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Από τις πρώτες σκέψεις για πιθανό θέμα εργασίας γύρω από 

τον τομέα της φωτογραφίας, μέχρι και το τελευταίο στάδιο της 

σχεδιαστικής πρότασης, η καθοδήγηση του επιβλέποντά μου ήταν 

πολύτιμη. 

Επίσης, η βοήθεια των παιδιών που συμμετείχαν στο 

ερωτηματολόγιο κατά το στάδιο της συγκεκριμενοποίησης της 

έρευνας, έφερε σημαντικά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους όσους με βοήθησαν στα διάφορα 

στάδια της εργασίας.
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Εισαγωγή 

Περίληψη

Η φωτογραφία ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Σήμερα, 

παράλληλα με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 

φωτογραφία έχει διαδοθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, καλύπτοντας πάντα ένα συγκεκριμένο φάσμα 

λειτουργικών απαιτήσεων. Οι τεχνολογίες αυτές έδωσαν νέες ιδέες και κατευθύνσεις στις διαδικασίες 

φωτογράφισης, στην διαχείριση των φωτογραφικών αποτελεσμάτων αλλά και στην ποιότητα των φωτογραφιών. 

Πλέον, ένας ερασιτέχνης φωτογράφος χωρίς πολλές γνώσεις για την φωτογραφία, μπορεί να αποδώσει  

αξιόλογα αποτελέσματα. Όπως είναι φυσικό, το γεγονός αυτό φέρει πολλά πλεονεκτήματα καθώς πλέον η 

ψηφιακή φωτογραφία είναι προσιτή στον καθένα. 

Παράλληλα όμως, ως φυσικό επακόλουθο, οι διαδικασίες λήψης μιας φωτογραφίας έχουν 

αυτοματοποιηθεί πλήρως με αποτέλεσμα κάποια βασικά λειτουργικά στοιχεία φωτογράφισης να μην είναι 

εμφανώς προσδιορισμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από έναν ερασιτέχνη χρήστη. Έτσι, 

ο χρήστης χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας μίας φωτογραφικής μηχανής, δεν είναι σε 

θέση να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής καθώς αυτές δεν προβάλλονται 

με άμεσο τρόπο. Ο βασικός αρχικός προβληματισμός μου ήταν -σε αρχικό στάδιο- να γίνει μια προσπάθεια 

συλλογής των στοιχείων αυτών ώστε εν συνεχεία να μπορέσουν να προβληθούν σε μία νέα φωτογραφική 

μηχανή συγκεκριμένου χαρακτήρα. Ο νέος αυτός χαρακτήρας θα μπορούσε να θεωρηθεί και εκπαιδευτικός, 

καθώς με την χρήση της νέας φωτογραφικής μηχανής ο χρήστης θα εξοικειώνεται και με τις βασικές λειτουργίες 

της. Πιθανός χρήστης μπορεί να θεωρηθεί κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος που θέλει να γνωρίσει την βασική 

διαδικασία λήψης μιας φωτογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορέσει να κατανοήσει τα επιμέρους τμήματα 

μιας φωτογραφικής μηχανής αλλά και τον τρόπο λειτουργία της μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Σε ένα 

πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, ως πιθανοί χρήστες μπορούν να θεωρηθούν τα παιδιά, καθώς η πλειοψηφία των 

φωτογραφικών μηχανών σήμερα στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που εμφανίζονται κυρίως 

σε ενήλικους χρήστες. Σύμφωνα με αυτή την κατεύθυνση, εμφανίζεται ως αρχικός προβληματικός χώρος το 

γεγονός της μη-ύπαρξης στην αγορά μίας φωτογραφικής μηχανής εκπαιδευτικού χαρακτήρα προορισμένης 

για ερασιτέχνες ανήλικους χρήστες. Επιπρόσθετα, ένα βασικό στοιχείο που προστίθεται στα πλεονεκτήματα 

της φωτογραφικής μηχανής προς σχεδίαση, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μέσω της διάδρασης με το νέο 

εκπαιδευτικό προϊόν, θα μπορέσουν να διευρύνουν την φαντασία αλλά και την δημιουργικότητά τους.

Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής, σε αρχικό στάδιο αναλύεται ο βασικός τρόπος 

λειτουργίας των αναλογικών αλλά και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Γίνεται εκτενής μελέτη των επιμέρους 

τμημάτων που αποτελούν μια φωτογραφική μηχανή με βασικό στόχο την -εκ νέου- συναρμολόγησή τους 

ώστε να δημιουργήσουν μια φωτογραφική μηχανή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Μέσω της ανάλυσης αυτής, 

προκύπτουν βασικές παράμετροι οι οποίες εν συνεχεία, ως σύνολο, ορίζουν την βασική κατεύθυνση του 

προϊόντος.

Επίσης, βασικό στοιχείο που αναλύεται είναι ο τρόπος που αποκτάται μία νέα γνώση από τα παιδιά. 

Ερευνώνται οι παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες που βασίζονται στον τρόπο 

επεξεργασίας ενός  πρωτόγνωρου ερεθίσματος από το περιβάλλον, με σκοπό την αφομοίωσή του. Βάσει της 

συγκεκριμένης έρευνας, είναι αναγκαία η τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων. Μέσω της συγκεκριμένης ερευνητικής κατεύθυνσης, ορίζεται ο τρόπος που μπορεί το προϊόν 

μέσω της αλληλεπίδρασης να προσφέρει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος, πραγματοποιείται περιορισμένη έρευνα και προς άλλες σχετικές κατευθύνσεις όπως, η τάση της 

αγοράς των φωτογραφικών μηχανών και οι βασικές δραστηριότητες των χρηστών. Βάσει αυτής της έρευνας, 



8

θα μπορέσει το νέο προϊόν να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο καλύπτοντας προκαθορισμένες 

απαιτήσεις.

Το σύνολο των παραμέτρων που εμφανίζονται από τις ερευνητικές κατευθύνσεις ορίζουν στην συνέχεια τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί το προϊόν προς σχεδίαση. Ο τρόπος που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 

τους καθώς και η ιεράρχησή τους βάσει της σημασίας τους, χαρακτηρίζουν εν τέλει τα βασικά χαρακτηριστικά 

που φέρει η φωτογραφική μηχανή. 

Στόχοι

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση μίας φωτογραφικής 

μηχανής που θα καλύπτει τις ανάγκες παιδιών συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους. Παράλληλα, το προϊόν προς 

σχεδίαση θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή μέσω της διάδρασης με αυτό να αφομοιώνονται 

στον χρήστη βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη των βασικών προκαθορισμένων στόχων η 

εργασία παρουσιάζει:

Ιστορική αναδρομή της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας με σκοπό την άντληση των βασικών • 

επιμέρους τμημάτων που συνθέτουν μία φωτογραφική μηχανή.

Επισκόπηση των νέων εφαρμοσμένων τεχνολογιών, με βασικό στόχο την αξιοποίησή τους στην • 

φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση. 

Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναλόγως των • 

χαρακτηριστικών που πρέπει να φέρει. 

Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής που πρόκειται να σχεδιαστεί σε μία ευρύτερη κατηγορία • 

φωτογραφικών μηχανών.

Μελέτη των παραδοσιακών και σύγχρονων αναπτυξιακών θεωριών ώστε να εφαρμοστούν στην • 

φωτογραφική μηχανή και εν τέλει να μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτική.

Αξιοποίηση των παραμέτρων που προκύπτουν από το ερευνητικό στάδιο στην ανάπτυξη της φωτογραφικής • 

μηχανής.

Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, προϊόντος και χαρακτηριστικών που πρέπει να φέρει το προϊόν προς • 

ανάπτυξη ώστε να θεωρηθεί εκπαιδευτικό.

Καθορισμός σχεδιαστικών προδιαγραφών βάσει των στόχων, του final brief, και των προαναφερόμενων • 

απαιτήσεων, που το νέο προϊόν θα πρέπει να πληρεί. 

Σχεδίαση και αξιολόγηση των τριών προτάσεων που θα καλύπτουν το σύνολο των σχεδιαστικών • 

προδιαγραφών με στόχο την ανάπτυξη ενός τελικού. 

Λεπτομερή σχεδίαση του επικρατέστερου προσχέδιου. • 

Η ανάλυση των στόχων αυτών διαρθρώνεται σε 2 βασικά στάδια. Το ερευνητικό στάδιο όπου βασίζεται στην 

βιβλιογραφική μελέτη και στην ανάπτυξη ερωτηματολογίου συγκεκριμένου χαρακτήρα, και το σχεδιαστικό 

όπου βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα του πρώτου. Βάσει των βασικών μεθοδολογιών σχεδίασης, τα δύο 

αυτά στάδια συνεχώς επηρεάζουν το ένα το άλλο με σκοπό κάθε απόφαση να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. 

Δομή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται βάσει των μεθοδολογιών σχεδίασης που χρησιμοποιούνται 

στα μαθήματα των στούντιο της σχολής Μ.Σ.Π.Σ. Ουσιαστικά, παρουσιάζει την ανάλυση διάφορων 

επιστημονικών πεδίων με σκοπό την αναζήτηση απαιτήσεων χρηστών και αναπτυσσόμενου προϊόντος, ώστε 

να προκύψουν οι αντίστοιχες σχεδιαστικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί το νέο προϊόν. Κατά αυτόν τον 

τρόπο διαρθρώνεται σε δύο βασικά στάδια.

Αρχικά, στο ερευνητικό στάδιο της εργασίας, γίνεται μία ιστορική αναδρομή της φωτογραφικής μηχανής, 
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από τις πρώτες αναλογικές μέχρι και τις σημερινές ψηφιακές. Μέσω της ιστορικής αυτής εξέλιξης παρουσιάζονται 

οι βασικές κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών και το πως έχουν εξελιχθεί σήμερα βάσει των απαιτήσεων των 

εκάστοτε χρηστών καθώς και των τάσεων της αγοράς. Επίσης, αναλύονται οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 

στις φωτογραφικές μηχανές ώστε να στη συνέχεια να αξιοποιηθούν αντίστοιχα. Όπως είναι φυσικό, πρέπει να 

αναλυθούν και οι βασικές κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών καθώς και το τι χαρακτηριστικά φέρουν στην 

κάθε κατηγορία. Κατά αυτόν τον τρόπο, η νέα φωτογραφική μηχανή θα μπορέσει να ενταχθεί επιτυχώς σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς αναλόγως των χαρακτηριστικών της. Αναλόγως των χαρακτηριστικών αυτών, 

η φωτογραφική μηχανή θα απευθύνεται σε συγκεκριμένους χρήστες και θα καλύπτει τους προκαθορισμένους 

στόχους.

Στην συνέχεια, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας είναι το νέο προϊόν να έχει εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση της διαδικασίας απόκτησης μίας γνώσης. Η διαδικασία αυτή αφορά 

τον τρόπο που ένα παιδί αναλύει ένα ερέθισμα που δέχεται από το περιβάλλον του με σκοπό να το αφομοιώσει 

ώστε πλέον να είναι εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο ερέθισμα. Παράλληλα, εξετάζονται οι κοινωνικοί, 

οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την σχεδίαση ενός προϊόντος απευθυνόμενο σε 

παιδιά (προφίλ χρήστη, χώρος χρήσης, γενικότερες ασχολίες, κ.ο.κ.). Τέλος, αναπτύσσεται πρωτογενής έρευνα 

σε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας, βάσει τεχνικών και μεθόδων σχεδίασης ερωτηματολογίων για παιδιά, τα 

αποτελέσματα του οποίου συγκεκριμενοποιούν και ολοκληρώνουν το ερευνητικό στάδιο της εργασίας. Βάσει 

των παραγόντων αυτών, η φωτογραφική μηχανή θα μπορέσει να ενταχθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων 

των παιδιών βάσει των δικών τους απαιτήσεων και προσδοκιών.  

Καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης, εμφανίζονται κάποιες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. 

Το σύνολο των παραμέτρων αυτών, καθώς και ο τρόπος σύνδεσής τους, επηρεάζουν την ανάπτυξη και τον 

καθορισμό  των τελικών σχεδιαστικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί η το προϊόν προς ανάπτυξη.

Στο δεύτερο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, επιτυγχάνεται η μετάβαση από την έρευνα στην σχεδίαση. 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την βιβλιογραφική μελέτη και την πρωτογενή έρευνα, 

οδηγούν στην σχεδίαση της φωτογραφικής μηχανής. Αρχικά διαμορφώνονται οι σχεδιαστικές προδιαγραφές 

βάσει των απαιτήσεων των χρηστών, των στόχων της εργασίας, και του τελικού προσδιορισμού του έργου. 

Οι προδιαγραφές αυτές, όπως είναι λογικό, αποτελούν τον βασικό οδηγό κατά την σχεδίαση των τριών 

προσχεδίων. Στο κομμάτι του ιδεασμού, χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές τεχνικές ώστε να παρουσιαστεί 

μεγάλος όγκος λύσεων, προτάσεων και ιδεών για την κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά. Οι τεχνικές 

αυτές είναι ο παραδοσιακός καταιγισμός ιδεών (brainstorm), ο γραπτός καταιγισμός ιδεών (brainwrite) και 

χαρτογράφηση ιδεών (mind map). Τα αποτελέσματα των τεχνικών αυτών, παρουσιάζονται στο 5ο κεφάλαιο  

και στο παράρτημα  της εργασίας. 

Στην συνέχεια, στο στάδιο της σύνθεσης, οι επικρατέστερες και πιο βάσιμες λύσεις, προτάσεις και ιδέες  

συνθέτουν τρία διαφορετικά προσχέδια. Τα προσχέδια αυτά καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι των σχεδιαστικών 

προδιαγραφών και αναπτύσσονται σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις (προσεγγίσεις) του θέματος. Στην 

συνέχεια, κρίνεται χρήσιμη η αξιολόγησή τους χρησιμοποιώντας την τεχνική αξιολόγηση πίνακα (matrix eval-

uation) ώστε να βρεθεί το βέλτιστο και να σχεδιαστεί λεπτομερώς. 

Στο τελικό στάδιο της διπλωματικής λοιπόν, παρουσιάζεται η λεπτομερής σχεδίαση του επικρατέστερου 

προσχεδίου, με σκοπό να καλύπτονται οι στόχοι της εργασίας, το final brief και ένα μεγάλο μέρος των 

σχεδιαστικών προδιαγραφών (κυρίως των σημαντικότερων).
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ΈΡΕΥΝΑ
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1. Η αναλογική φωτογραφική μηχανή

1.1 Ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας

Αν υποθέσουμε πως έχουμε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο στην μια του πλευρά έχει μια τρύπα απ’ όπου 

μπορεί να περάσει το φως, - από ένα καλοφωτισμένο τοπίο-, μπορούμε να δούμε στην απέναντι πλευρά του 

δωματίου, να σχηματίζεται το ίδιο καλοφωτισμένο τοπίο αντεστραμμένο. Σε αυτή την αρχή, που πλέον είναι 

γνωστή ως “camera obscura”, βασίζονται όλες οι σημερινές φωτογραφικές μηχανές (αναλογικές ή μη). 

εικόνα 1, camera obscura 

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό από τον 4ο π.Χ. αιώνα όπου ο Αριστοτέλης το περιγράφει για πρώτη 

φορά. Για τους επόμενους αιώνες αναστάλθηκε η εξέλιξή του καθώς ο κόσμος «φοβόταν» το εμφανιζόμενο 

είδωλο γιατί το συνέδεε με υποτιθέμενα θρησκευτικά μηνύματα. Αρκετούς αιώνες αργότερα μεγάλοι ερευνητές 

προσπάθησαν να κατασκευάσουν την πρώτη «φωτογραφική μηχανή» -σε μικρότερες όμως διαστάσεις από το 

αρχικό σκοτεινό δωμάτιο- χωρίς όμως κάποια επιτυχία αφού δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν κάποιο από τα 

εμφανιζόμενα είδωλα. Μεγάλη εξέλιξη πραγματοποιήθηκε τον 16ο μ.Χ. αιώνα (1530) όπου  χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά αντί για τρύπα ένας φακός (κυρτό γυαλί) όπου βοήθησε στην δημιουργία ενός  πιο καθαρού 

ειδώλου στην οθόνη εστίασης. Στην συνέχεια ξεκίνησε η αναζήτηση διαφόρων μεθόδων αποτύπωσης του  

αντεστραμμένου «καθαρού» ειδώλου σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια.

Οι πρώτες έρευνες αποτύπωσης του ειδώλου χρονολογούνται στις αρχές του 18ου αιώνα με την χρήση 

φωτοευαίσθητου χαρτιού από άλατα αργύρου. Για αρκετά χρόνια καμία προσπάθεια δεν ήταν επιτυχημένη 

λόγω του ότι έπρεπε να αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα της στερέωσης της εικόνας πάνω στο χαρτί, 

μέχρι που το 1826 ο Nicephore Niepce κατάφερε να αποτυπώσει την πρώτη φωτογραφία με την τεχνική 

της ηλιογραφίας. Παράλληλα όμως στην Αγγλία αναπτύσσονταν η τεχνική της «νταγκεροτυπίας», όπου 

πρόκειται για την δημιουργία μιας ενδιάμεσης «αρνητικής» εικόνας του ειδώλου  όπου εν συνεχεία μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί -με την ανάμιξη διάφορων χημικών -για την αναπαραγωγή της πραγματικής «θετικής» 

εικόνας.

Με την πάροδο των επόμενων χρόνων τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί με τις ατέλειες που 

εμφάνιζε η αρχική «αρνητική» εικόνα γρήγορα περιορίστηκαν και έτσι το 1889 εμφανίστηκε από τον George 
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Eastman το πρώτο φιλμ σε καρούλι όπου έδωσε την δυνατότητα της λήψης πολλών φωτογραφιών με ένα 

μόνο γέμισμα. Ο ίδιος κατασκεύασε και την πρώτη φωτογραφική μηχανή-κουτί, την οποία την ονόμασε Kodak 

και περιείχε ένα ρολό φωτοευαίσθητου χαρτιού πάνω στο οποίο μπορούσαν να αποτυπωθούν οι φωτογραφίες 

από τον χρήστη και στην συνέχεια το εργοστάσιο της Eastman Kodak Company εκτύπωνε τις φωτογραφίες.

