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Λουκία Μπατσή dpsd09050 

 

-Brief 

-Στόχοι 

-Προβλήματα που προκύπτουν 



-Φωτογραφίες από οθόνες του msn 

(χρονολογικά και σε συσκευές τηλεφώνων)  

-Ανάλυση  λειτουργιών του msn με 

φωτογραφίες 

 

-Σύνταξη ερωτηματολογίων  

INTERVIEW ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Φύλο: 

Ηλικία: 

Απασχόληση: 

• Κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή; 

(Απευθυνόμαστε σε κοινό που δεν έχει καλή γνώση του 

υπολογιστή, αλλά θα μπορούσαμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες και από τα άτομα που χρησιμοποιούν 

υπολογιστή.) 

 

 Αν δεν χρησιμοποιείτε τον Η.Υ, για ποιους λόγους πιστεύετε 

ότι συμβαίνει αυτό; 

 

 (Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ποιοι παράγοντες 

απωθούν έναν       καταναλωτή από τη χρήση του 

υπολογιστή, ώστε να τους λάβουμε υπόψη μας στη 

σχεδίαση της δικής μας συσκευής.) 

 

 Αν χρησιμοποιείτε τον Η.Υ, για ποιους λόγους τον 

χρησιμοποιείτε; (πχ για δουλειά, για ψυχαγωγία, για 



ενημέρωση, για επικοινωνία;) 

 

 Γνωρίζετε την υπηρεσία Messenger (msn)  της Microsoft; 

Πρόκειται για έναν εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο 

επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.  

 

Αν ναι: 

 

 Πώς γνωρίσατε αυτή την υπηρεσία; 

 Χρησιμοποιείτε το Messenger; 

 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Messenger; 

 Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το MSN; 

 Για ποιους λόγους; 

 Το MSN προσφέρει πολλές δραστηριότητες. (πχ chat, βίντεο 

κλήση, κοινή χρήση αρχείων, εικόνας και ήχου, παιχνίδια, 

δημιουργία προφίλ, κοινές συνομιλίες, ηχογράφηση φωνής, 

φόντο, emoticons κτλ)  Ποιες από αυτές χρησιμοποιείτε και 

για ποιους λόγους; 

 Ως χρήστης έχετε αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα; 

 Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του msn από κάποια άλλη 

συσκευή (π.χ κινητό τηλέφωνο); 

 Αν ναι, έχετε μείνει ικανοποιημένος ως προς τη χρήση; Τι 

προβλήματα αντιμετωπίσατε; 

 Σε ποια ηλικιακή ομάδα  πιστεύετε ότι είναι πιο χρήσιμο το 

MSN; 

 

Αν όχι: 

 

 Ποια μέσα χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε; 

 Το MSN προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα να συνομιλείτε 

(chat) με τους φίλους σας, να τους καλείτε μέσω  βίντεο , να 

έχετε μαζί τους κοινή χρήση αρχείων, εικόνας και ήχου, να 

παίζετε  παιχνίδια μόνος σας ή με τους φίλους σας, να 

δημιουργήσετε ένα  προφίλ με την φωτογραφία σας και τα 

ενδιαφέροντα σας, να συνομιλείτε με πολλά άτομα 

ταυτόχρονα, να ηχογραφείτε τη  φωνή σας και να τη 

στέλνετε σε φίλους κ .α . Θα σας ενδιέφερε να είχατε 



πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες; 

 Σε ποιες συγκεκριμένα και για ποιους λόγους; 

 Αν όχι, για ποιους λόγους; 

 Υπάρχουν οικείοι σας  που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία; (πχ οι φίλοι σας, η οικογένεια σας;) 

 Είστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι 

τη χρησιμοποιούν; 

 

 

Τώρα σκεφτείτε μια συσκευή η οποία να παρέχει τις υπηρεσίες 

του Messenger με τη χρήση του διαδικτύου και μονάχα αυτές. Δεν 

θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή  για να 

επικοινωνήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις διάφορες παροχές του 

MSN. Η συσκευή θα είναι σχετικά απλή στη χρήση και θα 

κυκλοφορεί στην αγορά σε λογική τιμή. 

 

 Θα αγοράζατε μια τέτοια συσκευή; 

 Θεωρείται ότι σας είναι χρήσιμη; 

 Αν όχι, τι πιστεύετε ότι θα την έκανε χρήσιμη; 

 Αν την αγοράζατε για ποιες χρήσεις θα το κάνατε; (Για να 

επικοινωνείτε εκτός σπιτιού, στη δουλειά, στο σχολείο, στο 

πανεπιστήμιο, στις διακοπές, στα ταξίδια, εντός σπιτιού) 

 Ποιες από τις παροχές του MSN θεωρείτε απαραίτητο να 

περιλαμβάνει; 

 Θα περιμένατε η ίδια η συσκευή να προσφέρει επιπλέον 

λειτουργίες ανεξάρτητες από την υπηρεσία του Messenger; 

 Αν είστε γονιός θα αγοράζατε στο παιδί σας αυτή τη 

συσκευή για να συνομιλεί με τους φίλους του εύκολα και 

οικονομικά; 

 Πόσα χρήματα θα διαθέτατε για τη συγκεκριμένη συσκευή; 

 

 

Ανταγωνιστές 

 

 Χρησιμοποιείτε κάποια παρόμοια υπηρεσία με το MSN ;  

 Αν ναι, ποια; Για ποιους λόγους την προτιμήσατε; 

 Πως μάθατε για αυτή; (πχ από διαφήμιση, από φίλους) 



 

 

 Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε περισσότερο για την επικοινωνία 

σας; 

 Γνωρίζετε ότι μέσο του διαδικτύου μπορείτε να 

επικοινωνείτε δωρεάν ακόμα και στο εξωτερικό; Το  MSN 

δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

 Χρησιμοποιείτε κάποια άλλη συσκευή που να σας προσφέρει 

επικοινωνία, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση; 
 

  
 

 

 

 

-καταγραφή αποτελεσμάτων 

 

-Target Group 

Το απευθυνόμενο κοινό είναι όλοι οι καταναλωτές για τους 

οποίους προορίζεται ένα προϊόν. Σύμφωνα με τις ανάγκες, τις 

επιθυμίες και τις απαιτήσεις του απευθυνόμενου κοινού 

δημιουργούμε τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του προϊόντος της 

εταιρίας μας και πάνω σε αυτό βασίζεται η έρευνα μας. 

