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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Η ηέρλε ζηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

ηεο δξαζηεξηόηεηα» πινπνηήζεθε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θνηηεηηθήο ζεδφλ 2015-

2016.Ζ παξνχζα εξγαζία ζπλδπάδεη ηα ηξία βαζηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο Γηνίθεζεο, 

ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ηκήκα Δπηρεηξεκαηηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, καδί κε ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο θαη ησλ 

κνξθψλ πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Έλαο εθ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο είλαη λα έρεη ηελ 

δπλακηθή έληαμεο σο θαζνδεγεηηθφ ζχγγξακκα ζε ζρνιέο ςεθηαθψλ ηερλψλ γηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα παξάγνπλ ηέρλε. Δπίζεο απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα 

εξγαιεία απηά 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Βαζηιείνπ, δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο 

Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα πνπ καο παξείρε ζηελ ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο καο. 

Σέινο, επραξηζηνχκε ηνλ θ Άξε Μπαθάιε, επφπηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηελ 

ελζάξξπλζε καο ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ ζέκαηνο, θαζψο θαη ζηελ γεληθή ππνζηήξημε ηνπ. 
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Δηζαγσγή - Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνζθνπεί ζην λα αλαιχζεη ηελ ππάξρνπζα επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο ηέρλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ην δηαδίθηπν. 

Αξρηθά αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο ηέρλεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο θαη ζέηνληαη σο ζεκείν εηζαγσγήο ζηελ εξγαζία. Με γλψκνλα ηελ Δπξσπατθή 

ηζηνξία, δηεμάγεηαη ηζηνξηθή κειέηε γηα ηε ζεκαζία πνπ θαηείρε ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο επηζηήκεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ, κέρξη πνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ κνξθψλ 

ηέρλεο. 

Έπεηηα κειεηάηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εδξαίσζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη πσο επεξέαζε ηηο ηέρλεο ζηελ ζχλζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σαπηφρξνλα 

εμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε. ην έθην θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηκεκαηηθή κειέηε marketing ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηα πην δεκνθηιή εκπνξηθά ινγηζκηθά πνπ ζπλζέηνπλ θαη παξάγνπλ ηέρλε. 

Ζ κειέηε πεξηέρεη αλάιπζε ζε ζηνηρεία: ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θπθινθνξνχλ 

ην ινγηζκηθφ, ησλ βαζηθψλ εκπνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ. Έπεηηα έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ινγηζκηθψλ 

γηα θάζε ηέρλε, κε ζθνπφ λα βξεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ θάζε εηαηξεία. 

Χο θαηαθιείδα ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 
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Δλόηεηα 1
ε
: «Δηζαγσγηθέο έλλνηεο» 

 

1.1 Σέρλε 

1.1.1 Γεληθά γηα ηελ Σέρλε 

 

Τπάξρνπλ εθδνρέο πνπ ιέλε πσο ε ιέμε «ηέρλε» πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ξήκα «ηίθησ» πνπ 

ζεκαίλεη «γελλψ», φπσο θαη ε αγγιηθή εθδνρή ηεο ιέμεο «art» απφ ην ιαηηληθφ «ars» πνπ 

ζεκαίλεη «δηεπζεηψ».  Πην ζπγθεθξηκέλα, ―ηέρλε" κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα εθθξάδεηαη, κε εκπεηξία, αηζζεηηθή θαη ηαιέλην. 

 

Τπάξρεη κηα δηαξθήο εζσηεξηθή αλάγθε λα νξηζηεί επαθξηβψο ηη είλαη ηέρλε. Έσο θαη ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν νη δηαθνξέο είλαη αηζζεηέο ζην πσο πξνζεγγίδεηαη ζεσξεηηθά ζηνλ 

νξηζκφ ηεο. Απηφ δηθαηνινγείηαη ζηελ ειεχζεξε θηινζνθηθή θχζε ηεο,. Πξαθηηθά ε ηέρλε 

έρεη επηθνηλσληαθφ, εζηθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα, θπξίσο φκσο ελζσκαηψλεη αμίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απεηθνλίδεη πνιηηηθά-θνηλσληθά θαη 

πλεπκαηηθά ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ εθδειψζεηο κηαο επνρήο.  

 

1.1.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

«Η αλαθάιπςε δύν επίπεδσλ ιείσλ θνκκαηηώλ κε ραξαγκέλεο θαη βακκέλεο δηαγώληεο 

γξακκέο, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί έλα από ηα πξώηκα ζηάδηα ηεο αλζξώπηλεο ηέρλεο. Γελ 

μέξνπκε ηη δειώλεη απηό ην ζρέδην αιιά γηα λα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα είρε θάπνην ξόιν….» 

(Henshilwood, Christopher S , 2009) 

 

Ζ αξραηνινγηθή ηζηνξία έρεη λα πξνζδψζεη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο πξσηφγνλεο ηέρλεο. Απφ 

ηελ παιαηνιηζηθή επνρή θαη ηα έξγα ζε ηνίρνπο ζπειαίσλ δσγξαθηζκέλα απφ αίκα δσψλ, 

κέρξη θαη ηνπο «γεσκεηξηθνχο ρξφλνπο» ηεο Διιεληθήο ηέρλεο,  ε ηέρλε δηαρσξίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη είδε. 

 

Γηα ηνλ Πιάησλα απνηεινχζε «κίκεζε ηεο θχζεσο» θαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο πξαγκάησλ ζχκθσλα κε θαλφλεο. Δπνκέλσο ηα είδε ηεο δηαθξίζεθαλ ζε 
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«κηκεηηθά», δειαδή νπηηθά θαηλφκελα θαη «κε κηκεηηθά», δειαδή κίκεζε πξάμεσλ. 

ηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα δηαθξίζεθαλ σο «ειεπζέξηεο» δειαδή πλεπκαηηθέο φπσο ινγηθή, 

ξεηνξηθή θαη «ρεηξσλαθηηθέο» πνπ απαηηνχζαλ επεμεξγαζία ηεο χιεο φπσο δσγξαθηθή, 

γιππηηθή. Χζηφζν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερλψλ είρε λα θάλεη 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ αλάινγσλ επνρψλ. Παξά ηελ κέρξη θαη ζήκεξα, σο θαη ζε αθαδεκατθφ 

επίπεδν ακθηιεγφκελε ζέζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηερλψλ, θάησζη δηαθνξνπνηνχληαη 

θαηά ηελ πην δεκνθηιή ηνπο θαηεγνξηνπνίεζε, δειαδή ζε θαιέο ηέρλεο θαη εθαξκνζκέλεο. 

 

1.1.3 Καηεγνξίεο ηερλώλ θαη αλάιπζε 

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ ηερλψλ θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

 

«Καιέο» ηέρλεο 

 

Δηθαζηηθέο 

1. Αξρηηεθηνληθή 

2. Γιππηηθή 

3. Εσγξαθηθή  

 

Δξκελεπηηθέο-Παξαζηαηηθέο 

4. Θέαηξν θαη Υνξφο 

5. Μνπζηθή 

 

Σέρλεο ηνπ ιφγνπ θαη ησλ γξακκάησλ 

6. Λνγνηερλία (Πνίεζε / Πεδνγξαθία) 

 

Δθαξκνζκέλεο ηέρλεο 

7. Κηλεκαηνγξάθνο 

8. Φσηνγξαθία 

 

Αθνινπζεί πξνζέγγηζε ζηνλ νξηζκφ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ηέρλεο μερσξηζηά. 
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1.1.3.1 Δηθαζηηθέο 

 

1. Αξρηηεθηνληθή 

 

Μηα κνξθή ηέρλεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζην αθεξεκέλν κε βάζε ηελ δφκεζε, ηελ ζηξαηεγηθή 

θαη ηνλ ζθνπφ γηα δεκηνπξγία. Οπζηαζηηθά ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ ζε αηζζεηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, παξέρνληαο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πξνο 

αμηνπνίεζε. 

 

ην ηερληθφ θνκκάηη, ζε αληίζεζε κε ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ εξγάδνληαη απφ ην πξαγκαηηθφ 

ζην αθεξεκέλν νη αξρηηέθηνλεο πξέπεη λα εξγάδνληαη απφ ην αθεξεκέλν ζην πξαγκαηηθφ. 

ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη, ηα θηίζκαηα θαη ηα κλεκεία δηάθνξσλ εζλψλ, 

πνιηηηζκψλ θαη επνρψλ θαλεξψλνπλ ηνλ ηζρπξφ ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

 

2. Γιππηηθή 

 

Σέρλε πνπ απνδίδεη αληηθείκελα ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζε νιφγιπθε θαη αλάγιπθε κνξθή, 

ζθαιίδνληαο επηθάλεηεο ή θαη ζπγθνιιψληαο αληηθείκελα θαη πιηθά, θάλνληαο πνηθίιε ρξήζε 

απηψλ, ζπλδπαζκέλσλ ή κεκνλσκέλσλ φπσο μχιν, κέηαιιν, γπαιί, κάξκαξν, πειφ θαη 

δηάθνξσλ άιισλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ απνθαιχπηεηαη ζηελ ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

έθθξαζεο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ησλ 

αληηζέζεσλ ησλ πιηθψλ ζε επίπεδν αξκνλίαο. 

 

3. Εσγξαθηθή 

 

Ζ δσγξαθηθή απνδίδεη ξεαιηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη εθηφο απηνχ, ηδεαηφ θαη 

αθεξεκέλν απνζθνπψληαο έηζη ζε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο πξαγκάησλ, πξνζψπσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ε δσγξαθηθή είρε δηαθνξεηηθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα 

θαη ηερλνηξνπίεο πνπ δηαθνξνπνηνχζαλ ηελ ηερληθή ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ κέζσλ ζηελ 

απεηθφληζε. Ζ δσγξαθηθή νκνινγνπκέλσο απνηειεί ηελ πην πξεζβεπηηθή κνξθή ηεο ηέρλεο, 

θαζ‘ φηη ζπλεηδεζηαθά ε ιέμε ―ηέρλε‖ ζπλδέεηαη κε ηελ εηθαζηηθφηεηα ηεο δσγξαθηθήο. 
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1.1.3.2 Δξκελεπηηθέο - Παξαζηαηηθέο 

 

4. Θέαηξν θαη Υνξόο 

 

Σν Θέαηξν απνηειεί ηελ παξαζηαηηθή θαη ππνθξηηηθή απφδνζε κηαο γξαπηήο ηζηνξίαο απφ 

κία νκάδα εζνπνηψλ πξνο έλα θνηλφ κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε απηνχ. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ επηδεηρζεί ηζηνξηθά είλαη ηξαγσδίεο, θσκσδίεο, ζαηπξηθφ δξάκα 

κέρξη παξαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο φπσο κηνχδηθαι ή παξαζηάζεηο ηνπ Μπξφληγνπεη. 

 

Ο ρνξφο είλαη κηα ζπλαθήο κνξθή πνπ απαηηεί ιηγφηεξν ηελ ππνθξηηηθή ζε ραξαθηήξεο ή 

πξφζσπα θαη πεξηζζφηεξν ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζε αηνκηθφ ή θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηέο νη δχν κνξθέο ηέρλεο είλαη αιιειέλδεηεο 

ζηελ ινγηθή ηνπο, θαζψο έλα ζεαηξηθφ έξγν ηέρλεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη κηα ρνξνγξαθία θαη 

αληηζηξφθσο. 

 

5. Μνπζηθή  

Απνηειεί κηα θαηάιιεια νξγαλσκέλε ζπιινγή ήρσλ πνπ έρεη ζπληεζεί, κε ζθνπφ ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ αθξφαζε ηνπ, κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ πνπ αλαπαξάγνπλ ηνπο ήρνπο απηνχο. 

ηνλ 21ν αηψλα ε κνπζηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιχπιεπξε επηζηήκε δηφηη δηαθξίλεηαη ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο κνπζηθνινγία, κνπζηθή ηερλνινγία, κνπζηθνζεξαπεία. 

 

1.1.3.3 Σέρλεο ηνπ ιόγνπ θαη ησλ γξακκάησλ 

 

6. Λνγνηερλία (Πνίεζε θαη Πεδνγξαθία) 

 

Σν είδνο ηέρλεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ρξήζε γξαπηνχ ιφγνπ, αλ θαη βέβαηα θάπνηνη νξηζκνί 

ππνζηεξίδνπλ πσο ζε απηφ ην είδνο εληάζζεηαη θαη ε πξνθνξηθή κνξθή ηνπ. Οπζηαζηηθά 

φκσο ηα πεξηζζφηεξα έξγα ινγνηερλίαο είλαη γξαπηήο κνξθήο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

κε απφδνζε θεηκέλνπ. Σα έξγα ηεο δηαθξίλνληαη ζε: πνίεζε θαη πεδνγξαθία κε πεξηερφκελν 

δηαθφξσλ κνξθψλ κε νξηζκέλα εμ' απηψλ λα είλαη ηα κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, 
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απηνβηνγξαθίεο θ.α. 

1.1.3.4 Δθαξκνζκέλεο ηέρλεο 

 

7. Κηλεκαηνγξάθνο 

 

Κηλεκαηνγξάθνο είλαη ε νπηηθναθνπζηηθή απφδνζε ελφο ζπλφινπ θαηαγεγξακκέλσλ 

θηλήζεσλ πνπ πξνβάιινληαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπζθεπέο. Θεσξείηαη σο νπηηθναθνπζηηθή 

ηέρλε θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κνληάδ. 

Σν 1878  έγηλε ε πξψηε ζεκαληηθή αλάιπζε θηλήζεσλ κε δηαδνρηθέο θσηνγξαθίζεηο απφ ηνλ 

Βξεηαλφ θσηνγξάθν Έληνπαξλη Μάηκπξηηδ κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηθήο κεραλήο, πνπ 

νδήγεζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε. 

 

8. Φσηνγξαθία 

 

Φσηνγξαθία είλαη ε δηαδηθαζία απνηχπσζεο κηαο πξαγκαηηθήο εηθφλαο κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο φπσο ηελ θαηαγξαθή ηνπ θσηφο, ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ή θαη κε ηελ 

βνήζεηα αηζζεηήξα εηθφλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή. Ζ θαζηεξσκέλε θαη επέιηθηε κνξθή ηεο 

θσηνγξαθίαο εδξαηψζεθε θαηά ην 1888, απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ηξαπεδηθφ ππάιιειν Σδνξηδ 

Ίζηκαλ ν νπνίνο θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε θσηνγξαθηθή κεραλή κε ξνιφ θηικ ε νπνία 

κπνξνχζε λα απνηππψλεη πνιιέο αληί κηαο θσηνγξαθίαο. 

 

1.2 Γηαδίθηπν θαη ςεθηαθή επνρή 

1.2.1 Οξηζκόο δηαδηθηύνπ 

 

Χο δηαδίθηπν (εηπκνινγηθά απφ «δηαζχλδεζε δηθηχσλ») νξίδνπκε σο ην παγθφζκην ζχζηεκα 

δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηηθψλ δηθηχσλ, κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε απζηεξψλ πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσλίαο φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηνπ TCP/IP, κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζε ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη. 
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1.2.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην δηαδίθηπν 

 

Ζ πξψηε νπζηαζηηθή βάζε ζην δηαδίθηπν μεθίλεζε κε ην δίθηπν ηνπ ARPAnet ην 1969 πνπ 

κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηέζζεξηο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κέζσ ηεζζάξσλ θφκβσλ 

επηθνηλσλίαο. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ A.R.P.A. (αξθηηθφιεμν γηα «Advanced Research Project 

Agency») ησλ Ζ.Π.Α. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην δίθηπν ηνπ ARPAnet απμάλεη ηνλ 

αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ θαη ην 1972 μεθηλάεη ε ππεξεζία ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο. 

 

Ζ ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν κπνξνχζε απζηεξά λα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο. ε πξψην επίπεδν ην ARPAnet ρξεζηκνπνηνχζε ην πξσηφθνιιν 

NCP(Network Control Protocol) γηα λα αιιάμεη ζε TCP (Transmition Control Protocol) θαη 

ελ ηειεί λα πάξεη ηε κνξθή πνπ ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα, απηή πνπ έγηλε κε ηελ πξνζζήθε 

ηνπ IP (Internet Protocol) γηα λα γίλεη TCP/IP. Μηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηνπ ARPAnet έγηλε ην 1984 κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ζπζηήκαηνο DNS (Domain 

Name System) πνπ θαηέγξαθε θαη αληηζηνίρηδε θφκβνπο, κε ηελ ρξεζηκφηεηα ζην λα δίλεη 

νλνκαζία ζηηο αξηζκεηηθέο δηεπζχλζεηο πνπ ζπλδένληαλ. 

 

Ζ ελνπνίεζε κε άιια ζπλαθή δίθηπα καδί κε ην ARPAnet (π.ρ. NSFNet, Bitnet, Usenet, 

Fidonet) θαη ε ζπκβνιή ηνπ Σηκ Μπέξλεξο-Λη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνινγίνπ 

WWW (World Wide Web) νδήγεζαλ ζηελ πην νξηζηηθή κνξθή ηνπ ηληεξλέη (φπσο ζήκεξα). 

 

1.2.3 Οξηζκόο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο 

 

Ο φξνο «Φεθηαθή Δπαλάζηαζε» αλαθέξεηαη ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη ππνινγηζηψλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ηνπ 20νπ 

αηψλα. Ζ κεηάβαζε απφ ειεθηξνληθή, αλαινγηθή θαη κεραληθή ηερλνινγία ζε ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο, ε πηνζέηεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο 

θαη ε κεηαηξνπή ησλ αλαινγηθψλ βηβιηνζεθψλ ζε ςεθηαθά αξρεία κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ςεθηνπνίεζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά θνκκάηηα ηεο επνρήο ηεο Φεθηαθήο 

Δπαλάζηαζεο θπξίσο απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 1980.  

 

Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ καδηθή παξαγσγή θαη δηάζεζε ςεθηαθψλ ινγηθψλ 
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θπθισκάησλ, φπσο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ ζαλ ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ηα 

ςεθηαθά θηλεηά ηειέθσλα θαη ην δηαδίθηπν. 
[1]

 

 

1.2.4 Οξηζκόο Δπνρήο ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

Χο «Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο» νξίδνπκε ηελ επνρή πνπ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

πξφζβαζε, ηελ ειεχζεξε κεηαθνξά, ηελ αληαιιαγή θαη γεληθφηεξα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ 

πνπ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ησλ πξνεγκέλσλ κέζσλ ηερλνινγίαο. Ζ επνρή απηή 

ζεκαηνδνηήζεθε κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ πξνήιζε 

απφ ηελ επνρή ηεο Φεθηαθήο Δπαλάζηαζεο. 

