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• Ποιεσ εφαρμογζσ χαρακτθρίηουμε ωσ εφαρμογζσ πολυμζςων; 

• Πϊσ μετατρζπονται εικόνεσ, ιχοσ και βίντεο ςε ψθφιακι μορφι;  

• Σι διαφορζσ ζχει μια εκπαιδευτικι εκπομπι ςτθν τθλεόραςθ από μια 
εκπαιδευτικι εφαρμογι ςτον υπολογιςτι;  

• Θα μποροφςε ο υπολογιςτισ να είναι θ μοναδικι θλεκτρονικι ςυςκευι 
ψυχαγωγίασ ςε ζνα ςπίτι; 

 

Ανάλυςθ εικόνασ, Αναλογικό ςιμα 
Αλλθλεπιδραςτικότθτα (interactivity), 
Βάκοσ χρϊματοσ, Δειγματολθψία, 
Εικονοςτοιχείο (pixel), 
Πολυμζςα (Multimedia),Ψθφιακό ςιμα, 
Ψθφιοποίθςθ εικόνασ-Βίντεο - ιχου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΤΜΕΑ 
 3.1 Ειςαγωγι ςτα πολυμζςα 

 

Πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφμε εφαρμογζσ ςτον υπολογιςτι, όπωσ θλεκτρονικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ, θλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικό λογιςμικό, παιχνίδια, που 
ςυνδυάηουν κείμενο, ιχο, εικόνα, κινοφμενθ εικόνα και βίντεο, για να μασ 
παρουςιάςουν διάφορεσ πλθροφορίεσ. 

 

Μζςα από τθν εφαρμογι μάσ δίνεται θ δυνατότθτα να περιθγθκοφμε ανάμεςα ςτισ 
«ςελίδεσ» που παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, ϊςτε να αντλιςουμε 
επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ και για άλλα ςχετικά κζματα. Ο τρόποσ περιιγθςθσ 
κυμίηει τθν περιιγθςι μασ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό. 

 

τθν Α' Γυμναςίου είδαμε ότι οι ιςτοςελίδεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςυνδζςμουσ 
και αποτελοφν ζνα Τπερκείμενο. Παρόμοια οι πλθροφορίεσ ςε μια αντίςτοιχθ 
εφαρμογι ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μθ γραμμικό τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΤΜΕΑ 
 Γενικά μία εφαρμογι ςτον υπολογιςτι χαρακτθρίηεται ωσ εφαρμογι πολυμζςων, 

όταν: 

 

• υνδυάηει διάφορεσ μορφζσ αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ (κείμενο, εικόνα, 
ιχο, κινοφμενθ εικόνα, βίντεο). 

• υνδζει ποικίλεσ πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ με μθ γραμμικό τρόπο (όπωσ και ςτον 
Παγκόςμιο Ιςτό, οι πλθροφορίεσ ςε μία εφαρμογι πολυμζςων είναι ειδικά 
δομθμζνεσ). 

• Θ μθ γραμμικι οργάνωςθ των εφαρμογϊν πολυμζςων μασ δίνει τθν δυνατότθτα 
να αλλθλεπιδροφμε με τον υπολογιςτι και να επιλζγουμε τισ πλθροφορίεσ που 
κζλουμε. ε αντίκεςθ με μία τθλεοπτικι εκπομπι, ο χριςτθσ δεν παρακολουκεί 
πακθτικά τθ ροι εξζλιξθσ τθσ εφαρμογισ, αλλά μπορεί να παρεμβαίνει, όπωσ για 
παράδειγμα ςε ζνα θλεκτρονικό παιχνίδι, κακορίηοντασ τθ μορφι, τθ ςειρά και 
τθν ταχφτθτα με τθν οποία παρουςιάηεται θ πλθροφορία. Θ ιδιότθτα αυτι 
ονομάηεται αλλθλεπιδραςτικότθτα χριςτθ-υπολογιςτι. 
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 Θ αλλθλεπιδραςτικότθτα χριςτθ-υπολογιςτι είναι ζνα από τα βαςικότερα 

χαρακτθριςτικά μίασ εφαρμογισ πολυμζςων. Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ οι 
καταςκευαςτζσ υπολογιςτϊν και οι δθμιουργοί λογιςμικοφ προςπακοφν να 
βελτιϊςουν τουσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςισ μασ με τον υπολογιςτι, ϊςτε να γίνεται 
με ολοζνα και πιο φυςικό προσ τον άνκρωπο τρόπο. 