Πρώτα απ όλα το ίδιο το project που έχουμε αναλάβει 

απευθύνεται από την αρχή της δημιουργίας του σε καταναλωτές 

οι οποίοι δεν έχουν καλή γνώση του υπολογιστή. Στόχος είναι να 

σχεδιαστεί μια συσκευή απλή στη χρήση η οποία να εξυπηρετεί 

περισσότερο κόσμο. Να βοηθήσει ακόμα και τους ανθρώπους που 



δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ώστε να έχουν τα 

πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Messenger .   

 

Συνεπώς δεχτήκαμε αυτόν τον περιορισμό και προσπαθήσαμε να 

αναλύσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τους ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν στοιχειωδώς ή καθόλου τον υπολογιστή. Αρχικά 

χρησιμοποιήσαμε brainstorming. Εκμεταλλευτήκαμε την δικιά μας 

εμπειρία ως χρήστες και φανταστήκαμε ότι στη σύγχρονη εποχή 

της έξαρσης της τεχνολογίας και της διαδικτυακής πληροφόρησης 

είναι περιορισμένοι εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή. 

Εκείνοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να αποτελέσουν το 

απευθυνόμενο κοινό μας είναι κυρίως οι ηλικίες μεταξύ 8-15 και 

45 και άνω. 

Οπότε στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις που θα μας έδιναν λύσεις στην κατεύθυνση που θα 

έπρεπε να πάρουμε. Οι καταμετρήσεις των αποτελεσμάτων 

έπλασαν μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα η οποία μας οδήγησε 

να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα:  

 

1. Από 50 και άνω:  Η εξής κατηγορία συνήθως δεν 

χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και αν το κάνει 

συμβαίνει στον τομέα της εργασίας της ή καθαρά για 

ειδησεογραφική ενημέρωση. Προτιμά να χρησιμοποιεί το 

τηλέφωνο για την επικοινωνία, δεν είναι δικτυωμένη σε 

κοινωνικές πλατφόρμες, κουράζεται από τη γλώσσα του 

chat, μερικοί από αυτή την κατηγορία δεν την γνωρίζουν 

καν. Στις ερωτήσεις απάντησαν ότι ίσως αγόραζαν μια 

ηλεκτρονική συσκευή αλλά σίγουρα όχι μία που να βασίζεται 

στο text messaging. Το θεωρούν απρόσωπο και δεν τους 

εκφράζει. 



2. Από 30-50:  Η εξής κατηγορία χρησιμοποιεί πολύ τον Η.Υ. 

τόσο για δουλειά, έρευνα, ψυχαγωγία. Χρησιμοποιεί 

απαιτητικά προγράμματα, ξέρει να επιδιορθώνει 

στοιχειωδώς τον υπολογιστή της χωρίς τη βοήθεια 

τεχνικού, ενημερώνεται για τις αναβαθμίσεις. Παρακολουθεί 

τις εξελίξεις της τεχνολογίας και αγοράζει smart Phones. 

Κάποτε χρησιμοποιούσε το MSN αλλά τώρα προτιμά άλλες 

εφαρμογές και σίγουρα απαιτεί από μία συσκευή να της 

παρέχει πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θεωρεί χάσιμο 

χρόνου και χώρου να έχει μία συσκευή που να παρέχει μόνο 

μια υπηρεσία. 

3. Από 22-30:  Η εξής κατηγορία χρησιμοποιεί αρκετά τον 

Υπολογιστή και ξέρει να τον χειρίζεται ικανοποιητικά. 

Διασχίζει την περίοδο εξερεύνησης και εκμάθησης του τι 

συμβαίνει πίσω από την οθόνη. Είναι δικτυωμένη στις 

πλατφόρμες επικοινωνίας και τις χρησιμοποιεί τακτικά. Οι 

φίλοι επικοινωνούν μέσω από τις πλατφόρμες αυτού του 

είδους , μοιράζονται τις φωτογραφίες και τα νέα τους, 

γράφουν στα διάφορα μπλογκς. Οι νέοι της κατηγορίας 

αυτής χρησιμοποιούσαν παλαιότερα το Messenger αλλά 

τώρα ακολουθούν άλλες εφαρμογές. Εγκατέλειψαν το MSN 

όταν βγήκαν άλλες υπηρεσίες που προσέφεραν 

περισσότερα. Τώρα το MSN αναβαθμίστηκε, αλλά αυτοί 

έχουν πια στρέψει αλλού την προσοχή τους.  

4. Από 15- 22: Οι έφηβοι της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούν 

στοιχειωδώς τον υπολογιστή κυρίως για να παίξουν 

παιχνίδια, να κάνουν chat, να κοινωνικοποιηθούν, να 

κοινοποιήσουν φωτογραφίες, τη διάθεση τους, να αυξήσουν 

τη δημοτικότητα τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 

τον χρόνο να συνομιλούν με τους φίλους τους στο σχολείο 

ή να βρεθούν μαζί τους από κοντά, αλλά παρ όλα αυτά 



συνομιλούν μεταξύ τους μέσω msn πολλές ώρες την ημέρα. 