“You press the button, we do the rest” (G.Eastman) [4]

Η εταιρία όμως ήθελε να κατασκευάσει την πρώτη φωτογραφική μηχανή που θα ήταν προσιτή και 

κατάλληλη σε περισσότερους χρήστες και το 1990 ο Frank A.Brownell σχεδίασε την πρώτη Kodak “Brownie” 

όπου τα υλικά της ήταν ελάχιστου κόστους που επέτρεπε την μαζική παραγωγή της. H επιτυχία της ήταν πολύ 

μεγάλη για τα τότε δεδομένα. 

εικόνα 2 [L1]

1.2 Έγχρωμη φωτογραφία

Παράλληλα, καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα γινόντουσαν προσπάθειες για την αποτύπωση μιας 

εικόνας με τα φυσικά της χρώματα. Η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία επιτεύχθηκε το 1861 όπου ο  φυσικός 

James Clerk Maxwell, βασιζόμενος στην θεωρία του Sir Isaak Newton για την διάθλαση του φωτός μέσω 

ενός πρίσματος στα 7 φασματικά χρώματα, απέδειξε πως όλα τα χρώματα μπορούν να αναπαραχθούν από 

την μίξη 3 βασικών χρωμάτων, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Ουσιαστικά ο J.C.Maxwell τράβηξε 3 

διαφορετικές φωτογραφίες του ίδιου θέματος με τα αντίστοιχα χρωματικά φίλτρα (κόκκινo, πράσινο, μπλε) 

και παρατήρησε πως με την ένωση των 3 τελικών φωτογραφιών επιτυγχάνεται μια έγχρωμη φωτογραφία. 

Ακολούθησε η μαζική παραγωγή των διάφορων έγχρωμων φιλμ με πρωτοπόρο το φιλμ Autochrome το 

1906, και στην συνέχεια το Agfachrome απο την εταιρία Agfa.  

Τελικά, η ¨Εastman Kodak Company¨ πρωτοπόρησε και στον τομέα της έγχρωμης φωτογραφίας όπου 

κατασκεύασε το 1935 μαζικά το φιλμ Kodachrome που περιείχε 3 βασικά επιχωματισμένα στρώματα, όπου 

το καθένα ήταν ευαίσθητο στα 3 βασικά χρώματα. Το Kodachrome αποτέλεσε μεγάλη εξέλιξη στο τομέα της 

[4] “Encyclopedia of Twentieth-Century Photography, volume 1”, Lynne Warren, ROUTLEDGE, 2005
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φωτογραφίας αφού χρησιμοποιούνταν για τα επόμενα 74 χρόνια από μεγάλους φωτογράφους όπως ο Steve 

McCurry (Afghan Girl, 1984). Δυστυχώς, το 2009, κυρίως λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των ψηφιακών 

μέσων φωτογράφισης, η εταιρία Kodak ανακοίνωσε την απόσυρση του kodachrome. 

1.3 Επιμέρους τμήματα της φωτογραφικής μηχανής

Η ανάπτυξη των φωτογραφικών μηχανών μέχρι και σήμερα είναι ραγδαία, συνεχώς εμφανίζονται νέες 

τεχνικές και τεχνολογίες για την διευκόλυνση του χρήστη έχοντας πάντα την βέλτιστη ποιότητα. Τα βασικά 

όμως τμήματα μιας φωτογραφικής μηχανής παραμένουν τα ίδια ακόμα και σήμερα.  

εικόνα 3, βασικά τμήματα φωτογραφικής μηχανής

1.3.1 Οθόνη εστίασης / φωτοευαίσθητο υλικό

Είναι η επίπεδη επιφάνεια που εμφανίζεται αντεστραμμένο το είδωλο προς φωτογράφιση. Πάνω σε αυτή 

την επιφάνεια είναι το φωτοευαίσθητο υλικό, αρχικά ήταν τεντωμένο το φιλμ και πλέον σήμερα οι sensors. 

Όσο πιο κοντά είναι η φωτογραφική μηχανή στο είδωλο τόσο πιο μακριά πρέπει να πάει η οθόνη εστίασης από 

τον φακό. Επομένως είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου μηχανισμού που θα μετακινεί τον φακό μακρύτερα 

ή κοντύτερα σε σχέση με το πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής ώστε το είδωλο να είναι εστιασμένο 

(καθαρό).

1.3.2 Σκόπευτρο

Όλες οι φωτογραφικές μηχανές που έχουν κατασκευαστεί έως σήμερα, έχουν κάποιον μηχανισμό για 

να δείχνoυν στον χρήστη το είδωλο που πρόκειται να φωτογραφίσει πριν το φωτογραφίσει. Τα διάφορα 

σκόπευτρα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της φωτογραφικής μηχανής. Υπάρχουν μεταλλικά πλαίσια στο 

επάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής που απλά δείχνουν το αντικείμενο που πρόκειται να φωτογραφηθεί 

(μηχανές απευθείας σκόπευσης), αλλά και η πιο εξελιγμένη μορφή που χρησιμοποιείται και στις σημερινές 
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ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, όπου το αρχικό είδωλο προβάλλεται μέσα από την φωτογραφική μηχανή 

με την βοήθεια ενός καθρέφτη (μονοοπτική ρεφλέξ)

1.3.3 Διάφραγμα

Το διάφραγμα (ή αλλιώς “στοπ) βρίσκεται στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής, πάντα δίπλα στον 

φακό. Λειτουργεί όπως η ίριδα του ματιού, μετατρέποντας την διάμετρό του μεγαλύτερη όταν υπάρχει ανάγκη 

για περισσότερο φως και μικρότερη όταν το φως είναι αρκετό και δεν πρέπει να περάσει πολύ στο εσωτερικό 

της μηχανής. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά ελάσματα τοποθετημένα σε ένα δαχτυλίδι όπου 

η περιστροφή του επιτρέπει την αλλαγή της διαμέτρου. Το δαχτυλίδι αυτό είναι χωρισμένο σε υποδιαιρέσεις 

“f” (όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του f τόσο μικρότερη είναι η διάμετρος και αντίστροφα). Κάθε μια από 

αυτές τις τιμές μεταβάλλει το είδωλο ως προς την φωτεινότητά του αλλά και το βάθος πεδίου (δηλαδή την 

καθαρότητα των αντικειμένων όπου αποτελείται το είδωλο σε σχέση με την απόστασή τους από τον φακό).

εικόνα 4, κατηγορίες διαφράγματος

1.3.4 Φωτοφράχτης
 
Πρόκειται για έναν μηχανισμό που “ανοιγοκλείνει” ελεγχόμενα και επιτρέπει την είσοδο του φωτός που 

θα δράσει πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό. Υπάρχουν δύο τύποι φωτοφράχτη: 

Ο διαφραγματικός που αποτελείται από λεπτές μεταλλικές λάμες τοποθετημένες κοντά στον φακό και το • 

διάφραγμα που εμποδίζουν το φως να περάσει στο εσωτερικό της μηχανής.

Ο εστιακού επιπέδου που αποτελείται από πάνινες ή μεταλλικές κουρτίνες που αποτρέπουν το φως να • 

περάσει και κινούνται μόνο την στιγμή της φωτογράφισης μπροστά από το φωτοευαίσθητο υλικό. Ο 

εστιακού επιπέδου χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα λόγω του ότι επιτρέπει την αλλαγή των φακών 

χωρίς να περάσει καθόλου φως στο υπόλοιπο της μηχανής.

εικόνα 5, κατηγορίες φωτοφράχτη
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1.3.5 Φακός

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κυρτό γυάλινο δίσκο όπου δέχεται τις φωτεινές ακτίνες του περιβάλλοντος 

και τις συγκλίνει με τέτοιο τρόπο ώστε όλες μαζί να σχηματίσουν το είδωλο αντεστραμμένο. Η εστίαση αυτή 

δίνει ένα καθαρό αποτέλεσμα στο είδωλο. Η ισχύς του κάθε φακού εξαρτάται από την εστιακή του απόσταση 

(απόσταση μεταξύ φακού και φωτοευαίσθητο υλικό) όταν η απόσταση αυτή είναι μεγάλη τότε ο φακός είναι 

κατασκευασμένος για να αποτυπώνει αντικείμενα που είναι μακριά.

1.3.6 Φωτεινή πηγή / αντικείμενο
 

Ουσιαστικά πρόκειται για το αντικείμενο που πρόκειται να φωτογραφηθεί που πρέπει να φωτίζεται από 

κάποια πηγή φωτός (ηλεκτρική λάμπα, φυσικός φωτισμός, κερί, κ.λπ. ).Η θέση, η ποσότητα και η κατεύθυνση 

του φωτός παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.  Το φως αυτό (φυσικό ή μη) φτάνοντας στο 

αντικείμενο και στο φόντο του αντανακλάται προς όλες τις κατευθύνσεις όπου μερικές από αυτές θα περάσουν 

μέσα από τον φακό και εν συνεχεία από την φωτογραφική μηχανή και θα καταγράψουν το είδωλο. 

1.4 Κατηγορίες αναλογικών φωτογραφικών μηχανών

Από την πρώτη φωτογραφική μηχανή που κατασκευάστηκε από την Kodak έχουν εξετασθεί διάφοροι τύποι 

κάμερας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται έχουν εδραιωθεί 

στον τομέα της φωτογραφίας και εμφανίζονται ακόμα και στις σημερινές φωτογραφικές μηχανές. Από την 

στιγμή που ξεκίνησε η μαζική παραγωγή των αναλογικών φωτογραφικών μηχανών, εμφανίστηκε η ανάγκη 

κατηγοριοποίησής τους βάσει των απαιτήσεων των απευθυνόμενων χρηστών. Οι χρήστες, όπως είναι λογικό, 

μπορούν άμεσα να κατηγοριοποιηθούν σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Βέβαια, οι επιπρόσθετες ανάγκες 

τους, δημιούργησε μια πληθώρα φωτογραφικών μηχανών, που άλλες προορίζονται μόνο για ερασιτεχνική 

ή επαγγελματική χρήση, ενώ άλλες στοχεύουν στην κάλυψη των απαιτήσεων ενός συγκεκριμένου εύρους 

χρηστών. Σημαντικό στοιχείο, στην εκτενή κατηγοριοποίηση των φωτογραφικών μηχανών είναι και το κόστος 

παραγωγής τους αλλά και πώλησης. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές με ευτελή υλικά, που δεν προσφέρουν 

ποιοτικά αποτελέσματα, αλλά παραμένουν προσιτές στον καθένα, ενώ αντιθέτως φωτογραφικές μηχανές που 

επιφέρουν το βέλτιστο ποιοτικά αποτέλεσμα διαθέτουν πολύ καλούς φακούς (ποιότητα γυαλιών) και κυρίως 

σώματα των φωτογραφικών μηχανών. Στην συνέχεια, αναλύονται οι βασικές κατηγορίες φωτογραφικών 

μηχανών όπως αναφέρονται από τον J.Hedgecoe.

1.4.1 Φωτογραφική μηχανή απ’ ευθείας σκόπευσης

εικόνα 6, εστιακή απόσταση
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Οι φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούν ένα σκόπευτρο ανεξάρτητο από τον φακό που φωτογραφίζει το 

είδωλο. Το είδωλο αυτό προβάλλεται στον χρήστη από έναν μικρότερο φακό, που βρίσκεται πάνω από τον 

φακό φωτογράφισης, και η περιοχή σκόπευσης ορίζεται από ένα πλαίσιο ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ακριβώς 

τα πλαίσια του ειδώλου που πρόκειται να φωτογραφίσει.

εικόνα 7, τομή μηχανής απ’ ευθείας σκόπευσης [5]

Τα πλεονεκτήματα των φωτογραφικών μηχανών απ’ ευθείας σκόπευσης είναι ότι το είδωλο προς 

φωτογράφιση είναι πάντα ευδιάκριτο στον χρήστη. Επίσης, κατασκευαστικά είναι πολύ απλή και το κόστος 

είναι περιορισμένο, γεγονός που επιτρέπει την μαζική παραγωγή και την ευρεία της χρήση. Αντιθέτως, στα 

μειονεκτήματα των συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών εντάσσεται το γεγονός ότι η δημιουργικότητα, 

από την πλευρά του χρήστη, είναι περιορισμένη καθώς οι ρυθμίσεις του διαφράγματος και της ταχύτητας 

του κλείστρου είναι προκαθορισμένες από την ίδια την φωτογραφική μηχανή. Ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις του 

διαφράγματος και του κλείστρου δεν επιτρέπουν την καθαρή φωτογράφιση ενός σκοτεινού ειδώλου. 

Οι πιο εξελιγμένες φωτογραφικές μηχανές απ’ ευθείας σκόπευσης είναι αυτές που δίνουν την δυνατότητα 

στον χρήστη να αλλάζει τους φακούς που θα χρησιμοποιήσει. Πρωτοπόρος εταιρεία που έδωσε αυτή την 

δυνατότητα στους χρήστες είναι η Leica όπου και το πρώτο της μοντέλο εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

Ο φωτοφράχτης που χρησιμοποιούν ώστε να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής των φακών είναι εστιακού 

επιπέδου και προσφέρει εύρος ταχύτητας από 1/500 του δευτερολέπτου μέχρι και 1 δευτερόλεπτο. Αυτό 

δίνει την δυνατότητα σκοτεινής φωτογράφισης σε αντίθεση με τις φωτογραφικές απευθείας σκόπευσης χωρίς 

την δυνατότητα αλλαγής των φακών. Επίσης, διαθέτουν φωτοκύτταρα που ελέγχουν την ακριβή ποσότητα 

φωτός που πρέπει να διαπεράσει πάνω στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάντα το 

επιθυμητό. Όταν τοποθετείται ένας φακός στο σώμα της μηχανής, λόγω του ότι ο φακός θα έχει διαφορετική 

εστιακή απόσταση, υπάρχει μηχανισμός ώστε να αλλάζει αυτόματα το περίγραμμα στο σκόπευτρο που 

χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

[5]“The Photographers’s Handbook: A Dorling Kindersley Book”, Leonard Ford & John Hedgecoe, απόδοση στα Ελληνικά: 
Μάνος Ρουμελιώτης, 1998
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Το μοναδικό πρόβλημα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι ότι ο χρήστης δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως την 

συνολική εστίαση (δηλαδή το βάθος πεδίου) του ειδώλου που φωτογραφίζει, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται 

μόνο στις μονοοπτικές ρεφλέξ, που αναλύονται στην συνέχεια.  

1.4.2 Μονοοπτική ρεφλέξ

Οι μονοοπτικές ρεφλέξ μηχανές είναι δίκαια οι πιο εξελιγμένες φωτογραφικές που χρησιμοποιούνται ακόμα 

και σήμερα στις αντίστοιχες ψηφιακές. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι χρησιμοποιούν έναν καθρέφτη 

ακριβώς μπροστά από το φιλμ, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει το φωτογραφιζόμενο είδωλο μέσα 

από τον φακό ακριβώς όπως θα απεικονιστεί και πάνω στο φιλμ. Την στιγμή της φωτογράφισης, ο καθρέφτης 

αυτός σηκώνεται ώστε να εισχωρήσει το φως πάνω στο φιλμ. 

εικόνα 8, τρόπος λειτουργίας καθρέφτη μονοοπτικής ρεφλέξ

Το κυριότερο πλεονέκτημά της είναι ότι ο χρήστης γνωρίζει ακριβώς το φωτογραφιζόμενο είδωλο πριν την 

φωτογράφιση, και δεν υπάρχει περίπτωση πιθανής παράλλαξης αυτού αφού με την βοήθεια του καθρέφτη 

είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς το αποτέλεσμα της φωτογράφισης. Λόγω του “ανεβάσματος” του καθρέφτη 

ώστε να εισχωρήσει το φως στο φιλμ, ο χρήστης δεν είναι σε θέση, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

(μικρότερο του 1 δευτερολέπτου), να βλέπει το είδωλο μέσα από το σκόπευτρο, αυτό ίσως να είναι και το 

μοναδικό μειονέκτημα των μονοοπτικών ρεφλέξ.

εικόνα 9, τομή μονοοπτικής ρεφλέξ [5]
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Η δημοτικότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας φωτογραφικών μηχανών είναι τόσο μεγάλη, που ακόμα 

και σήμερα, όλες οι νέες τεχνολογίες οπτικής και ηλεκτρονικής δοκιμάζονται πρώτα σε αυτές και μετά σε όλες 

τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δυστυχώς, λόγω του πολύπλοκου μηχανισμού τους, το κόστος παραγωγής και 

πώλησης των μονοοπτικών ρεφλέξ δεν είναι προσιτό στο μέσο αγοραστικό κοινό. 

1.4.3 Διοπτική ρεφλέξ

Ο συγκεκριμένος τύπος φωτογραφικής μηχανής είναι πιο παλιός από τις μονοοπτικές ρεφλέξ και 

θεωρείται ο πρόδρομός της. Το βασικό στέλεχος της φωτογραφικής μηχανής διαθέτει 2 μεγάλους φακούς 

τοποθετημένους σε κάθετη σειρά. Ο πάνω φακός, που χρησιμοποιείται μόνο για την προβολή του ειδώλου 

πριν την φωτογράφιση (δηλαδή σαν σκόπευτρο), διαθέτει έναν καθρέφτη -τοποθετημένο σε 45μοίρες- ώστε να 

σχηματίζεται το θέμα προς φωτογράφιση σε μια οθόνη εστίασης στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής. 

Μόνο ο κάτω φακός διαθέτει διάφραγμα και φωτοφράχτη όπου και καταγράφει το φωτογραφιζόμενο είδωλο 

στο φιλμ. 

Στα πλεονεκτήματά της εντάσσεται το γεγονός ότι η οθόνη εστίασης μιας διοπτικής ρεφλέξ παρέχει στον 

χρήστη πιο λεπτομερές είδωλο από ότι μια απευθείας σκόπευσης, και επίσης το κόστος παραγωγής της 

είναι μικρότερο από της μονοοπτικής ρεφλέξ. Επίσης ο τρόπος λειτουργίας της είναι σχετικά απλός και δίνει 

την δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει το είδωλο προς φωτογράφιση ακόμα και την στιγμή που η μηχανή 

φωτογραφίζει το είδωλο. 