Για το ςκοπό αυτό καταςκευάηονται ειδικζσ ςυςκευζσ ειςόδου και εξόδου, όπωσ: 
ειδικά χειριςτιρια, θλεκτρονικά γάντια, θλεκτρονικά γυαλιά για τριςδιάςτατθ 
απεικόνιςθ του χϊρου, οκόνεσ πολφ μεγάλων διαςτάςεων και θχθτικά ςυςτιματα 
υψθλισ απόδοςθσ. Παράλλθλα προςπάκειεσ γίνονται για τθ βελτίωςθ του Γραφικοφ 
Περιβάλλοντοσ Επικοινωνίασ με απεικονίςεισ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. 

Google Glass How-to 

Σμιμα Διαδικτφου, Πολυμζςων & 
Κινθματογραφικϊν Παραγωγϊν 

Σριςδιάςτατεσ Αναπαραςτάςεισ 

Εφαρμογζσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ 

http://www.youtube.com/watch?v=e87qKOHtqqY
http://www.youtube.com/watch?v=e87qKOHtqqY
http://www.youtube.com/watch?v=e87qKOHtqqY
http://multimedia.ime.gr/
http://multimedia.ime.gr/
http://multimedia.ime.gr/
http://www.ime.gr/fhw/index.php?lg=1&state=pages&id=93
http://www.ime.gr/fhw/index.php?lg=1&state=pages&id=94
http://www.ime.gr/
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 3.2 Εικόνα - Φωτογραφία 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, τα κείμενα, οι εικόνεσ, οι ιχοι αλλά 
και τα βίντεο που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εφαρμογζσ πολυμζςων είναι αποκθκευμζνα 
ςε ψθφιακι μορφι και αναπαράγονται από τισ ςυςκευζσ εξόδου του υπολογιςτι. 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάηοντασ προςεκτικά τθ μεγζκυνςθ τθσ Εικόνασ μποροφμε να παρατθριςουμε 
ατζλειεσ ςτο ςχεδιαςμό των καμπφλων γραμμϊν. Οι ατζλειεσ αυτζσ εμφανίηονται, 
όταν θ μεγζκυνςθ είναι μεγάλθ και τα εικονοςτοιχεία αρχίηουν να ξεχωρίηουν ωσ 
χρωματιςτζσ τετράγωνεσ περιοχζσ. 

Βιβλίο - online 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/presentations/Kef1_3_How_to_Zoom_in_Photo/Kef1_3_How_To_Zoom_In_Photo.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/presentations/Kef1_3_How_to_Zoom_in_Photo/Kef1_3_How_To_Zoom_In_Photo.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/presentations/Kef1_3_How_to_Zoom_in_Photo/Kef1_3_How_To_Zoom_In_Photo.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/presentations/Kef1_3_How_to_Zoom_in_Photo/Kef1_3_How_To_Zoom_In_Photo.htm
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 Ανάλυςθ τθσ εικόνασ: εκφράηει τον αρικμό των εικονοςτοιχείων μιασ εικόνασ ςε 

κάκε διάςταςι τθσ. Για παράδειγμα, όταν λζμε ότι θ Εικόνα ζχει ανάλυςθ 242x259, 
αυτό ςθμαίνει ότι κάκε οριηόντια γραμμι τθσ εικόνασ χωρίηεται ςε 242 
εικονοςτοιχεία, ενϊ κάκε κάκετθ γραμμι ςε 259 εικονοςτοιχεία.  

Όςο περιςςότερα είναι τα εικονοςτοιχεία από τα οποία αποτελείται μια εικόνα ςτθ 
μονάδα μικουσ, τόςο περιςςότερο μποροφμε να τθ μεγεκφνουμε.  

Τι είναι θ Ανάλυςθ Εικόνασ και τα Μεγκαπίξελσ? 