Μπαίνουν σε ανοιχτές συνομιλίες ώστε να γνωρίζουν 

περισσότερο κόσμο, ανανεώνουν τακτικά το προφίλ του 

στο διαδίκτυο ώστε να έχουν περισσότερους επισκέπτες, 

επιλέγουν μοδάτες γραμματοσειρές και ακόμα και τα πρώτα 

φλερτ και τα ραντεβού κανονίζονται μέσω chat. Έχουν 

φτιάξει τη δική τους διάλεκτο, με κομμένες λέξεις, αγγλική 

αργκό, σύμβολα και emoticons. Πλέον στις περισσότερες 

περιπτώσεις γνωριμίας οι έφηβοι πρώτα ανταλλάσουν τα 

mail τους. Ο αριθμός τηλεφώνου δίνεται πιο μετά και 

μονάχα αν χρειαστεί. 

5. Από 10-15: Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας, μόλις άρχισαν 

να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, δεν είναι εξοικειωμένα 

με τα διάφορα gadgets που υπάρχουν στην αγορά. Στόχος 

τους είναι να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, γρήγορα 

και εύκολα, και να ψυχαγωγηθούν παίζοντας παιχνίδια. 

 

 

Από τις παραπάνω κατηγορίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον ξέρουν καλά πώς να 

χρησιμοποιήσουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός από 

τις ομάδες 50 και άνω, και από 8-15, που είτε ξέρουν 

στοιχειωδώς είτε τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν. 

 Η ηλικιακή ομάδα 50 και άνω όμως, ναι μεν έχει την ανάγκη 

να επικοινωνεί με απλό τρόπο, αλλά δεν ενδιαφέρεται για 

τις υπηρεσίες του MSN που βασίζονται στο text messaging. 

Επίσης το MSN φέρει ένα προφίλ πιο φιλικό, οικείο, νεανικό, 

ψυχαγωγικό το οποίο δεν εκφράζει τους συγκεκριμένους 

χρήστες. 



Οπότε αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μια συσκευή, η οποία 

να απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να 

χρησιμοποιούν μια συσκευή επικοινωνίας για να έχουν 

πρόσβαση  στις υπηρεσίες του msn: 

 όσο πιο απλά γίνεται. 

 αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

 

Κατηγοριοποίηση  - Ανάγκες Target Group 

1. Άτομα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του msn με απλό και σαφή τρόπο. Επίσης διακρίνονται 

από την ανάγκη τους για εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες. 

 

Συνεπώς, η συσκευή μας θα πρέπει να:  

 έχει πολύ σαφείς και απλές ενδείξεις. 

 λειτουργεί εύκολα, να μην περιπλέκει τον χρήστη 

καθώς την χρησιμοποιεί. 

 διατηρεί το ψυχαγωγικό προφίλ που φέρει η ίδια η 

υπηρεσία του msn. 

 

 

2.  Άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά έχουν τη 

μεγαλύτερη ανάγκη να επικοινωνούν συνεχώς με τους 



φίλους τους. Αποζητούν την κοινωνικοποίηση τους και 

την ένταξη τους σε μια ομάδα ανθρώπων με κοινά 

ενδιαφέροντα και απόψεις. Θέλουν να επικοινωνούν 

όπου κι αν βρίσκονται, στο σπίτι, στην έξοδο τους, στα 

ταξίδια, στον χώρο της εκπαίδευσης τους. 

Συνεπώς, η συσκευή μας θα πρέπει να:  

 προσφέρει τη δυνατότητα για συνεχή δικτύωση και 

κοινωνικοποίηση. 

 είναι οικονομική 

 μεταφέρεται 

 

 

 

Οι χρήστες του target group μας επιθυμούν  

Α) να πραγματοποιούν γραπτές συνομιλίες με τους φίλους 

τους (υπηρεσία instant message) 

Β)να πραγματοποιούν βίντεο κλήσεις 

Γ)να ανταλλάσουν αρχεία 

Δ)να παίζουν παιχνίδια 

E) να τσεκάρουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail) 

 

Υπηρεσίες που θα παρέχει η συσκευή MSN 

1. Instant messaging 

2. Video call 



3. Sharing files 

4. Games 

5. E-mail 

 

 

 

Από τα ερωτηματολόγια λοιπόν εντοπίσαμε τις ανάγκες του 

κοινού μας. Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα δεν 

προσφέρουν τίποτα περισσότερο απ όσα προσφέρει το 

MSN. Και όμως κοστίζουν πολύ περισσότερο. Σε μια περίοδο 

οικονομικών περικοπών, θέλουμε να σχεδιάσουμε μια 

συσκευή που θα βοηθάει τους χρήστες και θα τους δίνει 

αυτό που έχουν ανάγκη. Επικοινωνία ακόμα και όταν 

βρίσκονται μακριά, ανάπτυξη οικειότητας, διασκέδαση! Με 

απλό τρόπο και με την ελάχιστη συνδρομή. Στην τιμή ενός 

απλού κινητού τηλεφώνου λοιπόν προσφέρουμε μια 

συσκευή που προσφέρει τις ίδιες και παραπάνω λειτουργίες 

χωρίς την μεγάλη χρέωση για τα μηνύματα και τις κλήσεις. 

 

-Mood boards 

-Plan of use  

-Απαιτήσεις 

-Guidelines 

- Ιεράρχηση απαιτήσεων  



-Guidelines οθόνης 

 

-Προσωπικό Concept 

 

Δημιουργία Λογοτύπου συσκευής. Η γραμματοσειρά του msn ήταν 

η Segoe UI, επεξεργασμένη, οπότε προσπάθησα να επεξεργαστώ 

το “phone” με τον ίδιο τρόπο. Επίσης κράτησα την πεταλούδα που 

υπήρχε στο λογότυπο, αλλάζοντας της το χρώμα. (κίτρινη, 

κόκκινη, πράσινη, ασπρόμαυρη)

 

Το προσωπικό μου concept είναι μια συσκευή φτιαγμένη από 

εύκαμπτο υλικό, η οποία μπορεί να τυλίγεται και να ξετυλίγεται. 