Αντιθέτως, το κυριότερό της μειονέκτημα είναι ότι σε πολύ κοντινές λήψεις, λόγω του ότι οι φακοί είναι 

τοποθετημένοι σε κάθετη σειρά, ο χρήστης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πιο ακριβώς θα είναι το αποτέλεσμα 

καθώς η γωνία λήψης του πάνω φακού είναι διαφορετική από του κάτω. Μερικές μεταγενέστερες διοπτικές 

φωτογραφικές μηχανές, έχουν την δυνατότητα εναλλαγής των φακών, οι οποίοι και προσφέρονται σαν 

ζευγάρια. Για την αλλαγή των φακών όμως, επειδή μόνο ο κάτω διαθέτει φωτοφράχτη ώστε να συγκροτεί το 

εισερχόμενο φως, τοποθετείται μια πλάκα ανάμεσα στους φακούς και το βασικό σώμα της μηχανής ώστε να 

μην υπερφωτιστεί το φιλμ. 

εικόνα 10, βασικά στοιχεία διοπτικής ρεφλέξ 
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1.4.4 Φωτογραφική μηχανή τσέπης

Πρόκειται για φωτογραφικές μηχανές μικρού μεγέθους, προσιτές σε όλους τους χρήστες, με περιορισμένες 

δυνατότητες φωτογράφισης καθώς οι περισσότερες διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία φωτογραφικών μηχανών θεωρείται ότι είναι ο πρόδρομος της σημερινής ψηφιακής compact 

(αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο). 

εικόνα 11, βασικά στοιχεία φωτογραφικής μηχανής τσέπης 

Χρησιμοποιούν συγκεκριμένο φιλμ διαστάσεων 110mm X 16mm, όπου κατασκευάστηκε μόνο για τις 

συγκεκριμένες φωτογραφικές μηχανές. Λόγω του μικρού μεγέθους τους, έχουν σταθερό φακό εστιακής 

απόστασης 25mm όπου και προσφέρει ικανοποιητικό βάθος πεδίου ( από το 0,5 μέτρο μέχρι το άπειρο). 

Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι διαθέτουν τον μηχανισμό απ’ ευθείας σκόπευσης, συχνά με κάποιου 

είδους παράλλαξη στο αποτέλεσμα. Μια υποκατηγορία φωτογραφικών μηχανών, είναι οι “μινιατούρες”, 

όπου πρόκειται για ακόμα πιο μικρές φωτογραφικές με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. 

1.4.5 Φωτογραφική μηχανή στούντιο

Πρόκειται για μεγάλες φωτογραφικές μηχανές προορισμένες για εσωτερική χρήση μόνο. Η χρήση τους 

περιορίζεται σε εμπορικούς σκοπούς, όπως φωτογραφίσεις μόδας ή και αντικειμένων καθώς η μεταφορά τους 

εξωτερικούς χώρους είναι δύσκολη. Η φωτογραφική μηχανή αρχικά στήνεται σε μια μεγάλη οριζόντια ράβδο 

όπου πάνω της μετακινούνται τα επιμέρους τμήματά της. Κοντά στον φακό – ο οποίος είναι εναλλασσόμενος 

ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του χρήστη- είναι όπως πάντα ο φωτοφράχτης και το διάφραγμα και πίσω 

τους μια μεγάλη φυσούνα για την μεταβολή της εστιακής απόστασης. Στο τέλος της φωτογραφικής μηχανής, 

είναι η οθόνη εστίασης και ένας καθρέφτης ώστε να προβάλλει στον χρήστη το είδωλο προς φωτογράφιση.

Το βασικότερο της πλεονέκτημα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της φωτογράφισης καθώς 

καμία διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένη, βέβαια αυτό απαιτεί και γνώσεις φωτογραφίας από την πλευρά 

του φωτογράφου για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

1.4.6 Φωτογραφική μηχανή στιγμιαίας φωτογραφίας

Η μέθοδος της στιγμιαίας φωτογραφίας πραγματοποιήθηκε το 1947 από τον Dr. Edwin Land. Πρόκειται 

για φωτογραφικές μηχανές που εκτυπώνουν την φωτογραφία λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήψη της. Το βασικό 
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της πλεονέκτημα είναι ότι ο χρήστης βλέπει το αποτέλεσμα άμεσα και μπορεί αν δεν είναι ικανοποιημένος 

να ξανατραβήξει την φωτογραφία. Δυστυχώς όμως, το κόστος του ειδικού φιλμ που δέχεται η φωτογραφική 

ακόμα και σήμερα είναι υψηλό. Επίσης, το φιλμ μπορεί να αποδώσει εκτύπωση συγκεκριμένου μεγέθους 

που δεν επιφέρει αλλαγές στις διαστάσεις του, ουσιαστικά το μέγεθος της εκτύπωσης εξαρτάται άμεσα από το 

μέγεθος της φωτογραφικής μηχανής.  

2. Ψηφιακή φωτογραφία

H ψηφιακή φωτογραφία αν και είναι διαδεδομένη στις Δυτικές χώρες τα τελευταία 10 με 15 χρόνια 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές διαδικασίες που έχουν ανακαλυφθεί στα μέσα του 19ου αιώνα. Τεχνολογίες για 

ηλεκτρονική προβολή αρχείων, για κατασκοπευτικές κάμερες και για ραντάρ ανίχνευσης αεροπλάνων και 

πλοίων, είναι οι πρόδρομοι της σημερινής μετάβασης στην ψηφιακή φωτογραφία.

Για να κατανοηθεί πλήρως όμως ο τρόπος λειτουργίας των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών πρέπει 

αρχικά να γίνει ανάλυση της ψηφιακής εικόνας και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ώστε η ποιότητα 

των ψηφιακών φωτογραφιών να είναι η ίδια με των αναλογικών. Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα εξετασθεί ο 

τρόπος μετατροπής του αναλογικού σήματος που εισέρχεται στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, σε ψηφιακό 

και τελικά θα αναλυθούν οι βασικές κατηγορίες ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που υπάρχουν στην 

αγορά.  

2.1 Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας

Το βασικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών εικόνων είναι ότι κάθε χρωματική ένταση του φωτογραφιζόμενου 

ειδώλου πρέπει να αποδοθεί με μία σειρά Δυαδικών ψηφιών ώστε να μπορέσει να αναγνωρισθεί από 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Πλέον, το αναλογικό σήμα που υπήρχε στις φωτογραφικές μηχανές με 

φιλμ δεν χρησιμοποιείται και έχει αντικατασταθεί με αριθμούς Bit, όπου ο αριθμός τους καθορίζει και την τελική 

ποιότητα της φωτογραφίας. Για να κατανοηθεί πλήρως η ανάλυση μίας ψηφιακής εικόνας, κρίνεται απαραίτητη 

η μελέτη και η επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας της από μία ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνων. Η 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία μίας ψηφιακής εικόνας με φωτογραφική μηχανή, είναι 

σχεδόν όμοιες με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προβολή μίας ψηφιακής εικόνας (π.χ. οθόνη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

2.1.1 Bits και εικόνες bitmap

Η μετάβαση από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό γίνεται με την βοήθεια του δυαδικού συστήματος, 

όπως άλλωστε και σε όλα τα ψηφιακά αρχεία. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ανθρώπινα αισθητήρια 

όργανα – όπως το μάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση- μπορεί να αναγνωρίσει μόνο αναλογικά σήματα, 

όποτε σε κάθε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υπάρχουν συσκευές μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό σήμα 

που λέγονται DAC (Digital to Analog Converters). Εφόσον, η ψηφιοποίηση και η διαχείριση του σήματος 

έχει γίνει με σωστό τρόπο, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί με υψηλή πιστότητα. Η ψηφιακή καταγραφή λοιπόν 

ενός φαινομένου απεικονίζεται με μια σειρά από Δυαδικά Ψηφία (τα ευρέως γνωστά Bits) που μπορούν να 

δεχτούν μόνο τις τιμές 1 ή 0. Τοποθετώντας στην σειρά τα Bits μπορεί να εκφραστεί κάθε ακέραιο μέγεθος, 

όπως ακριβώς και στο δεκαδικό σύστημα δημιουργούμε τους πραγματικούς αριθμούς. Έτσι, κάθε ψηφιακή 

εικόνα (αποτέλεσμα μιας ψηφιακής φωτογράφισης), εκφράζεται από πολλές μοναδικές ακολουθίες Bits, όπου 

η καθεμία περιέχεται σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel: Picture Element). Για να εντοπισθεί το κάθε εικονοστοιχείο 

η κάθε ψηφιακή εικόνα αναλύεται σε ένα πλέγμα που είναι γνωστό ως Bitmap. Με βάση αυτό το πλέγμα, 

κάθε εικόνα αναλύεται σε μια κάθετη ακολουθία οριζόντιων σειρών που δημιουργούν τα εικονοστοιχεία.  
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εικόνα 12, ανάλυση ψηφιακής εικόνας σε Bitmap

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, κάθε εικονοστοιχείο έχει μοναδική θέση στο πλέγμα bitmap 

το οποίο και χαρακτηρίζεται από το σύστημα συντεταγμένων με άξονες X, Y. Η κάθε ακολουθία των Bits 

μπορεί να εκφράζει τον τόνο του γκρι (αν πρόκειται για ασπρόμαυρη εικόνα), ή το συγκεκριμένο χρώμα του 

εικονοστοιχείου (αν πρόκειται για έγχρωμη εικόνα). Καθώς κάθε εικονοστοιχείο εκφράζεται με ένα μοναδικό 

χρώμα σε σχέση με τα γειτονικά του εικονοστοιχεία, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί η αίσθηση της χρωματικής 

συνέχειας από το ανθρώπινο μάτι. Η χρωματική αυτή συνέχεια, εξαρτάται άμεσα και από τον αριθμό των 

εικονοστοιχείων στα οποία διαιρείται η κάθε εικόνα στο πλέγμα Bitmap. O αριθμός αυτός εκφράζει και την 

ανάλυση (Resolution) της ψηφιακής εικόνας, όταν για παράδειγμα ο αριθμός των εικονοστοιχείων είναι πολύ 

μεγάλος υπάρχει και μεγάλη χρωματική συνέχεια στο αποτέλεσμα, οπότε και πιο καθαρή ψηφιακή εικόνα. 

Ο αριθμός των εικονοστοιχείων σε μια εικόνα εκφράζεται από έναν αριθμό οριζόντιας κατανομής των 

εικονοστοιχείων και έναν αντίστοιχο κάθετο. Το γινόμενο αυτών των δύο μας δίνει την συνολική ανάλυση της 

ψηφιακής εικόνας. Στη φωτογραφία (αναλογική και ψηφιακή) υπάρχουν διάφορες σχέσεις ύψους και πλάτους 

μιας εικόνας (γνωστό ως Aspect), αλλά το ευρέως γνωστό είναι το 2Χ3, όπου και προέρχεται από το φιλμ 

35mm με διαστάσεις (24mm Χ 36mm). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες αναλύσεις 

(Resolution) φωτογραφικών μηχανών, και πως ακριβώς αναλύονται σε οριζόντια και κάθετα εικονοστοιχεία.

πίνακας 1, ανάλυση ψηφιακής εικόνας

2.1.2 Bit depth

Η μέγιστη ακρίβεια της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε κάθε εικονοστοιχείο καθορίζεται και από 



22

το Βάθος του Εικονοστοιχείου (Bit Depth). Όσο μεγαλύτερο είναι το Bit Depth ενός εικονοστοιχείου, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η πληροφορία που αποδίδει. Στην ουσία, το βάθος εικονοστοιχείου εκφράζει πόσες 

χρωματικές διαβαθμίσεις αποδίδονται στην κλίμακα του γκρι (σε ασπρόμαυρες εικόνες) ή του Ορατού 

Φάσματος -380nm – 780nm- (στις έγχρωμες εικόνες). Οι διαθέσιμες διαβαθμίσεις που μπορεί να περιέχει ένα 

εικονοστοιχείο εκφράζεται ως το αποτέλεσμα του βάθους του εικονοστοιχείου σαν δύναμη του 2. Δηλαδή, 

μια  ψηφιακή εικόνα με βάθος εικονοστοιχείου 2 Bits, έχει 2^2 = 4 διαβαθμίσεις, ενώ αντίστοιχα μια εικόνα με 

4 Bits έχει 2^4 = 16 διαβαθμίσεις. 

Στην περίπτωση που μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έχει επιλεγεί από τον χρήστη να φωτογραφίσει μια 

ασπρόμαυρη φωτογραφία με ακρίβεια 8 Bits, κάθε εικονοστοιχείο της καταγράφει 8 διαφορετικές διαβαθμίσεις 

στην κλίμακα του γκρι. Οπότε, το κάθε εικονοστοιχείο θα αποδώσει 2^8 = 256 διαφορετικές τιμές, επομένως 

θα καταγράψει το μαύρο ως 0 και το άσπρο ως 255 και ανάμεσα τους 254 διαφορετικούς τόνους του γκρι. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες διαβαθμίσεις που προκύπτουν από συστήματα 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών 1 και 2 Bits αντίστοιχα.  

εικόνα 13, χρωματικές διαβαθμίσεις 

Το ανθρώπινο μάτι όμως, μπορεί να αντιληφθεί μια ομοιόμορφα χρωματική συνέχεια (Continuous Tone) 

με βάθος εικονοστοιχείου 8 Bits και πάνω. Γι΄ αυτό άλλωστε και όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

καταγράφουν στα 8 Bits στο καθένα από τα εικονοστοιχεία της.

2.2 Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία

Όπως προαναφέρθηκε, το ανθρώπινο μάτι μπορεί να εντοπίσει τις ακτινοβολίες με συχνότητες από τα 

380nm μέχρι τα 780nm. Αυτό το πεδίο συχνοτήτων ονομάζεται Ορατό Φάσμα και περιέχει όλα τα χρώματα που 

μπορούμε να αντιληφθούμε στην φύση. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται αυτό το φάσμα συχνοτήτων.

εικόνα 14, χρωματικό φάσμα 

2.2.1 Το χρωματικό μοντέλο RGB

Όπως γνωρίζουμε, τα πρωτεύοντα χρώματα - το Κόκκινο, το Πράσινο και το Μπλε (RGB)-  είναι τα χρώματα 

στα οποία ανταποκρίνεται άμεσα το ανθρώπινο μάτι. Με τον συνδυασμό των παραπάνω χρωμάτων μπορούμε 
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να αντιληφθούμε όλα τα υπόλοιπα χρώματα του Φάσματος. Το μοντέλο RGB ονομάζεται “προσθετικό” (ad-

ditive) διότι οποιοδήποτε άλλο χρώμα δημιουργείται με την αντίστοιχη ένταση του Κόκκινου, του Πράσινου 

και του Μπλε. 

Βάσει της ανάλυσης του κάθε Bit που έγινε σε προηγούμενο κεφάλαιο, γνωρίζουμε πως το κάθε ένα από 

τα πρωτεύοντα χρώματα σε ένα σύστημα των 8 Bits / χρώμα μας αποδίδει 256 χρωματικές διαβαθμίσεις ανά 

χρώμα. Οπότε, εν συνεχεία, το σύστημα μας αποδίδει συνολικά 8*3 = 24Bits χρωμάτων. Αυτομάτως λοιπόν, 

το σύστημά μας είναι σε θέση να καταγράψει περίπου 2^24 = 16,7 εκατομμύρια χρώματα. 

εικόνα 15, καταγραφή χρώματος 24 Βits 

Ουσιαστικά, κατά την ψηφιακή φωτογράφιση ενός ειδώλου, το κάθε χρώμα του θέματος αντιστοιχεί στο 

αντίστοιχο εικονοστοιχείο της ψηφιακής εικόνας που δεχόμαστε ως αποτέλεσμα. Το χρώμα αυτό προκύπτει 

από την αντίστοιχη ένταση του κάθε πρωτεύοντος χρώματος (RGB). 

2.3 Ψηφιακή φωτογράφιση μιας εικόνας 

2.3.1 Ψηφιοποίηση

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης περιέχει όλες τις διεργασίες που πραγματοποιούνται κατά την μετατροπή 

ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές η μετάβαση από τον αναλογικό 

κόσμο στον ψηφιακό ενσωματώνει 2 βασικές αλληλένδετες διεργασίες, την “δειγματοληψία”(Sampling) και 

τον “κβαντισμό”(Quantisaton) [9]. H δειγματοληψία χωρίζει το αναλογικό σήμα (φωτογραφιζόμενο είδωλο) 

σε ένα πλέγμα από πολλά εικονοστοιχεία (όπως γίνεται και στις εικόνες Bitmap) όπου το καθένα θα αντιστοιχεί 

σε ένα αντίστοιχο στην τελική οθόνη προβολής. Κάθε στοιχείο του αναλογικού ειδώλου αναλύεται ως προς 

την ένταση του φωτός που εκπέμπει και καταγράφεται στο αντίστοιχο εικονοστοιχείο. Στην συνέχεια, κατά 

την διεργασία του κβαντισμού, η τιμή φωτεινότητας του κάθε εικονοστοιχείου μετατρέπεται σε έναν ακέραιο 

αριθμό, όπου και εκφράζεται από την φωτογραφική μηχανή σαν έναν δυαδικός αριθμός ανάλογος των Bits που 

χρησιμοποιούνται. Ο δυαδικός αριθμός αυτός χαρακτηρίζει την φωτεινότητα του εκάστοτε εικονοστοιχείου, 

και αποθηκεύεται η τιμή του αλλά και η ακριβής του θέση (χρησιμοποιώντας τους άξονες Χ,Υ) στο πλέγμα 

εικονοστοιχείων. Ουσιαστικά, η δειγματοληψία καθορίζει τον μέγιστο αριθμό πληροφοριών που μπορούν να 

καταγραφούν στην διαδικασία της ψηφιοποίησης ενώ ο κβαντισμός καθορίζει την ακρίβεια κατά την οποία 

καταγράφεται η τιμή ενός δείγματος ανάλογα με τον αριθμό των Bits που φωτογραφίζει το σύστημά μας. 