 

Με βάζε ηελ ηζηνξία, ε έλαξμε θάζε «επαλάζηαζεο» ζεκαηνδνηνχζε ηελ αθνινπζία κηαο 

επνρήο πνπ βαζηδφηαλ ζηα νπζηαζηηθά ζεκεία ηεο θάζε κηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

«Βηνκεραληθή Δπνρή» ήηαλ αθφινπζε ηεο «Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο». 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη ε άκεζε αθφινπζε κε ηελ Φεθηαθή 

Δπαλάζηαζε. 

 

Αλ θαη βηβιηνγξαθηθά έρνπλ ζπγθερπκέλεο θαη ζρεηηθά ηαπηφζεκεο αλαιχζεηο ζηνπο 

νξηζκνχο ηνπο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε πεξίνδνο ηεο Φεθηαθήο Δπαλάζηαζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή, ελψ ε Δπνρή ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζηελ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απηψλ σο κέζα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ επαλαδηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο βαζηζκέλε ζηελ γλψζε πνπ απνθνκίδεη 

απφ ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. H πην δηαθξηηή πεξίνδνο ηεο Δπνρήο ηεο 

Πιεξνθνξίαο ήηαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 πνπ έγηλε ε έληαμε ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνινγίνπ ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη δηεπζέηεζε ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ.
.[2]

 

 

1.2.5 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ ςεθηαθή επνρή 

 

Ζ έληαμε ηεο εθεχξεζεο ηνπ ηξαλδίζηνξ ζηνπο ππνινγηζηέο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, 

επέθεξε ζαξσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 
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Δληνχηνηο ε δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη απηή πνπ θέξλεη ηηο πην επηθξαηείο αιιαγέο  θπξίσο 

ιφγσ, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κέζσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 

ςεθηαθήο κνξθήο ηεο αξρεηνζέηεζεο, ηελ θνηλσληθή νηθεηνπνίεζε κε ηελ ζπζθεπή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηέινο ηνπ ζρεκαηηζκνχ λέσλ απαξαίηεησλ εξγαζηαθψλ ζέζεσλ 

π.ρ. απηή ησλ ππάιιεισλ θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ.  

 

Ζ έλαξμε ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, φπνπ εληνπίδεηαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε πάλσ ζηηο εμειίμεηο ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ηεο επνρήο, θαζψο αμηνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ φπσο απηή ησλ video games θαη άιισλ ζρεηηθψλ. 
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Δλόηεηα 2
ε
: «Ζ επηξξνή ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο 

ζηελ ηέρλε κέζα από ηελ Δπξσπατθή ηζηνξία» 

 

Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ αθφκα ηελ εληχπσζε πσο πνιιέο ηέρλεο «εθηεινχληαη» αθφκα θαηά 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Αλ είλαη δσγξαθηθή ηφηε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θακβά, πηλέινπ θαη 

παιέηαο, θαη αλ είλαη αξρηηεθηνληθή, κε ράξαθα θαη κνιχβη. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηέρλε βξίζθεηαη πιένλ ζε επξεία 

δηαζεζηκφηεηα ζηα θαζεκεξηλά κέζα ηξηγχξσ καο, νθείινπκε λα ζπιιάβνπκε ηε ινγηθή ηεο 

ζεηξάο ησλ γεγνλφησλ πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ ςεθηαθή κνξθή πνπ μέξνπκε ζήκεξα κε βάζε 

ηελ ηζηνξία.  

 

πληειεζηηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε ησλ ηερλψλ ζε ηζηνξηθφ επίπεδν, είρε ε εθαξκνγή 

ηερλνινγηψλ πνπ απινχζηεπζαλ ηα κέζα ρξήζεο ησλ θαιιηηερλψλ, φπσο θαη νη εθαξκνγέο 

ησλ δηαξθψο εμειηζζφκελσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ 

εηδψλ ηέρλεο κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Κπξίσο κε ηελ έλαξμε ηεο «Βηνκεραληθήο 

Δπαλάζηαζεο» ην 18ν αηψλα, ν κέζνο άλζξσπνο θαηάθεξε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην λα 

εθθξάδεηαη πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά. 

ε γεληθφ επίπεδν ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε αληηθαηέζηεζε ηελ παξαγσγή ηεο 

Δηθόλα 2.1 : Ζ εξγαζία θαηά ηελ εθβηνκεράληζε 



«Η ηέτνη ζηον διαδικησακό κόζμο και η επιτειρημαηική ηης δραζηηριόηηηα» 

 

17 

 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο κε απηνκαηνπνηεκέλεο κεραληθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα γηα ηνλ άλζξσπν ηεο επνρήο, λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ηνλ νπνίν ελζηηθησδψο επέλδπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ.  Χο εθ 

ηνχηνπ, ην απνηέιεζκα απηφ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηνπ 

θαιιηηερληθνχ θνηλνχ θαη νδήγεζε ηελ ηέρλε ζην λα μεθηλά λα ράλεη ηελ ζηνρεπκέλε βάζε 

πνπ είρε πξσηχηεξα, θαζψο απνηεινχζε πξντφλ πνπ απεπζπλφηαλ ζε πινχζηεο 

αξηζηνθξαηηθέο ηάμεηο. Σν εθθξαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο θαη ην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη απνθηά 

έλαλ επίζεο πην εθιατθεπκέλν ραξαθηήξα.
.[3]

 

 

Ζ ζπλερφκελε δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε ηέρλε, έθεξε θαη κηα 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα απινχζηεπζε ησλ κέζσλ έθθξαζεο ηεο. Άιισζηε θαη κε βάζε ηελ 

αξραηφηεηα, ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα απινπζηεχζεη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπ, είλαη απηνχζηα θαη αέλαε. Ζ εμειηθηηθή απηή ινγηθή 

επεθηείλεηαη έσο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δσγξάθσλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα.  

 

Γηα παξάδεηγκα ην 1841, ν Σδνλ Ράλη ήηαλ ν 

πξψηνο ν νπνίνο εθεχξε ηα ζσιελάξηα 

ρξψκαηνο, θαηαξγψληαο έηζη ην 

επηθξαηέζηεξν πξνυπάξρσλ απνζεθεπηηθφ 

κέζν ηεο θχζηεο απφ γνπξνχλη, ην νπνίν 

πεξηφξηδε ηνλ δσγξάθν λα εθθξαζηεί ζε 

θιεηζηφ ρψξν εμαηηίαο ηνπ επηεινχο πιηθνχ 

πνπ ηξππνχζε εχθνια θαη ην ρξψκα 

κπνξνχζε λα μεξαζεί γξήγνξα. Ζ 

ηερλνινγηθή απηή θαηλνηνκία νδήγεζε ηνπο 

Ηκπξεζηνληζηέο ηεο επνρήο λα κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε 

ρψξνπο έμσ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηνχληην.  

 

Ζ εθεχξεζε ησλ ζσιελαξίσλ ρξψκαηνο 

αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ ηνλ 19ν αηψλα απφ βηνκεραληθνχο ρεκηθνχο πξνζζέηνληαο ρεκηθέο 

ρξσζηηθέο νπζίεο ζηα ήδε ππάξρνληα ρξψκαηα δεκηνπξγψληαο λέεο απνρξψζεηο. 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ ζσιελάξηνπ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο θπζηθήο 

Δηθόλα 2.2 – ειίδα από ηελ κέιεηε ηνπ Ράλη γηα ηα 

ζσιελάξηα ρξώκαηνο 
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εμειηθηηθήο αλάγθεο ηνπ θαιιηηέρλε λα εθαξκφζεη ηερλνινγίεο γηα λα απινπζηεχζεη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηα λα κπνξέζεη φκσο ε ηέρλε λα απνθηήζεη λέεο κνξθέο, δελ κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο εμέιημεο ηνπ θάζε θαιιηηέρλε. Ζ θαηαιπηηθή ζέζε ζηελ 

εμέιημε ηνπο, βξηζθφηαλ ζηελ επηζηήκε θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ηερλνινγηθά κέζα ησλ επνρψλ. 

 

κσο ν ξφινο ηεο επηζηήκεο ζηηο κεγάιεο θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο θαηείρε κηα ζέζε άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζξεζθεία. Ζ δηεξεχλεζε θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ 

πξαθηηθψλ γίλνληαλ απφ ηεξείο θαη άιια πξφζσπα πνπ θαηείραλ ζξεζθεπηηθφ αμίσκα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή.  Με ηελ πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηεο επνρήο ηεο «Ηεξάο Δμέηαζεο», πξνο ηα 

ηέιε 18νπ κε αξρέο 19νπ αηψλα θαη κε ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ πξνο ην 

ηέινο ηνπ 17νπ αηψλα, ε επηζηήκε μεθηλά λα ακθηζβεηεί ηζρπξά ηηο ζενινγηθέο νληφηεηεο θαη 

μεθηλά λα εξεπλά, λα εθαξκφδεηαη θαη λα εμειίζζεηαη, πάξα ηε πξσηαξρηθή ηεο ππφζηαζε σο 

παξαθιάδη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 
.[4]

 

 

Ζ δηάζπαζε απηή έδσζε έλα πην νπζηαζηηθφ βήκα έθθξαζεο ζηελ επηζηήκε πνπ πιένλ δελ ην 

απνζησπνχζαλ νη ζξεζθεπηηθνί θαλφλεο. Ο Γηαθσηηζκφο απνηέιεζε επνρή κεγάιεο αθκήο 

γηα ηελ επηζηήκε θαζψο θαη γηα ηε θηινζνθία, ηελ ηέρλε θαη γεληθφηεξα ηνλ ηνκέα ησλ 

πλεπκάησλ πνπ αιιεινεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή ζην ρψξν ησλ 

πλεπκάησλ επέθεξε θαηαηγηζκφ ηδεψλ. Οη ηδέεο πνπ εθθξάζηεθαλ θαζ‘ φιε απηή ηελ πεξίνδν 

απνηεινχλ νξφζεκν ηεο επνρήο θαη δηαηεξνχλ κηα ηζρπξφηππε θιεξνλνκηθή βάζε έσο θαη 

ζήκεξα.  

 

Οη αικαηψδεηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, επέθεξαλ ηνλ 

εθκνληεξληζκφ ησλ εηθαζηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε παιαηφηεξσλ πξαθηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ηελ 

camera obscura, ηελ ηππνγξαθία ηνπ 15νπ αηψλα, θ.α. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζε 

ρξνλνινγηθφ επίπεδν νδεγεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ηερλψλ ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, θαηά ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα κε αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη ιεγφκελεο θαη 

σο «Δθαξκνζκέλεο» ή «Μνληέξλεο» ηέρλεο. 
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Ζ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ 

απηψλ ηερλψλ μεθηλάεη κε ηελ βαζηθή 

ηδέα ηεο Νηαγθεξνηππίαο ηνπ Λνπί 

Νηαγθέξ, καδί κε ηηο κεηέπεηηα 

επηζηεκνληθέο πξνζζήθεο κε δηαηξηβέο 

πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Γνπίιηακ Σάικπνη ή 

θαη ηνλ Σδνλ Υέξζει.  

Μέζα ζε πνιχ κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

κέρξη θαη ηεηξαεηίαο ή πεληαεηίαο νη 

πξνζζέζεηο ζηηο κεζφδνπο απφ άιιεο δηαηξηβέο επηζηεκφλσλ παγθνζκίσο, ππήξμαλ αδηάθνπεο 

θαη ζπλερφκελεο ρσξίο λα ππάξρεη απαξαίηεηα θάπνην πιαίζην επίζεκεο ζπλεξγαζίαο. 

 

Ζ ζπλάξηεζε ησλ έκκεζσλ ή άκεζσλ ζπλεξγαζηψλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, κε ηελ 

επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο, ρξνληθά νδήγεζε ζηελ πξψηε ζπζθεπή 

θσηνγξαθηθήο θάκεξαο πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ην 1816 κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γάιινπ 

Νηθεθφξνπ Νηέςε. Ζ ζεζκνπνίεζε ηεο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κεηά ηελ πξφζζεζε 

ηνπ θηικ απφ ηνλ Ακεξηθάλν Σδνξηδ Ίζηκαλ. 

 

ε πξψην επίπεδν ε ζπζθεπή ηεο θάκεξαο είρε ηελ ρξεζηηθφηεηα ζηηγκηαίαο απνηχπσζεο 

κηαο ζηάζηκεο ή θηλνχκελεο 

εηθφλαο. Σν πξννίκην ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήοηέρλεο 

γελλάηαη κε ηελ επηζηεκνληθή 

αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ έγηλε κε δηαδνρηθέο 

θσηνγξαθίζεηο απφ ηνλ 

θσηνγξάθν Έληνπαξλη 

Μάηκπξηηδ ην 1872. Μεηέπεηηα 

μεθίλεζε κηα αθνινπζία απφ 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πάλσ ζε 

απηήλ ηελ πξαθηηθή, πνπ κεηεμέιημαλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θάκεξαο δηακνξθψλνληαο 

κεηέπεηηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε λα απνθηήζεη ηελ ππφζηαζε 

θάκεξαο θαηαγξαθήο ζπλερφκελσλ ζηηγκηφηππσλ ή αιιηψο ησλ «θαξέ». Με ηελ έλαξμε ηεο 

Δηθόλα 2.3 Ζ πξώηε ζπζθεπή θσηνγξαθηθή θάκεξα 

ηνπ Νηθεθόξνπ Νηέςε 

Δηθόλα 2.4 Οη δηαδνρηθέο θσηνγξαθίζεηο ελόο αιόγνπ ελ θηλήζεη, ήηαλ ην 

πξννίκην ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ – Έληνπαξλη Μάηκπξηηδ, 1878 
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επνρήο ηνπ θηικ ε θάκεξα, ζηαδηαθά απνθηά εκπνξηθή ππφζηαζε θαη δηαζεζηκφηεηα. Απφ 

έλα ηερλνινγηθφ αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ κεηαηξέπεηαη ζε πξντφλ ην νπνίν 

απνθηνχλ νη κάδεο κε θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο θαη παξάγνπλ πλεπκαηηθφ έξγν. πλεπψο νη 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ηνπνζεηνχλ ηελ θσηνγξαθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε αμηφινγε ζέζε 

πξνζνρήο, ψζηε λα κπνξνχλ πιένλ λα αλαθέξνληαη επίζεκα σο δχν λέεο κνξθέο ηέρλεο. 

 

Δλόηεηα 3
ε
: «Ζ θύζε ηεο ηέρλεο ζηνπο ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο» 

 

Έλαο αμηφινγνο αξηζκφο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα πξψηα 50 έηε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, επέθεξε ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ βαζκφ πνπ γλσξίδνπκε 

ζήκεξα. Κξίζηκν ξφιν ζηελ πνξεία ηεο πιεξνθνξηθήο θαηείρε ε εμέιημε ηεο αλαιπηηθήο 

κεραλήο ηνπ Άγγινπ καζεκαηηθνχ Σζαξιο Μπάκπαηδ απφ ηηο έξεπλεο ηεο Άληα Λαβιέηο. 

ην ζεκείν ηνπ 20νπ αηψλα, ε ηζηνξία επηηαρχλεη ηηο εμειίμεηο γηα φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαην λα δεκηνπξγεζεί έλα γξακκηθφ ρξνλνιφγην 

θαηαγξαθήο ησλ ζεκαληηθψλ ηδεψλ πνπ έιαβαλ κέξνο εθείλε ηελ επνρή, θαη θπξίσο γηα ην 

πσο ε ηέρλε ζπζρεηίζηεθε ρξνλνινγηθά κε ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. 

 

Χζηφζν ππάξρνπλ 2 αμηφινγα ζεκεία, ηα νπνία ηνπνζέηεζαλ ηελ ηέρλε κέζα ζηελ 

πιεξνθνξηθή.Σν πξψην ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο 

αλαινγηθψλ αξρείσλ. Ζ πξψηε εθδνρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθηνπνίεζεο εκθαλίζηεθε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950, κε ηελ εθεχξεζε ηνπ πξψηνπ ζαξσηή εηθφλσλ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ 

κεραληθφ Ράζει Κίξηο. Ζ πην νξηζηηθή ηερληθή θαη πνηνηηθή ηειεηνπνίεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο 

έγηλε πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ νη ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο είραλ 

απνθηήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε θφξκα πνπ πξνζέδηδε πην άκεζν απνηέιεζκα. Ζ δηαδηθαζία 

απηή απέθηεζε κεγάιε ρξεζηηθή αμία ζηελ δηάζσζε, δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ζεκαληηθψλ 

εγγξάθσλ, έξγσλ ηέρλεο, βηβιίσλ θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθψλ θεηκειίσλ πξνγελέζηεξσλ 

αηψλσλ, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπο σο ςεθηαθέο «πιεξνθνξίεο». 

 

Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη πσο ε πξφνδνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ινγηζκηθψλ, πνπ παξείραλ ηηο δπλαηφηεηεο λα παξαρζεί ςεθηαθά ε 

παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ζχλζεζεο ελφο έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ηέρλεο.  

Οκνίσο φπσο θαη κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ νδήγεζε ηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ ζε πνιχ πην ξεαιηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνδφζεηο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ζχλζεζεο ςεθηαθνχ έξγνπ. Σν γεγνλφο πσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έγηλαλ ηα λέα κέζα 

θαη ηα ινγηζκηθά ηα εξγαιεία γηα ην θνηλφ ησλ θαιιηηερλψλ ζήκαηλε έλα πιήζνο ζεηηθψλ, 

φπσο ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. 

 

 

Ο ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζε απηήλ ηελ ζρέζε 

πιεξνθνξηθήο-ηέρλεο 

θαηέρεη θπξίσο 

επηθνηλσληαθφ 

ραξαθηήξα. Δίηε είλαη 

νη ςεθηαθέο απνζήθεο 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ 

πνπ ππάξρεη εδψ θαη 

αηψλεο ή ηα έξγα πνπ 

ζπλερίδνπλ λα 

ζπλζέηνληαη 

παξαδνζηαθά θαη 

έπεηηα ςεθηνπνηνχληαη ή κέρξη θαη απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ ινγηζκηθψλ, ζε θάζε 

πεξίπησζε ην δηαδίθηπν απνηειεί ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο ηεο ηέρλεο. 

