

που πρι'ισωπο. Η αίσθηση εί\ΎJΙ (Lιτι'ί

'

λυτα πιιττευτή ιιν %ιιι δεν υπάρχει Π(ι6-

\~

σωπο

...

Έχουμε επίσης xarιIιY/.fwnft πει(κ]

ματι.κές μ ύτες. Σε πέντε ή ι'>t'κα χρι5νια

.'

θα {)λέπετε έ\tΙ ρομπότ \'11 μπαί\'ΕΙ μέοο
σε

i.'{/

ορυχείο κω

\'{/

Ι)(ΠfΙJ«ίηπαι αν

υπάιιχου\' τοξικά ιιέvιιi. Η μύτη()α μπο

3537594ί

(LιTO(J{IiJnn ι),η θαιJ(ιείωι περιττι ί για την (LιΤΙ>ι)OOη της ε/κιίνας και των

ρούσε. f.ιτίσης. \'ιt συ\'δtίlει:με το

lntemet

γll1 \Η iIVi}iOtTε. λχ. το

σας. Δε

O'r:vM

j\VVUίζω ιΊμως πι>σος χlJιριΊς θα χ(lεω

ήχων. Κ Ι cJμως. η όuαιτη χιιι η ιιχοή επικoινωι'Oύv με τις άλλες αιπθήnεις.

rπεί 1'ια

Χά\'Ουμε το "ΤΙJ«χύ"τιις ύλης. τηναύ{ια του ({WftJf. μια κάποια ι)όνιιση των

/Χίνεται τις λεπτές οσμές Ηοιιαοωμάτων

ήχω\'. Η Α \'U)'l;'v\'ιιση μας έι)ωσε τη γεωμετυιχή ΠΡΟΟΠΗκιί' κο'δυνεΟΟυμε

ιί αιrrr:fΚρψt'νες μV(κι.ιδιές που συ\'{/

\'(1

ντιίJνται

χάσουμε την αΤμοσqωραή Π(Ηχ)πτική...

\'(L XIi\~IIJIlI;: τη μιίτη \'(/ IJνrιλαμ

iIcJ\'O πε ωτομα%ροομέ\'{/ μέρη.

Α υτό που κινbvιη.υυμε πολύ σύντομιι να χάσουμε. 11\' tΥ/λι~στούμ ε
στον περιορισμένο κόσμο τωνι)ΟΟ αισθήσεων των πολψέσων. εί\'{/ι η γεύση
n~j; γλιr/.oύ {30vrηyIIr\nV στο τσάι . το ακιι\Ί5νιστο ενός λι(JόστΙKύΤOυ κάτω
(LιτΙ> τα βήμαf(ί μας. η μ V(HιXiιιi του αΥuιο τ(ιιαwάφυλλου... Έ\ΎJς πολι τι σμι'ίς
που θιι ξεχ\'Oύnε το άρωμα του τριαντάφυλλου δε θα /UΤO(JOύor πια

JοέΗ

de Rosnay (Δ.

Πάρκου Επιατ.

&

Βιομ. στη

Villette

Παρίαι)

Σηιυς %ιΊμ{:χι υς Τιι" πλικιο({χ)(Ιια%ιιιί δαTύtιυ εξtλί(J(f(ΙWΙJΙ πλέιιν, ταυrιίΧΙKΙ\'(]. ι)ια({Χ)(ιοποιημέ\υι παρά
γοντες. οι ιιπο{οι επ/ΚΙΙΙ\ΥΟHlιΝ μεταξύ τους και εί\ΎJΙ δυνητι.χοί ι)ημιιιυΡ1'οί.

Ei\v]I

οι "νεV(ΗV\'Ες" ενι'ίς

\'{/ ανα

πrφώmιιοιι ty..gψ!λοιι που δημιουργεί ται αυrιί Τηι' f.ιΤOXιί. Δη' εί\'{/ι πια οι ''χ(lιίαrες'' του παρελ ωντος. οι

γνιύ(Jίζει το τριαντάφυλλο. ακόμα κι αν το ελάμβανε τηλεπικοι\ιωνιακά υπό

παθητικοί χρήnTες υπηρfOΙΙίιιι εΥ..JfΟνιιιιένων ωτ6 άλλους. ιιλλά οι παοαγωγοί - κατα\'{/λωτές των νέων δια

μ(ψφή ολογράμματος.