1200x800 

600x400 

http://odysonline.gr/2007/07/analysi-eikonas-megapixels/
http://odysonline.gr/2007/07/analysi-eikonas-megapixels/
http://odysonline.gr/2007/07/analysi-eikonas-megapixels/
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 Χρϊμα: κάκε εικονοςτοιχείο μιασ εικόνασ ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι ζχει ζνα 

μοναδικό χρϊμα. Σο χρϊμα αυτό παράγεται από το ςυνδυαςμό διαφορετικϊν τόνων 
των βαςικϊν χρωμάτων: του κόκκινου (Red), του πράςινου (Green) και του μπλε 
(Blue). Με τον ςυνδυαςμό των διαφορετικϊν τόνων των τριϊν αυτϊν χρωμάτων 
μπορεί να επιτευχκεί τελικά θ εμφάνιςθ οποιουδιποτε χρϊματοσ ςτθν οκόνθ.  

 

Κάκε τόνοσ των τριϊν βαςικϊν χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, πράςινο) αντιςτοιχεί ςτον 
υπολογιςτι ςε ζνα δυαδικό αρικμό. Για τθν «αποκικευςθ» του χρϊματοσ ενόσ 
εικονοςτοιχείου ςτον υπολογιςτι ςυνδυάηονται οι τρεισ δυαδικοί αρικμοί που 
αντιςτοιχοφν ςτουσ τόνουσ των βαςικϊν χρωμάτων που παράγουν το χρϊμα αυτό.  

 

Βάκοσ Χρϊματοσ: Σο πλικοσ των διαφορετικϊν χρωμάτων που ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί, για να χρωματιςτοφν τα εικονοςτοιχεία τθσ οκόνθσ, ονομάηεται 
βάκοσ χρϊματοσ. Όταν λζμε ότι μια εικόνα ζχει βάκοσ χρϊματοσ 24 bit, τότε 
εννοοφμε ότι ζχουν χρθςιμοποιθκεί: 8 bit για το κόκκινο χρϊμα + 8 bit για το μπλε 
χρϊμα + 8 bit για το πράςινο χρϊμα. Δθλαδι υπάρχει θ δυνατότθτα να χρωματιςτεί 
κάκε εικονοςτοιχείο τθσ εικόνασ με ζνα από 224 διαφορετικά χρϊματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΤΜΕΑ 
 Ο χρωματιςμόσ τθσ εικόνασ με βάςθ τα τρία χρϊματα RGB και ο ςυνδυαςμόσ τουσ 

ςτο κζντρο τθσ εικόνασ. (Book) 

 

υνθκιςμζνεσ τιμζσ του βάκουσ χρϊματοσ μίασ εικόνασ είναι: 

• 8 bit δθλαδι 28=256 χρϊματα 

• 16 bit δθλαδι 216=65.536 χρϊματα 

• 24 bit δθλαδι 224= _______ χρϊματα 

• 32 bit δθλαδι 232= _______ χρϊματα 

 

 

Ειςαγωγι ςτα Πολυμζςα 

Χρϊμα και Bits 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_ImgProc/Kef1_3_ImgProc.html
http://hermes.di.uoa.gr/exe_activities/Polymesa/_5.html
http://digital-image-theory.blogspot.gr/p/3-bits_18.html
http://digital-image-theory.blogspot.gr/p/3-bits_18.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΛΤΜΕΑ 
 Μζγεκοσ εικόνασ (ςε Byte) = (Οριηόντιοσ αρικμόσ εικονοςτοιχείων x 

Κάκετοσ αρικμόσ εικονοςτοιχείων x Βάκοσ χρϊματοσ): 8 

  

θ διαίρεςθ με το 8 χρθςιμεφει για να μετατρζψουμε τα bit ςε Byte. 

Επομζνωσ, μια εικόνα με ανάλυςθ 1024x768 και βάκοσ χρϊματοσ 8 bit χρειάηεται, για 
να αποκθκευτεί ςτθ μνιμθ χϊρο: (1024x768x8) :8 = 786.432 Byte, δθλαδι μπορεί να 
αποκθκευτεί ςε μία διςκζτα. (book) 

 

Οι ψθφιακζσ εικόνεσ, με τισ οποίεσ αςχολθκικαμε ςε αυτι τθν ενότθτα και που ζχουν 
το χαρακτθριςτικό να χωρίηονται ςε εικονοςτοιχεία, ονομάηονται ψθφιογραφικζσ.  