[9]¨Ψηφιακή Εικόνα: Δημιουργία, Επεξεργασία και Διαχείριση¨, Αντώνης Καρύδης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & 
Πολυμέσων
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Ο συνδυασμός των 2 -μέγιστος αριθμός δειγμάτων και αριθμός Bits- μας επιτρέπει την ψηφιοποίηση ενός 

ειδώλου με μεγάλη πιστότητα. Οι δύο αυτές διαδικασίες περιγράφουν την βασική λειτουργία της ψηφιοποίησης, 

στην πραγματικότητα όμως, η διαδικασία λήψης μίας φωτογραφίας με ψηφιακές τεχνικές απαιτεί μία ακολουθία 

πολύπλοκων ενεργειών (εικόνα 16) όπου παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.

εικόνα 16, βασικές λειτουργίες κατά την ψηφιακή φωτογράφιση

2.3.2 Σύλληψη εικόνας (Image Capture)

Η κυριότερη διαφορά κατά την φωτογράφιση ενός ειδώλου με ψηφιακό μέσο φωτογράφισης από ότι με το 

αντίστοιχο αναλογικό, είναι η φωτοευαίσθητη επιφάνεια στο εσωτερικό της μηχανής. Όπως προαναφέρθηκε, 

στις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές είναι το φιλμ. Στις ψηφιακές όμως, το φιλμ αντικαθίσταται από έναν 

ηλεκτρονικό αισθητήρα (sensor) όπου συγκεντρώνει το εξωτερικό φως του ειδώλου (δηλαδή τα φωτόνια που 

εκπέμπονται από το είδωλο και γενικότερα από το θέμα προς φωτογράφιση). 

Όπως έχει περιγραφεί, κατά την ψηφιοποίηση ενός ειδώλου, αυτό χωρίζεται σε ένα πλέγμα εικονοστοιχείων 

όπου για το καθένα καταγράφεται ένας αριθμός που το χαρακτηρίζει όσον αφορά στα χρωματικά του συστατικά. 

Επομένως, όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, θα πρέπει να διαχωρίζουν το φωτογραφιζόμενο είδωλο 

σε ένα τέτοιο πλέγμα και εν συνεχεία να καταγράφουν την χρωματική του ένταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τους 

“Αισθητήρες Στερεάς Κατάστασης” όπου συγκεντρώνουν τα φωτόνια που εκπέμπονται από το φωτογραφιζόμενο 

είδωλο, στην συνέχεια καταγράφουν την χρωματική τους ένταση και εν τέλει τη μετατρέπουν σε ένα ηλεκτρικό 

σήμα ώστε να διαβαστεί από τον επεξεργαστή της φωτογραφικής μηχανής (microcontroler). 

2.3.3 Αισθητήρες Στερεάς Κατάστασης 

Η λειτουργία των αισθητήρων βασίζεται σε έναν περιέχοντα ημιαγωγό που μετατρέπει τα φωτόνια μιας 

οπτικής εικόνας σε ένα ηλεκτρονικό σήμα. Οι αισθητήρες είναι πολύ ευαίσθητοι στο φως και είναι σε θέση 

να ανιχνεύσουν ένα ευρύ φάσμα φωτός, από το μήκος κύματος των ακτίνων-Χ μέχρι τις υπεριώδεις (εικόνα 

18). Μεταβάλλοντας όμως την δομή του μπορεί να είναι ευαίσθητος μόνο στο Ορατό Φάσμα (μεταξύ 380nm 

– 780nm). Για να επιτευχθεί η αναπαραγωγή της ψηφιακής εικόνας, υπάρχουν εκατομμύρια φωτοευαίσθητα 

στοιχεία (εικονοστοιχεία), ημιαγώγιμου υλικού (πυρίτιο - Si) με μέγεθος της τάξεως του 1/100000 του 

μέτρου. Τα εικονοστοιχεία αυτά μετατρέπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία φωτός σε φορτίο (ηλεκτρόνια 

ή οπές, αναλόγως την δομή τους) ανάλογα με την χρωματική τους ένταση. Συλλογικά, όλα τα φορτία των 

εικονοστοιχείων, δημιουργούν μια τάση όπου είναι και η έξοδος του Αισθητήρα Στερεάς Κατάστασης. Η τάση 

αυτή μετατρέπεται με την βοήθεια ενός μετατροπέα ADC (Analog to Digital Converter) σε μια δυαδική τιμή 
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που δηλώνει το ακριβές χρώμα. To σύνολο των δυαδικών τιμών, αποθηκεύεται στην προσωρινή μνήμη Buf-

fer της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ώστε να προβληθεί -ως έγχρωμη εικόνα πλέον- στον χρήστη όπου 

και θα αποφασίσει αν και θα την αποθηκεύσει στην μόνιμη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής. 

Για την φωτογράφιση ενός ασπρόμαυρου ειδώλου, 1 φωτοευαίσθητο στοιχείο (εικονοστοιχείο), δημιουργεί 

1 pixel (εικονοστοιχείο) ψηφιακής εικόνας, καταγράφοντας χρωματικές διαβαθμίσεις αναλόγως με το Bit Depth 

της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Για την φωτογράφιση μιας έγχρωμης εικόνας όμως, χρησιμοποιείται 

ένας αισθητήρας με πλέγμα πολλαπλών μικρότερων ώστε η σύνθεση τους να δημιουργήσει 1 έγχρωμο pixel 

(εικονοστοιχείο). Η πλεγματική αυτή διάταξη συνήθως περιέχει 4 μικρότερους αισθητήρες ανά φωτοευαίσθητο 

στοιχείο. Επομένως, ανά τέσσερα φωτοευαίσθητα στοιχεία προκύπτει ένα έγχρωμο πραγματικό pixel. Στην 

ακόλουθη εικόνα φαίνεται η χρωματική διάταξη σε πλέγμα ενός pixel.

εικόνα 17, ανάλυση αισθητήρα τύπου Bayer εικόνα 18, CCD sensor [L4]

Λόγω του ότι το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο χρώμα οι 2 από τους 4 μικρότερους 

αισθητήρες ενός pixel είναι πράσινοι (αισθητήρες τύπου Bayer). Μια εξέλιξη των συγκεκριμένων αισθητήρων 

ώστε να μην υπάρχει κορεσμός στο Πράσινο, είναι οι αισθητήρες τύπου  “Bayer με φίλτρο RGBE” , όπου 

πέρα από τα πρωτεύοντα χρώματα χρησιμοποιείται και το κυανό. Στην πραγματικότητα, για να επιτευχθεί αυτή 

“μίξη” των χρωμάτων ώστε να έχουμε το πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα, κατά την ανάλυση της φωτογραφίας από 

τον επεξεργαστή (microcontroler), χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι αλγόριθμοι που μετρούν την ακριβή ένταση 

χρώματος και των γειτονικών εικονοστοιχείων, ώστε να δημιουργήσει ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. 

Την δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν, έχει δοθεί το αντίστοιχο χρώμα σε κάθε φωτοευαίσθητο εικονοστοιχείο. 

Η επόμενη χρονικά διαδικασία είναι η “σάρωση” του συνόλου των εικονοστοιχείων (δηλαδή της μήτρας 

εικονοστοιχείων) ώστε να αποδοθεί στον μετατροπέα ADC (Analogue to Digital Converter) ως ένα μοναδικό 

ηλεκτρικό σήμα δυαδικής μορφής. Υπάρχουν 2 βασικοί τρόποι σαρώσεως μιας μήτρας εικονοστοιχείων όπου 

ορίζουν και τις 2 βασικές κατηγορίες αισθητήρων: τους αισθητήρες CCD και τους αισθητήρες CMOS.

2.3.3.1 Αισθητήρες CCD (Charge – Coupled Device)

Η ανακάλυψη του αισθητήρα CCD ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των φωτογραφικών μέσων απεικόνισης 

ενός ειδώλου. Χρονολογείται το 1969 από 2 ερευνητές της Bell (Dr. Willard Boyle και Dr. George Smith). 

Πρόκειται για μια πολύ μικρή επιφάνεια που επάνω της είναι διατεταγμένα εκατομμύρια εικονοστοιχεία όπου 

συλλέγουν το φως (φωτόνια) και τα μετατρέπουν σε ηλεκτρικό φορτίο (ηλεκτρόνια). Σε όλες τις ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές οι αισθητήρες CCD πρέπει να είναι τοποθετημένοι πίσω από τον φακό ώστε να 

εισέρχεται στην κάμερα το φως και να προσαρμόζεται ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του αισθητήρα σε 

αναλογία πλευρών 4:3, 16:9, κ.α.

H λειτουργία του αισθητήρα CCD στηρίζεται στην συσσώρευση και στην μέτρηση του παραγόμενου φορτίου, 

καθώς και στον τρόπο σάρωσης του συνόλου των φορτισμένων εικονοστοιχείων με σκοπό την μετατροπή του 

σήματος αυτού σε ηλεκτρικό φορτίο (ηλεκτρόνια).Η μετακίνηση του κάθε φορτισμένου εικονοστοιχείου γίνεται 

με 3 μεθόδους (Interline transfer, Full frame, Frame transfer) όπου ο τρόπος λειτουργίας τους αναλύεται 

παρακάτω:
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2.3.3.1.1. Interline Transfer CCD

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδο λειτουργίας του αισθητήρα CCD, η οποία χρησιμοποιείται σε 

όλες τις ψηφιακές compact αλλά και σε πολλές ρεφλέξ.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 19, Interline Transfer CCD, μόλις τα εικονοστοιχεία ολοκληρώσουν την 

συσσώρευση του φορτίου τους από μια εικόνα, το φορτίο τους μεταφέρεται στην περιοχή αποθήκευσης που 

βρίσκεται μαζί με τα εικονοστοιχεία και είναι προστατευόμενο από το φως. Στην συνέχεια οι καταχωρητές 

κάθετης σάρωσης αρχικά αποθηκεύουν την μοναδική θέση του κάθε εικονοστοιχείου και στην συνέχεια το 

μετατοπίζουν σε έναν οριζόντιο καταχωρητή ολίσθησης (HCCD) στο κάτω μέρος του αισθητήρα. Ο τελευταίος 

αφού συλλέξει τις συνολικές πληροφορίες από όλους τους κάθετους καταχωρητές, τροφοδοτεί έναν ενισχυτή 

ο οποίος και μετατρέπει το ηλεκτρονικό φορτίο που δέχεται, σε μεταβαλλόμενο σήμα τάσης, ανάλογο των 

μεταβολών των φορτίων.

Το βασικό πλεονέκτημα του Interline Transfer CCD, είναι ότι μπορεί να ελέγξει χωρίς την βοήθεια 

του κλείστρου, πότε αρχίζει και πότε σταματά η μέτρηση του προσπίπτοντος φωτός, γι’ αυτό άλλωστε 

χρησιμοποιείται σε όλες τις compact ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 

εικόνα 19, Interline Transfer CCD [L3]

Λόγω του ότι υπάρχει η περιοχή προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου πάνω στο εικονοστοιχείο, δεν είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί όλη την επιφάνεια του για την μέτρηση του φωτός. Επομένως, ο συντελεστής κάλυψης 

της φωτεινότητας (fill factor) είναι χαμηλός. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται 

μικροί φακοί που κατευθύνουν τις δέσμες φωτός πάνω σε συγκεκριμένο σημείο του εικονοστοιχείου που είναι 

και υπεύθυνο για την συλλογή των φωτονίων (φωτός).

2.3.3.1.2. Full Frame CCD

Η βασική διαφορά της μεθόδου “Full Frame CCD” με την “Interline Transfer CCD” είναι ότι στην 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει περιοχή αποθήκευσης του φορτίου. Όπως είναι φυσικό, αυτό 

προϋποθέτει την χρήση ενός μηχανικού κλείστρου ώστε να ελέγχεται η ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός, 

αφού ο αισθητήρας CCD δεν πρέπει να δέχεται φως κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της μέτρησης του 

φορτίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα 20, Full Frame CCD, στην συγκεκριμένη μέθοδο το κάθε εικονοστοιχείο 

μεταφέρεται σταδιακά στο επόμενο, με τέρμα το κομβικό σημείο μέτρησης του φορτίου (HCCD).
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Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι ότι χρησιμοποιείται ολόκληρη η επιφάνεια 

του εικονοστοιχείου, σε αντίθεση με την Interline Transfer CCD, πράγμα το οποίο βελτιώνει την δυναμική 

απόκριση της εικόνας καθώς και τον συντελεστή κάλυψης της φωτεινότητας (fill factor) σε 100% . Το βασικό 

μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει προεπισκόπηση της φωτογραφίας σε οθόνη LCD πάνω στην 

φωτογραφική μηχανή καθώς και καθιστά αδύνατη την λήψη video από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

2.3.3.1.3. Frame Transfer CCD

Ένας επιπλέον τρόπος για την βελτίωση των αισθητήρων Interline Transfer CCD, αλλά και την βελτίωση 

του fill factor είναι η αρχιτεκτονική της μεθόδου Frame Transfer CCD, με την οποία προστίθεται πάνω από τα 

εικονοστοιχεία ένα τμήμα αποθήκευσης, καλυμμένο από αδιαφανή μεμβράνη. Έτσι, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 21, όταν ολοκληρώνεται η συλλογή του φορτίου από τα εικονοστοιχεία, το φορτίο μαζεύεται στην 

αντίστοιχη περιοχή προσωρινής αποθήκευσης (Storage Layer) όπου και γίνεται η μεταφορά και η μέτρηση 

του φορτίου. Την ίδια χρονική στιγμή, τα αρχικά εικονοστοιχεία “καθαρίζουν” και περιμένουν την επόμενη 

καταγραφή. 

εικόνα 20, Full Frame CCD [L3]

εικόνα 21, Frame Transfer CCD [L3]
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Ένα βασικό πλεονέκτημα και σε αυτήν την μέθοδο είναι ο μεγάλος συντελεστής κάλυψης της φωτεινότητας 

(fill factor : 100%), καθώς και υψηλή δυναμική απόκριση. Επιπρόσθετα, το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι 

δεν χρειάζεται κάποιον μηχανισμό κλείστρου καθώς ο χρόνος ελεύθερης έκθεσης στο φως ( δηλ. ο χρόνος 

μεταφοράς του φορτίου στο Storage Layer) είναι πολύ μικρός. Δυστυχώς όμως, απαιτείται η διπλάσια ποσότητα 

πυριτίου στο κάθε εικονοστοιχείο, πράγμα το οποίο αυτομάτως και αυξάνει το κόστος του αισθητήρα. 

2.3.3.2 Αισθητήρες CMOS

Δυο χρόνια πριν τους αισθητήρες CCD το 1967, εμφανίστηκαν οι αισθητήρες CMOS (Complementary 

Metal Oxide Semiconductor). O Τρόπος λειτουργίας τους είναι ανάλογος  των αισθητήρων CCD όσον αφορά 

την αντίληψη και καταγραφή των χρωμάτων . Η λειτουργική τους διαφορά όμως είναι ότι εξετάζουν και 

καταγράφουν το κάθε φωτοευαίσθητο εικονοστοιχείο ξεχωριστά, επομένως δεν είναι και απαραίτητη κάποια 

συλλογική σάρωση της μήτρας εικονοστοιχείων.

Το πλεονέκτημά τους είναι ο τρόπος κατασκευής τους, όπου οι αισθητήρες CMOS χρησιμοποιούν τεχνικές 

κατασκευής παρόμοιες με αυτές των μικρο-επεξεργαστών ενός υπολογιστή. Αυτή η τεχνική που είναι ευρέως 

γνωστή ως “λιθογραφία”, ρίχνει το κόστος κατασκευής τους στο 1/10 σε σχέση με τους CCD. Επίσης, 

απαιτούν πολύ μικρότερη διαδικασία συναρμολόγησης του αισθητήρα πάνω στην ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή καθώς το μέγεθος του αισθητήρα είναι πολύ μικρότερο, γι’ αυτό άλλωστε χρησιμοποιούνται σε όλες 

τις μικρές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (ενσωματωμένες στα κινητά τηλέφωνα, webcams, κ.λπ.) 

Το μειονέκτημα τους είναι ότι δημιουργεί στην ψηφιακή εικόνα το φαινόμενο του έντονου θορύβου 

όποτε ποιοτικά το αποτέλεσμα υστερεί σε σχέση με τους αισθητήρες CCD. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχουν 

αναπτυχθεί τεχνολογίες που περιορίζουν τον θόρυβο και δίνουν αποτελέσματα εφάμιλλα με τους CCD, με 

κόστος φυσικά πολύ χαμηλότερο.

2.3.4 Σύγκριση Αισθητήρων CCD και CMOS

Στις σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούνται κυρίως οι αισθητήρες CCD και CMOS 

(οι αρχή λειτουργίας αυτών των 2 έχει εξελίξει και κάποιους τελευταίας γενιάς όπου αναλύονται στο ακόλουθο 

κεφάλαιο).Η βασικότερη διαφορά είναι το κόστος παραγωγής όπου στους αισθητήρες CMOS είναι αισθητά 

πιο χαμηλό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί και πολλές άλλες ιδιαιτερότητες στον κάθε αισθητήρα αφού -όπως 

είναι λογικό- οι CMOS χρησιμοποιούνται στις compact ή και στα κινητά τηλέφωνα όπου το βέλτιστο ποιοτικά 

αποτέλεσμα δεν είναι η βασική προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό. Αναλυτικότερα, οι κυριότερες διαφορές 

μεταξύ των δυο αισθητήρων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2. 
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2.3.5 Τελευταίες εξελίξεις στους αισθητήρες

Όπως έχει αναφερθεί, οι 2 επικρατέστεροι αισθητήρες στην αγορά είναι οι CCD και οι CMOS, λόγω όμως 

της ανάγκης της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των ψηφιακών εικόνων, αναπτύχθηκαν οι αισθητήρες 

Foveon X3. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες βασίζονται στην λειτουργία της έγχρωμης αναλογικής φωτογραφίας. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε πως η αρχή της έγχρωμης φωτογραφίας βασίζεται στην συνένωση 3 

φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί χρησιμοποιώντας 3 φίλτρα χρώματος Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε (RGB). 