Ζ πξψηε βαζηθή ρξήζε έγηλε θαηά ην 1994, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ νη ςεθηαθήο κνξθήο 

εηθφλεο απφ έξγα θαιιηηερλψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Art.Net πνπ είρε σο ζθνπφ λα βνεζήζεη 

ηελ θαιιηηερληθή θνηλφηεηα λα κνηξαζηεί δηαδηθηπαθά ηηο δνπιεηέο ηεο. Μαδί κε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηέπεηηα, ε πεξίπησζε ηνπ Art.Net απνηειεί ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ζην νπνίν ην θαιιηηερληθφ έξγν δηαδίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.3 πζρεηηζκόο αληηθεηκέλσλ Σέρλεο, Γηαδηθηύνπ θαη Πιεξνθνξηθήο  

κέζσ δηαγξάκκαηνο Venn 
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Δλόηεηα 4
ε
: «ύλζεζε θαιιηηερληθνύ έξγνπ κέζσ 

ινγηζκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε» 

 

Ζ πξνγξακκαηηζηηθή ζχλζεζε ινγηζκηθψλ πνπ παξάγνπλ ςεθηαθή ηέρλε μεθηλάεη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηερλψλ θαηά πξνζέγγηζε, ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Δλψ ηα ινγηζκηθά 

ζηηο πξψηεο ηνπο κνξθέο ήηαλ ζε ζηάδην πεηξακαηηζκνχ, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξηζηήθαλ νη 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο πνπ ελ ηέιεη αμηνπνηήζεθαλ ζε επηρεηξεκαηηθφ θαη εκπνξηθφ 

πιαίζην. Κάησζη αλαιχεηαη γηα θάζε ηέρλε ηα θαη' έξεπλεο, πην δεκνθηιή ινγηζκηθά απφ 

δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο. Γίλεηαη αλάιπζε ζε δηνηθεηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. 

 

«Μέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ» 

 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηνχκελνπ, δηακνξθψζεθε θαη πινπνηήζεθε δηαδηθαζία έξεπλαο 

αγνξάο, ρσξίο ρξήζε εξσηεκαηνιφγησλ. Ζ εξεχλα απηή είλαη κηθηή, θαζψο πξαγκαηεχεηαη 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ζην πεξηερφκελν ηεο. ην πνηνηηθφ θνκκάηη έγηλε 

εθαξκνγή ηερληθήο παξαηήξεζεο: ησλ ρξεζηψλ ησλ ινγηζκηθψλ απφ forum ζπδεηήζεσλ γηα 

ηελ ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ινγηζκηθψλ. ην πνζνηηθφ θνκκάηη γίλεηαη εξεχλα κέζσ 

δηαδηθηχνπ, κε απνζηνιή e-mail ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ην πξντφλ, γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία.  

 

Ζ εχξεζε δηνηθεηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

ζην δηαδίθηπν θαη κε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ 

εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζκηθψλ ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν έγηλε ρξήζε, 

ζε δσξεάλ δνθηκαζηηθέο εθδνρέο (trial version) πνπ δηέζεηαλ ζρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο πνπ 

αζρνιεζήθακε, κε παξαθνινχζεζε βίληεν εθκάζεζεο (tutorials, how-to) απφ πιαηθφξκεο 

πξνβνιήο βίληεν π.ρ. YouTube, Vimeo θ.α., θαζψο θαη κε κειέηε πάλσ ζηα εγρεηξίδηα 

ρξήζηε (user manual) πνπ παξείραλ νη επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ ινγηζκηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλαιχνληαη, έγηλαλ κε βάζε ηεο πξνζσπηθήο καο 

αληίιεςεο γηα ηα πην δεκνθηιή ινγηζκηθά. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην παξαθάησ θεθάιαην βιέπνπκε: 
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Γηνηθεηηθά ζηνηρεία: Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ θπθινθνξεί θαη δηαζέηεη ην 

πξφγξακκα. Αλαγξάθνληαη ζηνηρεία δηνηθεηηθνχ-ηδξπηηθνχ πξνζσπηθνχ, έηνο ίδξπζεο ηεο 

εηαηξείαο, ηνπνζεζία ίδξπζεο ή έδξαο θαζψο θαη ε απνζηνιή ηεο.  

Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία: Σα ζηνηρεία ησλ ινγηζκηθψλ κε ηελ πξψηε θαη ηειεπηαία 

έθδνζε πνπ θπθινθφξεζε, ηελ ηηκή θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο, ηνλ ηχπν θψδηθα, ηελ 

ιεηηνπξγηθή ηνπο δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Λεηηνπξγηθφηεηα: Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθ ησλ θάησζη, αλήθνπλ ζε κηα επξχηεξε 

«νηθνγέλεηα» ινγηζκηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη εγθπθινπαηδηθά πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ηηηινθνξνχκελσλ. Καηά ηελ αλάιπζε εμεγνχληαη πεξηγξαθηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

χγθξηζε ινγηζκηθψλ: Γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ινγηζκηθψλ ησλ δχν εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ επηιερζεί γηα θάζε κνξθή ηέρλεο, κε ζθνπφ λα βξεζεί ελ κέζσ απηψλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπο, ζην αθξηβψο επφκελν θεθάιαην. 

 

4.1 Αξρηηεθηνληθή 

 

ηελ ηέρλε ηεο αξρηηεθηνληθήο, ε παξαγσγή έξγνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ηχπνπ C.A.D. (Computer Aided Design) θαη κε ηα B.I.M (Business Information Modeling). 

 

4.1.1 C.A.D/B.I.M. θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

Χο C.A.D. νξίδνπκε ηα ινγηζκηθά πνπ θαηέρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, 

βειηηζηνπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ πνπ αθνξά κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε. Χο B.I.M. κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ κνληεινπνίεζε κηαο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θαη νξγάλσζε ησλ ςεθηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε 

ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ B.I.M. 

ινγηζκηθψλ πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα C.A.D. θαη ηα θαζηζηά πην αλαγθαία ζηε ρξήζε ηνπο, 

είλαη πσο παξέρνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ πέληε δηαζηάζεηο αληί γηα ηξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

δειαδή ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο.  

 

Σα B.I.M. αλαιακβάλνπλ ηελ πξαθηηθή κειέηε πφξσλ κηαο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ 

νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ ηεο, απφ ην επίπεδν πξψηκεο θαηαζθεπήο ηεο κέρξη θαη ηελ 

θαηεδάθηζε ηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο θπβεξλεηηθνχο ή κε θπβεξλεηηθνχο 
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νξγαληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ, φπσο δξφκνη, 

γέθπξεο θ.α.  πλεπψο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν φπνην πξφβιεκα παξνπζηαζηεί ζην εθάζηνηε κνληέιν αληί λα αλαηξέμεη 

ζην ήδε θαηαζθεπαζκέλν. 
.[5][6]

 

 

4.1.1.1 Robert McNeel & Associates Rhinoceros 3D 

4.1.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Robert McNeel & Associates είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ πνπ εμππεξεηεί 

αξρηηέθηνλεο. Ηδξχζεθε ην 1980 ζην εάηι ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηνλ Ρφκπεξη Μαθ Νηι θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 

«Απνζηνιή ηεο Robert McNeel & Associates είλαη λα εκπινπηίζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο 

πειάηεο, ηνπο κέηνρνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ θνηλόηεηα - κε απηή ηε ζεηξά».  

(από την επίςημη ιςτοςελίδα τησ εταιρίασ) 

 

4.1.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα πξσηφηππν κνληέιν, ην «Sculptura», φπνπ πξνγξακκαηηζηήο ηνπ 

ήηαλ ν Ρφκπεξη Μαθ Νηι ην 1993, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ δεκνζηεχζεθε. Όζηεξα 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Rhinoceros» ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Όζηεξα απφ πνιιέο 

παξαιιαγέο ην ινγηζκηθφ Rhinoceros ή αιιηψο «Rhino», άξρηζε λα αλαπηχζζεη δεκνζηφηεηα 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997 ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνσζεηηθέο θακπάληεο.  Σν 1998 θαηάθεξε λα 

δεκνζηεχζεη επίζεκα ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ v1.0 ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows. 

Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ v5.0 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2015.Αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Rhinoscript, πνπ 

είρε σο βάζε ηελ VBScript θαη Pythonv5.0.   

 

Σν Rhino ινγηζκηθφ είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα, δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα WindowsXP θαη φιεο ηηο λεφηεξεο ηνπ εθδφζεηο θαζψο θαη MacOSX.  
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Ζ Robert McNeel &Associates δηαζέηεη πξνο αγνξά ην Rhino, ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο 

ηζηνζειίδαο ζε 2 εθδνρέο: 

 Rhinoceros, δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, κε θφζηνο 995 €  

 Rhino, δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac OS X, κε θφζηνο 495 €  

 

4.1.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Rhino είλαη πξφγξακκα πνπ αλαιακβάλεη 3D απεηθνλίζεηο γξαθηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ 

σο βάζε ην γεσκεηξηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν NURBS-non uniform rational B-spline ην νπνίν 

παξέρεη κε νκνηφκνξθε νξζνινγηθή κνληεινπνίεζε θαη ειεχζεξε κνξθνπνίεζε επηθαλεηψλ.  

Σν Rhino παξέρεη κεγάιν αξηζκφ εξγαιείσλ πνπ ηα θαζηζηά ρξήζηκα ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δνκψλ κίαο επηθάλεηαο.   

Υξεζηκνπνηεί καζεκαηηθέο πξάμεηο κε αθξίβεηα, φπνπ κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θακπχιεο –

πιέγκαηα ηθαλά λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πξντφλ, κηα αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε, ζρέδην γηα 3D 

εθηχπσζε, πξνηππνπνίεζε θ.α. Δμαηηίαο ηεο πνιχ γξήγνξεο καζεκαηηθήο πξνηππνπνίεζεο 

είλαη ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρεδηαζκφ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ζρεδηαζκφ 

θνζκεκάησλ, ζρεδηαζκφ κέζσλ κεηαθνξάο, αξρηηεθηνληθή θαη κεραληθή. 

Δηθόλα 4.1 3D ζρεδηαζκόο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Rhino 
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4.1.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Η απάληεζε ηεο Robert McNeel & Associates ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ ήηαλ αξλεηηθή. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

4.1.1.2 Graphisoft ArchiCAD 

4.1.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Graphisoft SE είλαη εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ ζρεδηαζκνχ γηα αξρηηέθηνλεο, 

δηαθνζκεηέο θαη άιινπο ζρεδηαζηέο. Ηδξχζεθε ην 1982 απφ ηνλ Γθάκπνξ Μπνγηάξ ζηελ 

Βνπδαπέζηε ηεο Οπγγαξίαο. Απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Nemetschek. 

 

«Να θέξνπκε ηα ΒΙΜ ζε θνηλή πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

θηηξίσλ βάζεη κνληέινπ ελζσκάησζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο κέζσ θαηλνηόκσλ ιύζεσλ 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 

 

4.1.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ θπθινθφξεζε ην 1984 κε ηελ νλνκαζία «Radar CH» v1.0 

δηαζέζηκν γηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα Apple Lisa. Μέρξη θαη ην 1992 κε ηελ έθδνζε v4.1, 

ην ArchiCAD ππνζηεξηδφηαλ κφλν απφ Mac. Σν 1993 ππνζηήξημε γηα πξψηε θνξά Windows 

κε ηελ έθδνζε ηνπ v4.16. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ ArchiCAD 

20, πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 3 Μαΐνπ 2016. 

 

Σα νλφκαηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί, αιιά ηα εχζεκα έρνπλ δνζεί 

ζηελ «πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηεο Graphisoft». Αλαπηχρζεθε κε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

G.D.L. (Geometric Description Language), γιψζζα πνπ είλαη παξάγσγε ηεο BASIC. Ζ 

παξαγσγή ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηνπ έρεη βαζηζηεί ζε Graphical User Interface 

(G.U.I.) ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ. Σν ArchiCAD είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα 

θαη δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X. Ζ Graphisoft δηαζέηεη 
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πξνο αγνξά ην ArchiCAD, ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ζε κηα κνλαδηθή 

εθδνρή.  

 

Χζηφζν ε Graphisoft δελ απνθαιχπηεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ, θαζψο ππνρξεψλεη ηνλ 

ππνςήθην αγνξαζηή λα θαηεβάζεη κηα δνθηκαζηηθή εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ 

πξαγκαηνπνηήζεη επίζεκα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. 

4.1.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ArchiCAD 20 είλαη απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδεη πιήξσο ην πξφηππν 

αλνηρηνχ θψδηθα «IFC 4», ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνλ ζπληνληζκφ κε λέεο ξνέο εξγαζίαο θαη 

πξνζθέξεη κεγάιε βνήζεηα ζηνλ ζπληνληζκφ κε άιιεο εηδηθφηεηεο. Με ηελ βνήζεηα έμππλσλ 

θίιηξσλ θαη γξαθηθψλ, νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ εχθνια ηελ απεηθφληζε ησλ 2D 

θαη 3D κνληέισλ, κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία, ν έιεγρνο θαη ν ζπληνληζκφο λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφο. Παξέρεη απηνκαηνπνηεκέλε νπηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο  

απνζεθεπκέλεο ξπζκίζεηο, ρξσκαηίδνληαο 2D θαη 3D κηθξνγξαθίεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα βνεζά ζηελ επηηάρπλζε ησλ θαζεκεξηλψλ ξνψλ εξγαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 4.2 Απεηθόληζε 2D 
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4.1.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Graphisoftγηα ηα 

έηε 2014-2015.  

 

Πίλαθαο 4.1 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ρηιηάδεο επξώ €) 

Έηε 2014 2015 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 2.403 2.497 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 931 912 

Βαζηθά θαζαξά θέξδε αλά κεηνρή 0.24 0.25 

 

4.1.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Ζ πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ δχν ζρεδηαζηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη θνηλή, δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

ηνπο ηνκείο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο κεραληθήο. Σν θνηλφ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ηα ινγηζκηθά δηαθέξνπλ, θαζψο ην ArchiCAD ζηνρεχεη ζε επαγγεικαηίεο 

αξρηηέθηνλεο, κεραληθνχο θαη βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο, αληίζεηα κε ην Rhino πνπ έρεη θαη 

εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ ρξήζεο, εληάζζνληαο κέζα θαη ηνπο καζεηέο, θνηηεηέο ή νπνηνπζδήπνηε 

πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο. Σν πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο ηνπ Rhino έρεη έλαλ πην απιφ θαη 

μεθάζαξν ραξαθηήξα ζπγθξηηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ArchiCAD πνπ είλαη ζαθψο πην 

«θνξησκέλν». 

 

Απφ αξρηηεθηνληθήο άπνςεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ArchiCAD ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπ 

Rhino. Πην αλαιπηηθά ζην ArchiCAD έρνπκε ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: αλάιπζε ελεξγεηαθψλ 

θηηξίσλ, κνληεινπνίεζε θαηαζθεπψλ, αλχςσζε κνληέινπ θαη εξγαιεία ηνπνγξάθνπ. Δλψ 

ζην Rhino έρνπκε κφλν κνληεινπνίεζε θαηαζθεπψλ θαη εξγαιεία ηνπνγξάθνπ. Σν εξγαιείν 

V-Ray ηνπ Rhino ηνπνζεηεί θσηηζκφ ζην ζρέδην θαζηζηψληαο έηζη ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ 
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εηθφλα αθφκα πην ξεαιηζηηθή-πξαγκαηηθή. Σν Grasshoper ηνπ Rhino απνηειεί επηπξφζζεην 

εξγαιείν πνπ παξέρεη παξακεηξηθή κνληεινπνίεζε θαη έρεη κεγάιε αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

αξρηηέθηνλεο ιφγσ ηεο εχθνιεο ρξήζεο ηνπ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα δεκηνπξγεί δχζθνιεο 

αιγνξηζκηθέο δνκέο. 

 

4.1.1.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα παξεκθεξή ινγηζκηθά κε ηα ινγηζκηθά πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

 

Πίλαθαο 4.2 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

Ολνκαζία Microstation SketchUp AutoCAD Architecture 

Σηκή δηάζεζεο $925.00 $700.00 € 2.290 

Σύπνο θώδηθα Κιεηζηνχ  Κιεηζηνχ  Κιεηζηνχ  

Σειεπηαία έθδνζε v8i 8.11x v16.0.2 v20.1 

Γιώζζα πξνγ/κνύ C, C++ Ruby C++ 

Λεηη. ζύζηεκα Windows Windows, Mac OS X  Windows 

Πξνγξακκαηηζηήο Bentley Systems Trimble Navigation Autodesk 

 

4.2 Γιππηηθή 

 

Γηα ηελ παξαγσγή γιππηηθνχ έξγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ινγηζκηθά ςεθηαθήο γιππηηθήο. 

Απνηεινχλ κεζνδηθή ππνθαηεγνξία πξνγξακκάησλ 3D κνληεινπνίεζεο. 

 

4.2.1 Λνγηζκηθά Φεθηαθήο Γιππηηθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 
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Χο ςεθηαθή γιππηηθή (digital sculpting) κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη δηεξγαζηψλ, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή γιππηηθή γηα λα παξαρζεί έλα ηξηζδηάζηαην νκνίσκα γιππηνχ.  

Σα ινγηζκηθά ςεθηαθήο γιππηηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε 

γεσκεηξηθψλ πξνηχπσλ κε ζεκεία αλαθνξάο ζηηο ηερληθέο ινγηθέο  πνιπγσληθψλ πιεγκάησλ 

ή νγθνκεηξίαο ή θαη ησλ δχν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο .Γηα λα γίλεη ε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ, ζα πξέπεη πξψηα λα ππάξρεη θάπνηα βάζε γεσκεηξίαο. Απηή ε βάζε κπνξεί λα 

εηζάγεηαη απφ άιιεο εθαξκνγέο ή λα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα εθαξκνγή γιππηηθήο. 

Πάλσ ζηελ γεσκεηξηθή επηθάλεηα ηνπ πιέγκαηνο γίλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ γιππηνχ, σζψληαο 

θαη έιθνληαο ην πιηθφ, πξάγκα πνπ ζπκίδεη ηε παξαδνζηαθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο 

γιππηνχ. 

 

Ζ βάζε ηνπ πιέγκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ 

είλαη λα απνδνζεί ζην γιππηφ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πνιπγψλσλ ζην νπνίν ζπκβάιιεη ην 

πιέγκα νξίδεη ηελ απφδνζε ιεπηνκεξεηψλ ε νπνία επηδηψθεηαη. ηελ γεσκεηξηθή βάζε 

νγθνκεηξίαο, ππάξρεη πιήξεο ειεπζέξηα κνξθνπνίεζεο πάξα ηε θφξκα ηνπ γιππηνχ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη θαη λα αθαηξεί πιηθά ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ. ην εχξνο ησλ εξγαιείσλ ηνπο ηα πξνγξάκκαηα 

απηά πέξαλ ηεο κνξθήο, κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ φγθν, ην είδνο ησλ πιηθψλ θ.α. 