Υπάρχουν δύο σημεία πάνω στη συσκευή, τα οποία δεν είναι 

φτιαγμένα από το ίδιο εύκαμπτο υλικό, γιατί περιέχουν 

μηχανολογικά στοιχεία όπως η μπαταρία της συσκεύης ή 

λειτουργούν ως στήριγμα. Έτσι, η συσκευή τυλίγεται γύρω από το 

μεσαίο «σκληρό» σημείο, και με το πάνω «σκληρο» σημείο, στο 

οποίο βρίσκεται και η κάμερα, η συσκευή ασφαλίζει στο τύλιγμα 

της με μαγνήτη. 

Οι οθόνες είναι επίσης από εύκαμπτο υλικό, είναι touch, και στην 

κάτω οθόνη  λειτουργεί μονίμως ένα ψηφιακό πληκτρολόγιο 

swype. 

 

Flexible screens 

These new computer screens: 

• are created by Arizona State University’s Flexible Display 

Center and HP  

• are as thin-film pv, are printed onto plastic sheets that are 

virtually indestructible  

• use less energy and are less costly to produce than conventional 

screens 

•  use up to 90% less materials 

 

 Devices like phones, PDAs, handheld readers, MP3 players, etc, will 

not only become smaller and more lightweight, but also more user 

friendly.  

 

http://flexdisplay.asu.edu/
http://flexdisplay.asu.edu/
http://www.inhabitat.com/2008/03/10/printable-solar-cells-demonstrated/
http://www.inhabitat.com/2008/03/10/printable-solar-cells-demonstrated/


Υλικά 

Υλικό οθόνης: 

• Εύκαμπτο, λεπτό σαν φιλμ 

Υλικό συσκευής: 

• Εύκαμπτο, ελαστικό χωρίς όμως να επανέρχεται στην 

αρχική του κατάσταση. 

 

 

 

 

Το software αντιλαμβάνεται στην διαδρομή του δάχτυλου 

πάνω στο virtual keyboard και συνδυάζει στα γράμματα 

ώστε να παράγει τις σωστές λέξεις. Ο χρήστης δεν 



χρειάζεται να χάνει την επαφή με την οθόνη και κερδίζει 

χρόνο. 

• Νέο σύστημα πληκτρολόγησης σε ψηφιακά touch 

πληκτρολόγια 

• Εφαρμογή και σε qwerty πληκτρολόγια 

• Φιλικό προς το χρήστη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

μικρού σε μέγεθος πληκτρολογίου 

 

 

 

 

Final concept 

Στο τελικό concept που επιλέξαμε ομαδικώς, ασχολήθηκα με τις 

οθόνες του. Προσπάθησα να φτιάξω τα πρώτα στάδια της 

διεπαφής όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένα. 



Αρχικά βλέπουμε την οθόνη που θα εμφανίζεται μόλις 

ενεργοποιείται η συσκευή.

 

 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η οθόνη με το βασικό μενού. 

Εμφανίζονται τέσσερα εικονίδια, ένα για κάθε υπηρεσία του msn. 

Επέλεξα το ανθρωπάκι για τις επαφές, το @ για τη σύνδεση με 

την www.hotmail.com, τα ζάρια για τα παιχνίδια, και τέλος τον 

φάκελο για την επιλογή ανταλλαγή αρχείων. Προσπάθησα να 

ακολουθήσω συμβάσεις γνωστές προς τους χρήστες. 

 

http://www.hotmail.com/


 

Όταν ο χρήστης θα επιλέγει ένα από τα εικονίδια (για παράδειγμα 

το εικονίδιο με τις επαφές), αυτό το εικονίδιο θα μεγαλώνει. 

 

 

Έτσι, ο χρήστης θα μπαίνει στην επιλογή Contacts. Η δομή της 

σελίδας χαρακτηρίζεται από τη φωτογραφία, τις επαφές, την 



ενημέρωση ότι ο χρήστης βρίσκεται στην επιλογή των επαφών και 

από τα εικονίδια τα οποία βρίσκονται δεξιά, ψηλά. Αν ο χρήστης 

επιλέξει ένα από αυτά, θα εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. 

 

 

Τις οθόνες τις έκανα στο photoshop γιατί η ανάλυση τους στο 

softimage δεν με κάλυπτε.  Παρακάτω βλέπουμε μία φωτογραφία 

με τη σύγκριση. Στα αριστερά είναι οι οθόνες στο photoshop  και 

στα δεξιά οι οθόνες στο soft image. 



 

 

-Έπειτα στο τελικό concept ασχολήθηκα με τα 

γραφιστικά γύρω από τις οθόνες και με τη 

γενικότερη παρουσίαση της συσκευής. (εικόνα με 

βελάκια) 

 

 

 

ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-dpsd09066 

                                             

TRENDS 



 

Αισθητικά 

 Τάση προς τη μινιμαλιστική σχεδίαση 

                                                                                                                            

                                                                           

 

 Τάση μίμησης με σύγχρονα μέσα παλιών 

αντικειμένων 



              

          

Τεχνολογικά 

 Τάση για καινοτομία 

 

        

 

 

 

 Τάση για σμίκρυνση του μεγέθους των 

συσκευών 

 



         

                      

 

 

 Οθόνες 

                    

                      

 Keypads 



         

                        

 

Κοινωνικά 

 Τάση προς την οικολογία 

                    

 Τάση σχεδίασης προϊόντων φιλικών προς το 

χρήστη 

 



     

      

 

                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CONCEPT 

 

       

      



Πρόκειται για μία φορητή συσκευή, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στο γραφείο. Η φόρμα της διευκολύνει 

το κράτημα καθώς επίσης και την τοποθέτησή της σε 

οποιαδήποτε επιτραπέζια επιφάνεια. 