λογικιον ε(ΙΥαλείων που δεκαπλασιάζουν τη ι)ιJ\'{/μη και την ατroTελεσμωικότrιrα του καθενός.

!f()λlιμι'ιΚΙ
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14_

Το

illter"eI

προκαλεί κατάθλιψ,,;

Σέρρυ Τερχλ (ψιrι.α ιvλύΤΡΙα)

Χρίστος Τόμπρaς (συντάκτης του "Βήματος 'J

Οι υπολογιστές (")ε θu. εΠIJj)έιtζαν σε τέτοιο fιu.θμ6 τις πολΙΤΙι1l1ικές πωτό 

Απιιόσμε1'α γιιι πολλούς ατro

.Illlli

δείχθφων τα πορίσματα της

ivev\tt; HoIneNef.

τη ν οποία

πριιγμιιτοποι:ησαν

επιστήμο

νες

του

αν οι χρήστες τους (}t;)! ει/(ιιτει.ίι:)\'τω' τις μηχωιές χαι τις ιδέες που

ιιυτές παι/(l}'Ο υ\'.

Πανεπιιπημίου

με στδχο ω

CiJmegie-Me//on.
X(Jf(lyρoq:ovv

οι

ι::ιτιπτι()οεις

της χρήοης του

lntemet

ιπη

Douglas Rushkoff (συγγραφέας και
... Το

κοινωνιολόγος)

π(),'Τι)a και το πλιτ/-τι/()λόγιο του υπολογιστή έχου\' μετατρέψει την τηλιύι/(ωη σε έ\'α

μδ\ιιτΟ{ι/υπει/(')έκ τη. Τα πωδιιι που μεγι:ιλιiJωυv σε σπίτι με υπολογιστή δεν αηψετωπίζου\ι την

ιΊ!!\'(ιιnθιyιιιπκή Ωu και στις

τηλεπιιαl1η ως 6'(1 μαντείο ή ι;χπία αλλιi ως μια π ύλη μΙ'(f((/ της οποίας

διαπρorι(ι)πικές

οουγ. K άθovται βt."βαίως χαμμιιi φορ(ι και βλέπουγ

ανθρ(ωτων. Το

σχέσεις

των

btnt'; πρ6τζιΥ.Τ

t,'IJ

π(/ίγι/(ψμα

IIjfIIL/( IIJv \ '(1 f.ιίιxoιιyoγή
- αλλιi το XIi \~IIJV με τη

κόστισε Ι 5 εκαr. ΟΟλάρια χω

rIj; OΙ"'ε\~ ιxής τlll,ς. Δ εγ π(/(Ίxεt τω για αΧιιύοια υπιιταγή.. .
Τα παιδιι1 σήμερα αποδομούν το περιεχ6μενο. ΙΙΠΟ/ΙΗθοπο(()ι)ν W τα\'()λοΥίιι χαι «κιΙ\'Ουν το

χρηματοδοτήθηκε

κέφι τους» με τα μι'σα,

μεταξύ

θέλησιί Τιιυς και έχοντας πλιίρη yιotill1I!

άλλων wτό έ\'α κο\'σόuτιουμ
εΤriιρεαύν ι)πα.ς η

App/e.

η

Hewlett-Pilckard.

η

/nre/.

η

J>anlJSonic χω

η

LOfU.S.

Τιι

συμπεΙΚΙ0μιιτα τίΤΙΗ' ω'l}ιJυχηΠΚΙJ Υ,{/Ι σίγουιια δε ()α έλιγε κανείς Μι ιι.ποτέλεσαν
ΧΟ(Κ1ς ευαΥΥίλιο για τους χοριιγούς, εταιρείες που Ι)(JΟΟΤη(!ιοπ()ιοv\rruι ΚVQίως

Kirsch Dana

(ερευνή τρι α του

Media Lab,

Μ/Τ)

στον Χ(Ι)Ρ() της πλΙK)orιxψικής. Και /Ji:{)αιιι η δημιxJιι)τηrα που δ(Ίf}rμ.f ([πιί τα

Η

ΜΜΕ α\'(ψεHίμεvη: Το

στα

Τα

lnfemef ΠΡOiωλεί χατιiθλιψη ...