[7] 

4.2.1.1 Pixologic Zbrush 

4.2.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Pixologic Inc. είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ γηα ηαηλίεο θαη βηληενπαηρλίδηα, 

γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη εηθνλνγξάθεζε. Ηδξχζεθε ην 1997 ζην Λνο Άληδειεο ηεο 

Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηνλ θεξ Αιφλ θαη ηνλ Σδαθ Ρίκνθ.  

 

Ζ δήισζε ηεο απνζηνιήο ηεο Pixologic γίλεηαη κέζσ ηνπ θχξηνπ πξντφληνο ηεο: Zbrush. 

«Τν Zbrush είλαη κηα ζρεδηαζηηθή εθαξκνγή πνπ ζηνρεύεη ζηελ απινπνίεζε ηεο επηζηήκεο πίζσ 

από ηελ παξαγσγή ππνινγηζηηθώλ γξαθηθώλ». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 
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4.2.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πξψηε έθδνζε v0.90 ηνπ πξνγξάκκαηνο θπθινθφξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999. Πιένλ 

απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε 4R7 πνπ θπθινθφξεζε  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 

Σν Zbrush αλαπηχρζεθε ζε δηθή ηνπ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ Zscript. Έλαο εθ ησλ  

 

βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ Zbrush, είλαη ν ηδξπηήο ηεο Pixologic θεξ Αιφλ. 

Δίλαη εκπνξηθφ πξφγξακκα, ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X.  

 

Ζ Pixologic δηαζέηεη κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Zbrush ζε κία 

κφλν εθδνρή, κε θφζηνο $ 795.  

 

4.2.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Απεπζχλεηαη ζε εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο, παξέρνληαο εξγαιεία πνπ δίλνπλ δηαηζζεηηθφ 

θαη νπηηθφ έιεγρν ησλ 

ςεθηαθψλ εηθφλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ. 

ε επίπεδα δχν 

δηαζηάζεσλ έρνπκε ηα 

pixels ηα φπνηα 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

γιππηνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

καζεκαηηθή ινγηθή 

θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο κε Υ θαη Y ζπληεηαγκέλεο. Σν Zbrush επεθηείλεηαη ιεηηνπξγηθά θαη 

πξνζζέηεη πιεξνθνξίεο φπσο ην βάζνο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην πιηθφ ην νπνίν ην 

απηναπνθαιεί σο «pixols». 

 

Με ηελ ρξήζε ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ pixols παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα σζήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα γιππηηθά έξγα ζε πςειφ επίπεδν. 

Δηθόλα 4.3 Σερλνινγία pixols 
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Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί αληί γηα pixols, λα θάλεη ρξήζε πνιπγσληθνχ πιέγκαηνο ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ απφ ην κεδέλ είηε ηελ πξφζζεζε κηθξψλ 

ιεπηνκεξεηψλ ζε βξφρνπο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα. 

 

4.2.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Pixologic ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

4.2.1.2 Autodesk Mudbox 

4.2.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Autodesk, Inc. είλαη κία εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ αξρηηεθηνληθήο, κεραληθψλ 

θαηαζθεπψλ, ςπραγσγίαο θ.α. Ηδξχζεθε ην 1982 ζην Μηι Βάιεη ηεο Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α. 

απφ ηνλ Σδνλ Γνπφθεξ. 

 

«Απνζηνιή ηεο Autodesk είλαη λα θηηάμνπκε εξγαιεία ινγηζκηθνύ έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ νη 

άλζξσπνη λα βηώζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ λα είλαη πξαγκαηηθέο». 

(από ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην Facebook) 

 

4.2.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Mudbox θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2007 κε ηελ έθδνζε v1.07. 

Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε v.9 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιε ηνπ 

2014. Αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python. Σα νλφκαηα ησλ 

πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ Mudbox δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί, αιιά ηα εχζεκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ινγηζκηθνχ πάλε ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηεο  «Skymatter Ltd.». 

 

Δίλαη πξφγξακκα ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows, Mac OS X θαη Linux.  
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Ζ Autodesk δηαζέηεη ην Mudbox πξνο αγνξά ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο, 

κε κνξθή ζπλδξνκήο θαη κε άδεηα ρξήζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο.  

 12,10 €/κήλα 

 102,85 €/έηνο 

 205,70 €/2 έηε 

 308,55 €/3 έηε 

 

4.2.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Mudbox έρεη παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ γιππηηθή, έρεη θνηλή εκθάληζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζαλ νπνηνδήπνηε άιιε 3D εθαξκνγή, κε εχρξεζην κελνχ, επηινγή ζε 

παιέηεο θαη ζπζηήκαηα δηαζηξσκάησζεο (layers). Έρεη πνιιαπιή γιππηηθή αλάιπζε θαη έλα 

πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχζηεκα βαθήο.  

 

             Δηθόλα 4.4 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Mudbox 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «κεηαηφπηζεο ραξηψλ» γίλεηαη γξήγνξε δεκηνπξγία ιεπηνκεξψλ 

πηπρψλ ζην γιππηφ, κε αλάγιπθεο δηακνξθψζεηο φπσο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο 

πξνζαξκνγήο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί. 
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4.2.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 

2015. 

Πίλαθαο 4.3 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Autodesk Inc 

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα $) 

Έηε 2013 2014 2015 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 2273,9 2512,2 1855,8 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 1539,3 1849,8 1411,2 

Βαζηθά θαζαξά θέξδε/κεηνρή 1,72 1,2 1,72 

4.2.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ςεθηαθνχ γιππηνχ, πξέπεη πξψηα λα ηεζεί ην γεσκεηξηθφ πξφηππν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Παξά ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζε έηνηκεο γεσκεηξηθήο βάζεο απφ ην 

Zbrush, o ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε άιιε γεσκεηξηθή βάζε πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί απφ άιιε παξφκνηνπ ηχπνπ εθαξκνγή. 

 

Αληίζεηα ην Mudbox είλαη πην πεξηνξηζκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο γεσκεηξηθνχ 

πιέγκαηνο. Υξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ βάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ άιια 

πξνγξάκκαηα ηεο Autodesk φπσο ην Maya ή ην 3DS Max γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε 

γιππηηθή εξγαζία. 

 

Μέζσ ηνπ πεξηεγεηή Lightbox ηνπ Zbrush, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κέζα απφ έλα 

κεγάιν εχξνο, δηαθνξεηηθέο δσγξαθηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο βνχξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

βνχξηζα Dam Standard έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί αηρκεξέο άθξεο ή πηπρέο ζην 

γιππηφ. Σν ζεηηθφ είλαη πσο κπνξεί θαη παξέρεη πνηθηιία επηινγψλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάιιεη θακπχιεο κε ηελ βνήζεηα 
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ρηππεκάησλ ηεο βνχξηζαο. 

 

πγθξηηηθά κε ην Mudbox, ππάξρεη θνηλφ εχξνο επηινγψλ ζε βνχξηζεο, αιιά ην Mudbox 

κεηνλεθηεί ζηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ. Χζηφζν ην Mudbox εζηηάδεη ζηελ άξηζηε θαη ξεαιηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

βνχξηζαο. Έλα απφ ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο γιππηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην map baking. Γηα 

λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο ηνπ Zbrush, λα ππνινγίζεη ηνπο θαλνληθνχο ή κεηαηνπηζκέλνπο 

ράξηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ γιππηνχ, ρξεηάδεηαη λα ππνδηαηξέζεη 

έλα λέν πιέγκα θαη λα θάλεη πξνβνιή ηεο ιεπηνκέξεηαο ζην ππνδηαηξεκέλν πιέγκα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην Mudbox έρεη κεγάιε επειημία ζηελ ιεηηνπξγία map baking. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ ηδίνπ πιέγκαηνο ή ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

γεσκεηξηθφ πξφηππν. Τπάξρεη πνηθηιία ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο map baking νη νπνίεο 

απηφκαηα απνζεθεχνληαη γηα κειινληηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

 

4.2.1.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε ηα αληίζηνηρα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα. 

 

Πίλαθαο 4.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά κε Mudboxθαη Zbrush 

Ολνκαζία Art of Illusion Open FX Maxon 

Σηκή δηάζεζεο Γσξεάλ Γσξεάλ €2.072 

Σύπνο θώδηθα Αλνηρηνχ Αλνηρηνχ Κιεηζηνχ 

Σειεπηαία έθδνζε v3.0.2 - 2015 v2.4.13 R17- 2015 

Γιώζζα πξνγ/κνύ Java C C++ 

Λεηη. ζύζηεκα Windows, Mac OS X, 

Linux 

Windows Windows, Mac OS X, 

Amiga 

Πξνγξακκαηηζηήο Πίηεξ Ίζηκαλ ηνχαξη Φέξγθηνπζνλ Maxon Computer  
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4.3 Λνγνηερλία 

 

ηελ ηέρλε ηεο ινγνηερλίαο ε ζχλζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ. Ζ έλλνηα ηεο «επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ», ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε πνπ απνηειείηαη απφ ηελ πιεθηξνιφγεζε, ηε κνξθνπνίεζε 

(formatting) θαη ηελ επεμεξγαζία (editing) ελφο θεηκέλνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ εθηχπσζε ηνπ 

κέζσ ζπζθεπήο εθηππσηή ή ηελ εμαγσγή ηνπ ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ―.doc‖, ―.docx‖, ―.txt‖, ―.pdf‖ θ.α. Σα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ 

απνηεινχληαη απφ 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο: Text Editor θαη Word Processor.  

 

4.3.1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

Χο Text Editor νξίδνπκε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ απιψλ αξρείσλ, φπσο ην 

ζεκεησκαηάξην ηεο Microsoft κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε θεηκέλνπ. Χο Word 

Processor νξίδνπκε κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή έλα ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε 

ζθνπφ ηε κνξθνπνίεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εθηχπσζε εγγξάθσλ. Μεξηθά απφ απηά 

είλαη ηα: Microsoft Word, Word Perfect, Open Office, Easy Office θ.α. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Word Processor πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ην Text Editor είλαη 

πσο ην ινγηζκηθφ απηφ δηαζέηεη κεγαιχηεξν εχξνο εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, φπσο 

ζηνίρηζε, πίλαθεο, απηφκαηε δηφξζσζε, γξακκαηηθή θ.α., ελ αληηζέζεη κε ην πξφγξακκα Text 

Editor πνπ απνζεθεχεη απιά αξρεία θεηκέλνπ ρσξίο ηε δηάζεζε ηδηαίηεξσλ κνξθνπνηήζεσλ. 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Word Processor είλαη πσο κπνξεί λα απνζεθεχζεη έλα αξρείν 

ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην επεμεξγαζηεί αξγφηεξα, θαζψο θαη ε ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ.  

[8]
 

4.3.1.1 Literature & Latte Scrivener 

4.3.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

H Literature & Latte είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ θεηκέλνπ. Ηδξχζεθε ην 2006 

ζηελ Κνξλνπάιε ηεο Αγγιίαο, απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ απνηεινχκελε απφ ηνχο Κηζ, 
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Μπιάνπλη, Νηέηβηλη, Ηφα, Λη, Σδνχιηα, Σδέληθεξ, Σίρν φπνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηα 

επψλπκα ηνπο δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

 

«Σθνπόο ηεο Literature & Latte είλαη ε δεκηνπξγία ινγηζκηθώλ πνπ βνεζνύλ ζηελ δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία γξαθήο καθξνζθειώλ θεηκέλσλ». 

(από ην επίζεκν πξνθίι ηνπ πξνγξάκκαηνο Scrivener ζην Facebook) 

 

 

4.3.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Σν Scrivener δηαηέζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 κε ηελ έθδνζε v1.0.  Πιένλ 

απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ v2.7.0 γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac OS X 

θαη κε ηε v1.6.1 γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows. Έλαο εθ ησλ βαζηθψλ 

πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ Scrivener είλαη ν ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο, Κηζ Μπιάνπλη. 

 

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη νη: HTML, Multimarkdown θαη Fountain. Σν Scrivener είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη 

θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X. 

H Literature & Latte δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Scrivener κε 

θφζηνο 36, 34 €. 
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4.3.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Scrivener είλαη έλα πξφγξακκα νξγάλσζεο θαη ζπγγξαθήο ςεθηαθψλ θεηκέλσλ. Κχξηνο 

ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη γηα λα είλαη νκαδνπνηεκέλεο φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο φπσο έξεπλεο, ζεκεηψζεηο, θ.η.ι.  Έρεη ηδηαίηεξα εξγαιεία θαη κηθξνεθαξκνγέο 

εληφο πνπ ην ηνπνζεηεί ζε κηα μερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα απηνχ 

ηνπ ηχπνπ. 

 

    Δηθόλα 4.5 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Scrivener  

Δπηηξέπεη ζηνπο ζπγγξαθείο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ζχλζεζε θαη δηφξζσζε κεγάισλ θαη 

ζχλζεησλ εγγξάθσλ. Γηνξζψλεη θαη δνκεί ηδέεο, θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη ζπληάζζεη ηα 

ζπζηαηηθά θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ κεκνλσκέλα ή ζε πιαίζην. Υξεζηκνπνηείηαη απφ 

επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο ζπγγξαθείο, καζεηέο, θνηηεηέο, θαη γεληθά απφ νπνηνλδήπνηε 

πνπ εξγάδεηαη ζε δχζθνια θαη κεγάια έξγα γξαθήο.  Τπάξρεη δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα πνπ έρνπλ γξαθηεί, ζηηο ζεκεηψζεηο θαη ε δπλαηφηεηα έξεπλαο δηαθφξσλ 

πιηθψλ κε κεγάιε επθνιία. Δμάγεη ηα νινθιεξσκέλα έγγξαθα ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ 

Microsoft Word, .‖rtf‖, ―.pdf‖, ―.html‖ θ.ιπ. έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε θνηλνπνίεζε. 

 

4.3.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Literature & Latte ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην 
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δηαδίθηπν. 

 

4.3.1.2 Mariner Storymill 

4.3.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Mariner Software είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ βαζηζκέλσλ ζηελ ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ, κε. Ηδξχζεθε ην 1990 ζηελ Μηλεάπνιηο ηεο Μηλεζφηα ησλ Ζ.Π.Α απφ ηνλ Μάηθι 

Ρέη, ηνλ Μπηι Παξ θαη ηνλ Κφξετ Σδφλζνλ. 

 

«Η Mariner Software είλαη δεζκεπκέλε λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο πςειήο πνηόηεηαο 

ινγηζκηθά δεκηνπξγώληαο παξάιιεια έλα επράξηζην θαη παξαγσγηθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

Δίκαζηε επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ καο, θαζώο θαη 

αθνζησκέλνη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Αγσληδόκαζηε λα είκαζηε δίθαηνη εηιηθξηλείο, επγεληθνί 

θαη επαγγεικαηίεο ζε θάζε πηπρή ηεο επηρείξεζεο». 

(από ην επίζεκν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζην Facebook) 

 

4.3.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Κπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 2006 κε ηελ νλνκαζία Avenir θαη ηελ έθδνζε v1.0 φπνπ 

κεηέπεηηα κεηνλνκάζηεθε ζε Storymill. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε 

v4.0.5 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2011. Βαζηθφο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ Storymill 

είλαη ν Σνλη Ράλζνκ.  Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαπηπρζεί 

ην πξφγξακκα είλαη ε C++. Δίλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν 

γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X. 

 

Ζ Mariner Software δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Storymill, κε 

ηηο αθφινπζεο εθδνρέο: 

 Storymill download – απιφ download, κεθφζηνο $ 39.95 

 Storymill 5-pack– απνζηνιή πιηθήο εθδνρήο κε CD, κε θφζηνο $ 99.95 

 

Οη αλαβαζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θνζηνινγνχληαη επίζεο, σο εμήο: 

 Storymill upgrade – απιή αλαβάζκηζε, κε θφζηνο $ 19.95 
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 Storymill 5-pack upgrade – απνζηνιή πιηθήο εθδνρήο γηα αλαβάζκηζε, κε θφζηνο $ 

49.95 

 

4.3.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Υαξαθηεξίδεηαη γηα ηηο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη, ηελ νξγάλσζε αξρείσλ 

θεηκέλνπ θαη ηελ γξαθή απηψλ κέζα απφ έλα παξαγσγηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν 

Storymill είλαη εμαηξεηηθά επέιηθην αθνχ γηα θάζε ραξαθηήξα, ηνπνζεζία ή ζθελή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζρνιηαζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νζφλε γηα θαιχηεξε νξγάλσζε.  

 

Δηθόλα 4.6 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Storymill  

Τπάξρεη κεηξεηήο πξνφδνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ζηφρνπ 

γξαθήο πνπ έρεη νξηζηεί. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο ην «ρξνλνιφγην» ην 

νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ ζθελψλ θαη ε ιεηηνπξγία «πξνβνιήο 

ρξνλνινγίνπ» κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ.  

 

4.3.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

H απάληεζε ηεο Mariner ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ 

ήηαλ αξλεηηθή. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 
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4.3.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Τα δχν ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ δηαζέηνπλ έλα επηπιένλ νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ 

ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή γξαθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Microsoft 

Word. 

 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ εμππεξεηεί ηνπο απεπζπλφκελνπο ρξήζηεο είλαη ε χπαξμε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Σν ρξνλνδηάγξακκα πνπ παξέρεη ην Storymill είλαη πην πξνζβάζηκν 

ιεηηνπξγηθά ζπγθξηηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ παξέρεη ην Scrivener, ην νπνίν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη λα γίλεη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεκεηψζεσλ, πξάγκα πνπ 

απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν πεξηήγεζεο κέζα ζην πξφγξακκα.  

 

Σν Scrivener δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία FullScreen Mode ε νπνία δηαθέξεη απφ κηα νπνηαδήπνηε 

άιιε κεγέζπλζε παξαζχξνπ. ηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο δηεπαθήο γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα πνπ ζπκίδεη πνιχ ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία γξαθήο ελφο βηβιίνπ, αιιά θαη γηα 

λα απνκνλψζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αληηπεξηζπαζκνί. Σν 

Storymill παξέρεη επηινγέο πιήξνπο νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο: ηνπνζεζίαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην θείκελν, ραξαθηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνξία θ.α. Ζ ηζρχο ηνπ Storymill είλαη ε δηακφξθσζε θαη ε νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο 

ηζηνξίαο , ελψ ηνπ Scrivener είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε έξεπλα. 
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4.3.1.4 Παξεκθεξή Λνγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 4.5 παξνπζηάδνληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε ηα Scrivener θαη ην Storymill. 