Σε αυτή την λογική έχουν αναπτυχθεί οι αισθητήρες Foveon X3, που εμπεριέχουν 3 φωτοευαίσθητα χρωματικά 

πλέγματα (RGB), τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο. Πιο κοντά στο εισερχόμενο φως (δηλαδή στον 

φακό) είναι το Μπλε, και στην συνέχεια το Πράσινο και το Κόκκινο. Κάθε χρωματικό πλέγμα είναι υπεύθυνο 

για την συλλογή των χρωμάτων του από το είδωλο προς φωτογράφιση. Στην συνέχεια καταγράφονται οι 

πληροφορίες του κάθε χρώματος στον αισθητήρα που βρίσκεται κάτω από τα 3 χρωματικά πλέγματα. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται πως οι αισθητήρες Foveon X3, συλλαμβάνουν το κάθε χρώμα.

πίνακας 2,σύγκριση CCD με CMOS

εικόνα 22, Foveon X3
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Όπως είναι λογικό, οι Foveon X3, μπορούν να συλλέξουν περισσότερες χρωματικές πληροφορίες αφού 

το κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να καταγράψει και ένα διαφορετικό χρώμα, δεν χρειάζεται να δημιουργείται 

ένα πλέγμα από 4 εικονοστοιχεία ώστε να αποδώσουν 1 ακριβές χρώμα (όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο στους αισθητήρες τύπου Bayer). 

2.3.6 Διαστάσεις Αισθητήρων

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είναι το 

μέγεθος του αισθητήρα που θα χρησιμοποιηθεί. Τα μεγέθη των αισθητήρων ποικίλλουν αναλόγως το 

ποιοτικό αποτέλεσμα που χρειάζεται ο απευθυνόμενος χρήστης. Οι διαστάσεις λοιπόν, χαρακτηρίζονται από 

την διαγώνια απόσταση του πλάτους και ύψους του αισθητήρα. Ο λόγος πλάτους /ύψους (Aspect ratio) είναι 

κατά πλειοψηφία 4:3 (αν και όπως έχει αναφερθεί στις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές είναι 3:2). 

Η διαγώνιος, πάντα μετράται σε ίντσες και κάποια μεγέθη που χρησιμοποιούνται σε μαζικής παραγωγής 

ψηφιακές κάμερες είναι 1/3΄΄, 1/5΄΄, 1/2.7΄΄ , κ.λπ.. Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα 3. 

πίνακας 3, διαστάσεις αισθητήρων [12]

Το μικρό μέγεθος του αισθητήρα σημαίνει πως η εστιακή απόσταση (focal length) είναι αρκετά μικρότερη 

από αυτή των αναλογικών φωτογραφικών μηχανών. Το γεγονός αυτό επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην 

κατασκευή των φωτογραφικών μηχανών καθώς επιτρέπεται η μείωση του όγκου του κυρίως σώματος της 

ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με τα ίδια ποιοτικά αποτελέσματα.

Στις περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, η εστιακή απόσταση είναι περίπου 2,5mm, η οποία 

σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα 1/3΄΄ (π:4.8mm , υ:3.6mm) , προσφέρει γωνία λήψης (f) 90 μοιρών, που 

καλύπτει τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των χρηστών. Σε περίπτωση που ο χρήστης χρειάζεται μεγαλύτερη 

γωνία λήψης υπάρχουν ειδικοί φακοί που προσφέρουν μέχρι και 170 μοίρες (fisheye). Για τον υπολογισμό της 

εστιακής απόστασης γίνεται χρήση κάποιων μεγεθών όπου εκφράζονται με τις ακόλουθες μεταβλητές:

S : η ενεργής διάσταση του αισθητήρα (δηλαδή το πλάτος του αισθητήρα που χρησιμοποιείται για την • 

συλλογή φωτονίων).

q : η απόσταση του φακού από τον αισθητήρα• 

D : εστιακή απόσταση (δηλαδή η απόσταση του φακού από το φωτογραφιζόμενο είδωλο)• 

W : το πλάτος της σκηνής• 

f : γωνία λήψης• 

[12] “Mastering, Digital SlR Photography - chapter 2 : Digital SLR Technology made easy”, David D.Busch, THOMSON, 2005
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Αναλυτικότερα, τα μεγέθη αυτά φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα 23.

εικόνα 23, υπολογισμός εστιακής απόστασης [12]

Για να έχουμε ποιοτικό αποτέλεσμα με σωστή εστίαση, θα πρέπει μεταξύ των μεταβλητών αυτών να ισχύει:

W / D = s / q  (σχέση 1)

Οπότε αν θέλουμε να φωτογραφήσουμε ένα είδωλο πλάτους  W = 3m, σε μια απόσταση D = 5m, με 

μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα 1/3΄΄ (δηλ. s =3,6mm), η απόσταση μεταξύ φακού και 

αισθητήρα βάσει της σχέσης 1, θα πρέπει να είναι q = 6mm. 

Μια σοβαρή επίπτωση που πλέον στην αγορά η πλειοψηφία των αισθητήρων είναι μικρότερου μεγέθους 

από το παραδοσιακό φιλμ 35mm, είναι ότι οι φακοί που χρησιμοποιούνται στις αναλογικές φωτογραφικές 

μηχανές, όταν ενσωματώνονται στις αντίστοιχες ψηφιακές (SLR) η επιφάνεια s μεταβάλλεται ενώ η εστιακή 

απόσταση q όπως είναι λογικό παραμένει ίδια. Αυτό σημαίνει πως ένας τυπικός φακός 50mm που έχει 

σχεδιαστεί για αναλογικές φωτογραφικές μηχανές, όταν χρησιμοποιείται σε ψηφιακές γίνεται τηλεφακός 

περίπου 80mm. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε στην 2η υποσημείωση του πίνακα 3, οι ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές που οι φακοί τους είναι εναλλασσόμενοι (SLR), κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούν αισθητήρα μεγέθους 

περίπου 1.8΄΄. Δηλαδή, ανάλογα με τον κάθε κατασκευαστή που ορίζει το ακριβές μέγεθος του αισθητήρα, 

δημιουργείται η ανάλογη απόκλιση κατά την ενσωμάτωση των φακών που σχεδιάστηκαν για αναλογικές 

φωτογραφικές μηχανές.

2.3.7 Βάθος πεδίου (Depth Of Field - DOF)

Μία πολύ βασική έννοια στην φωτογραφία είναι αυτή του βάθους πεδίου όπου αφορά το εστιασμένο 

θέμα σε μία φωτογραφία. Ως εστιασμένο θέμα, όπως έχει προαναφερθεί, ορίζεται η περιοχή στο σύνολο 

της φωτογραφίας που έχει τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι ευδιάκριτη, καθαρή, και 

όμοια με την πραγματικότητα (εικόνα 24). Η μεταβολή του βάθους πεδίου -αναλόγως με τις απαιτήσεις του 

φωτογράφου- εξαρτάται άμεσα από 3 βασικούς παράγοντες. Το (1)άνοιγμα του διαφράγματος, που αφορά 

τις διάφορες προκαθορισμένες τιμές που μπορεί να δεχτεί η διάμετρος του διαφράγματος. Την  (2)απόσταση 

της μηχανής από το φωτογραφιζόμενο είδωλο, δηλαδή από πόσο μακριά (ή κοντά) ο φωτογράφος θέλει να 

αποτυπώσει το είδωλο. Τέλος, εξαρτάται από την (3) εστιακή απόσταση του φακού, δηλαδή πόσο μακριά 

είναι ο φακός από το φωτοευαίσθητο υλικό (φιλμ - αισθητήρας).  

[12] “Mastering, Digital SlR Photography - chapter 2 : Digital SLR Technology made easy”, David D.Busch, THOMSON, 2005
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Οι απλές φωτογραφικές μηχανές με σταθερό διάφραγμα (δηλαδή με προκαθορισμένες και όχι πολλές 

διαφορετικές τιμές), μπορούν να αποδώσουν φωτογραφίες με πλήρως εστιασμένο θέμα μέχρι τα 2 μέτρα. 

Με φωτογραφικές μηχανές όμως που καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις, μπορεί να μεταβληθεί το βάθος 

πεδίου -αναλόγως τις   εκάστοτε απαιτήσεις- χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές στο διάφραγμα ή την εστιακή 

απόσταση. Ουσιαστικά, μεταβάλλοντας την τιμή του διαφράγματος στην μικρότερη δυνατή, το βάθος πεδίου 

της φωτογραφίας είναι το μέγιστο δυνατό. Δηλαδή, οι καθαρές περιοχές της φωτογραφίας είναι περισσότερες. 

Καθώς όμως ο χρήστης ανοίγει το διάφραγμα, η καθαρή (εστιασμένη) περιοχή γύρω από το φωτογραφιζόμενο 

είδωλο αρχίζει να μικραίνει. 

Οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές που επιτρέπουν την μεταβολή της τιμής του διαφράγματος, έχουν 

μία κλίμακα βάθους πεδίου πάνω στον φακό που επιτρέπουν στον χρήστη να προβλέψει την έκταση του βάθους 

πεδίου για κάθε ρύθμιση του διαφράγματος (εικόνα 25). Βέβαια, οι μονοοπτικές ρεφλέξ (και οι αντίστοιχες 

SLR - αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο) δίνουν την δυνατότητα της προεπισκόπησης της μεταβολής του 

βάθους πεδίου κατευθείαν μέσα από το σκόπευτρο. Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται καθώς ο χρήστης επιλέγει 

το διάφραγμα ή την εστιακή απόσταση ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

εικόνα 24, βάθος πεδίου [L2] εικόνα 25, ρύθμιση βάθους πεδίου [L2]

Όπως αναφέρθηκε, πέρα από τις διαφορετικές τιμές που μπορεί να δεχτεί το διάφραγμα, το βάθος 

πεδίου μπορεί να επηρεαστεί από άλλους 2 παράγοντες, την εστιακή απόσταση, και την απόσταση χρήστη-

φωτογραφιζόμενου ειδώλου. Οι αποστάσεις αυτές μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από το είδος του 

χρησιμοποιούμενου φακού. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο κυρτός (ή το είδος κυρτότητας) είναι ο εκάστοτε 

φακός μεταβάλλεται αντίστοιχα η προβαλλόμενη εικόνα πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό. Το είδος και η τιμή 

της κυρτότητας αυτής, σε συνδυασμό και με το πλήθος των χρησιμοποιούμενων φακών, μπορούν να “φέρουν” 

το φωτογραφιζόμενο είδωλο πιο κοντά στον χρήστη (τηλεφακός). Παράλληλα, αναλόγως την κυρτότητα του 

φακού που βρίσκεται πιο κοντά στο φωτοευαίσθητο υλικό, μπορεί να μεταβληθεί η προβαλλόμενη εικόνα 

και κατά συνέπεια με έμμεσο τρόπο η εστιακή απόσταση. 

Πιο συγκεκριμένα, το είδος και η τιμή της κυρτότητας αυτής ορίζεται από τον συνδυασμό των 

χρησιμοποιούμενων φακών σε κάθε φωτογραφική μηχανή. Οι χρησιμοποιούμενοι φακοί εξαρτώνται από την 

κυρτότητα στις 2 πλευρές του (εικόνα 26) [13]. Ένας αμφίκυρτος φακός ( ή διπλής κυρτότητας, biconvex), έχει 

και τις 2 πλευρές του κυρτές. Αν η κυρτότητα αυτή έχει ίδια ακτίνα και από τις πλευρές τότε ονομάζεται ίσης 

κυρτότητας (equiconvex: equal concex). Αν αντιθέτως, η μία πλευρά μόνο είναι κυρτή και η άλλη επίπεδη 

ονομάζεται plano convex ή plano concave, αναλόγως αν ο φακός είναι κυρτός ή κοίλος αντίστοιχα. Επίσης, 

υπάρχει και η περίπτωση ο φακός να είναι από την μία πλευρά κυρτός και από την άλλη κοίλος όπου είναι 

γνωστοί ως κυρτός-κοίλος φακός (convex-concave / meniscus).  

[13] “Optics”, E.Hecht, Addison Wesley, 2001
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εικόνα 26, είδη φακών [L2]

Όπως είναι λογικό η κυρτότητα ή κοιλότητα των φακών, επηρεάζει με άμεσο τρόπο τις προσπίπτουσες 

ακτίνες από το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Οι ακτίνες αυτές ανακλώνται με συγκεκριμένο τρόπο από τον φακό, 

ο οποίος και επηρεάζει την προβαλλόμενη εικόνα πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό. Η επιστήμη των οπτικών σε 

γενικές γραμμές μπορεί να αναλυθεί εκτενώς, στην παρούσα διπλωματική εργασία όμως κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσίαση της βασικής λογικής της λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων (οπτικών) φακών. 

Αν ο χρησιμοποιούμενος φακός είναι αμφίκυρτος (biconvex) ή plano-convex, το πλήθος της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας από το φωτογραφιζόμενο είδωλο έχει την τάση να συγκλίνει προς το (νοητό) επίπεδο στην μέση 

του φακού (εικόνα 27) [13]. Το συγκεκριμένο είδος φακού είναι γνωστό ως positive lens και είναι και το πιο 

διαδεδομένο για απλές φωτογραφικές μηχανές καθώς χωρίς την υποστήριξη επιπρόσθετων φακών πάνω στο 

ίδιο σώμα της φωτογραφικής μηχανής είναι σε θέση να προβάλλει το φωτογραφιζόμενο είδωλο πάνω στο 

φωτοευαίσθητο υλικό.

f : εστιακή απόσταση• 

R1 - R2 : ακτίνες κυρτότητας (αν R1 = R2 : equicon-• 

vex)

d : πάχος φακού• 

εικόνα 27, αμφίκυρτος φακός [L2]

Αν όμως ο φακός είναι κοίλος και από τις 2 πλευρές ή έστω από την μία (biconcave ή plano-convave 

αντίστοιχα), το πλήθος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από το φωτογραφιζόμενο είδωλο έχει την τάση να 

αποκλίνει την στιγμή της διαπέρασής του από τον φακό, και εν τέλει να συνεχίζει παράλληλα με το (νοητό) 

επίπεδο στην μέση του φακού (negative lens) (εικόνα 28) [13]. Η απόσταση και αυτή είναι γνωστή ως εστιακή 

απόσταση (negative focal lenght), ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όπου συμβαίνει στο εσωτερικό του 

φακού. Όπως είναι λογικό, οι συγκεκριμένοι φακοί χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσας σημασίας καθώς η 

χρήση τους απαιτεί την ύπαρξη και ενός κυρτού φακού ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση της ακτινοβολίας. Η 

σημασία τους βέβαια είναι μεγάλη καθώς μπορούν να μεταβάλλουν την εστιακή απόσταση σε μεγάλο βαθμό 

ώστε να διευρυνθεί το βάθος πεδίου στην επιθυμητή τιμή [13].

[13] “Optics”, E.Hecht, Addison Wesley, 2001
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[13] “Optics”, E.Hecht, Addison Wesley, 2001

f : εστιακή απόσταση (negative focal length)• 

R1 - R2 : ακτίνες κοιλότητας (αν R1 = R2 : equicon-• 

vave)

d : πάχος φακού• 

εικόνα 28, κοίλος φακός [L2]

Τέλος, οι φακοί που είναι κυρτοί και κοίλοι στις αντίθετες πλευρές τους ταυτόχρονα μπορούν να είναι 

και θετικοί (positive) αλλά και αρνητικοί (negative). Ο αρνητικός κοίλος φακός είναι πιο λεπτός και η ακτίνα 

της κοιλότητας είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα της κυρτότητας. Επίσης, το πάχος του φακού στο κέντρο του 

είναι πιο λεπτό από τις άκρες του. Αντιθέτως, στους αρνητικούς κοίλους φακούς η ακτίνα της κυρτότητας είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της κοιλότητας και συγχρόνως είναι πιο λεπτός στις άκρες του απ’ ότι είναι στο 

κέντρο του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως αν σε έναν φακό η ακτίνα της κυρτότητας και της κοιλότητας έχουν 

ίση τιμή τότε δεν θα υπάρχει ούτε σύγκλιση ούτε απόκλιση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [13].

Σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την εστιακή απόσταση είναι και η ποιότητα των φακών. Σε απλές 

φωτογραφικές μηχανές μπορεί τα οπτικά του φακού να είναι κατασκευασμένα από ευτελή υλικά όπως 

το πλαστικό. Υπάρχουν όμως και φακοί που είναι κατασκευασμένοι από γυαλί όπου προσφέρουν τα πιο 

ποιοτικά αποτελέσματα. Κάθε υλικό, έχει μία τιμή η οποία επηρεάζει το βάθος πεδίου, η τιμή αυτή είναι 

γνωστή ως διαθλαστική τιμή (refractive index) και συμβολίζεται με “n”. Στην παρακάτω εξίσωση φαίνεται 

πως επηρεάζεται η εστιακή απόσταση και κατά συνέχεια το βάθος πεδίου, αναλόγως το είδος του φακού και 

την ποιότητα κατασκευής του [L1].

f : εστιακή απόσταση• 

n: διαθλαστική τιμή (refractive index)• 

R1: ακτίνα κοιλότητας ή κυρτότητας της πλευράς που είναι πιο κοντά στο φωτογραφιζόμενο είδωλο• 

R2: ακτίνα κοιλότητας ή κυρτότητας της πλευράς που είναι πιο κοντά στο φωτοευαίσθητο υλικό• 

d: πάχος του φακού• 

Βάσει της παραπάνω εξίσωσης μπορεί να κατασκευαστεί ένας φακός και ο σχεδιαστής να γνωρίζει εξαρχής 

το βάθος πεδίου που θα αποδώσει ο συγκεκριμένος φακός (αναλόγως βέβαια και του χρησιμοποιούμενου 

διαφράγματος).

Πέρα όμως από τις κατασκευαστικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την σχεδίαση 

ενός φακού, πρέπει να αναφερθεί και ο τρόπος που επηρεάζει η εστιακή απόσταση και η απόσταση από το 

φωτογραφιζόμενο είδωλο το βάθος πεδίου που μπορεί να αποδώσει μια φωτογραφική μηχανή. Όπως έχει 

αναφερθεί σε έναν θετικό φακό, η προσπίπτουσα ακτινοβολία όταν διαπεράσει τον φακό συγκλίνει μέχρι ένα 

συγκεκριμένο σημείο (focal point) και σε απόσταση f (εστιακή απόσταση) από τον φακό. 
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Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η απεικόνιση το φωτογραφιζόμενου ειδώλου σε ανεστραμμένη μορφή 

αλλά πλήρως εστιασμένο (focal plane) (εικόνα 29). Το υπόλοιπο θέμα της φωτογραφίας που βρίσκεται σε 

διαφορετική απόσταση ολοένα και θα χάνει την καθαρότητά του. 