Kirsch,

εί ναι

nO(JOMIi I1ΙJ\uι(ff:/ημαrιχιirv μεταβολιον που καταΥράφει είναι πολι; μι κρά
,v καταδείξουγ τι ακριβιο;

φοιηίτυι α πο !! ε ιι)ικεύε ται

σιισηίμ α τα
εΙΧΙίσθητα

στη ν

κα τάσταση

προχαλεί την ι!ιJτάθλιψιι και τα αυ,vιnθήματα απομ6νωση; και μc)\vξιάς. Κατά

φ τι άξει τη δικ ή της εκΟΟχή, ένα ζωάκι.,

ας πούμε. Μι άλλο ποάγμα Ei'vr \'α

λουθείς ω'oι)σΙOVς καβγάδες για το αν οι υπολογιστές

PC με Windo ws. ενιιJ

\'(j

οθεί αvτψρήoεις.

.Ι.[ς.

η σV\Υiιο()ημιπική κατάσταση των συμμε τεχδντω\' κατα 

- για τη" ακρί

ένας

α να.ιπ ύξ'ο!!ν cπι χoι νω νι ΑXΈς ι χανδ η/

M i!c είναι χαλύτεοοι από

γιΚιφεται με τη βorίUεια ερωτηματολογίων Κιiι ψιrι.oλoγι κιύν τειπ

Τί'("/.ει) είναι

έχει

()ι ά. Το παιχνίδι μαζί του τα βο ηΟά να

παρωω 

βεια. αντικειμενικΜljIα χαι αξιοπιστία τωγ οποίωγ έχoιrν πολλές ({Χιρές f:/.φuα 

«Ο

το ος,

oυrα[()ευrιxΔς φίλος για μ ικρά παι

aVjlIIETtXEI; ατι ς δι.ΚΤΙ\Ίκές συζητήσεις μιας

ομι1('ιιις αλληλοϋποστήριξη; για θύματα σt"ξovαλαής βίας και άλλο
τα

ων Τίγχει;ι.

lnremef αηιμετωπίζετω ω; ένα ενιαίο πράγμα, παραβλέJroYTας.

χυήστη

που

ψιr/.oλoγι κή

και. αt' και «(Πατιστικιί)ς σημαΥΤιχά", δεν μπορούν
τηγ iOEVΙV το

το !!

vπολογισrιv ν

M.S.

CιIlldl dιI t e

, "

111

J1ed l ιI ΑΓts ιιιιό

Sc l ellces, Julle 1999

Α λλά αν παίξουν

υπευβολ ιχά

άγυια τί φωνάξουν Μ.,τλα του υπευβο
λιχά δ υ να τά, ο Τίγκευ θα σβήσει για
λίγ η (iJρα ...

vismod. w ww. medίΙΙΙ1Jίι.edu/peοΡle/Ζuu/

Οι ιψφμΟ;'t'ς ποl'!'/Ιf(/ΙΙΗ'ιπη ζωημιις
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Λ.ρασΤ'1ριότιιτες
Για κιιποιο ιιπι) τα Οέματα που εΟίγησαν στο παρι5\' κεq:ά).αω (πιστεύετε ι)τι)

έχετε τη\' πιο ολΟΥληΙΚψt,'vη άποψη. Γικ'ιψτε μω t,κΟωη ιι)ειΙJ\' στην οποία \Η επι 
χειρηματολογείτε IJJft'v της αντίθετης (ίποψης.