 

Πίνακασ 4.5 Παρεμφερή λογιςμικά με ην Scrivener θη ην Storymill 

Όλνκα WriteItNow 5 WriteWay Pro Power Structure StoryWeaver 

Σηκή δηάζεζεο 61,50 € 35,20 € 87,90 € 26,50 € 

Κώδηθαο αλάπηπμεο Κιεηζηνχ Κιεηζηνχ Κιεηζηνχ Κιεηζηνχ 

Σειεπηαία έθδνζε v.5 v.1.9.4 Power Structure v.3.0 

Γιώζζα πξν/κνύ C++ C++ C++ C++ 

Λεηη. ζύζηεκα Windows, Mac OS X Windows Windows, Mac OS 

X 

Windows, Mac OS 

X 

Πξνγξακκαηηζηήο Ravenshead Services John Haack ScriptPerfection 

Enterprises 

Melanie A. Phillips 

 

4.4 Εσγξαθηθή 

 

Γηα ηηο ηέρλεο ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο θσηνγξαθίαο, ε παξαγσγή θαιιηηερληθνχ έξγνπ 

γίλεηαη κε πξνγξάκκαηα ηχπνπ Computer Generated Imagery (C.G.I.) ή Image Editing 

Software. 

 

4.4.1 C.G.I ινγηζκηθά θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σα CGI παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ εηθφλσλ ζε έλα ππνινγηζηή.  Σα 

γξαθηθά πνπ ηα CGI ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίδνληαη ζε δπν ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο, ζηα 

Vector Graphics θαη ζηα Raster ή Bitmap Graphics. Σα Vector γξαθηθά απνδίδνπλ κηα εηθφλα 

θάλνληαο ρξήζε καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ, πνπ πεξηγξάθνπλ επζείεο, θακπχιεο, ρξψκαηα θ.α.  

Σα Raster γξαθηθά απνδίδνπλ ηελ εηθφλα κε ηελ ρξήζε ρξσκαηηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ, πνπ γηα 

ην θάζε έλα πξνυπάξρεη κηα νξηζκέλε δπαδηθή ηηκή γηα ηελ θάζε απφρξσζε.  

 

Πνιιά πξνγξάκκαηα γξαθηθψλ θάλνπλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν ηερληθψλ, δειαδή θαη Raster 
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θαη Vector. Παξ' φια απηά ζηε ρξήζε ηνπο, ελψ ε ζπλεπαγσγή απφ Vector ζε Raster είλαη 

εχθνιε, ην αληίζηξνθν είλαη πην δχζθνιν λα ζπκβεί. ε κηα γεληθή παξαηήξεζε ηα 

πξνγξάκκαηα ηχπνπ Raster έρνπλ πην δσγξαθηθή ινγηθή ζην απνηέιεζκα ηεο εηθνληθήο ηνπο 

ζχλζεζεο. Αληηζέησο ηα Vector εμππεξεηνχλ πην πνιχ ην θσηνγξαθηθφ θαη γξαθηζηηθφ θνηλφ. 

Αλ θαη βέβαηα θάπνηα απφ ηα αθφινπζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη ηηο δπν κνξθέο 

ηέρλεο.[9] 

4.4.1.1 Corel Painter 

4.4.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Corel Corporation είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ γξαθηζηηθήο θαη δσγξαθηθήο 

ηέρλεο. Ηδξχζεθε ην 1985 ζηελ Οηάβα ηνπ Καλαδά απφ ηνλ Μάηθι Κφνππιαλη. 

 

«H Corel Corporation ζηνρεύεη ζην λα δώζεη ζηνπο αλζξώπνπο ηελ πην γξήγνξε δίνδν ζε 

ζπνπδαία απνηειέζκαηα». 

(από ην επίζεκν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζην Facebook) 

 

4.4.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ηνηρεία 

 

Σν Painter αλαπηχρηεθε αξρηθά ην 1991 κε ηελ έθδνζε v1.0 απνθιεηζηηθά γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Macintosh. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε κε ηίηιν Painter 

2016 θαη θπθινθφξεζε ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016. Αλαπηχρζεθε κε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. Βαζηθνί πξνγξακκαηηζηέο ηνπ είλαη νη Μαξθ Είκκεξ θαη Σνκ Υέηδεο. 

Σν Painter είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο 

ηζηνζειίδαο ην Corel Painter 2016 ζηηο αθφινπζεο εθδνρέο: 

 

 Full Pack, πιήξε έθδνζε, κε θφζηνο 401.95 € 

 Upgrade, αλαβάζκηζε πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ, κε θφζηνο 207.95 € 
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4.4.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Corel Painter είλαη έλα ινγηζκηθφ ςεθηαθήο ηέρλεο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα  κηκεζεί 

φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρέδην, ηε δσγξαθηθή θαη ηελ ραξαθηηθή. Σν Painter πεξηέρεη κηα 

πνηθηιία απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα πηλέια θαη πθέο ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε ην είδνο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη ζε έλαλ αιεζηλφ θακβά. 

 

Γηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ζην ηζηνξηθφ ρξήζεο ησλ πηλέισλ πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα απφ παξαδνζηαθά πιηθά θαη 

εξγαιεία θαιιηηερλψλ. Με ηε βνήζεηα κηαο γξαθηθήο ηακπιέηαο ή ελφο πνληηθηνχ 

ππνινγηζηή, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη κε θπζηθφ ηξφπν δσγξαθηθά έξγα κε 

πιηθά φπσο ιάδη, ρξψκα, κνιχβη, θάξβνπλν θ.α. . Τπάξρνπλ επίζεο θαη κε παξαδνζηαθά 

κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο εχθακπηνη ζσιήλεο, παξακνξθψζεηο θαη 

δηάθνξα άιια, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο θαιιηηέρλεο λα εθαξκφδνπλ ιηγφηεξν ζπκβαηηθά 

  Δηθόλα 4.7 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Corel   
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ζηνηρεία ζε κηα εηθφλα. 

 

Σν Painter κηκείηαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ δσγξαθηθήο φπσο 

καξθαδφξνπο, ιαδνκπνγηέο, αεξνγξάθν, θάξβνπλν θαη δηάθνξα άιια πιηθά πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο. Οη βνχξηζεο δσγξαθηθήο είλαη πνιχ επαίζζεηεο θαη 

είλαη πνιχ εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ γξακκέο, αθνχ ππάξρεη πνηθηιία ζην βάξνο θαη ζην 

πάρνο κε παξφκνην ζρεδηαζκφ φπσο κε έλα πξαγκαηηθφ κνιχβη. Οπνηαδήπνηε βνχξηζα 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, επηηξέπνληαο ζηνλ θαιιηηέρλε λα αιιάμεη ην κέγεζνο θαη ηελ 

αδηαθάλεηα (transparency) πνιχ εχθνια θαη επίζεο κπνξεί λα ην απνζεθεχζεη ζε έλα πίλαθα 

νπνχ ζα έρεη ηα αγαπεκέλα ηνπ, έηζη ψζηε λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε φπνηε εθείλνο επηζπκεί.  

 

4.4.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

H απάληεζε ηεο Corel ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ 

ήηαλ αξλεηηθή. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

4.4.1.2 Autodesk Sketchbook 

4.4.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Τα δηνηθεηηθά ζηνηρεία ηεο Autodesk παξαηίζεληαη ζην άλσζη ηκήκα ηεο Γιππηηθήο γηα ην 

Autodesk Mudbox. 

4.4.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Σν SketchBook δηαηέζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 κε ηελ έθδνζε 2.0 γηα 

Windows θαη Mac ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε 

v7.1.1 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2015.   Σα νλφκαηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαζψο θαη 

ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Sketchbook δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί, 

αιιά ηα εχζεκα δίλνληαη γεληθψο ζηελ «πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηεο Autodesk». 

Δίλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows θαη Mac OS X. 
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Ζ Autodesk δηαζέηεη ην Sketchbook κε κνξθή ζπλδξνκήο, ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ζε 3 εθδνρέο: 

 

 Autodesk Sketchbook Free: δσξεάλ download εθδνρήο, κε ιηγφηεξεο εξγαιεηνζήθεο 

θαη παξνρέο 

 Autodesk Sketchbook Pro: κεληαία ζπλδξνκή, κε θφζηνο $ 4.99/κήλα. 

 AutodeskSketchbookPro: εηήζηα ζπλδξνκή, κε θφζηνο $ 29.99/έηνο. 

 

4.4.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Sketchbook είλαη εθαξκνγή δσγξαθηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ε νπνία δηαζέηεη εχρξεζηα 

εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο, εηθνλνγξάθνπο θαη 

ζρεδηαζηέο. Παξέρεη παιέηεο κε πνιιά κνιχβηα θαη ζηπιφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα απιφ 

πεξηβάιινλ πινήγεζεο. 

 

   Δηθόλα 4.8 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Sketchbook 

Σν Sketchbook πξνζνκνηψλεη ξεαιηζηηθά ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ γίλεηαη ζε ραξηί, κε ιεηηνπξγίεο 

πνπ έρνπλ πςειή πνηφηεηα ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο γξακκήο θαη ηελ επαηζζεζία πίεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο πεξηέρεη εξγαιεία «νδεγνχο» γηα ηελ ζρεδίαζε 

επζεηψλ, θχθισλ θαη νβάι ζρεκάησλ. 
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4.4.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ εηαηξεία Autodesk παξαηίζεληαη ζην άλσζη θεθάιαην ηεο 

γιππηηθήο γηα ην Autodesk Mudbox. 

 

4.4.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Σα δχν ινγηζκηθά αληαπνθξίλνληαη θνηλά ζηελ δσγξαθηθή δηαδηθαζία,, έρνληαο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξήζηε. Σν Corel Painter ραξαθηεξίδεηαη απφ ην απιφ 

πεξηβάιινλ ηνπ, ην νπνίν θαζηζηά εχθνιε ηελ πινήγεζε γηα ηνπο δχζθνια κπεκέλνπο ζην 

αληηθείκελν ηεο δσγξαθηθήο. Αληηζέησο ην Sketchbook ζπγθξηηηθά κε ην Corel δηαζέηεη πην 

δπζλφεην πεξηβάιινλ πινήγεζεο γηα λένπο ρξήζηεο. Σν Painter κε βάζε ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη, δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία πηλέισλ θαη ρξσκαηηθψλ πθψλ, αληίζεηα κε ην 

Sketchbook πνπ απιψο δηαζέηεη επηινγέο γηα δεκηνπξγία  

 

ρξψκαηνο κε ζηπι λεξνκπνγηάο ή ιαδνκπνγηάο. Σν Sketchbook παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο ηεο εξγαιεηνζήθεο νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη επειημία ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε κέζα ζην πξφγξακκα. 

Σν Sketchbook έρεη πιήξσο αληαπνθξίζηκε επαηζζεζία πίεζεο ζηελ ρξήζε ηεο  γξαθηθήο 

ηακπιέηαο πξάγκα πνπ θαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ αθφκα πην ξεαιηζηηθφ. Σν Sketchbook Pro 

έρεη ηελ ρξήζηκε ιεηηνπξγία ησλ ―νδεγψλ‖ ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ, πξάγκα πνπ θάλεη ην 

Corel Painter λα πζηεξεί. 
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4.4.1.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 4.6 παξνπζηάδνληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε ην Sketchbookθαη ην Painter. 

 

Πίλαθαο 4.6 Παξεκθεξή ινγηζκηθά κε Sketchbook θαη ην Painter 

Ολνκαζία XaraPhoto & Graphic 

Designer 

Art Rage Pencil2D 

Σηκή δηάζεζεο 70 € 45 € Γσξεάλ 

Σύπνο θώδηθα Κιεηζηνχ Κιεηζηνχ Αλνηρηνχ 

Σειεπηαία έθδνζε V11- 2015 4.5- 2014 0.5.4 beta - 2013 

Γιώζζα πξν/κνύ C++ C++ C++ 

Λεηη. ζύζηεκα Windows, Mac OS X Windows, Mac OS X, 

iOS 

Windows, Mac OS X, 

Linux 

Πξνγξακκαηηζηέο Xara Group Ltd. Ambient Design Ltd. Matt Chang 

 

4.5 Φσηνγξαθία 

 

Σα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θσηνγξαθίαο απνηεινχλ ππνθαηεγνξία ηεο «νηθνγέλεηαο» 

ινγηζκηθψλ C.G.I πνπ αλαιχζεθαλ ζην άλσζη ηκήκα ηεο Εσγξαθηθήο. 

 

4.5.1 Adobe Lightroom 

4.5.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

H Adobe Systems είλαη κηα εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ πξντφλησλ κε έδξα ηελ 

Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α. Ηδξχζεθε ην 1982 απφ ηνπο Σδσλ Γνπφξλνθ θαη Σζαξιο Γνπέζθε. 
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«Απνζηνιή καο είλαη λα κεηαθηλήζνπκε ην δηαδίθηπν πξνο ηα εκπξόο θαη λα δώζνπκε ζηνπο 

web designers θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηα θαιπηέξα εξγαιεία θαη ηηο θαιύηεξεο ππεξεζίεο 

ζηνλ θόζκν». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 

 

4.5.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ξεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1999 απφ ηνλ Μαξθ Υάκπνπξγθ, ζρεδηαζηή 

ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηνπ Photoshop, κέζσ ελφο λένπ project πνπ μεθίλεζε κε ηίηιν 

Shadowland. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Lightroom θπθινθφξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 κε ηίηιν 

«Photoshop Lightroom», πνπ ήηαλ δηαζέζηκν κφλν γηα Macintosh ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ v6.5.1 πνπ θπθινθφξεζε 

ηνλ Μάην ηνπ 2016. 

 

Σα νλφκαηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί, αιιά ηα 

εχζεκα δίλνληαη ζηελ «πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηεο Adobe».   

Οη βαζηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε C++ θαη ε Lua. 

Σν Lightroom είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X.   

 

Ζ Adobe δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Lightroom ζε κηα κφλν 

εθδνρή, κε θφζηνο $149.99 

. 
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4.5.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Lightroom είλαη ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο, αιιά θπξίσο νξγάλσζεο θαη 

θαηαινγνγξάθεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ εηθφλσλ.   

 

 

    Δηθόλα 4.9 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Lightroom  

Υξεζηκεχεη θπξίσο γηα εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο πνπ ζέινπλ λα 

νξγαλψζνπλ ηνλ ςεθηαθφ-εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

επεμεξγαζία εηθφλσλ ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ην πεξηερφκελν ηεο απζεληηθήο εηθφλαο πνπ 

εηζήρζε ζην πξφγξακκα. Γηαζέηεη ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο κέζσ δεκηνπξγίαο βηβιηνζεθψλ κε 

ρξήζε παξαγφλησλ, φπσο ηελ αμηνιφγεζε αξρείσλ εηθφλσλ, ηαμηλφκεζε κε βάζε ηα 

κεηαδεδνκέλα θ.ά. 
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4.5.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 5.1παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ Adobe. 

 

Πίλαθαο 5.1 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Adobe 

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα $) 

'Δηνο 2013 2014 2015 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 289.99 268.4 629.55 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 3046 3112.3 3148.1 

Καζαξά θέξδε αλά κεηνρή 0.58 0.54 1.26 

 

4.5.2 ACDSee Pro 

4.5.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ ACD Systems International Inc. είλαη κηα εηαηξεία επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εηθφλαο. 

Ηδξχζεθε ην 1993 ζην Σέμαο απφ ηνλ Νηαγθ Βάληεθεξρνβ.  

 

«Ο Νηαγθ Βάληεθεξρνβ πξνέβιεπε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ζύγθιηζεο κεηαμύ αλαινγηθώλ θαη 

ςεθηαθώλ πιεξνθνξηώλ θαη έηζη θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη επηά παηέληεο θαη εθαηνκκύξηα 

πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από όιν ηνλ θόζκν κέρξη θαη ζήκεξα». 

(από ην επίζεκν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζην Facebook) 

 

4.5.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θπθινθφξεζε ην 2006 κε ηελ νλνκαζία ACDSee. Οη πην 

πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ACDSee 19.2 (build 492), ACDSee Pro 9.2 

(build 528) θαη ACDSee Ultimate 9.2 (build 656) πνπ θπθινθφξεζαλ ηνλ Μάην ηνπ 2016. 

Βαζηθνί πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγψλ ACDSee είλαη νη Νηέηβηλη Υνχπεξ, Σδνλ Μαθ 
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Έβαλ θαη ν Νειο Άλβηθ. 

 

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο είλαη ε C++. 

Σν πξφγξακκα είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, Mac OS X θαζψο θαη γηα Mountain Lion. Σν ACDSee 

είλαη δηαζέζηκν πξνο αγνξά ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ACDSee Systems, 

κε ηηο αθφινπζεο εθδφζεηο: 

 

 ACDSee 19 – Γηαζέηεη θπξίσο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο 

θσηνγξαθηψλ, κε θφζηνο $ 59.99 

 ACDSee Pro 9 – Γηαζέηεη ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο 

θσηνγξαθηψλ, θαζψο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ ζηνρεχνληαο ζε ρξήζηεο πνπ είλαη 

εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνη, κε θφζηνο $ 99.99 

 ACDSee Ultimate 9 - Γηαζέηεη  ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο 

θσηνγξαθηψλ, θαζψο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ ζηνρεχνληαο ζε ρξήζηεο πνπ είλαη 

εξαζηηέρλεο, επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνη, γξαθίζηεο θαη θαιιηηέρλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά εξγαιεία, κε θφζηνο $ 149.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Η ηέτνη ζηον διαδικησακό κόζμο και η επιτειρημαηική ηης δραζηηριόηηηα» 

 

53 

 

4.5.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ACDSee απνηειεί πξφγξακκα πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο εηθφλσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο. Πξνζθέξεη κηα νξγαλσκέλε βάζε δεδνκέλσλ 

γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ εηθφλαο πνπ επεμεξγάδεηαη ν ρξήζηεο.  

ηελ ηζηνξηθή ηνπ βάζε ην ACDSee ππήξμε θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα πξφγξακκα πξνβνιήο 

θαη νξγάλσζεο αξρείσλ εηθφλσλ.  

 

    Δηθόλα 4.10 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ACDSee  

Χζηφζν ε αλψηεξε έθδνζε ηνπ ACDSee Ultimate παξέρεη ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο 

θσηνγξαθηψλ, πιένλ κε ηθαλφηεηεο πξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο ζε ιεηηνπξγίεο εξγαιείσλ 

φπσο θσηεηλφηεηα, ζθηάζεηο, απφρξσζε, αδηαθάλεηα, θ.ά. 
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4.5.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 5.2 παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ACDSee Systems γηα ηελ πεξίνδν 

2013 – 2015. 