Περιλαμβάνει: Μπίλια πλοήγησης (όπως στα παλιά 

ποντίκια), πληκτρολόγιο QWERTY, πλήκτρα βίντεο-

κλήσης, όπως επίσης πλήκτρα πολυμέσων (volume up-

down,play, pause κ.λ.π.), θύρα USB, υποδοχή φορτιστή και 

κάμερα ΜΟΤΙΟΝ ΕΥΕ. 

 

                                          ΤΕΛΙΚΟ CONCEPT 

 

                

 

Σχεδίασα τα βασικά κουμπιά που θα έχει πάνω η οθόνη 

και κατέληξα στην εξής ομαδοποίηση: Στην δεξιά πλευρά 

της οθόνης σχεδίασα μία ροδέλα αυξομείωσης του ήχου 

(ροδέλα γιατί είναι πιο εύκολη στη χρήση και η θέση στην 

οποία τοποθετήθηκε ευνοεί αυτό το σκοπό) και υποδοχή 

για ακουστικά. Στην αριστερή πλευρά σχεδίασα 

αντίστοιχα δύο κουμπιά: ένα κουμπί ενεργοποίησης και 



απενεργοποίησης της συσκευής (on-off) και ένα κουμπί 

που ‘’κλειδώνει’’ την οθόνη (δηλαδή, όταν ο χρήστης 

κάνει κάτι με τη γραφίδα, στην οθόνη δε γίνεται 

απολύτως τίποτα).  

         

         

                                

 

Στο πίσω μέρος της συσκευής σχεδιάστηκε μία θύρα USB 

στα δεξία (όπως βλέπουμε τη συσκευή από πίσω) και στα 

αριστερά ένας ρυθμιστής οθόνης. Επειδή η συσκευή έχει 

μία φυσική κλίση, ο χρήστης δε μπορεί να βλέπει καλά σε 

όλες τις θέσεις. Ο ρυθμιστής οθόνης, τροποποιεί τα 

χρώματά της ανάλογα με την οπτική γωνία του 



τελευταίου, διευκολύνοντάς τον να βλέπει καλά σε όλες 

τις θέσεις. 

                                               

                                  

 

Τέλος, σχεδιάστηκε μία φωτεινή ένδειξη δεξιά της οθόνης, 

η οποία προειδοποιεί το χρήστη για οποιαδήποτε 

κατάσταση (π.χ. αν κάποιος του κάνει βίντεο-κλήση, αν 

του έχει στείλει μύνημα κ.τ.λ.). 

 

 

 

 

 

 



Δημήτρης Ζιβόπουλος  Dpsd09015          

Τεχνολογίες  για τη συσκευή του    MSN  

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες  τεχνολογίες οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την λειτουργία του MSN.  Υπάρχουν και τεχνολογίες  οι οποίες 

δεν είναι απαραίτητες  αλλά θεωρούμε πως χρειάζονται για την 

ευκολότερη χρήση της συσκευής  του MSN.  Έτσι λοιπόν 

θεωρήσαμε πως είναι καλύτερο να χωριστούν οι τεχνολογίες σε 

δύο ομάδες. 

        Αρχικά, η πρώτη ομάδα εμπεριέχει τις τεχνολογίες οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εφαρμογής. 

 

Οθόνη  

Η οθόνη είναι  μία συσκευή εξόδου. Είναι απαραίτητη για την 

εφαρμογή του MSN, καθώς  αυτή λειτουργεί  σε μηχανήματα 

όπως υπολογιστές καθώς και σε μικρότερες συσκευές , όπως 

κινητά τηλέφωνα και συσκευές σαν αυτές που καλούμαστε να 

σχεδιάσουμε.  Επειδή  το MSN λειτουργεί κατά βάση με γραπτές 

συνομιλίες, η οθόνη είναι απαραίτητη συσκευή. Τα τελευταία 

χρόνια είναι πολύ διαδεδομένες οι LCD και TFT οθόνες καθώς 

καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο από τις πιο παλιές  και έχουν πολύ 

καλύτερη ποιότητα. Στις μικρότερες συσκευές όπως στα κινητά 

τηλέφωνα είναι πολύ διαδεδομένες οι οθόνες τύπου touch-screen. 

Οι οθόνες αυτές μείωσαν τον όγκο στις μικρές συσκευές καθώς με 

αυτόν τον τρόπο ‘’ εξαφανίστηκε’’ η ανάγκη του πληκτρολογίου. 

Πληκτρολόγιο 
Το πληκτρολόγιο είναι μία συσκευή εισόδου, η οποία είναι 

απαραίτητη για την λειτουργία της εφαρμογής του MSN.  Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω το MSN λειτουργεί κυρίως με γραπτή 



συνομιλία.  Η εφαρμογή είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να δέχεται 

κάθε τύπο πληκτρολογίου καθώς και πληκτρολόγιο για άτομα με 

ειδικές ανάγκες.  

Wi-Fi 

Τα ασύρματα τοπικά Δίκτυα, γνωστά ως Wireless Fidelity [Wi-Fi] 

Hotspots, αποτελούν σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet 

βασισμένα στην τεχνολογία Wireless Ethernet. Η κυριότερη χρήση 

της τεχνολογίας Wi-Fi είναι η παροχή υπηρεσιών ευριζωνικής 

σύνδεσης (broadband Internet) σε δημόσιους κλειστούς ή 

ανοικτούς χώρους. Στους συγκεκριμένους χώρους, η υπηρεσία 

αυτή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στο Internet 

μέσω του προσωπικού του υπολογιστή (ή του PDA) κάνοντας 

χρήση της ασύρματης σύνδεσης. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό διακρίνεται μια συνεχώς αύξουσα τάση ια πρόσβαση 

στην υπηρεσία Wi-Fi, συνήθως με κάποια χρονοχρέωση. Πολλές 

επιχειρήσεις, μεγάλα ξενοδοχεία, αεροδρόμια, ακόμη και 

ενοικιαζόμενες κατοικίες, παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στους 

πελάτες τους. 