S1: απόσταση φακού-ειδώλου• 

S2: απόσταση φακού-focal point• 

f: εστιακή απόσταση• 

εικόνα 29, αποστάσεις από τον φακό [L2]

Η σχέση μεταξύ των 2 βασικών αποστάσεων όπου καθορίζουν με άμεσο τρόπο το βάθος πεδίου, 

ανεξαρτήτως ποιότητας κατασκευής του φακού, ή του πάχους του δίνεται από την παρακάτω εξίσωση. 

Βάσει των αποστάσεων αυτών αλλά και των διαφορετικών τιμών που μπορεί να δεχτεί το διάφραγμα μίας 

φωτογραφικής μηχανής μπορεί να υπολογίσει ο σχεδιαστής το βάθος πεδίου της φωτογραφικής μηχανής προς 

ανάπτυξη. Συνοπτικά, για ένα ευρύ βάθος πεδίου χρειάζεται η σωστή χρήση και των 3 αυτών παραγόντων, 

όπως έχει αναφερθεί μια φωτογραφική μηχανή που το διάφραγμά της μπορεί να δεχτεί πολύ χαμηλές τιμές, 

επιτρέπει ένα ευρύ βάθος πεδίου. Παράλληλα όμως, το φως που περνάει από τον φακό είναι λίγο, οπότε 

και οι φωτογραφίες βγαίνουν σκοτεινές. Αν αντιθέτως, το διάφραγμα ρυθμιστεί στην μέγιστη δυνατή τιμή, ο 

φακός θα μπορέσει να εστιάσει μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η υπόλοιπη φωτογραφία θα είναι θολή. 

Το εστιασμένο αυτό σημείο βασίζεται αποκλειστικά στους άλλους δύο παράγοντες. Δηλαδή στην απόσταση 

του φωτογραφιζόμενου ειδώλου με τον φακό, όπου αν τύχει και βρίσκεται ακριβώς στο προαναφερόμενο 

σημείο τότε θα προκύψει μία καθαρή φωτογραφία. Ενώ παράλληλα, βασίζεται και στην απόσταση του 

αισθητήρα από τον φακό (focus plane) όπου ισχύει ακριβώς το ίδιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, είναι 

οι φωτογραφίες που βγαίνουν χρησιμοποιώντας τηλεφακό, όπου το σύνολο της φωτογραφίας είναι θολό, 

ενώ ένα συγκεκριμένο σημείο (όπου έχει επιλεγεί από τον φωτογράφο) είναι καθαρό.  

2.3.8 Εσωτερικός Επεξεργαστής (MCU)

Από την στιγμή που η μήτρα των εικονοστοιχείων έχει διαβαστεί, βάσει των μεθόδων που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, κρίνεται χρήσιμη η παρουσίαση της διαδικασίας όπου η δυαδική μορφή της εικόνας 

επεξεργάζεται από τον επεξεργαστή και εν τέλει παρουσιάζεται ως φωτογραφία. Ο επεξεργαστής (Microcon-

troller - MCU) συνοπτικά είναι το μυαλό μίας φωτογραφικής μηχανής και η λειτουργία του δεν διαφέρει από 

αυτή των αντίστοιχων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απλά στην συγκεκριμένη περίπτωση οι δυνατότητές 

του είναι πολύ πιο περιορισμένες. Το χαρακτηριστικό των επεξεργαστών είναι η πραγματοποίηση μίας σειράς 

(ή ακολουθίας) προκαθορισμένων εντολών (γνωστών ως firmware). Βάσει αυτών των εντολών, δέχεται ως 

σήμα την δυαδική αναπαράσταση της εικόνας από τον ADC, την μετατρέπει σε δεκαδική μορφή με τιμές από 

το 0 έως το 255 για το κάθε βασικό χρώμα (RGB) και εν τέλει την τοποθετεί σε ένα αντίστοιχο (με το αρχικό) 
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πλέγμα bitmap αναλόγως το εκάστοτε εικονοστοιχείο (εικόνα 30). 

εικόνα 30, αναπαράσταση της φωτογραφίας [L5]

Όπως είναι λογικό, για την επίτευξη της αναπαράστασης της εικόνας, χρησιμοποιείται η μνήμη buffer της 

φωτογραφικής μηχανής. Ουσιαστικά πρόκειται για προσωρινή μνήμη, όπου αποθηκεύονται για σύντομο χρονικό 

διάστημα οι βασικές πληροφορίες μέχρι να αναπαρασταθούν στο πλέγμα bitmap και την αμέσως επόμενη 

χρονική στιγμή να διαβαστεί η επόμενη πληροφορία. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως κάθε πληροφορία 

(1)διαβάζεται (fetch), (2)αποθηκεύεται προσωρινά ώστε να κατανοηθεί (decode), και παρουσιάζεται (ex-

cute) βάσει των αξόνων x-y. Η διαδικασία αυτή στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γρήγορη, ένας απλός 

επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει όλες τις προκαθορισμένες ενέργειες σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. 

Αν και η βασική λειτουργία του επεξεργαστή είναι να “επανα-τοποθετεί” κάθε πληροφορία που πάρθηκε 

από τον αισθητήρα, είναι επίσης σημαντική η εκτέλεση πολύπλοκων αλγόριθμων με σκοπό την ομαλή μετάβαση 

της χρωματικής πληροφορίας μεταξύ των γειτονικών εικονοστοιχείων (image processing). Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται γιατί στο φωτογραφικό αποτέλεσμα, κάθε γειτονικά εικονοστοιχεία έχουν συγκεκριμένες 

τιμές όπου τις περισσότερες φορές διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτή η χρωματική διαφορά δεν δημιουργεί μια 

χρωματική συνέχεια στην φωτογραφία αλλά μία “σκληρή” αναπαράσταση κάθε διαφορετικού χρώματος 

του φωτογραφιζόμενου ειδώλου (εικόνα 31). Βασική λειτουργία των αλγορίθμων αυτών λοιπόν, είναι να 

διαβάζουν τα ακριβή χρώματα γειτονικών εικονοστοιχείων και να πραγματοποιούν πολύ μικρές αλλαγές 

(στα χρώματα) ώστε εν τέλει να δημιουργείται χρωματική συνέχεια (εικόνα 32). Αυτές οι αλλαγές συνήθως 

εμπεριέχουν την μικρή μετατροπή στις τιμές και των 3 βασικών χρωμάτων. Οι πιο απλοί αλγόριθμοι δέχονται 

μία σειρά 9 γειτονικών εικονοστοιχείων (3Χ3) όπου την εξετάζουν, την επανα-παρουσιάζουν και την επόμενη 

χρονική στιγμή δέχονται την επόμενη. 

Image processing

εικόνα 31, φωτογραφία πριν i.p. [L4] εικόνα 32, φωτογραφία μετά i.p. [L4]

Αναλόγως με την ποιότητα κατασκευής της εκάστοτε φωτογραφικής μηχανής, οι “διορθωτικοί” αλγόριθμοι 

πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να εξετάσουν ένα μεγαλύτερο εύρος γειτονικών εικονοστοιχείων μπορούν 

να διορθώσουν και άλλα βασικά στοιχεία όπου επηρεάζουν το φωτογραφικό αποτέλεσμα. Στοιχεία 

όπως η φωτεινότητα της φωτογραφίας, αν υπάρχουν καμένα σημεία (δηλαδή εικονοστοιχεία όπου έχουν 

πολλαπλά γειτονικά εικονοστοιχεία με καθαρό λευκό χρώμα: 255,255,255) ή ακόμα και τον θόρυβο 
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(noise) μίας φωτογραφίας. Στην συγκεκριμένη εργασία όμως δεν κρίνεται χρήσιμη η ανάλυση και μελέτη της 

πολυπλοκότητας των αλγορίθμων αυτών, αλλά απλά η αναφορά τους. 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο επεξεργαστής και το firmware καθορίζουν 

κάθε ενέργεια της φωτογραφικής μηχανής. Βάσει των αντίστοιχων εντολών firmware, ο επεξεργαστής επιτρέπει 

την εστίαση μίας φωτογραφίας, την άμεση προεπισκόπηση στις οθόνες LCD, ακόμα και την ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής. Ουσιαστικά, οι εντολές που περιέχονται στο firmware επηρεάζουν 

τις προκαθορισμένες λειτουργίες του επεξεργαστή και κατά συνέπεια μίας μηχανής. Χωρίς τις εντολές αυτές, ο 

επεξεργαστής δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει καμία ενέργεια. 

2.3.9 Ενσωματωμένες οθόνες 

Ένα βασικό πλεονέκτημα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών έναντι των αναλογικών είναι ότι 

προσφέρουν την δυνατότητα στον χρήστη της άμεσης προεπισκόπησης της φωτογραφίας που μόλις 

τραβήχτηκε. Αυτή η προεπισκόπηση επιτυγχάνεται με την χρήση μιας ενσωματωμένης οθόνης υγρών 

κρυστάλλων LCD (Liquid Crystal Display). Οι οθόνες αυτές είναι επίπεδες και μικρές σε μέγεθος γεγονός που 

επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους στο πίσω μέρος του βασικού σώματος της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 

Σε κάποιες από τις κατηγορίες ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που δεν προορίζονται για επαγγελματίες 

φωτογράφους, η χρήση των οθονών LCD έχει αντικαταστήσει το σκόπευτρο καθώς, χρησιμοποιώντας τον 

κατάλληλο αισθητήρα (Frame Transfer CCD, Full Frame CCD), το φωτογραφιζόμενο είδωλο φαίνεται στην 

οθόνη (Live view). 

Άλλη μια χρήση των οθονών LCD είναι για την προβολή του “menu” της εκάστοτε ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής. Ο χρήστης δηλαδή μπορεί να δει όλες τις λειτουργίες που του προσφέρονται από 

την φωτογραφική μηχανή, και να τις ρυθμίσει αναλόγως τις απαιτήσεις του. Μάλιστα, στις φωτογραφικής 

μηχανές που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, υπάρχουν 2 οθόνες LCD, η μια βρίσκεται στο πίσω 

μέρος του βασικού σώματος (όπως άλλωστε και σε όλες τις ψηφιακές μηχανές) και η άλλη στο πάνω μέρος 

του σώματος ώστε να προβάλλονται συνεχώς οι βασικές ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης. Η 

2η οθόνη, κατασκευαστικά δεν έχει την ίδια ποιότητα από την βασική οθόνη, καθώς η επιτυχής προβολή των 

εικόνα 33, διαφορετική χρήση οθονών LCD

ρυθμίσεων απαιτεί απλά την χρήση μιας μονοχρωματικής οθόνης LCD (monochrome LCD). 

Η ανάλυση των βασικών οθονών LCD είναι αντίστοιχη του μεγέθους τους που στην αγορά κυμαίνεται από 

τις 2’’ μέχρι και τις 4’’. Αυτά τα μεγέθη μπορούν να αποδώσουν φωτογραφίες με ανάλυση μέχρι και 0.3MP 

(640p X 480p). Βέβαια, όταν οι φωτογραφίες αυτές προβληθούν ή εκτυπωθούν σε μεγαλύτερο μέγεθος, η 

ανάλυσή τους θα είναι η πραγματική, δηλαδή αυτή που επιτρέπει ο αντίστοιχος αισθητήρας της φωτογραφικής 

μηχανής. 

Το βασικό μειονέκτημα των οθονών LCD είναι ότι με το φως ημέρας πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτη η 

εικόνα που προβάλλουν, πολλές φορές δεν είναι δυνατή καν η προεπισκόπηση των φωτογραφιών υπό αυτές 
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τις συνθήκες. Για την λύση αυτού του προβλήματος, έχουν σχεδιαστεί οθόνες που δίνουν την δυνατότητα 

μιας μικρής περιστροφής τους ώστε να γίνεται πιο ευδιάκριτη η εικόνα που προβάλλεται. Η περιστροφή αυτή 

προσφέρει και την δυνατότητα λήψης φωτογραφίας από σημεία που δεν μπορεί να φτάσει ο χρήστης καθώς 

όπως προαναφέρθηκε σε ορισμένες  φωτογραφικές μηχανές η οθόνη λειτουργεί και ως σκόπευτρο. 

2.4 Κατηγορίες ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κατηγοριοποιούνται βάσει των δυνατοτήτων που προσφέρουν στον 

εκάστοτε χρήστη. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται βάσει των τάσεων της αγοράς, του κόστους παραγωγής 

και των αναγκών που έχει ο κάθε χρήστης. Δεδομένης της ραγδαίας εξάπλωσης της ψηφιακής φωτογραφίας 

έχουν εμφανιστεί νέες ανάγκες από τους χρήστες, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν στα  κινητά τηλέφωνα, 

ή στους φορητούς υπολογιστές. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί 4 βασικές κατηγορίες ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών όπου και αναλύονται στην συνέχεια [12].

2.4.1 “Point and Shoot” (compacts) 

Η βασική υπό-κατηγορία των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών point and shoot, είναι οι κάμερες 

“compact”. Στην αγορά υπάρχει πληθώρα διαφορετικών μοντέλων compact, καθώς είναι οι φωτογραφικές 

μηχανές με την μεγαλύτερη ζήτηση. Ο βασικός σχεδιασμός τους περιέχει ενσωματωμένο φλας, και οθόνη 

άμεσης προεπισκόπησης  (LCD) και προγραμματισμένες λήψεις ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της 

φωτογράφισης (λήψη το βράδυ, λήψη με ήλιο, γρήγορη λήψη για κινούμενο είδωλο, κ.λπ.). Λόγω του 

χαμηλού κόστους παραγωγής, χρησιμοποιούνται αισθητήρες τύπου CMOS όπου όπως φαίνεται στον πίνακα 

1, είναι πιο οικονομικοί και προσφέρουν ποιοτικά αποτελέσματα που καλύπτουν το αγοραστικό τους κοινό. 

εικόνα 34, φωτογραφικές μηχανές compact 

Στην ακόλουθη εικόνα 34 φαίνονται κάποια βασικά μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών compact. 

Μια υπο-κατηγορία των point and shoot είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούνται 

σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται για φωτογραφικές που η υστερούν 

σε ποιότητα καθώς χρησιμοποιούνται μόνο ως επιπρόσθετη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών που 

περιέχονται. Για να επιτευχθεί το χαμηλό κόστος παραγωγής, η πλειοψηφία τους χρησιμοποιεί αισθητήρες 

τύπου CMOS και η ποιότητα των φακών είναι συνήθως από πλαστικό. Πράγμα το οποίο δεν επιφέρει κάποιο 

σημαντικό μειονέκτημα αν σκεφτούμε τον τρόπο κατά τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη υπο-κατηγορία είναι η πιο αναπτυσσόμενη από όλες τις άλλες, 

καθώς το αγοραστικό κοινό θεωρεί πλέον δεδομένο το κινητό τηλέφωνο που εμπεριέχει ψηφιακή κάμερα, ή 

ακόμα και τον φορητό υπολογιστή.

[12] “Mastering, Digital SlR Photography - chapter 2 : Digital SLR Technology made easy”, David D.Busch, THOMSON, 2005
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εικόνα 35, φωτογραφικές μηχανές που εσωκλείονται σε άλλες συσκευές

2.4.2 “Hybrid Cameras” (ημι-επαγγελματικές SLR)

Μια εξέλιξη των compact, που καλύπτει τις ανάγκες των αγοραστών που επιθυμούν πιο ποιοτικό 

αποτέλεσμα, με λιγότερες αυτοματοποιημένες διαδικασίες είναι οι “ημι-επαγγελματικές SLR” (γνωστές και 

ως “hybrid cameras”). Οι συγκεκριμένες είναι μεγαλύτερες σε όγκο, και η τιμή τους φτάνει και τις 3 φορές 

περισσότερο από τις απλές compact λόγω της ανάλυσης του αισθητήρα αλλά και της ποιότητας κατασκευής. Οι 

δυνατότητες που προσφέρουν όμως είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς η ποιότητα των φακών είναι καλύτερη και 

η ανάλυση των αισθητήρων τους είναι αρκετά μεγαλύτερη. Για να πετύχουν τόσο καλά ποιοτικά αποτελέσματα 

χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία αισθητήρες CCD και τις τελευταίας γενιάς CMOS.

εικόνα 36, hybrid cameras

Η βασική τους διαφορά με τις επαγγελματικές SLR είναι ότι πωλούνται μαζί με τον φακό, ο οποίος δεν είναι 

εναλλασσόμενος. Βέβαια, καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες που μπορεί να εμφανιστούν σε έναν ερασιτέχνη 

φωτογράφο. Τέλος, το κόστος των Hybrid Camera είναι πολύ χαμηλότερο από τις επαγγελματικές SLR cam-

era.

2.4.3 “Full-frame SLRs” (ψηφιακές μονοοπτικές ρεφλέξ)

Πρόκειται για μονοοπτικές φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα εναλλαγής των φακών αναλόγως των 

εκάστοτε απαιτήσεων. Πρόκειται για φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ή 

ερασιτέχνες με υψηλές απαιτήσεις όποτε στην αγορά στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό. Τα υλικά κατασκευής 

τους είναι πολύ καλύτερα από τις compact και τις hybrid, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής. Συνήθως 

πωλούνται τα κυρίως σώματα μόνα τους, και εν συνεχεία διατίθεται μεγάλη ποικιλία φακών στην αγορά 

ανάλογα με τον κατασκευαστή της φωτογραφικής. 