 

Πίλαθαο5.2  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ACDSee 

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο(ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα $) 

Έηνο 2013 2014 2015 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 563.41 530.25 505.6 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 301.18 306.08 301.18 

Βαζηθά θαζαξά θέξδε/κεηνρή 0.54 0.38 0.06 

 

4.5.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Σα δχν πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.  

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζπγθξίλνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ACDSee Ultimate 

κε ην Adobe Photoshop Lightroom. 

 

Σν ACDSee έρεη γξήγνξε θαη απηφκαηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

εηθφλσλ απζεληηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αληηζέησο ην Lightroom είλαη πην αξγφ θαη απαηηεί ηελ 

εηζαγσγή κε ρεηξνθίλεην ηξφπν απφ επηινγέο ηεο γξακκήο κελνχ. 

Σν ACDSee έρεη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πινήγεζεο δίλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ drag and drop 

αξρείσλ κέζα ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη εηδνπνηεί γηα επαλαιακβαλφκελα αξρεία εηθφλσλ 

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη πνηα ζέιεη λα θξαηήζεη απφ ην πιήζνο 

ηνπο. 

Σν Lightroom έρεη θαιή αλάιπζε ζηελ παξαγσγή ηεο απζεληηθήο εηθφλαο πνπ έρεη εηζαρζεί 

ζην πξφγξακκα, αληίζεηα κε ην ACDSee πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη πνηνηηθά ζηνλ ίδην βαζκφ. 

Σν ACDSee επηθεληξψλεη πην πνιχ ζηελ επηηάρπλζε ηεο εξγαζηαθήο ξνήο ηνπ ρξήζηε 

παξέρνληαο έλα πεξηβάιινλ δηεπαθήο ζρεηηθά δπζλφεην, αιιά αξθεηά πξαθηηθφ θαη 
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απνηειεζκαηηθφ θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη εχθνια θαξηέιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πεδψληαο απφ ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο, ζε πξνβνιήο, επεμεξγαζίαο θ.α. 

Οη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηψλ ζην Lightroom είλαη πην πξνεγκέλεο 

πξνγξακκαηηζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ην ACDSee, φπσο θαη κε πεξηζζφηεξεο πξνζαξκνζηηθέο 

επηινγέο ζε βάζνο, ρξψκα, αληίζεζε ζηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο. 

 

4.5.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε απηά πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα. 

 

Πίλαθαο 5.3Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

Όλνκα Picasa Photoscape SerifPhoto Plus 

Σηκή δηάζεζεο Γσξεάλ Γσξεάλ 103,52€ 

Σειεπηαία έθδνζε V 3.9 - 2015 V 3.7- 2014 X8- 2015 

Kώδηθαο αλάπηπμεο Αλνηρηνχ θψδηθα Αλνηρηνχ θψδηθα Κιεηζηνχ θψδηθα 

Γιώζζα πξν/κνύ C++ C++ C++ 

Λεηη. ζύζηεκα Windows, Mac OS X Windows, Mac OS X Windows 

Πξνγξακκαηηζηήο Google MOOI tech Serif 
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4.6 Κηλεκαηνγξάθνο 

 

ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ε παξαγσγή έξγνπ γίλεηαη κε ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 

ήρνπ ζε επίπεδν κεηά-παξαγσγήο (Post-Production). Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνινπζνχλ ηελ 

ινγηθή ηνπ κνληάδ κε-γξακκηθήο επεμεξγαζίαο, κέζα απφ ζπζηήκαηα θαη αιιά 

πξνγξάκκαηα. 

Ζ ινγηθή ηνπο δελ πεξηέρεη ηελ απηνχζηα δεκηνπξγία κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ζθελήο 

θαηεπζείαλ απφ ηνλ ππνινγηζηή αιιά ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

ζθελψλ απφ θάκεξεο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξμεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
[10]

 

 

4.6.1 Λνγηζκηθά κε-γξακκηθήο επεμεξγαζίαο βίληεν θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

ια ηα πξνγξάκκαηα κε γξακκηθήο ινγηθήο βαζίδνληαη πάλσ ζε κηα γξακκή 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο νπνχ εθεί πξνζηίζεληαη φιεο νη βηληενζθνπήζεηο. Ζ εξγαιεηνζήθε ηνπο 

πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο δηεξγαζίεο θνπήο, ξαςίκαηνο, νξγάλσζεο, επεμεξγαζίαο ρξψκαηνο 

θαη εθέ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ κνληάδ κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή ηεο ηαηλίαο ζε έλα κεγάιν εχξνο ηχπνπ 

αξρείσλ. 

4.6.1.1 Apple Final Cut Pro 

4.6.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

H Apple είλαη εηαηξεία παξαγσγήο ηερλνινγηψλ πνιπεζληθνχ επηπέδνπ. Ηδξχζεθε ην 1976 ζην 

Κνππεξηίλν ηεο Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α, απφ ηνπο ηεβ Σδνκπο, ηεβ Βφζληαθ θαη Ρφλαιλη 

Γνπέηλ σο Apple Computers Inc, γηα λα αιιάμεη νλνκαζία ην 2007 ζε Apple Inc. 

 

«Η Apple ζρεδηάδεη Mac, ηνπο θαιύηεξνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ζηνλ θόζκνο, καδί κε ην 

OS X iLife, iWork θαη επαγγεικαηηθήο θύζεο ινγηζκηθά. Η Apple είλαη ε πξσηνπόξα ζηελ 

επαλάζηαζε ηεο ςεθηαθήο κνπζηθήο κε ηα iPod θαη ηεο online ππεξεζίεο iTunes.  Η Apple έρεη 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ θόζκν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην επαλαζηαηηθό iPhone θαη ην App 

Store, θαη πξνζδηνξίδεη ην κέιινλ ηεο κέζσλ θηλεηήο θαη ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ κε ην iPad». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 
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4.6.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Σν ινγηζκηθφ αξρηθά νλνκαδφηαλ Key Grip θαη ην 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε FinalCut.  Σν 

1999 ε Apple εηζήγαγε ην Final Cut ππνζηεξίδνληαο FireWire/ DV, φπνπ firewire ζεσξείηαη 

έλαο ζεηξηαθφο δίαπινο γηα ςεθηαθφ ήρν θαη βίληεν. Πιένλ θάζε ζχγρξνλε ςεθηαθή 

βηληενθάκεξα ππνζηεξίδεη FireWire απφ ην 1995 φπσο θαη θάζε είδνπο θνξεηφο ππνινγηζηήο.  

Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε v10.2.3 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2016. 

 

Σα νλφκαηα ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ Final Cut δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί αιιά ηα 

εχζεκα έρνπλ δνζεί ζηελ «πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηεο Apple Inc.» 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ πξσηφθνιια θαη 

εξγαιεία κε ηίηιν Cocoa. Σν Final Cut είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη 

δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Μac OSX 10.10.4(64-bit)  Ζ Apple δηαζέηεη ζην 

θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Final Cut ζηελ εθδνρή «Final Cut Pro», κε 

θφζηνο $ 300. 
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4.6.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Δίλαη ινγηζκηθφ κε γξακκηθνχ κνληάδ ην νπνίν ππνζηεξίδεη πνιιά δηαθνξεηηθά αξρεία πνπ 

κπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ κε δηαθφξσλ εηδψλ αξρεία βίληεν θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 

θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη επαγγεικαηίεο κνληέξ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο είηε 

νινθιήξνπ απνζπάζκαηνο είηε κέξνπο απηνχ. 

 

    Δηθόλα 4.11  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Final Cut  

Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ινγηζκηθνχ ππάξρεη ε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία αλαιχεη 

γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ή ηζνξξνπίαο ρξσκάησλ.  Σν ινγηζκηθφ δηαζέηεη κηα 

ζεηξά απφ εληππσζηαθέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αξρείνπ, φπσο θηιηξάξηζκα θαη 

δηφξζσζε ρξσκάησλ, απηφκαηε δηφξζσζε θάπνηνπ βνπεηνχ/ζνξχβνπ, επεμεξγαζία ήρνπ 

αθνχ δηαζέηεη έλα κεγάιν πιήζνο απφ ερεηηθά εθέ θ.α. 
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4.6.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 5.4 παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Appleγηα ηελ πεξίνδν 2012 -2014. 

 

Πίλαθαο 5.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Apple 

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα $) 

Έηνο 2012 2013 2014 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 41,73 37,04 39,51 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 13,42 15,31 18,03 

Βαζηθά θαζαξά θέξδε αλά κεηνρή 6,38 5,72 6,49 

4.6.1.2 Avid Media Composer 

4.6.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Avid Technology Inc. είλαη κηα εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ήρνπ 

θαη βίληεν, ζπγθεθξηκέλα ςεθηαθά κε γξακκηθνχ κνληάδ ζπζηήκαηα, θαη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο. Ηδξχζεθε ην 1987 ζηελ Μαζαρνπζέηε ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηνλ Μπηι 

Γνπφξλεξ. 

 

«Η απνζηνιή καο είλαη λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο θιάδνπο πνπ δεκηνπξγνύλ, δηαρεηξίδνληαη θαη 

θηλνύλ ηα media. Η ζηξαηεγηθή καο απνηειείηαη από 4 βαζηθά ζηνηρεία: λα ζπλερίζνπκε λα 

πξνζθέξνπκε ηα θαιύηεξνπ είδνπο πξντόληα ζε επαγγεικαηίεο δεκηνπξγνύο ζηελ αγνξά ηεο 

εηθόλαο θαη ηνπ ήρνπ, λα παξαδίδνπκε κηα απξόζθνπηα νινθιεξσκέλε εξγαζηαθή ξνή γηα ηνπο 

πειάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε πνιιαπιέο εηδηθόηεηεο ζπζηεκάησλ/κέζσλ ελεκέξσζεο, λα 

ππνζηεξίδνπκε αλνηρηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηα κεηαδεδνκέλα θαη ηηο 

δηεπαθέο εθαξκνγώλ πξνγξακκάησλ θαη λα παξαδίδνπκε άξηζηε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο, ζε 

ππεξεζίεο, ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε». 

(Τξίηε θαη ηέηαξηε ζειίδα από εηήζηα έθζεζε εηαηξείαο γηα ην  έηνο 2005) 

 

Σα πξντφληα ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ βίληεν γηα ηε 

δεκηνπξγία ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ εθπνκπψλ θαη δηαθεκίζεσλ. 
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4.6.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ Avid/1 θπθινθφξεζε ην 1989 απνθιεηζηηθά γηα 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Macintosh. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε 

v8.5 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη 

Mac OS X. Βαζηθνί πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Media Composer είλαη νη Μπηι Γνπφξλεξ, Έξηθ 

Πίηεξο, Σδν Ράηο, Πάηξηθ Ο'Κφλνξ, Σνκ Οράληαλ θαη Μάηθι Φίιηπο. Σν πξφγξακκα 

αλαπηχρζεθε κε γιψζζα C++. 

 

Σν Media Composer είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Mac OS X. Ζ Avid δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο 

επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Media Composer, κε θφζηνο $ 1.299. 

4.6.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Media Composer είλαη έλα επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο βίληεν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο. Βαζηθή 

ιεηηνπξγία πνπ θαηέρεη είλαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο αθήγεζεο κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ 

εξγαιείσλ. 

 

Έρεη σο ζεηηθφ ηελ 

άκεζε εξγαζία ζε 

πήγεο πςειήο 

αλάιπζεο βίληεν κε 

πιήξε δεκηνπξγηθφ 

έιεγρν ηεο εηθφλαο, 

πξνζζήθεο νπηηθψλ 

εθέ, πξνζαξκνγήο 

ρξσκάησλ, 

επεμεξγαζίαο ήρνπ 

θαζψο θαη πξφζζεζεο 

πξνθαζνξηζκέλσλ 

ερεηηθψλ εθέ. Έρεη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζε αξρεία δηάθνξσλ κνξθψλ φπσο XDCAM, QuickTime, AVCHD θ.ά. 

  Δηθόλα 4.12 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Media Composer 
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κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

Σν πξφγξακκα δηαζέηεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζην νπνίν ν παξάγνληαο ν 

«ρξφλνο» κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επξχηαηα πιαίζηα,, ζέηνληαο ηηο κνλάδεο ηνπ ζε ζεκείν πνπ 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηα δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

 

4.6.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο Avid γηα ηελ πεξίνδν 

2013 – 2015. 

 

Πίλαθαο 5.5 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Avid 

πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε εθαηνκκύξηα δνιάξηα $) 

Έηνο 2013 2014 2015 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 21,15 14,73 2,48 

πλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 314.74 306.08 301.18 

Βαζηθάθαζαξά θέξδε/κεηνρή 0,54 0,38 0,06 

 

4.6.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Σα δχν πξνγξάκκαηα κε-γξακκηθήο επεμεξγαζίαο θαηέρνπλ κηα θαιή ζέζε ζηνλ θιάδν ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ κνληάδ, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ.Σν Media Composer πξνζθέξεη 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο εξγαζίαο ελψ ην Final Cut Pro ιεηηνπξγεί κφλν ζε πιηθφ ηεο Apple. 

Οη ρξήζηεο ηνπ Final Cut Pro κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε 

ππνινγηζηή Mac, αιιά ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο πξνζηάδεη σο πξναπαηηνχκελε ηελ αγνξά 

άδεηαο γηα λα θαιχςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

Αληίζεηα ην Media Composer κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε Mac ή Windows 

ππνινγηζηή, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο. Σν Media 

Composer είλαη αλψηεξν ζηελ πξνζαξκνγή ρξσκάησλ ηεο εηθφλαο ηνπ βίληεν, θαζψο παξέρεη 
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ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο άζπξνπ θαη καχξνπ κε ηελ επηινγή κηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαζέηνληαο κία παιέηα ρξσκάησλ ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη πξνζέγγηζε 

ζηελ αθξηβή απφρξσζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί. 

 

Αληίζεηα ην Final Cut Pro παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ αιιαγήο ησλ ρξσκάησλ ζε 

ηξείο ηχπνπο ρξσκάησλ θάλνληαο έηζη εθηθηή ηελ αιιαγή ελφο ρξψκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεη 

ηα άιια. Σν Media Composer έρεη πεξίπινθν πεξηβάιινλ πεξηήγεζεο, αιιά απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ηελ πξνζζήθε ησλ εθέ ην Media 

Composer εμ' νξηζκνχ δηαζέηεη  πξνθαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο επηινγέο ηνπ, κε 

επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα κπνξέζεη λα ηα πξνζαξκφζεη θαηά ηελ αξέζθεηα ηνπ. ε 

αληίζεζε κε  ην Final Cut Pro ην νπνίν παξέρεη πνηθηιία ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ρξεζηηθή ζχγρπζε. 

4.6.1.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 5.6 παξαηίζεληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε απηά πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

 

Πίλαθαο 5.6 Παξεκθεξή ινγηζκηθά κε Media Composer θαη Final Cut Pro 

Ονομαςία OpenShot VirtualDub Sony VegasPro 

Σιμή διάθεςησ Δωρεάν Δωρεάν $599,95 

Κώδικασ ανάπτυξησ Ανοιχτού Ανοιχτού Ανοιχτού 

Σελευταία έκδοςη v2.0.7 v1.10.4 v13.0 

Γλώςςα προ/μού Python Assembly, C++ Visual C 

Λειτ. ςύςτημα Linux, Windows, Mac OS X Windows Windows 7 

Προγραμματιςτέσ Τζον Τόμας, Ά. Φιντς, Έ. Μακόλ Άβερι Λι Sony Creative Software 
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4.7 Μνπζηθή 

 

ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο, ε παξαγσγή κνπζηθνχ έξγνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηχπνπ Digital Audio Workstation (D.A.W.) 

 

4.7.1 Digital Audio Workstation ινγηζκηθά θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

 Χο DAW κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηα ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 

ερνγξάθεζε, επεμεξγαζία, αλαπαξαγσγή θαη νξγάλσζε ςεθηαθψλ αξρείσλ ήρνπ. 

Σα DAW κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο hardware, κε ηελ ινγηθή ζχλδεζεο αλαινγηθψλ 

νξγάλσλ κε ην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή. Σα DAW ινγηζκηθά ςεθηνπνηνχλ ηνλ ήρν ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αλαινγηθψλ νξγάλσλ κε ην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή, εηζάγνληαο ην 

αλαινγηθφ ζήκα κε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ (θαισδίσλ, θαξηψλ ήρνπ, 

κηθξνθψλσλ θ.α.). Δπίζεο παξέρνπλ πξνζαξκνζκέλνπο ςεθηαθνχο πξνζνκνησηέο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα αλαπαξαγσγή θαη ερνγξάθεζε 

ήρσλ. 

 

Αλ θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ DAW δηαθξίλεηαη θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε κνπζηθψλ 

παξαγσγψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ θηλεκαηνγξαθηθνχο κνληέξ θαη αλζξψπνπο ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ ζηλεκά γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα πνπ θαιχπηνπλ κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. Σα ιεγφκελα DAWs, είλαη κηα πξνζνκνίσζε αλαινγηθνχ 

πνιπθάλαινπ ζπζηήκαηνο ήρνπ-ερνγξάθεζεο.  

 

Αλ θαη ην πεξηβάιινλ πινήγεζεο ηνπ κπνξεί λα δηαθέξεη ζε θάζε DAW, φια ηα ινγηζκηθά 

δηαζέηνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηινγέο ειέγρνπ πνπ έρεη κηα αλαινγηθή ζπζθεπή 

ερνζπζηήκαηνο φπσο ην θαζεηφθσλν, γηα παξάδεηγκα: κε ηηο επηινγέο αλαπαξαγσγήο (play) 

ή ερνγξάθεζεο (record). Χο ―πνιπθάλαιν ζχζηεκα‖ κπνξεί λα εθηειέζεη ηαπηνρξφλσο 

ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα ήρνπ, φπσο ηελ απμνκείσζε έληαζεο, ηελ πξνζαξκνγή 

πςειψλ, κεζαίσλ θαη ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζηνλ ήρν.   

 

Χζηφζν ην πην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ πξαθηηθφηεηα ηνπ είλαη 

πσο ηα DAWs θαηέρνπλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη κέρξη θαη κηα απιή εθαξκνγή Word. 