 

Δορυφορικό internet 

Το δορυφορικό Internet είναι η τεχνολογία που επιτρέπει την 

σύνδεση ενός Η/Υ ή ενός δικτύου Η/Υ στο Internet μέσω 

δορυφόρου. Για να μπορεί κάποιος να συνδεθεί στο δορυφορικό 

Internet θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

δορυφορικής λήψης / εκπομπής και μια συνδρομή σε έναν πάροχο 

δορυφορικού Internet (πχ Hellas Digital) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δορυφορικού Internet που το 

κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες τεχνολογίες είναι τα 

παρακάτω: 



 Κάλυψη όλου του πλανήτη 

 Ανεξαρτησία από πάροχους σταθερών τηλεπικοινωνιών 

 Ανεξαρτησία από δίκτυα καλωδίων 

 Άμεση τοποθέτηση και λειτουργία 

 Εγκατάσταση σε δυσπρόσιτες περιοχές 

 Μέγιστες ταχύτητες χωρίς περιορισμούς 

 Δυνατότητα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς την ύπαρξη 

τηλεφώνου 

 Δυνατότητα διασύνδεσης υποκαταστημάτων με ιδιαίτερα χαμηλό 

κόστος 

Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το δορυφορικό 

Internet προσδίδει χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας όπως 

αυτά φαίνονται παρακάτω: 

 Τηλεϊατρική 

 Τηλεκπαίδευση 

 Τηλεργασία 

 Μεταφορά περιεχομένου 

 Λήψη δεδομένων μέσω multicasting ( πολύ εκπομπής ) 

 Λήψη e-mail μεγάλου όγκου χωρίς την χρήση τηλεφωνικής 

γραμμής 

Το δορυφορικό Internet διαιρείτε σε 2 κατηγορίες ανάλογα με τον 

τρόπο λειτουργίας του: 

 Μονόδρομο 

 Αμφίδρομο 

Το Μονόδρομο δορυφορικό Internet αποτελεί την ιδανική λύση για 

οικονομική πρόσβαση ιδιαίτερα υψηλής ταχύτητας στο 

Internet από περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν επίγεια 

ευρυζωνικά δίκτυα. Για να μπορέσει κάποιος να συνδεθεί 

χρειάζεται τον εξοπλισμό δορυφορικής λήψης που συνήθως έχει 

αρκετά χαμηλό κόστος και επιτρέπει επιπρόσθετα την λήψη 

τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφώνου. Για να μειωθεί το 



κόστος, ο χρήστης κατεβάζει τα δεδομένα μέσω του δορυφόρου 

αλλά ανεβάζει δεδομένα μέσα από μια απλή τηλεφωνική γραμμή. 

Έτσι χρησιμοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα της υπηρεσίας, 

γίνεται αυτόματα κλήση μέσω του modem στον επιλεγμένο ISP και 

ακολούθως ξεκινά η μεταφορά δεδομένων. 

Το Αμφίδρομο δορυφορικό Internet εστιάζεται κυρίως σε περιοχές 

που δεν υπάρχει καθόλου καλωδιακό δίκτυο ή σε επιχειρήσεις. Ο 

ειδικός εξοπλισμός επιτρέπει την ταυτόχρονη αποστολή και λήψη 

δεδομένων είτε για χρήση Internet είτε για διασύνδεση εικονικού 

ιδεατού δικτύου (VPN). Το εσωτερικό modem που παρέχεται 

συνήθως διαθέτει είσοδο / έξοδο Ethernet RJ-45 για διασύνδεση με 

υπάρχοντα δίκτυα IP. 

Ουσιαστικά το MSN, ώστε να λειτουργήσει σε κάθε συσκευή  

χρειάζεται μονάχα τις τεχνολογίες της πρώτης ομάδας.  Η 

δεύτερη ομάδα τεχνολογιών αφορούν τη συσκευή και μόνο. 

Μπαταρία  

 

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε συσκευές σαν αυτές που 

καλούμαστε να σχεδιάσουμε πρέπει να είναι μικρές για τη 

συσκευή αλλά ταυτόχρονα να διαρκεί  όσο περισσότερο γίνεται. 

Συνήθως σε τέτοιες συσκευές καθώς και σε κινητά 

χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου. 

Camera  

 

Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές έχουν στις μέρες μας 

κάμερες. Κάποια από τις λειτουργίες του MSN είναι η video κλήση. 

Για να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη η κάμερα.  

Στις περισσότερες αντίστοιχες συσκευές υπάρχουν κάμερες τύπου 

VGA οι οποίες ξεκίνησαν από τα κινητά Motorola. 



Bluetooth  

 

 Το Bluetooth  είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για ασύρματα 

προσωπικά δίκτυα υπολογιστών. Πρόκειται για μια ασύρματη 

τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μικρών αποστάσεων, η οποία 

μπορεί να μεταδώσει σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές 

συσκευές. Επομένως το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο 

παρέχει προτυποποιημένη, ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε 

PDA, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, προσωπικούς 

υπολογιστές, εκτυπωτές, καθώς και ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές ή ψηφιακές κάμερες, μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής και 

παγκοσμίως διαθέσιμης χωρίς ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας 

μικρής εμβέλειας. Από τεχνικής άποψης το Bluetooth είναι ένα 

πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης σε φυσικό επίπεδο. Το 

Bluetooth επίσης στη συγκεκριμένη συσκευή που καλούμαστε να 

σχεδιάσουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μικρός ανιχνευτής  

παρόμοιων συσκευών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χωρίς 

να ‘’είναι φίλοι’’ στο MSN. 