Τπάρχουν, όμωσ, και άλλου τφπου εικόνεσ. Αυτζσ οι εικόνεσ ςχθματίηονται από τθ 
ςφνκεςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων (γραμμϊν, ορκογωνίων, ελλείψεων και τόξων) και 
ονομάηονται διανυςματικζσ. (book) 

Οι διανυςματικζσ εικόνεσ ζχουν δφο πολφ ςθμαντικά χαρακτθριςτικά:  

• αποκθκεφονται ςε πολφ μικρό μζγεκοσ μνιμθσ ςε ςχζςθ με τισ ψθφιογραφικζσ, 

• όςο και να τισ μεγεκφνουμε, αυτζσ αναπαράγουν τζλεια το περιεχόμενο τουσ. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_ImageSize/kef1_3_imagesize.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_Vector2Bitmap/Kef1_3_Vector2Bitmap.swf
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 Επεξεργαςία Εικόνασ  

Θ αποκικευςθ μιασ εικόνασ ςε ψθφιακι μορφι μασ δίνει τθ δυνατότθτα να 
μποροφμε να τθν τροποποιιςουμε ι αλλιϊσ να τθν επεξεργαςτοφμε. Με τθ βοικεια 
κατάλλθλου λογιςμικοφ μποροφμε να αποκθκεφςουμε ξεχωριςτά ζνα μζροσ τθσ 
εικόνασ, να ενϊςουμε δφο διαφορετικζσ εικόνεσ ι να αλλάξουμε τθ μορφι τθσ. Θ 
τροποποίθςθ μιασ εικόνασ ονομάηεται: «επεξεργαςία εικόνασ» (book) 

Δραςτθριότθτα 

Θ εφαρμογι «RGB Color Mix» (που βρίςκεται ςτο ςυνοδευτικό CD ςτο βιβλίο του 
Εκπαιδευτικοφ) μασ βοθκάει να βλζπουμε ποιο χρϊμα δθμιουργείται από το 
αποτζλεςμα τθσ ανάμειξθσ των τριϊν χρωμάτων, κόκκινου, πράςινου και μπλε ςτθν 
οκόνθ. Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ βρείτε ποια χρϊματα προκφπτουν από τουσ 
παρακάτω ςυνδυαςμοφσ: (book) 

 Κόκκινο Πράςινο Μπλε Χρϊμα 
100% 100% 100%   

0% 0% 0%   
100% 100% 0%   

0% 100% 100%   
100% 0% 100%   
50% 50% 50%   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_Filters/kef_3_filters.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_ColorMix/Kef1_3_ColorMix.html
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 Βίντεο - Κινοφμενο ςχζδιο 

Ζνα βίντεο αποτελείται από μια διαδοχικι ςειρά φωτογραφιϊν, οι οποίεσ απζχουν 
χρονικά μεταξφ τουσ μερικά εκατοςτά του δευτερολζπτου. Θ γριγορθ εναλλαγι τουσ 
μασ δθμιουργεί τθν ψευδαίςκθςθ ότι υπάρχει ςυνεχόμενθ κίνθςθ. 

Σισ ίδιεσ αρχζσ χρθςιμοποιεί και ζνα κινοφμενο ςχζδιο. τθν Εικόνα 3.4 υπάρχουν ζξι 
ςκίτςα, τα οποία εικονίηουν ςτιγμζσ από τθν προςπάκεια ενόσ παιδιοφ να κλωτςιςει 
μία μπάλα. Θ γριγορθ εναλλαγι των ςκίτςων αυτϊν ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι μάσ 
δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. (book) 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_Animation/kef1_3_animation.html
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 3.3 Ήχοσ 

Πϊσ μετατρζπεται ο ιχοσ ςε 0 και 1, ϊςτε να μπορεί να τον μεταδϊςει ο υπολογιςτισ; 

Θ διαδικαςία τθσ μετατροπισ του ιχου ςε ψθφιακι μορφι γίνεται από τθν κάρτα 
ιχου. Σα θχθτικά ςιματα που ειςάγονται ςτον υπολογιςτι από εξωτερικζσ πθγζσ 
(μικρόφωνο, πικάπ, μουςικά όργανα κλπ.) είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ αναλογικά (α). 
Θ μετατροπι ενόσ αναλογικοφ θχθτικοφ ςιματοσ ςε ψθφιακι μορφι, ϊςτε να μπορεί 
να αποκθκευτεί και να αναπαραχκεί από τον υπολογιςτι, προχποκζτει τθ μζτρθςθ τθσ 
τιμισ ζνταςθσ του ςιματοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (β).  