Ζ επηινγή ηεο αλαίξεζεο (undo) απνδείρζεθε ρξήζηκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εζθαικέλα 
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γηλφηαλ κηα ερνγξάθεζε πάλσ ζε κηα άιιε. Οκνίσο κε ηελ ίδηα ρξεζηκφηεηα ππάξρνπλ θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο αληηγξαθήο-απνθνπήο-επηθφιιεζεο. Δπνκέλσο, ε δηαξθήο αλάπηπμε ησλ 

DAWs απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 έσο θαη ζήκεξα ηα έρεη θέξεη ζε ζέζε λα κπνξνχλ 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ρξεζηηθά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο πιήξσο θαη παξαδνζηαθά 

εμνπιηζκέλνπ ζηνχληην ερνγξάθεζεο.
[11][12]

 

 

4.7.1.1 Cubase 

4.7.1.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

H Steinberg GmbH είλαη εηαηξεία παξαγσγήο κνπζηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Ηδξχζεθε ην 1984 ζην Ακβνχξγν ηεο Γεξκαλίαο απφ ηνπο Καξι ηάηλκπεξγθ θαη Μάλθξελη 

Ρνχξνππ καδί κε ηελ βνήζεηα ηεο Νηθφι Ρνχξνππ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 θαη έπεηηα ε 

Steinberg GmbH απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο Yamaha Corporation. 

 

«Η απνζηνιή καο είλαη λα παξέρνπκε ηερλνινγηθά πξνεγκέλα πξντόληα γηα παξαγσγή κνπζηθήο 

θαη media, πνπ απεπζύλνληαη ζε κνπζηθνύο θαη παξαγσγνύο κνπζηθήο, βίληεν θαη θηικ». 

(από επίςημο προφίλ τησ εταιρίασ ςτο Facebook) 

 

4.7.1.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Σν Cubase δηαηέζεθε γηα πξψηε θνξά εκπνξηθά ηνλ Απξίιην ηνπ 1989 πξψηα κε ηελ 

νλνκαζία ―Cubit‖ ή ―Cubeat‖ φπνπ θαη έπεηηα άιιαμε ζε ―Cubase‖ ιφγσ λνκηθψλ 

δεηεκάησλ, αξρηθά δηαζέζηκν απνθιεηζηηθά γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο Atari, κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ελεκεξσκέλε εθδνρή ηνπ ―Cubase v8.5‖ πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 

2015. 

 

Οη βαζηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ είλαη νη C θαη C++ O Νηάληει πξέληκπεξη θαη ν 

Σδέεκο Λάξθνκπη είλαη 2 εθ ησλ πνιιψλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα ηνπ Cubase γηα 

ηελ πην πξφζθαηε εθδνρή ηνπ. Σν Cubase είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη 

δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Microsoft Windows θαη Mac OS X. 

 

H Steinberg δηαζέηεη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην Cubase, 
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ζε 3 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, ζε ςεθηαθή θαη πιηθή κνξθή: 

 

 Σν ―Cubase Pro 8.5‖ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο παξαγσγνχο, 

κεραληθνχο ερνγξάθεζεο, ζπλζέηεο θηλεκαηνγξαθηθψλ θηικ, κε θφζηνο 549 επξψ 

 Σν ―Cubase Artist 8.5‖ πνπ απεπζχλεηαη ζε ζφιν θαιιηηέρλεο, κνπζηθά 

ζπγθξνηήκαηα, γηα παξαγσγνχο ζηνχληην, κε θφζηνο 299 επξψ 

 

Σν ―Cubase Elements 8‖ πνπ απεπζχλεηαη ζε κνπζηθά ζρήκαηα, ηξαγνπδνπνηνχο, θαη είλαη 

θαηάιιειν γηα ζπζηήκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ ζπηηηθέο παξαγσγέο, κε θφζηνο 99 επξψ 

 

4.7.1.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ Steinberg έρνληαο θαηλνηνκήζεη ζε πνιιέο πηπρέο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ MIDI 

ζηνπο ππνινγηζηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κεγάιν εχξνο εξγαιείσλ, πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε 

εχθνιε ρξήζε, ζχλζεζε θαη κνληάδ κνπζηθψλ εκπλεχζεσλ. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πνιπθάλαιεο επεμεξγαζίαο δηαζέηνληαο απεξηφξηζην αξηζκφ θαλαιηψλ Πξνζθέξεη έλα 

πεξηβάιινλ κε πιήξε επαγγεικαηηθά εξγαιεία γηα ζχλζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

ππνζηεξίδνληαο ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή XML αξρείσλ, θαζψο θαη έλα δπλαηφ πεξηβάιινλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επεμεξγαζία ξπζκψλ.  

 

   Δηθόλα 4.13 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Cubase  

Θεσξείηαη έλα πξνεγκέλν εξγαιείν γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο 
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MIDI ζχλζεζεο, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ηνπ ρξφλνπ απφ ζχλζεηα 

έξγα. Γηαζέηεη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ επεμεξγαζία πνιιαπιψλ 

θνκκαηηψλ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα εμηζνξξφπεζεο. Με απηφ ν ρξήζηεο 

κπνξεί κε έλα κφλν θιηθ λα απνζεθεχζεη ηα ζεκεία ηα νπνία ηνλ ελδηαθέξνπλ, έρνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ξπζκφ ή έληαζε ζην θνκκάηη ρσξίο λα θαηαζηξέςεη ηελ βαζηθή ηδέα. 

 

4.7.1.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Cubase ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

4.7.1.2 Apple Logic Pro 

4.7.1.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Σα δηνηθεηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο Apple αλαθέξνληαη ζην άλσζη θεθάιαην ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ. 

 

4.7.1.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ ηζηνξία ηνπ Logic Pro μεθηλά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ θπθινθφξεζε γηα πξψηε 

θνξά σο ―Notator‖ ην 1987 απφ ηελ εηαηξεία C-Lab.  Οη βαζηθνί ηνπ πξνγξακκαηηζηέο, 

ίδξπζαλ ηελ εηαηξεία Emagic γηα λα θπθινθνξήζνπλ ην ―Notator‖ σο ―Notator Logic‖ ή 

―Emagic Logic‖.  

 

H Emagic εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Apple Inc ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002, απνθηψληαο φια ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ «Emagic Logic». Δλψ αξρηθά ην ―Logic‖ ήηαλ δηαζέζηκν θαη γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows, ηνλ επηέκβξε ηνπ 2002, ε Apple έζεζε απνθιεηζηηθφηεηα κφλν γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac, απφ ηελ εθδνρή ηνπ ―Logic v6‖ θαη έπεηηα, φπνπ θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε ―Logic Pro‖. Πιένλ απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ 

v10.2.3 πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 
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Σν ινγηζκηθφ είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Mac OS X. Βαζηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη C, C++ θαη Objective-C. 

Σν Logic Pro δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ηνπ App Store ηεο Apple κε 

θφζηνο $ 199. 

 

4.7.1.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Δίλαη έλα ηζρπξφ ινγηζκηθφ κε εληππσζηαθά εηθνληθά φξγαλα κε δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, 

εγγξαθήο θαη ζχλζεζεο κνπζηθήο. Σν Logic Pro παξέρεη κνπζηθά εξγαιεία παξαγσγήο, 

εγθαηαζηάζεηο ερνγξάθεζεο θαη ζχλζεζεο κνπζηθήο θαη ερεηηθά εθέ.  Έρεη σο ηδηαίηεξε 

ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα ηελ πξφζζεζε πξνθαζνξηζκέλσλ ξπζκψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη 

απηφκαηα ζηα κέηξα ηεο ερνγξαθεκέλεο ζχλζεζεο.  

 

                    Δηθόλα 4.14 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Logic  

Δπηηξέπεη ιεηηνπξγηθά ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο παξακέηξνπο απφ φια ηα 

δηαζέζηκα plug-ins πνπ ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα, κέζσ ελφο θεληξηθνχ πίλαθα ειέγρνπ .Σν 

Logic Pro δελ πεξηνξίδεηαη αξηζκεηηθά ζηα θαλάιηα, αληηζέησο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

ζπλδπάζεη ήρνπο θαη ερνγξαθήζεηο απφ πνιιά ηαπηφρξνλα. Βαζηθά θνκκάηηα απφ ηελ 

βηβιηνζήθε είλαη δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ ηα ηξνπνπνηεζνχλ ζε δηάθνξα είδε κνπζηθήο φπσο 

αθνπζηηθή, ειεθηξνληθή, θαηαγξαθή δσληαλήο κνπζηθήο θ. α. 
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4.7.1.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Παξαηίζεληαη ζην άλσζη ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

4.7.1.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Σα δεκνθηιή DAW ηεο Steinberg θαη ηεο Apple αληαπνθξίλνληαη ζε ίδηα αιιά θαη ζε 

δηαθνξεηηθά θνηλά αλαιφγσο κε ηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο ηνπο. Απφ πιεπξάο Cubase, ζηελ 

πεξίπησζε ζχλζεζεο ελφο ξπζκνχ πνπ απνηειείηαη γηα παξάδεηγκα απφ θξνπζηά, κπνξεί λα 

γίλεη άκεζε απνζήθεπζε ηεο ηκεκαηηθήο απηήο ζχλζεζεο ησλ θξνπζηψλ, ζηελ ζπληφκεπζε 

πνπ νλνκάδεηαη parts πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, νχησο ψζηε 

λα κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ζε πεξίπησζε πνπ ην ρξεηαζηεί ν ρξήζηεο. 

Αληηζέησο ζην Logic ππάξρεη ε ζπλαθήο επηινγή ησλ ―θαθέισλ‖ φπνπ δελ είλαη ην ίδην 

ρξεζηηθή φπσο κε ην Cubase, θαζψο ην πεξηβάιινλ ηνπ Logic αλνίγεη πεξηζζφηεξα παξάζπξα 

ζηελ πεξίπησζε απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηηο ζηηγκηαίεο δηαθνπέο ηνπ ήρνπ πνπ κπνξεί λα αλαπαξάγεηαη θαηά εθείλε ηελ ζηηγκή, ιφγσ 

ηεο αλάδπζεο ησλ παξαζχξσλ. 

 

Σν Cubase παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εχθνισλ ζπληνκεχζεσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

―sample‖ ή αιιηψο ησλ κνπζηθψλ δεηγκάησλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε κηα πην νκαιή εξγαζηαθή 

ξνή. Με ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζην πιεθηξνιφγην αλαδχεηαη ην παξάζπξν επεμεξγαζίαο 

θπκαηνκνξθήο θαη ερεηηθνχ αληηζηαζκηζηή ηνπ sample, ζπκπεξαίλνληαο έηζη πσο ν αξηζκφο 

ησλ πνιιψλ θιηθ θαη επηινγψλ απφ ην κελνχ κεηψλεηαη. Σν Control Room ηνπ Cubase έρεη 

επέιηθην πεξηβάιινλ ζην λα δξνκνινγεί εχθνια ηελ κίμε ηνπ κφληηνξ θαη λα κεηξά 

θαηάιιεια ηηο ξπζκίζεηο παξαγσγήο ηνπ master, κε ηελ δπλαηφηεηα πνηθίισλ επηινγψλ 

άκεζεο θαη πιήξνπο αληαπνθξίζηκεο επεμεξγαζίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

 

Σν Logic έρεη ην πιενλέθηεκα εχθνιεο πεξηήγεζεο ζηηο ερεηηθέο θαη κνπζηθέο πξνεπηινγέο 

πνπ κπνξεί λα ζέζεη ν ρξήζηεο, κε ηελ δεκηνπξγία θαθέισλ ή κε ηελ εχθνιε αλαδήηεζε κε 

ιέμεηο θιεηδηά ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ, πξάγκα πνπ επηηαρχλεη ηελ εξγαζηαθή ξνή ηνπ 

ρξήζηε. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη πνηθίιεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνεπηινγέο ζην Logic γηα ηνλ 
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ρξήζηε, ελψ ζε απηφ ην Cubase κεηνλεθηεί θαζ‘ φηη ππνρξεψλεη ηνλ ρξήζηε λα θαηαζθεπάζεη 

ηηο δηθέο ηνπ απφ ην κεδέλ ή λα αλαηξέμεη απφ ην κελνχ επηινγψλ ζην ―track presets‖,  

πξάγκα πνπ ην θάλεη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν. 

 

4.7.1.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

ηνλ πίλαθα 5.7 παξνπζηάδνληαη παξεκθεξή ινγηζκηθά κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

γλσξίζκαηα. 

 

Πίλαθαο 5.7 Παξεκθεξή ινγηζκηθά κε Logic Pro θαη Cubase 

 

Δηαηξεία Avid Propeller head Image Line 

Ολνκαζία Pro Tools Reason FL Studio 

Σηκή δηάζεζεο $599.00 369,00 € 189,00 € 

Σύπνο θώδηθα Κιεηζηνχ Κιεηζηνχ Trial ware 

Σειεπηαία έθδνζε v12.4 v8.3.2 v.12.2.3 

Γιώζζα πξν/κνύ C,C++,Assembly C++, Objective C 

(Mac), Lua 

Delphi 

Λεηη. ζύζηεκα OS X, Windows OS X, Windows Android, IOS9, Mac 

OS X, Windows 

Πξνγξακκαηηζηήο Digidesign Propeller head 

Software 

Image – Line Software 

 

4.8 Υνξόο 

 

Σα ινγηζκηθά ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ, δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε «νηθνγέλεηα» 

ινγηζκηθψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θάησζη ινγηζκηθά, αθνινπζνχλ έλα ζπλδπαζκφ ινγηθήο 

απφ πιήζνο πξνγξακκάησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, φπσο project management, επεμεξγαζίαο 

βίληεν ή animation. 
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4.8.1 Credo Interactive DanceForms 

4.8.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Credo Interactive Inc. είλαη κία εηαηξία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ ζχλζεζεο ρνξνγξαθίαο. 

Ηδξχζεθε ην 1995 ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά, απφ ηνλ Μεξο Κάληλγθρακ. 

 

«H Credo παξέρεη πξνζαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο ιύζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζπλαξπαζηηθό 

πεξηερόκελν, θαη ηερλνινγία γηα ηηο εθαξκνγέο». 

(από ην επίζεκν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζην Facebook) 

4.8.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ είλαη ε v2.1 γηα Mac θαη v2.0 γηα Windows θαη θπθινθφξεζε ην 

2010. Δίλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα: Windows θαη Mac OS X. Ζ Credo δηαζέηεη δσξεάλ ην DanceForms ζην 

θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο. 
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4.8.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

Σν DanceForms είλαη έλα πξφγξακκα παξαγσγήο ρνξνγξαθίαο.  

Έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάθεη κηα ρνξνγξαθία κε παξάγνληεο: ηνλ ρξφλν επί κηαο κνπζηθήο 

αθνινπζίαο, ηα ζεκεία επί ηεο ζθελήο πνπ εθηειείηαη, θαη ηηο θηλήζεηο επί ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο πηζαλήο ζπκκεηνρήο ησλ ππφινηπσλ ρνξεπηψλ. 

 

   Δηθόλα 4.15 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο DanceForms 

Σν ινγηζκηθφ παξέρεη 3D πεξηβάιινλ κε δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο ρνξνγξαθηψλ κε φινπο 

ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο θαη γλσζηνχο ρνξεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο, φπσο πηξνπέηηεο, παη ληε 

κπνπξέ θ.α. αιιά θαη πξνζαξκνζκέλεο θαηά ηνλ ρξήζηε. Ζ θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ γίλεηαη 

απζαίξεηα κε ρηππήκαηα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην κνληέιν ηνπ ρνξεπηή, αιιά ζε δεχηεξν 

επίπεδν κπνξεί λα θαηαγξαθεί  κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε θαξηεζηαλφ επίπεδν 

ζπληεηαγκέλσλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ κε κεηαβιεηέο x, y, z.  

4.8.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Credo ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 



«Η ηέτνη ζηον διαδικησακό κόζμο και η επιτειρημαηική ηης δραζηηριόηηηα» 

 

72 

 

4.8.2 Choreo Pro Dance Designer 

4.8.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

H Choreo Technology LLC. είλαη εηαηξεία παξαγσγήο ινγηζκηθψλ ρνξνγξαθίαο. Ηδξχζεθε ην 

2007 ζην Λνο Αιακίηνο ηεο Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α απφ ηελ Κάξη Μπέξκπαλθ. 

 

«Η απνζηνιή καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε επαλαζηαηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

εθπαηδεύνπλ, παξαθηλνύλ θαη ελδπλακώλνπλ ηελ θνηλόηεηα ηνπ ρνξνύ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 

επεθηείλεη ην νηθνλνκηθό δπλακηθό ηεο.  Να κεγαιώζεη ην θπξόο ησλ ρνξνγξάθσλ ζηελ 

βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο.  Να πξνσζήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε ηνπ 

ρνξνύ πξνο όθεινο όισλ ησλ κειινληηθώλ γελεώλ». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 

 

4.8.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Απαξηζκείηαη κε ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε v3.9 πνπ θπθινθφξεζε ην 2011.  

Δίλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο θαη θιεηζηνχ θψδηθα θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows θαη ζε νξηζκέλα Μac OS X κε ειάρηζηεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο λα θαηέρνπλ Intel 

Chipset. Ζ Choreo Technology δηαζέηεη ζην θαηάζηεκα ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ην 

Dance Designer ζε δχν εθδνρέο: 

 

 Dance Designer Basic, πνπ πεξηέρεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: πξνζζήθεο κνπζηθήο, 

θξαηήζεηο ζεκεηψζεσλ, animation θηγνχξσλ ρνξεπηψλ, κε θφζηνο $240 γηα 

επηηξεπφκελε ρξήζε ελφο έηνπο. 

 Dance Designer Pro, πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα ζπληεζεί ςεθηαθά κηα νινθιεξσκέλε ρνξνγξαθία, κε θφζηνο $360 

γηα επηηξεπφκελε ρξήζε ελφο έηνπο. 
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4.8.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Σν Dance Designer ζρεδηάζηεθε απφ ρνξεπηέο θαη απεπζχλεηαη ζε ρνξεπηέο, γηα λα 

ςεθηνπνηήζνπλ ηελ ρνξεπηηθή ηδέα πνπ έρνπλ ζπιιάβεη. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπκίδνπλ απηέο  

ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο έξγσλ, έρνληαο σο θχξηα βάζε νξγάλσζεο ηεο ρνξνγξαθίαο 

έλα ρξνλνδηάγξακκα. 

 

 

 

Πάλσ ζην ρξνλνδηάγξακκα πξνζηίζεηαη ε κνπζηθή αθνινπζία ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα, ν ξπζκφο, ε ηαρχηεηα, θαζψο θαη λα θξαηεζνχλ ζεκεηψζεηο 

παξαηεξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρνξνγξαθία κε βάζε ηα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηη βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. 