Bluetooth ακουστικό / μικρόφωνο  

 

Το ακουστικό-μικρόφωνο αυτό χρειάζεται να υπάρχει ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή χωρίς να 

χρειάζεται να ακούγεται η συνομιλία του σε εξωτερικούς 

παράγοντες. 

Ηχείο 

 

Τα ηχεία είναι απαραίτητα για μια συσκευή και  ειδικά όταν αυτή 

πρόκειται να πραγματοποιεί ανοιχτές συνομιλίες ή αναπαραγωγές 

αρχείων. 

Φορτιστής με υποδοχή USB 



 

Τέτοιες συσκευές όπως αυτή που καλούμαστε να 

σχεδιάσουμε οφείλει να έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

Οι πιο συνηθισμένοι φορτιστές είναι αυτοί που έχουν 

υποδοχή USB καθώς η θύρες USB είναι πολύ συνηθισμένες 

στις μέρες μας. Με αυτόν τον τρόπο  η συσκευή μπορεί να 

συνδέεται με USB καλώδιο αλλά να καταλήγει σε 

υπολογιστή καθώς και ο υπολογιστής μπορεί να 

λειτουργήσει σαν φορτιστής. 

Κάρτα μνήμης 

 

Κατά τη χρήση της συσκευής  καθώς και του MSN υπάρχει 

δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των χρηστών. Οπότε 

μία κάρτα μνήμης θεωρείται χρήσιμη καθώς  ένας αποθηκευτικός 

χώρος είναι απαραίτητος. Σε μικρές συσκευές χρησιμοποιείται 

κάρτα μνήμης microSD.  Οι κάρτες τέτοιου τύπου είναι πολύ 

πρακτικές καθώς όλα τα card-readers τα δέχονται. 

 

 

 

 

 

 



Προσωπικό Concept 

 

  



 

 

 

 



Προσωπικό τελικό concept 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Αφροδίτη Λυκούρεση Dpsd09044 

 Ανάλυση του προφίλ της εταιρίας 

Windows Live Messenger 

Το προφίλ του MSN  

• Έχει προφίλ ιδιαίτερα  φιλικό και σχετικά ανεπίσημο 

• Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες 

Στόχος του MSN  

• Κοινωνική δικτύωση όλων των νέων ανθρώπων 

• Δημιουργία μιας μεγάλης παρέας μεταξύ των χρηστών 

• Ψυχαγωγία  των χρηστών 

Αξίες του ΜSN 

• Οικουμενική επικοινωνία  

• Φιλία 

• Νεανικότητα 

• Ψυχαγωγία 

• Αλληλεπίδραση 

Χρώματα 

 Τα χρώματα της εταιρίας αποτελούνται από τα βασικά 

χρώματα και τα συμπληρωματικά. 

 Βασικά χρώματα. 

Γαλάζιο                                          Ανοιχτό πράσινο                          Κίτρινο  
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  Αξίες και Καθοδηγητικές εικόνες. 

 

 

 

 Σενάρια χρήσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mood boards 

 

 



 

 

 

 Plan of use  

Ενεργοποίηση συσκευής 

 Ένδειξη ενεργ. Συσκευής. 

Σύνδεση σε δίκτυο 

 Ένδειξη διαθέσιμων δικτύων 

 Ένδειξη σύνδεσης σε δίκτυο 

 Ένδειξη σήματος δικτύου 

Εισαγωγή ονόματος και κωδικού 

 Ένδειξη εισαγωγής ονόματος 

 Ένδειξη εισαγωγής κωδικού 

 Ένδειξη σύνδεσης (sign in) 

 Ένδειξη λάθους ονόματος 

 Ένδειξη λάθους κωδικού 

 

Αρχική σελίδα 



 Ένδειξη εισαγωγής στην υπηρεσία 

 Ένδειξη μενού δραστηριοτήτων 

Απενεργοποίηση συσκευής 

 Ένδειξη απενεργοποίησης συσκευής. 

Προσβασιμότητα στα αξεσουάρ 

 Ένδειξη ενεργοποίησης πρόσθετων αντικειμένων 

 

Δημιουργία λογαριασμού 

 Ένδειξη καταγραφής ονόματος 

 Ένδειξη καταγραφής μυστικού κωδικού 

 Ένδειξη επιβεβαίωσης μυστικού κωδικού 

 Ένδειξη λάθους κωδικού 

 Ένδειξη επανακαταχώρησης στοιχείων 

 Ένδειξη επιβεβαίωσης. 

 

Επιλογή επαφής 

 Ένδειξη ύπαρξης επαφής 

 Ένδειξη επιλογής επαφής 

 Ένδειξη ύπαρξης χώρου επικοινωνίας 

Άνοιγμα παραθύρου 

 Messaging 

 Ένδειξη χώρου εισαγωγής μηνύματος 

 Ένδειξη χώρου συνομιλίας 

 Ένδειξη ύπαρξης εικονιδίων, winks και φόντου 

 Ένδειξη επεξεργασίας γραφής 

 Ένδειξη αποστολής μηνύματος 

 

 Video call 

 Ένδειξη έναρξης βίντεο κλήσης 

 Ένδειξη αλλαγής έντασης ήχου 

 Ένδειξη τερματισμού βίντεο κλήσης. 