Ο τρόπος λειτουργίας τους παραμένει ο ίδιος με τις αναλογικές μονοοπτικές ρεφλέξ, το φωτογραφιζόμενο 

είδωλο προβάλλεται στον χρήστη μέσα από τον φακό με την βοήθεια ενός καθρέφτη που την στιγμή της 

φωτογράφισης σηκώνεται ώστε το φως να διαπεράσει την φωτογραφική μηχανή μέχρι τον αισθητήρα.
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εικόνα 37, SLR camera

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται είναι CCD ή CMOS ανάλογα με τον κατασκευαστή, σε κάθε 

περίπτωση οι αισθητήρες μπορούν να αποδώσουν φωτογραφίες μέχρι και 16MP. Μερικές φωτογραφικές SLR 

χρησιμοποιούν τον εξελιγμένο αισθητήρα FOVEON X3 όπως η Sigma SD14 που αποδίδει 14.1 πραγματικά 

MP. Εκτός από τους ερασιτέχνες φωτογράφους με υψηλές απαιτήσεις, το αγοραστικό κοινό που στοχεύουν οι 

SLR είναι επαγγελματίες φωτογράφοι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους (δημοσιογράφοι, φωτογράφοι 

αθλητικών αγώνων, κ.α.) και χρειάζονται υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και συγχρόνως σχετικά μικρό 

μέγεθος φωτογραφικής μηχανής. Στην ακόλουθη εικόνα 38, φαίνονται κάποιες φωτογραφικές μηχανές SLR 

από διάφορους κατασκευαστές.

εικόνα 38, διαφορετικά μοντέλα SLR 

Μια εξελιγμένη μορφή των SLR, διαθέτει ακόμα μεγαλύτερους αισθητήρες με φυσικό επακόλουθο 

μεγαλύτερες αναλύσεις στις φωτογραφίες. Ακόμα και σε αυτές, το μέγεθος του αισθητήρα δεν υπερβαίνει 

το μέγεθος του κλασικού φιλμ 35mm (υ: 36mm, π: 48mm). Αισθητήρες με τέτοια ποιοτικά αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνται κυρίως στις ψηφιακές φωτογραφικές που είναι γνωστές ως “Ψηφιακές Πλάτες” (Digital 

Backs) που είναι και η 4η κατηγορία και αναλύεται στην συνέχεια.

2.4.4 “Digital Backs” (Ψηφιακές Πλάτες)

Για την βέλτιστη ποιοτικά ψηφιακή φωτογραφία χρησιμοποιούνται οι “Digital Backs” που κατασκευάζονται 

αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Ουσιαστικά πρόκειται για πλάτες που έχουν ενσωματωμένους 

αισθητήρες και τοποθετούνται στο πίσω μέρος των φωτογραφικών μηχανών στούντιο ή σε αντίστοιχες 

ψηφιακές.
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Η πλειοψηφία των “Digital Backs” διαθέτει αισθητήρες CCD, και βάσει του τρόπου που λαμβάνουν το 

φωτογραφιζόμενο είδωλο χωρίζονται σε 2 βασικές υπο-κατηγορίες. Η πρώτη καταγράφει το είδωλο κατευθείαν, 

όπως ακριβώς και στις εξελιγμένες SLR. Η άλλη, διαθέτει έναν τριγραμμικό αισθητήρα CCD όπου ο καθένας 

καταγράφει ένα από τα πρωτεύοντα χρώματα (RGB) και εν τέλει ενώνει τις 3 φωτογραφίες. Το μέγεθος βέβαια 

αυτού του αισθητήρα είναι μεγαλύτερο από το βασικό φιλμ 35mm και γι’ αυτό ο όγκος των φωτογραφικών 

μηχανών είναι αρκετά μεγάλος. Οι ακριβείς διαστάσεις του τριγραμμικού CCD είναι 49mm Χ 37mm και 

μπορεί να καταγράψει φωτογραφίες μέχρι και 39MP. Φυσικό επακόλουθο αυτού είναι οι τεράστιες σε όγκο 

φωτογραφίες που αποθηκεύονται στην φωτογραφική μηχανή, για παράδειγμα, μια έγχρωμη φωτογραφία με 

ανάλυση 39MP στα 24Bits, καταλαμβάνει περίπου 400MB συνολικό όγκο. Αυτό περιορίζει τον φωτογράφο 

να χρησιμοποιεί άμεσα κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να αποθηκεύει μόνιμα τις φωτογραφίες του. 

To αγοραστικό κοινό λοιπόν, περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες φωτογράφους που οι απαιτήσεις 

τους δεν καλύπτονται από τις εξελιγμένες SLR γι’ αυτό άλλωστε και το κόστος παραγωγής και πώλησης είναι 

πολύ υψηλό και μη προσιτό στον κάθε χρήστη. 

εικόνα 38, οι 2 βασικοί τύποι φωτογραφικής μηχανής “Digital Backs”
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2.5 Συμπεράσματα

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης μπορεί να ισχυριστεί πως η φωτογραφία αν και βασίζεται σε μία σχετικά 

απλή αρχή (camera obscura), έχει δεχτεί διάφορες κατευθύνσεις με σκοπό την εξυπηρέτηση αντίστοιχων 

αναγκών. Η βασική αρχή λειτουργίας των πρώτων αναλογικών φωτογραφικών μηχανών βασίζονταν σε έξι 

αλληλένδετα τμήματα όπου και χαρακτηρίζαν την ποιότητα κατασκευής του ίδιου του σώματος αλλά και 

των φωτογραφικών αποτελεσμάτων. Έτσι για την λειτουργία μίας φωτογραφικής μηχανής είναι απαραίτητη η 

χρήση ενός διαφράγματος, ενός φωτοφράχτη, ενός φακού και ενός φωτοευαίσθητου υλικού (φιλμ) ώστε να 

αποτυπώνεται το φωτογραφικό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με το σκόπευτρο -όπου η χρήση του είναι 

επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη- μπορούν να χαρακτηρίσουν το βασικό σώμα μίας αναλογικής φωτογραφικής 

μηχανής. Τέλος, όπως είναι λογικό, χρειάζεται και μία φωτεινή πηγή (φωτογραφιζόμενο είδωλο) ώστε να 

μπορέσει να αποτυπωθεί πάνω στο φιλμ. 

Στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης των φωτογραφικών μηχανών, η φωτογραφία δεν ήταν προσιτή στον 

καθένα καθώς τα κόστος κατασκευής ήταν πολύ υψηλό, αλλά και οι μέθοδοι εμφάνισης μίας φωτογραφίας 

απαιτούσαν πολύπλοκες διαδικασίες όπου πραγματοποιούνταν μόνο στα αντίστοιχα εργοστάσια παραγωγής. 

Καθώς όμως το κόστος παραγωγής των βασικών προαναφερόμενων τμημάτων γρήγορα μειώθηκε, η πρώτη 

φωτογραφική μηχανή που απευθυνόταν σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Βέβαια, τα μέσα εκτύπωσης μίας φωτογραφίας έγιναν προσιτά -με άμεση αξιοποίησή τους- το 1935 με 

την εμφάνιση του Kodachrome. 

Από την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μετά, η σχεδίαση και η παραγωγή των φωτογραφικών μηχανών 

πήρε πολύπλευρες κατευθύνσεις με βασικό στόχο να υπάρχει μία φωτογραφική μηχανή για τον κάθε 

πιθανό χρήστη. Σχεδιάστηκαν φωτογραφικές μηχανές για απλούς ερασιτέχνες χρήστες, για αυτούς που είχαν 

υψηλότερες απαιτήσεις, και επαγγελματικές για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Οι κατευθύνσεις αυτές όρισαν 

και τις βασικές κατηγορίες των φωτογραφικών μηχανών όπου μπορεί να ισχυριστεί πως ακολουθούνται ακόμα 

και σήμερα στις αντίστοιχες ψηφιακές. 

Η βασικότερη επανάσταση στην αμεσότητα των φωτογραφικών μηχανών εμφανίστηκε με την ψηφιακή 

τεχνολογία. Παράλληλα με την ανάπτυξη διάφορων ηλεκτρονικών συσκευών εμφανίστηκαν και οι ψηφιακές 

φωτογραφικές. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες αν και υπήρχαν από τα μέσα του 20ου αιώνα η χρήση 

τους στην φωτογραφία εμφανίστηκε σε μαζική παραγωγή πριν από περίπου 15 χρόνια. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η διαχείριση των φωτογραφικών αποτελεσμάτων δέχτηκε διαφορετικές κατευθύνσεις από τις 

αρχικά ορισμένες. Πλέον, η πλειοψηφία των χρηστών διαχειρίζεται τις φωτογραφίες κυρίως με ηλεκτρονικά 

μέσα, καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Οι 

κατευθύνσεις αυτές, όπως είναι λογικό, οδήγησαν τους σχεδιαστές στην ανάπτυξη φωτογραφικών μηχανών 

απευθυνόμενες κυρίως για ερασιτεχνική χρήση κάνοντας την φωτογραφία πιο προσιτή από ποτέ. Σημαντικό 

κομβικό σημείο είναι και η ανάπτυξη άλλων ηλεκτρονικών συσκευών όπου εσωκλείουν την επιπρόσθετη 

δυνατότητα φωτογραφικής λήψης. Συσκευές όπως οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά και τα κινητά 

τηλέφωνα οδήγησαν την φωτογραφία σε καθημερινή χρήση βάσει των εκάστοτε αναγκών. 

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ των αναλογικών και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών είναι το 

φωτοευαίσθητο υλικό όπου και αποτυπώνει το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Πλέον, στις σημερινές ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές είναι απαραίτητη η χρήση ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα (sensor) όπου και αποτυπώνει 

το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Οι βασικοί χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες (CCD-CMOS) βασίζονται στην 

αρχή αποτύπωσης εικόνας με πλέγμα Bayer, καθώς όμως εμφανίστηκε το πρόβλημα των πραγματικών και 

αξιοποιούμενων αριθμών των εικονοστοιχείων, τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκαν αισθητήρες όπου αποδίδουν 

τον ίδιο αριθμό εικονοστοιχείων. Βέβαια, το συγκεκριμένο πρόβλημα λόγω του ότι δεν φέρει σημαντικά 

πλεονέκτημα σε ερασιτεχνική χρήση των φωτογραφικών μηχανών, οδήγησε την πλειοψηφία των ψηφιακών να 
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εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες ccd και cmos. Η βασικότερη διαφορά μεταξύ τους εμφανίζεται 

στο κόστος παραγωγής αλλά και στην απαιτούμενη καταναλώσιμη ενέργεια. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημανθεί πως για την βελτίωση των φωτογραφιών στις ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές υπάρχουν επιπρόσθετα τμήματα μικροεπεξεργαστών (Printed Circuit Board-MCU, Firmware), όπου 

στην παρούσα εργασία ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας τους δεν κρίθηκε απαραίτητος. Παράλληλα, ένα 

βασικό στοιχείο έναντι των αναλογικών φωτογραφικών μηχανών, είναι η δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης 

των φωτογραφικών αποτελεσμάτων με την χρήση ενσωματωμένων οθονών lcd. Οι οθόνες αυτές αν και δίνουν 

την δυνατότητα ελέγχου της τελευταίας φωτογραφίας με βασικό στόχο την αξιολόγησή της, φέρουν και κάποια 

βασικά μειονεκτήματα. Σε ερασιτεχνική χρήση (όπου αφορά και την διπλωματική εργασία) κατά πλειοψηφία 

χρησιμοποιούνται και ως σκόπευτρο, γεγονός που δεν επιτρέπει το βέλτιστο καδράρισμα της φωτογραφίας. 

Ανέκαθεν το σκόπευτρο σε μία φωτογραφική μηχανή έδινε την δυνατότητα να ελέγχεται εκτενώς το πλαίσιο 

και το κάδρο του φωτογραφιζόμενου ειδώλου ώστε εν τέλει να επιλέγεται το επιθυμητό. Επιπρόσθετα, με την 

χρήση του αποφεύγεται και το φαινόμενο της έλλειψης δυνατότητας λήψης μίας φωτογραφίας σε περιβάλλον 

με υψηλό φωτισμό, όπου στις οθόνες lcd δεν φαίνεται το φωτογραφιζόμενο είδωλο.  

Επίσης, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών προορισμένες για 

ερασιτεχνική χρήση, έχουν εξαλειφθεί οι βασικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται κατά την φωτογράφιση. 

Οι λειτουργίες αυτές έχουν αυτοματοποιηθεί πλήρως δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη απλά να 

αποτυπώνει το επιθυμητό είδωλο. Καθώς όμως, η φωτογραφία πλέον είναι ευρέως διαδεδομένη σε διάφορες 

ηλεκτρονικές συσκευές, οι ερασιτεχνικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα μπορούσαν να εσωκλείουν 

την δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής των επιθυμητών λειτουργικών χαρακτηριστικών. Το γεγονός αυτό, 

θα έφερε το σημαντικό πλεονέκτημα ότι ο χρήστης θα μπορούσε να μάθει το βασικό τρόπο λειτουργίας 

μίας φωτογραφικής μηχανής αλλά και πως να επιλέγει την αντίστοιχη ρύθμιση αναλόγως τα προσωπικά του 

κριτήρια. 

Ως αρχικός στόχος του αναπτυσσόμενου έργου έχει ορισθεί η προσπάθεια συλλογής των διάφορων 

λειτουργικών χαρακτηριστικών με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε μία νέα φωτογραφική μηχανή συγκεκριμένου 

χαρακτήρα, απευθυνόμενη σε νέους ηλικιακά χρήστες. Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, αλλά και των 

βασικών τμημάτων όπου συνθέτουν μία φωτογραφική μηχανή, υπάρχουν κάποιες έννοιες και διαδικασίες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την ανάπτυξη του έργου.

Αρχικά, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σημασία του διαφράγματος σε μία φωτογραφική μηχανή. Βάσει αυτού, • 

μπορεί να ρυθμιστεί η ποσότητα του φωτός που εισχωρεί στο σώμα μίας κάμερας και κατ’ επέκταση το 

βάθος πεδίου και η φωτεινότητα.

Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ο φωτοφράχτης, όπου βάσει της ταχύτητας όπου ανοίγει, επιτρέπει • 

την αντίστοιχη ποσότητα φωτός πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό. Ο συνδυασμός φωτοφράχτη και 

διαφράγματος αποτελεί ίσως την πιο σημαντική έννοια στην φωτογραφία. Βάσει αυτών επιτυγχάνεται ένα 

καθαρό φωτογραφικό αποτέλεσμα.

Η εστιακή απόσταση, δηλαδή το πως επηρεάζει στην εστίαση και στην καθαρότητα μίας φωτογραφίας, η • 

απόσταση μεταξύ του φακού και του φωτοευαίσθητου υλικού. Παράλληλα, η εστιακή απόσταση είναι και 

ο ένας από τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν το βάθος πεδίου. 

Επιπρόσθετο βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτό του βάθους πεδίου, δηλαδή με ποιους τρόπους ο χρήστης • 

μπορεί να επιλέξει πιο σημείο του κάδρου έχει την πλεονάζουσα σημασία ώστε να επιλέξει την αντίστοιχη 

εστίαση του.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σημασία του σκόπευτρου σε μία φωτογραφική μηχανή. Τα πλεονεκτήματα • 

του, οδηγούν σε καλύτερο καδράρισμα έναντι των χρησιμοποιούμενων οθονών lcd. 

Ο τρόπος σύνδεσης των στοιχείων αυτών με σκοπό την άμεση προβολή τους σε ένα νέο προϊόν 
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προδιαγράφει και τον βασικό περιορισμό του αναπτυσσόμενου έργου. Οι έννοιες αυτές, όπου βάσει της 

βιβλιογραφικής έρευνας αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα μίας φωτογραφικής μηχανής, πρέπει να 

παρουσιάζονται στον χρήστη με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια 

της λήψης μίας φωτογραφίας. 

Ως βασικός προβληματικός χώρος, εντοπίζεται το γεγονός της μη ύπαρξης φωτογραφικής μηχανής στην 

αγορά απευθυνόμενη σε νέους ηλικιακά χρήστες, με βασικό στόχο την εκμάθηση των βασικών εννοιών 

που συνθέτουν την λήψη μίας φωτογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί πως σε Πανεπιστημιακό επίπεδο και χωρίς 

ευρεία παραγωγή, έχει αναπτυχθεί μία εκπαιδευτική φωτογραφική μηχανή απευθυνόμενη σε παιδιά 8-14 

ετών, γνωστή ως bigshot camera. Επίσης, η Sony έχει αναπτύξει φωτογραφικές μηχανές προορισμένες για 

νέους ηλικιακά χρήστες (odo cameras), όπου εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως  στις αξιοποιούμενες 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων, αλλά και την χρήση τους σε περιοχές 

όπου η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι προσιτή.

2.6 Σχεδιαστικές Παράμετροι 

Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής μελέτης, προέκυψαν κάποιες σχεδιαστικές παράμετροι όπου 

κρίνεται χρήσιμη η καταγραφή τους με σκοπό την μεταγενέστερη χρήση τους, αναλόγως τα αποτελέσματα του 

συνόλου της έρευνας. Οι παράμετροι καθορίζουν το σύνολο των διαφορετικών χαρακτηριστικών που μπορεί 

να φέρει το αναπτυσσόμενο έργο, αναλόγως την εκάστοτε κατεύθυνση. Βάσει των συμπερασμάτων που ήδη 

έχουν προκύψει από την ανάλυση της φωτογραφικής μηχανής (κεφάλαιο 2.5), εστιάζεται το ενδιαφέρον της 

ανάλυσης των παραμέτρων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Στο τελικό ερευνητικό στάδιο, πραγματοποιείται 

επαναπροσδιορισμός του συνόλου των διαφορετικών χαρακτηριστικών μίας παραμέτρου, με σκοπό την 

εύρεση της απαιτούμενης, ώστε να αξιοποιηθεί στον καθορισμό των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Στο αρχικό 

στάδιο καταγραφής των σχεδιαστικών παραμέτρων, πρέπει να διαχωριστούν σε αυτές που έχουν μεγάλη 

σημασία κατά την ανάπτυξη του έργου (άμεσες), και σε αυτές όπου η σημασία τους είναι δευτερεύουσα 

(έμμεσες). 

2.6.1 Άμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

Όπως έχει αναφερθεί στους βασικούς στόχους της δ.ε. πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι βασικές έννοιες που 

οι τιμές στο διάφραγμα και την ταχύτητα • 

του φωτοφράχτη είναι οι πιο συνήθεις 

για ερασιτεχνική χρήση φωτογραφικής 

μηχανής.

οι 4 βασικές παράμετροι ισχύουν για • 

αναλογικές και ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές με εξαίρεση το σκόπευτρο, όπου 

στις ψηφιακές προστίθεται η οθόνη lcd. 