πλδπάδεη ηαπηφρξνλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηε θάηνςε κηαο ζθελήο ζηελ νπνία 

πξνζηίζεληαη ζρήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο ρνξεπηέο θαη κεηαηνπίδνληαη ζηνλ ρψξν θαηά 

ηελ ζέιεζε ηνπ ρξήζηε γηα ην πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ρνξνγξαθία. 

 

 

Δηθόλα 4.16 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Dance Designer 
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4.8.2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Choreo Pro ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ 

ηνπο ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

4.8.3 ύγθξηζε ινγηζκηθώλ 

 

Σα δχν ινγηζκηθά έρνπλ κεγάιε θαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο νξγάλσζεο 

κηαο ρνξνγξαθίαο. Σν DanceForms επηθεληξψλεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

κνληέινπ ηνπ ρνξεπηή, θάλνληαο ρξήζε πνιπγσληθνχ πιέγκαηνο. Ζ θαηαγξαθή ησλ 

θηλήζεσλ γίλεηαη πάλσ ζην δηακνξθσκέλν κνληέιν ηνπ ρνξεπηή, φπνπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

πνληηθηνχ πάλσ ζηα άθξα ηνπ γίλνληαη έιμεηο θαη σζήζεηο έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε 

επηζπκεηή ρνξεπηηθή θηγνχξα. 

 

Αληηζέησο ην Dance Designer έρεη πην επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαζψο παξέρεη ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζζήθεο βίληεν ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ζπκβαδίζεη 

εχθνια ν ρξήζηεο κε ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο πνπ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρνξεπηήο. 

Σν DanceForms έρεη ηελ ινγηθή πνπ επηθεληξψλεη πεξηζζφηεξν ζηνπο ρνξεπηέο θαη ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο, ελψ ην Dance Designer επηθεληξψλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ρνξνγξαθίαο. 

 

4.8.4 Παξεκθεξή ινγηζκηθά 

 

Σε εθηελή αλαδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ βξέζεθαλ παξεκθεξή ινγηζκηθά ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ 
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4.9 Θέαηξν 

 

Τα ινγηζκηθά ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε «νηθνγέλεηα» 

ινγηζκηθψλ. Οη θχξηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ινγηζκηθά ζρεηίδνληαη κε ην ζέαηξν, είλαη 

θπξίσο ζην πιαίζην νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ. 

 

4.9.1 Zkoor Zacview 

4.9.1.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ Zkoor είλαη εηαηξία ε νπνία αλαπηχζζεη ινγηζκηθά θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

επζπγξάκκηζε θαη ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Ηδξχζεθε ην 2005 ζηελ Βηέλλε ηεο 

Απζηξίαο απφ ηνλ Σδνξηδ Μπνπμκπάνπκ 

 

«Απνζηνιή καο είλαη νη ιύζεηο κε πςειόηεξε πξννπηηθή». 

(από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο) 

 

4.9.1.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Ζ πην πξφζθαηε είλαη ε v2.0 θαη θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. 

Σν Zacview είλαη ηδηφθηεηεο ρξήζεο, θιεηζηνχ θψδηθα θαη είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows, Mac OS X θαη Linux. 
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4.9.1.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

Σν Zacview είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο γηα έλαλ 

ρψξν εθδειψζεσλ, φπσο γηα έλα ζέαηξν αιιά θαη γηα  έλα ζηνχληην ερνγξάθεζεο, αζιεηηθφ 

ζηάδην θ.α., κε παξνρή πεξηβάιινληνο 3D απεηθνλίζεσλ. Με ηελ έλλνηα παξαγσγή, 

ελλννχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ηεο εθδήισζεο 

ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θσηηζκφο ηεο ζθελήο, ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζθεληθψλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ ελφο ζεαηξηθνχ ρψξνπ θ.α. 

 

Γηαζέηεη έλα εχξνο επηινγψλ απφ πξνθαζνξηζκέλα ζθεληθά, κεραλήκαηα ή αληηθείκελα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ρψξν, γηα παξάδεηγκα έπηπια, ζεαηξηθέο ζέζεηο 

θ.α.  Σν Zacview πξαγκαηεχεηαη ηνλ ζρεδηαζκφ παξαγσγήο ηνπ ρψξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

παξάγνληεο φπσο ν ρξφλνο δηεμαγσγήο, ην θφζηνο παξαγσγήο ή θαη ηα δχν, θαη‘ επηινγή ηνπ 

ρξήζηε. 

 

 

 

  Δηθόλα 4.17 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Zacview  
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4.9.1.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Γελ ππήξμε απάληεζε ηεο Zkoor Technologies ζε εξώηεζε κέζσ e-mail γηα παξνρή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ. Γελ βξέζεθαλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κέζσ αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν. 

 

4.9.2 E-Shadow Editor 

4.9.2.1 Γηνηθεηηθά ζηνηρεία 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρεη εηαηξεία πνπ παξάγεη ινγηζκηθφ, αιιά ην δεκφζην 

ίδξπκα εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Μηα νκάδα θνηηεηψλ απνηεινχκελε 

απφ ηα ηκήκαηα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, δεκηνχξγεζε ην 

2012 έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κε ζθνπφ ηελ ςεθηαθή αθήγεζε κηαο παξάζηαζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ παξάδνζε ηνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ θηψλ. Σν πξφγξακκα νλνκάδεηαη 

eShadow Editor θαη θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε επεμεξγαζία δηζδηάζηαησλ ζθεληθψλ θαη 

θηγνχξσλ. 

 

4.9.2.2 Πξνγξακκαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Γεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java. Σν eShadow Editor 

ππνζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows. 
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4.9.2.3 Λεηηνπξγηθόηεηα 

 

Υαξαθηεξίδεηαη γηα ην εχρξεζην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

θηγνχξσλ κέζσ δηαλπζκαηηθψλ γξαθηθψλ (SVG) θαη ζθεληθψλ κε raster γξαθηθά. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο XML αξρείσλ ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα θνκκάηηα ηεο θηγνχξαο 

επηηξέπνληαο ζε αλεμάξηεηνπο ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ δηαδηθηπαθά θαη λα ζπλζέζνπλ κία 

θνηλή παξάζηαζε.  

 

 

 

 

             Δηθόλα 4.18 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο E-Shadow  

Ο ρξήζηεο έρεη έλα κεγάιν εχξνο επηινγψλ ζηελ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία θηγνχξσλ θαη 

ζθεληθψλ δηφηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έηνηκεο θηγνχξεο θαη λα ηηο 

επεμεξγαζηεί (π.ρ. ρξσκαηηζκφο, δεκηνπξγία πεξηγξάκκαηνο). Απηφ κπνξεί λα γίλεη, γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Paint ηεο Microsoft γηα ελζσκάησζε λέαο εηθφλαο. 
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Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ινγηζκηθώλ 

 

ην άλσζη θεθάιαην πξνεγήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν δεκνθηιέζηεξσλ ινγηζκηθψλ  γηα 

θάζε κνξθή ηέρλεο. Με γλψκνλα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε εηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ, 

ζπκπεξαίλνπκε ην πην ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ θάζε πεξίπησζε. ηελ 

ζχγθξηζε γηα ηα ινγηζκηθά αξρηηεθηνληθήο δηαθξίλνπκε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ 

πιεπξάο ηνπ Graphisoft ArchiCAD 20, ην νπνίν ππεξηεξεί ζε ζχγθξηζε κε ην Robert McNeel 

‗s Rhino, θαζψο θαηέρεη δηαρεηξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο δηάζηαζεο ζρεηηθά 

κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ρξφλν θαηαζθεπήο ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο κνληέινπ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο γιππηηθήο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βξίζθεηαη ζην Pixologic 

Zbrush ζε ζχγθξηζε κε ην Autodesk Mudbox, θαζψο κπνξεί λα εηζαρζεί εχθνια 

πξνθαζνξηζκέλε βάζε γεσκεηξηθνχ πιέγκαηνο απφ ην ίδην ην πξφγξακκα, παξά ηελ πην 

δχζρξεζηε κνξθή ηνπ Mudbox πνπ πξνζηάδεη ηελ εηζαγσγή απφ άιιν Autodesk ινγηζκηθφ 

θαη δελ θαηέρεη πξνθαζνξηζκέλα πιέγκαηα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ. 

 

ηα ινγηζκηθά ρνξνγξαθίαο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαηέρεη ην Choreo Pro Dance 

Designer, θαζ‘ φηη ε ινγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνο ηνλ ρξήζηε απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή 

ρνξνγξαθίαο, αληίζεηα κε ην Credo Interactive Dance Forms πνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην 

κνληέιν θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρνξεπηή. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ινγηζκηθψλ ηεο δσγξαθηθήο, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βξίζθεηαη ζην Autodesk Sketchbook Pro 

ην νπνίν παξέρεη πην ξεαιηζηηθή αληαπφθξηζε ζηελ πίεζε ηεο γξαθηθήο ηακπιέηαο ελ 

ζπγθξίζεη κε ην Corel Painter πνπ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο παξνρέο ησλ εξγαιείσλ. 

 

ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο θσηνγξαθηψλ, βξίζθνπκε πιενλέθηεκα 

αληαγσληζκνχ ζην Adobe Photoshop Lightroom ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

δηαρεηξηζηεί απζηεξά κφλνο ηνπ ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εηθφλσλ ηνπ θαη παξέρεη 

κηα πνηνηηθά αλψηεξε επεμεξγαζία ησλ απζεληηθψλ εηθφλσλ ζπγθξηηηθά κε ην ACDSee 

Ultimate ην νπνίν πνηνηηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ινγηζκηθψλ θηλεκαηνγξαθηθνχ κνληάδ, ππεξηεξεί αληαγσληζηηθά ην 

Avid Media Composer ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε επξχηεξν θνηλφ αγνξαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξεζηψλ Windows , θαζψο επίζεο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 
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ηνπ λα πξνζαξκφζνπλ ηα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο ηνπ βίληεν κε απηφκαην ηξφπν, ζπγθξηηηθά κε 

ην Apple Final Cut Pro ην νπνίν πζηεξεί θαη ζηηο δχν απηέο δπλαηφηεηεο. 

 

Γηα ηα DAW ινγηζκηθά Steinberg Cubase θαη Apple Logic ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαηέρεη ην Cubase ηεο Steinberg, θαζ‘ φηη ε επειημία ηνπ Control 

Room είλαη ιεηηνπξγία εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν ην Logic ηεο Apple πζηεξεί. Γηα ηα ινγηζκηθά παξαγσγήο 

θεηκέλνπ, ην πιενλέθηεκα αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη ζην Literature & Latte Scrivener, ην 

νπνίν θαηέρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Full Screen Mode ιεηηνπξγίαο, πνπ κπνξεί λα ζπκίζεη 

πνιχ ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία γξαθήο ελφο θεηκέλνπ, ελ ζπγθξίζεη κε ην Mariner 

Storymill πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθφ ραξαθηήξα ζεκεηψζεσλ. 
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πκπεξάζκαηα – Δπίινγνο 

 

 

Γηα ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνινπζεί κηα ζεηξά βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο -γηα παξάδεηγκα πνιπεζληθνχ επηπέδνπ, ηνπηθή 

επηρείξεζε θ.α.- ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε επθνιία ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ πεξί 

δηνηθεηηθψλ,  πξνγξακκαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξεία 

βειελεθνχο θήκεο ζαλ ηελ Apple Inc, παξέρεη ζρεδφλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πεξί ηεο ηζηνξίαο 

ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηεο πνξείαο ηνπο, θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία, φπσο ηελ νλνκαζηηθή αλαθνξά ηεο δηνηθεηηθήο ηεο νξγάλσζεο. 

Αληηζέησο κηα εηαηξεία φπσο ε Credo Interactive Inc, δελ θαηέρεη ηελ δπλακηθή λα 

ππνζηεξίμεη ηα ίδηα πιαίζηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε ηελ Apple, θαζ‘ φηη θαηέρεη κηθξφηεξν 

ρξφλν δσήο, κηθξφηεξε εκπεηξία απνδίδνληαο έηζη έλα χθνο κηαο πην εξαζηηερληθήο 

επηρεηξεζηαθήο πξνζπάζεηαο. 

 

ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα θηλήζεθαλ ζην  ίδην 

επίπεδν κε βάζε ην κέγεζνο ηνπο. Οπζηαζηηθά γηα θάζε εηαηξεία απνηειεί λνκηθή ππνρξέσζε 

λα δηακνξθψλεη κηα επίζεκε αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα θάζε ρξνληά 

ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ειεγθηηθέο αξρέο 

ηεο θάζε ρψξαο. Παξ‘ φια απηά είλαη πξνζσπηθφ δήηεκα θαη επηινγή ηεο θάζε επηρείξεζεο 

αλ ζα γλσζηνπνηήζεη ζην θνηλφ ηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηεο ή απιά ζα ηηο παξαδψζεη ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο ρσξίο λα πξνβεί ζε δεκνζίεπζε.  

 

Απφ πιεπξάο επηθνηλσλίαο, ε δεκνζίεπζε θαη αλάξηεζε ησλ θαηαζηάζεσλ έρεη θαη ηνλ 

ζθνπφ πνπ ηελ εμππεξεηεί ζην λα ελεκεξψζεη ηνπο επελδπηέο ηεο θαη λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα επελδχζνπλ ζε απηή. Δπνκέλσο θαηέρεη ελεκεξσηηθφ θαη 

δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ. ηελ έξεπλα καο, νη εηαηξείεο κε ελδερφκελεο αδπλακίεο αξλήζεθαλ 

επζέσο λα καο παξέρνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο επηθαινχκελνη πνιηηηθή 

κπζηηθφηεηαο. Δπίζεο ππήξμε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έιιεηςε απάληεζεο, ε νπνία 

εθηηκνχκε πσο είλαη βάζε αθνχζηαο ή εθνχζηαο απνθπγήο. πλεπψο γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

πνιπεζληθνχ επηπέδνπ νη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο είραλ αλαξηεζεί απεπζείαο ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο, φπνπ θαη απφ εθεί πξνέθπςαλ νη «ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο» ησλ άλσ θεθαιαίσλ. 



«Η ηέτνη ζηον διαδικησακό κόζμο και η επιτειρημαηική ηης δραζηηριόηηηα» 

 

82 

 

Γηα ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξντφληνο ηεο θάζε επηρείξεζεο, παξαηεξήζακε 

πσο ε πνιηηηθή ησλ πεξηζζφηεξσλ θιείλεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βάζεη νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο, πάξα ζηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο ζπλδξνκήο έρεη ηελ εμήο ινγηθή: Δπηηξέπεη ζηνλ ππνςήθην λα 

απνθηήζεη ην πξφγξακκα ηεο ζε δνθηκαζηηθή εθδνρή δηάξθεηαο θάπνησλ εκεξψλ. Μεηά ην 

ηέινο ηνπ δνθηκαζηηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε επηρείξεζε πξνηξέπεη ηνλ ππνςήθην λα 

ππνβάιεη αίηεζε ζπλδξνκήο γηα πεξεηαίξσ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ.  Ζ ζπλδξνκή 

απαηηεί πξφγξακκα πιεξσκήο αλά κήλα, έηνο ή θαη παξαπάλσ, αλαιφγσο ηα ρξνληθά παθέηα 

πνπ πξνζθέξεη ε θάζε επηρείξεζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζηνλ ππνςήθην αγνξαζηή, αλ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξφγξακκα κε ηελ κέζνδν 

ζπλδξνκήο ή λα πξνβεί ζηελ επίζεκε αγνξά ηνπ, πνπ δελ ζα ηνλ πεξηνξίδεη ζε πιαίζηα 

ρξήζεο. θνπφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζπλδξνκήο γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ε 

ζηαζεξή δηαηήξεζε ελφο πειαηνινγίνπ, θαζψο θαη φηη ε ζηαζεξή βάζε «πσιήζεσλ» 

ζπλδξνκψλ κπνξεί λα απνδψζεη πξνβιέςεηο γηα ηα έζνδα ηεο.  

 

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ινγηζκηθψλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα πεξηζζφηεξα εθ 

ησλ αλαθεξφκελσλ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ην απεπζπλφκελν θνηλφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Cubase απνηειεί έλα παξαδνζηαθφ DAW ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε κνπζηθνχο παξαγσγνχο, 

ερνιήπηεο θ.ιπ. Χζηφζν νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θαη ηηο 

αλάγθεο ελφο επξχηεξνπ θνηλνχ, φπσο ελφο κνληέξ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ ζέιεη λα 

επεμεξγαζηεί ηα ερεηηθά απνζπάζκαηα ελφο βίληεν.  

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ ινγηζκηθψλ ςεθηαθήο γιππηηθήο, πνπ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ελφο αξρηηέθηνλα πνπ ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη έλα 3D 

κνληέιν θηηξίνπ ή θαη ηηο αλάγθεο ελφο ρνξνγξάθνπ πνπ ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη έλα 

θηλνχκελν κνληέιν ρνξεπηή. πλεπψο ην δήηεκα ηεο ρξήζεο ελφο ινγηζκηθνχ ελαπνηίζεηαη ζε 

έλα ζηνρεπκέλν θνηλφ, σζηφζν κπνξεί λα γίλεη ειεχζεξα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. 

 

ζνλ αθνξά ηα ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο ηνπ Υνξνχ θαη ηνπ 

Θεάηξνπ, δελ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ινγηζκηθψλ, αθνχ δελ 

ππήξμε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή πνπ λα κνηξάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Choreo Pro Dance Designer είρε κηα ινγηθή πνπ ζχκηδε πεξηζζφηεξν έλα πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ην Credo Interactive Dance Forms, ζχκηδε πην πνιχ κηα βαζηθή 
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εθαξκνγή 3D animation. Καη νη δχν ηέρλεο, απφ ηελ έλλνηα ηεο θχζεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μηα ζεαηξηθή παξάζηαζε απαηηεί ηελ 

δσληαλή ππνθξηηηθή απφδνζε κηαο ηζηνξίαο απφ κηα νκάδα εζνπνηψλ ζε έλα ζεαηξηθφ ρψξν, 

φπσο πξνζηάδεηαη ζαλ κνξθή ηέρλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα, κε ην ίδην λα 

ηζρχεη θαη γηα ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ινγηζκηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, αιιά φπσο πξναλαθέξακε ππάξρνπλ ινγηζκηθά πνπ 

ζέηνπλ ηα ζθεληθά, ηνπνζεηνχλ ην θσηηζκφ θαη γεληθά ζρεδηάδνπλ ηελ παξαγσγή κηαο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 
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