παΥ-,{ι)σμιος εΥ-r.έφαλος 7- Ι5
παιδεία

7- Ι2

πειρατές πληροq:οριχής

7-6

ποιότητα της πληUΟφJρίας

7-2
7-6
πoλίτης,oλoκληρι:vμένoς 7-3,7-8.7-12
πολιτισμικιί ρήξη 7-8
πι)λιτωμικιί ταυτιίrητα 7-16
πολιτωμι)ς 7-15
πολυμέοωγ επανάσταση 7- 15
π(.lοπαγι'ι\'Ι)'l 7-5
πόλεμος πλιιιιο({Οριιίιν

ΕυρετιίΡιο
αισθ'ίσεις 7- Ι5
αισθητική

7- 14

ω'(ίΥνιοοη

7-4

ωιεΙιΥία 7- 10
ανθ(KιJπιστιXΙ)

αξία

συωιο()ηματικήζωή 7- Ι6

7-2

τεχωλογία 7-1. 7-2, 7-3. 7-4
τεχωλΟΥία, απομυθοποίηση 7- Ι6
φιλτράιιισμαπληοοφ5ιιησης 7-4
χειυαφέΤf/Oη 7- Ι2

7-10

απι)ρρητο Ιι5ιωτικι)

7-4

αυΤι)Ηιμα διαλΟΥΙΚΙJ ΠΡ( )Υ(Χίμμιπα

7-4

βιβλίο. ψηφιοποιημένο 7- Ι J
βιβλω()Υίκη ενι)ς τι5μου 7- Ι J

BΙJρ(ιάς

- Νι5τος 7-6
7-9
γλιΟΟσα ελληναή 7-7
γλιΟΟσα αγγλική

δημωφιιτίιt Ηκονιχιί

Αναφορές

7-3

διδιιιτr.αλία, παοαδοιΊιωωί τρ6ποι
Ηκογική παιδωί χαρ«

7-12,7-13,

7- Ι4

7-8

τα εξής πεvιοδιχι'ί και εφημεοίδες:

ΗΚΟι'ικ6

7-8
εισι5δημα 7- /0
σ_παίδειoaη 7-2. 7- 12
ελληναιί (jIXT!J(j;{I) ί"θlnς 7-7
ε.πικι)ι νωνία α\'(LΥ-r.αστιχή

• «BHMAne/,

επΙΚΟΙ\'(ύνιαχές ιxιt\\ίτητες 7- Ι6

ευφυία συλλογική

7-4

7-8

lnrerner δημωφατικό 7-3
κληυΟ'Ώμιά π\ιευματιχή 7- Ι Ι
κουλτούρα

7-4,7-6,7-8.7-9,7-12
7-5, 7-6
λΟΥοτεχγία 7-10. 7-14
μάθηιτη, ιτvrιτήματα 7- 12
κι,:!ερ"οπειοατές

μεταρρύθμιση t/'.παιδευτιχού σvrιτιίιιατoς
ιιιχιι\\ιμία

7-10

παΥ-r.ιίομιο xroVII)

7-3

ένα ταξί& οωγ κιjνΞρ\\)χιiι()o»,

εφημερίδας "Το Βήμα",

7-4

επΙΚΟΙ\'(ύνία ιιπιί πολλούς προς πολλούς

Τα ι:ιποσπιιιψατα που χvησψοποι$ηκαν στο παιχί\ι χεψιλαιο ΠΙK)έρxovται απι5

28 Δεκt:μ/iρίου

\Vorld Mediil.

• «lntemer. λατρεία και τιιόμος», Α φιει)(ίιματα, ελλ ηνιΧιί έκδοση του Maniere de
νοίτ. Le Monde difJlomarique, τεύχος Ι Ι. Μάί'ος 1997,
• «Οι πρωτοπ6ιΧ:Ιι του 2 lου αιιίη'((Ν, World Media. ειδιχιί t,Y'/X:Ι(JII της εφημειιίι'ιας
"Το Βήμα ", 25 Δεκεμβιιίου 1998.
• Άο()οιι απιj τη στήλη «το άλλο ΒήμαΝ της εφημερίδας "Το Βήμα ".
• Άρθρα απι) το ι'"θt:ω "Le Monde dip/omaIiqιIe" της εφημερίι')ας "κ IJQΙOXIJnXII
EλειiJερ( )τυπία ".

• Άρθρα

από το t'νθt:το "Βιβλιοθιίκη" της εφηιιερίδας 'ΈλεVΘειx:ιτυπία" αφιε()(ι}

μένο σπς 'Ίδt:ες για τον 2 Ι ο αιιό\'α". (ΔtΥ.t'μβριος
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ει&κή {yJjO(frJ της

Ι997.
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