Όςο περιςςότερεσ τιμζσ επιλζγουμε από το ςιμα του ιχου ςτθ μονάδα του χρόνου, 
τόςο καλφτερθ είναι θ θχογράφθςθ που κάνουμε. Θ διαδικαςία αυτι ονομάηεται 
δειγματολθψία. τθ ςυνζχεια κάκε τιμι που επιλζγεται από το ςιμα του ιχου 
αντιςτοιχίηεται ςε ζνα δυαδικό αρικμό και αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι.  
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 Για τθν αναπαραγωγι του ιχου από τα θχεία του υπολογιςτι γίνεται θ αντίςτροφθ 

διαδικαςία. Δθλαδι, μετατρζπεται ο ψθφιακά αποκθκευμζνοσ ιχοσ (ζνα ςφνολο από 0 
και 1) ςε αναλογικό ςιμα με τθ βοικεια, πάλι, τθσ κάρτασ ιχου. Θ αναπαραγωγι ενόσ 
ψθφιοποιθμζνου ιχου προςεγγίηει ςε μεγάλο βακμό, αλλά δεν ταυτίηεται απόλυτα με 
τον αρχικό ιχο (γ). (book) 

 

 

 

 

 

 

  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Activities/Kef1_3_SoundApplet/Kef1_3_SoundApplet.html
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Αποκικευςθ του ιχου: Θ ψθφιακι αναπαράςταςθ του ιχου καταλαμβάνει ςυνικωσ 
μεγάλο χϊρο, αν κζλουμε να τθν αποκθκεφςουμε ςε κάποιο αποκθκευτικό μζςο. Σο 
μζγεκοσ του απαιτοφμενου χϊρου αυξάνεται, αν κατά τθν ψθφιοποίθςθ επιλζξουμε 
από το αναλογικό ςιμα του ιχου περιςςότερεσ τιμζσ ςτθ μονάδα του χρόνου. 

 

Σα τελευταία χρόνια ζχει δθμιουργθκεί μια νζα μορφι αποκικευςθσ του ιχου, που 
μασ δίνει τθ δυνατότθτα να χρειαηόμαςτε μόνο το 1/10 περίπου του αρχικοφ 
αποκθκευτικοφ χϊρου. Θ μορφι αυτι ονομάηεται mp3 και υποβακμίηει ςε μικρό 
βακμό τθν ποιότθτα του αρχικοφ ψθφιακοφ ιχου. Με τθ μορφι αυτι, όμωσ, μποροφμε 
να αποκθκεφςουμε ακόμα και 10 ϊρεσ μουςικισ ςε ζνα κοινό CD. 

 

Επεξεργαςία Ήχου: Με τθ βοικεια ειδικοφ λογιςμικοφ μποροφμε να επεξεργαςτοφμε 
τουσ ιχουσ που ζχουμε αποκθκεφςει ςτον υπολογιςτι. Για παράδειγμα μποροφμε να 
προςκζςουμε θχθτικά εφζ, να αφαιρζςουμε ολόκλθρα μουςικά μζτρα θ να κάνουμε 
μίξθ του ιχου με άλλουσ ιχουσ. 
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3.4 Χριςεισ Πολυμζςων 

 

•  Εκπαίδευςθ 

• Ψυχαγωγία 

• Τουριςμόσ-Πλθροφόρθςθ Πολιτϊν, (InfoKiosk) 

• Διαφιμιςθ-Πωλιςεισ Προϊόντων 
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Ερωτιςεισ 

1. Σι είναι τα πολυμζςα; 
2. Με ποιο τρόπο μετατρζπεται μια τυπωμζνθ εικόνα ςε ψθφιακι μορφι; 
3. Με ποιο τρόπο μετατρζπεται ο ιχοσ ςε ψθφιακι μορφι; 
4. Ποια χαρακτθριςτικά τθσ εικόνασ πρζπει να προςζχουμε, όταν κζλουμε να     

εκτυπϊςουμε μια εικόνα; 
5. Ποιεσ είναι οι χριςεισ των πολυμζςων; 
 