 

 Games 

 Ένδειξη μενού παιχνιδιών 



 Ένδειξη επιλογής παιχνιδιού 

 Ένδειξη τερματισμού 

 

 Sharing files 

 Ένδειξη επιλογής κοινής χρήσης αρχείων 

 Ένδειξη επιλογής αρχείου 

 Ένδειξη αποστολής αρχείου 

 Ένδειξη ακύρωσης αποστολής αρχείου 

 Ένδειξη ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

Κλείσιμο παραθύρου 

 Ένδειξη κλεισίματος παραθύρου 

 

Αλλαγή ονόματος 

 Ένδειξη εμφάνισης ονόματος 

 Ένδειξη επιλογής επεξεργασίας ονόματος 

 Ένδειξη αποθήκευσης αλλαγών 

Αλλαγή pm 

 Ένδειξη εμφάνισης pm 

 Ένδειξη επιλογής επεξεργασίας pm 

 Ένδειξη αποθήκευσης αλλαγών 

Αλλαγή φωτογραφίας 

 Ένδειξη χώρου εμφάνισης της φωτογραφίας 

 Ένδειξη αλλαγής φωτογραφίας 

 Ένδειξη επιλογής φωτογραφίας 

 Ένδειξη αποθήκευσης αλλαγών 

 

Εισαγωγή στο hotmail 

 Ένδειξη καινούριων μηνυμάτων 

 Ένδειξη επιλογής ανάγνωσης μηνυμάτων 

Προσθήκη φίλου 

 Ένδειξη επιλογής υπηρεσίας 

 Ένδειξη χώρου εισαγωγής e-mail 

 Ένδειξη αποδοχής 



 Ένδειξη νέων προτάσεων φιλίας 

 

 

 

 Gadget 

• Συνδέεται στον υπολογιστή μέσω θύρας USB 

•  Αντιδρά στα emotions που στέλνουν οι επαφές(π.χ η φιγούρα κοκκινίζει από 

ντροπή, ερωτοτροπεί χτυπώντας τα φτερά της ή θυμώνει ) 

• Δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης των επαφών 

Συμβατότητα με Windows 2000/XP/Vista και από εκδόσεις νεότερες του MSN 

Messenger 7.0  

 



 

 Προσωπικό concept 

 

 

Τελικό concept 

 Αφαίρεσα από την αρχική φόρμα τα κουμπιά που εμαφανίζονταν στην 

εμπρόσθια όψη της οθόνης .Επανασχεδίασα το pad 

 



 

 

Και  στη συνέχεια ασχολήθηκα με τα γραφιστικά στοιχεία της συσκευής μας. 

              

 

 

 

 



Ανδρέας Καμπύλης Dpsd09022 

 

Ανταγωνιστές 

1)Communication Gadget 

 

 Είναι φορητή συσκευή 

 Συνδέεται κατευθείαν σε έναν ICQ server  

o Σύνδεση σε κάθε εταιρία ηλεκτρονικού ταχυδρομίου 

 Προβάλει εικόνα σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια 

 

2)Viliv X70 Atom  

 

 Η Viliv είναι μάρκα κινητών συσκευών  

 Viliv είναι  σύνθεση που προέρχεται από το “visual & live”  



 Λειτουργίες 

o Παρέχει Inernet  

 Σύνδεση σε κάθε εταιρία ηλεκτρονικού ταχυδρομίου  

o Σύνδεση Wi-Fi  

o Τρέχει Windows XP ή Linux 

o Είναι φορητή συσκευή 

 

3)Nokia X2-01 

 

Nokia has added another new X2-01 Budget QWERTY Phone in the market with 

smart features. This new Nokia X2-01 aims that offers utmost functionality for the 

lowest cost possible. It comes in a red-black, blue-black and black-white model 

these phones has huge screen. 

This new Xseries has a bar-type appearance factor with complete QWERTY 

keyboard and device runs S40 OS. The phone is designed for fast communications 

and social networking and the QWERTY keyboard is ideal for status update and 

text messaging.  

The Nokia X2-01 has as well includes lots of other features such as microSD card 

reader, a 2.4-inch QVGA screen, FM radio, a VGA camera and built-in media 

player. 

It includes Ovi Life Tools and Ovi Store. While a budget-priced phone, the X2-01 

supports just quad-band GPRS/EDGE data; there is no WiFi and 3G. Nokia will 

offer the handset in Q4 for regarding Euro 80. 

 

 



4)Chat Phones 

     

 

 

Επιλέγουμε τα Chat Phones ως κύριους ανταγωνιστές μας διότι προσφέρουν 

τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης: 

 MSN 

 Facebook  

 Twitter 

 Yahoo Messenger 

 

5)i-phones  



 
 

 Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία 

 Σχεδιάζει και προωθεί ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, 

λογισμικό υπολογιστών και προσωπικούς υπολογιστές 

 Λειτουργίες 

o Είναι κινητό τηλέφωνο 

o Παρέχει Internet  

o Σύνδεση Wi-Fi  

o Συνδέεται σε οποιαδήποτε εταιρία ηλεκτρονικής επικοινωνίας  

 

6)Twitter Mobile Device  

 

 Ιστοσελίδα την οποία λειτουργεί η Twitter Inc. 

 Προσφέρει κοινωνικό δίκτυο 

 Λειτουργίες 

o Σύνδεση Wi-Fi  

o Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του Twitter  

o Είναι φορητή συσκευή 



o Απλουστευμένη χρήση σε σχέση με τον Η/Υ 

 

7)Verizon Wireless XV6800  

 

 Η είναι προμηθευτής ασύρματων τηλεφώνων 

 Κατέχει και λειτουργεί τις μεγαλύτερες τηλεπικοινωνίες στις Η.Π.Α. 

 Λειτουργίες 

o Εφαρμογή Windows Mobile 6 Professional  

o Άμεση πρόσβαση σε Internet  

 Πρόσβαση σε κάθε εταιρία ηλεκτρονικού ταχυδρομίου  

o Υποστηρίζει αρχεία Microsoft Word, Excel, PowerPoint και PDF  

 

8)Samsung Mobile WiMAX 

 

 

• Έχει τη βάση της στη Samsung Town, Seoul, South Korea 

• Αποτελείται από πολλές διεθνείς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

• Λειτουργίες 

o Είναι κινητό τηλέφωνο 



o Τρέχει με Windows XP 

o Σύνδεση Wi-Fi  

o Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Σύνδεση σε κάθε εταιρία ηλεκτρονικού ταχυδρομίου 

 

 

Τελικό Concept 

 

Βάση 

 

 
 

 
 

 