οι διαφορετικές τιμές που μπορεί να • 

δεχτεί το βάθος πεδίου, εξαρτώνται από 

τον συνδυασμό των διάφορων τιμών 

που δέχονται οι υπόλοιπες παράμετροι 

(κεφάλαιο 2.3.7).

πίνακας 4, άμεσες σχεδιαστικές παράμετροι
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συνθέτουν μία φωτογραφική μηχανή και πως η χρήση τους μπορεί να συνθέσει μία φωτογραφική μηχανή 

(πίνακας 4). Οι συγκεκριμένες παράμετροι είναι οι κυριότερες και η αξιοποίησή τους κατά τον σχεδιασμό της 

φωτογραφικής μηχανής είναι απαραίτητη.

Το διάφραγμα μίας φωτογραφικής μηχανής μπορεί να δεχτεί διαφορετικές τιμές αναλόγως τις απαιτήσεις 

της συγκεκριμένης φωτογραφικής λήψης. Σε άμεση σχέση βρίσκεται και ο φωτοφράχτης, όπου η ταχύτητα που 

ανοιγο-κλείνει σε συνδυασμό με την τιμή του διαφράγματος επηρεάζει την φωτεινότητα και το βάθος πεδίου 

του φωτογραφικού αποτελέσματος. Επίσης, πρέπει να παρουσιαστεί η έννοια του βάθους πεδίου και βάσει 

ποιων χαρακτηριστικών επηρεάζεται. Ίδιας σημασίας, είναι και οι διαφορετικές χρήσεις ενός σκόπευτρου σε 

ένα σώμα φωτογραφικής μηχανής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που φέρει, αλλά και τις κατηγορίες 

των φωτογραφικών μηχανών όπου η χρήση του είναι απαραίτητη. 

2.6.2 Έμμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

Εκτός από τις βασικές σχεδιαστικές παραμέτρους όπου οι τιμές τους θα επηρεάσουν τις σχεδιαστικές 

προδιαγραφές του αναπτυσσόμενου έργου, έχουν προκύψει και άλλες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. 

Αυτές αφορούν τις κατηγορίες των φωτογραφικών μηχανών, τα χαρακτηριστικά της κάθε φωτογραφικής 

μηχανής, τα διάφορα είδη φωτογραφίας και ποιες μέθοδοι εντάσσονται στην καθεμία. Αρχικά, πρέπει να 

επισημανθούν οι διάφορες τιμές όπου επηρεάζουν την παράμετρο του φωτοευαίσθητου υλικού που 

αποτυπώνει το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Όπως έχει αναφερθεί, στις αναλογικές μηχανές υπάρχει το φιλμ 

ενώ στις ψηφιακές ένας αισθητήρας (sensor), τα διάφορα χαρακτηριστικά όπου επηρεάζουν τις παραμέτρους 

αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο είναι και η ταχύτητα του φιλμ (iso), 

δηλαδή το πάχος του. Στις αναλογικές, η τιμή του iso ήταν αποκλειστική για κάθε συγκεκριμένο φιλμ και 

καθορίζει το πόσο φως θα το διαπεράσει, αντιθέτως όμως στις ψηφιακές η λειτουργία του καθορίζεται από τον 

παρουσιάζονται οι επικρατέστερες και • 

ευρέως διαδεδομένες πιθανές τιμές των 

διαστάσεων ενός φιλμ.

νέας γενιάς αισθητήρες είναι αυτοί που • 

αποδίδουν ίδιο αριθμό πραγματικών 

και  αξιοποιήσιμων εικονοστοιχείων 

(κεφάλαιο 2.3.5).

πίνακας 5, έμμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

επεξεργαστή της φωτογραφικής μηχανής. 

Εκτός από τις επιμέρους παραμέτρους όπου αποτελούν σημαντικό στοιχείο της έρευνας, πρέπει να αναλυθεί 

διαγραμματικά το σύνολο των παραμέτρων που συνθέτουν μία αναλογική και μία ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή (εικόνα 39). Η ανάλυση αυτή αφορά τα επιμέρους τμήματα μίας φωτογραφικής μηχανής όπου -βάσει 

των συμπερασμάτων (κεφ.2.5)- εσωκλείουν και τις βασικές έννοιες μίας φωτογραφικής λήψης. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζεται η ανάλυση των κατηγοριών των φωτογραφικών μηχανών, καθώς και οι επιμέρους λειτουργίες 

βάσει του εκάστοτε φωτοευαίσθητου υλικού. 
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εικόνα 39, P-Diagram 

Όπως παρατηρείται, τα βασικά τμήματα που συνθέτουν μία φωτογραφική λήψη είναι τα ίδια και στα δύο 

είδη των φωτογραφικών μηχανών. Γεγονός που είναι πολύ χρήσιμο, καθώς τα τμήματα αυτά αποτελούν και 

τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μηχανής. Προφανώς 

όμως, για την ολοκλήρωση της μίας ψηφιακής φωτογράφισης, απαιτούνται λειτουργικές διαδικασίες από 

τον επεξεργαστή. Οι διάφορες παράμετροι που προκύπτουν αρχικά είναι το ότι η τιμή (και η λειτουργία) του 

επεξεργαστή-MCU, εξαρτάται άμεσα από την προσωρινή και βραχυπρόθεσμη μνήμη της κάμερας (buffer-

storage memory αντίστοιχα). Επίσης, εξαρτάται και από τις εντολές που δέχεται από το firmware της κάμερας. 

Επιπλέον, η οθόνη LCD όπως έχει αναφερθεί μπορεί να προσφέρει τρεις βασικές λειτουργίες, για την απεικόνιση 

του menu, ως σκόπευτρο, και για άμεση προεπισκόπηση των φωτογραφιών. Βασική επίσης παράμετρος είναι 

αυτή του αισθητήρα CCD, όπου βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας (κεφ. 2.3.3.1), μπορεί να διαχωρισθεί σε 

τρία βασικά στοιχεία αναλόγως τον τρόπο σαρώσεως (διαβάσματος) του συνόλου των εικονοστοιχείων. Οι 

διαφορετικές τιμές που μπορεί να δεχτεί λοιπόν, είναι ο Interline, o Full frame, και ο Frame transfer. 

Σημαντικό επιπρόσθετο στοιχείο που παρουσιάζεται  είναι αυτό των διαφορετικών κατηγοριών των 

φωτογραφικών μηχανών. Στις αναλογικές, υπάρχουν 6 βασικές κατηγορίες όπου είναι σταθερές τα τελευταία 

χρόνια, και πλέον σε κάποιες από αυτές η παραγωγή τους είναι περιορισμένη (στούντιο, τσέπης, διοπτικές, 

στιγμιαίας φωτογραφίας). Αντιθέτως, στις ψηφιακές εμφανίζονται συνεχώς νέες κατηγορίες (4/3 cameras, ste-

reo, mobile cameras) με σκοπό την διάδοση της φωτογραφίας σε κάθε πιθανό χρήστη. Το γεγονός αυτό, 

μας οδηγεί στο προφανές συμπέρασμα της επικράτησης της ψηφιακής φωτογραφίας. Επίσης, παράλληλα 

με την συνεχή ανάπτυξη των υπολοίπων άμεσα συσχετιζόμενων ηλεκτρονικών συσκευών, υπάρχει συνεχές 

ενδιαφέρον από πλευράς σχεδιαστών για την σχεδίαση νέων σωμάτων, που ολοένα και απομακρύνονται 

από τον αρχικό προσδιορισμό των αναλογικών κατηγοριών. Η εκτενής αυτή ανάλυση, παρουσιάζεται στην 

συνέχεια στον καθορισμό της αγοράς (κεφ. 4).
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3. Διερεύνηση πιθανού χρήστη 

Βάσει του αρχικού προσδιορισμού του έργου (brief), ο χρήστης του αντικειμένου θα είναι παιδιά 

συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους καθώς και παράλληλα με την χρήση του αντικειμένου θα κατανοούν τις 

βασικές διαδικασίες λήψης μίας φωτογραφίας. Επίσης, σημαντικό στοιχείο κατά την διερεύνηση του πιθανού 

χρήστη είναι η προσωπική του ευχαρίστηση (ψυχαγωγία) κατά την χρήση του αντικειμένου. Για τον ακριβή 

προσδιορισμό του εύρους αυτού, γίνεται μια εκτενής ανάλυση των αναγκών των παιδιών καθώς και των 

γενικότερων δραστηριοτήτων τους. Καθώς η φωτογραφική μηχανή που πρόκειται να σχεδιαστεί εντάσσεται στις 

δραστηριότητες των χρηστών στον ελεύθερό τους χρόνο (“ελεύθερη δραστηριότητα” [1]), συνδέεται άμεσα 

με το παιχνίδι -βασικό χαρακτηριστικό μίας ελεύθερης δραστηριότητας- και κρίνεται χρήσιμη η αναφορά των 

βασικών θεωριών του παιχνιδιού. Βασικός στόχος της παρακάτω μελέτης είναι η συλλογή βασικών στοιχείων 

και παραμέτρων που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής για ένα συγκεκριμένο ηλικιακό 

εύρος. Το παιχνίδι λοιπόν, σαν μια ελεύθερη δραστηριότητα δεν έχει σχέση με την αλλοτρίωση που προκαλεί 

η εργασία [1], αλλά ως μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, 

αποτελεί μια ευχάριστη και εύκολη επιδιωκόμενη συνήθεια.

3.1 Ανάγκες πιθανών χρηστών

Σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει έμφυτη η ανάγκη για δραστηριότητες που τον ευχαριστούν και τον ψυχαγωγούν. 

Αυτές οι ανάγκες κάποιες φορές είναι συνδεδεμένες με την κίνηση του ίδιου του ανθρώπου, γεγονός που 

επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ψυχολογική αλλά και σωματική του ανάπτυξη. Η κίνηση αυτή, στις 

καθημερινές ασχολίες του ανθρώπου, συναντάται σε πολλές δραστηριότητες,  από την εργασία του μέχρι και τις 

ελεύθερες δραστηριότητες του. Η κίνηση όμως όταν γίνεται αναγκαστικά και είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενη 

αρχίζει και χάνει το ενδιαφέρον της και αρχίζει να γίνεται εξαναγκαστική δέσμευση. Αντιθέτως, όταν η κίνηση 

αυτή συνδέεται με τις ελεύθερες δραστηριότητες των ανθρώπων, είναι ταυτόσημη με το παιχνίδι, ανεξαρτήτως 

ηλικίας των ανθρώπων. Το παιχνίδι λοιπόν, συναντάται σε όλες τις ηλικίες και αφορά την προσωπική του 

ψυχαγωγία και την πνευματική του ανάπτυξη. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης 

και ο Πλάτων, στάθηκαν υπέρμαχοι των παιχνιδιών, πιο συγκεκριμένα πίστευαν στην καθολική άσκηση του 

σώματος, στην τέρψη της ψυχής και στην προπαρασκευή του ανθρώπου για υγιεινή ζωή [1].

Πιο συγκεκριμένα, σε νέους ανθρώπους (παιδιά), από την γέννησή τους μέχρι την ολοκλήρωση της 

εφηβείας τους (πρώτα χρόνια ενηλικίωσης), το παιχνίδι αποτελεί βασικό παράγοντα της καθημερινότητάς 

τους. Πρωταρχικό κίνητρο του παιχνιδιού είναι η εσωτερική ανάγκη των παιδιών, να ψυχαγωγηθούν, να 

χαρούν και να διασκεδάσουν. ́ ΄Το παιδί θέλει να χαρεί την ζωή με το παιχνίδι, αλλά και με το παιχνίδι θέλει να 

γνωρίσει την ζωή΄΄ [1]. Το παιχνίδι, όπως ακριβώς και όλες οι δραστηριότητες των παιδιών αλλά και γενικότερα 

των ανθρώπων, απαιτεί προσπάθεια και έντονη σωματική δραστηριότητα.

3.2 Παραδοσιακές θεωρίες

Βάσει των βασικών παραδοσιακών θεωριών παιχνιδιού το παιχνίδι εσωκλείει την αυθόρμητη ενεργητικότητα 

του παιδιού, στην οποία κυριαρχεί κυρίως η φαντασία. Το παιδί σε αρχικό στάδιο μιμείται και εν συνεχεία -βάσει 

της φαντασίας του- δημιουργεί. Πιο συγκεκριμένα, μιμείται τους ανθρώπους και τις συνήθειες που δέχεται ως 

ερεθίσματα από το περιβάλλον του, και βάσει αυτών επινοεί τις δικές του ενέργειες. Το βασικό στοιχείο όλων 

των  θεωριών είναι η ανάγκη της κίνησης με σκοπό την κατανάλωση ή την διατήρηση της συσσωρευμένης 

[1] «Το Παιχνίδι» , Αντώνιος Αντωνιάδης, University Studio Press, 1994
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ενέργειας. Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές θεωρίες επηρεάστηκαν από τις απόψεις του Δαρβίνου. Με την έναρξη 

όμως του 20ου αιώνα, η ανάπτυξη της επιστήμης και πιο συγκεκριμένα της ψυχολογίας, εξέλιξαν τις θεωρίες 

με νέες βάσιμες απόψεις και σχολές ( οι μεταγενέστερες/σύγχρονες θεωρίες παιχνιδιού αναλύονται σε επόμενο 

κεφάλαιο). Οι πιο σημαντικές παραδοσιακές θεωρίες παιχνιδιού είναι οι ακόλουθες. 

3.2.1 Παιχνίδια σαν αποτέλεσμα περίσσειας ενέργειας ή πλεονάζουσας ενεργητικότητας [1] 

Η θεωρία υποστηρίζει πως το παιχνίδι είναι αποτέλεσμα της περίσσειας ενέργειας ενός παιδιού, καθώς 

και στον τρόπο όπου αυτή διοχετεύεται σε πιθανή αναζήτηση ικανοποίησης. Επομένως, με την βοήθεια του 

παιχνιδιού το παιδί είναι σε θέση να εξωτερικεύει την συσσωρευμένη του ενέργεια. Η θεωρία υποστηρίχθηκε 

και αναπτύχθηκε από τον V. Schiller (1875) και το βασικό πλεονέκτημά της έναντι των υπολοίπων είναι ότι 

συνδέει τους ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες των παιδιών για περαιτέρω κίνηση με σκοπό την 

εξωτερίκευση της πλεονάζουσας ενέργειας. Η συγκεκριμένη θεωρία όμως συμπεριλαμβάνει και ένα βασικό 

αρνητικό στοιχείο, δεν εξηγεί τον λόγο όπου κάποια παιδιά συνεχίζουν να παίζουν ακόμα και στην περίπτωση 

που έχουν εξωτερικεύσει την συσσωρευμένη ενέργεια τους και έχουν εξαντληθεί. Η θεωρία αν και βρήκε 

πολλούς υποστηριχτές, δεν κατάφερε να επικρατήσει καθώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως το παιχνίδι 

και είναι ανεπαρκής στα πιο πολύπλοκα παιχνίδια. Οι μεταγενέστερες θεωρίες παιχνιδιού καλύπτουν ένα 

ευρύτερο φάσμα απαντήσεων στην αναζήτηση της ερμηνείας του παιχνιδιού. 

3.2.2 Θεωρία της επιτυχίας (P.Janet) και επιβεβαίωσης του εγώ ή προβολής του εγώ (J.Chateau) [7]

Σύμφωνα με τον P.Janet ο βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι η ανάγκη από την πλευρά των παιδιών για 

ψυχαγωγία σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση όταν μια ενέργειά τους είναι σωστή. Η ανάγκη της επιβεβαίωσης 

μετά από μια επιτυχημένη δραστηριότητα πηγάζει από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ανθρώπων, που 

βασικό στόχο έχουν την εξέλιξη και την επιβεβαίωση ότι οι αποφάσεις τους είναι σωστές κατά την διάρκεια 

μιας ενέργειας. Η ανάγκη αυτή των ανθρώπων αναζωογονεί την ομαλή ψυχική λειτουργία καθώς και το 

συναίσθημα ότι μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο μιας κοινωνικής ομάδας. Παράλληλα, ο Γάλλος 

ψυχολόγος J.Chateau υποστηρίζει ότι το παιδί με το παιχνίδι επιζητεί την ανάγκη επιβεβαίωσης του “εγώ”, 

δοκιμάζοντας τις δυνατότητες του ώστε να εξελιχθεί και να φθάσει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο επίπεδο 

των μεγαλύτερών του. Βασικό μειονέκτημα της θεωρίας του είναι ότι δεν ερμηνεύει την ανάγκη της μίμησης, 

δηλαδή την προσπάθεια των παιδιών να μιμούνται τα ερεθίσματα που δέχονται από το ευρύτερο περιβάλλον 

τους. Η ανάγκη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επιβεβαίωση του “εγώ” που υποστηρίζει ο J.Chateau, καθώς 

δεν υπάρχει άμεση επιβράβευση ή επιβεβαίωση αν κάποιο παιδί μιμηθεί κάτι σωστά. 

3.2.3 Θεωρία της προγονικής κληρονομικότητας ή αταβισμού [8]

Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται στο βιογενετικό νόμο του Haeckel, κατά τον οποίο η ανάπτυξη των 

παιδιών βασίζεται στην γενικότερη εξέλιξη της ανθρωπότητας. Στον συγκεκριμένο νόμο βασίστηκε ο ψυχολόγος 

G.Stanley Hall, όπου υποστήριξε πως το παιχνίδι αποτελεί 

λειτουργία σε ένα σύνολο κοινωνικής ομάδας και όχι στην ομαλή λειτουργία ενός και μόνο ατόμου. Το 

[1] «Το Παιχνίδι» , Αντώνιος Αντωνιάδης, University Studio Press, 1994

[7] «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού», Δ. Πληθάκη, Αθήνα, 1977

[8] «Το παιχνίδι» - Α΄ τόμος, Φ. Πολυμενάκου, Θεσσαλονίκη, 1998
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[1] «Το Παιχνίδι» , Αντώνιος Αντωνιάδης, University Studio Press, 1994

[9] «Το παιχνίδι και η αξία του», Ε.Παπακυριάκου, Θεσσαλονίκη, 1970

παιχνίδι μπορεί να χρησιμεύσει μόνο για την εξάλειψη βασικών λειτουργιών, οι οποίες κατέληξαν να είναι 

περιττές στην σύγχρονη κοινωνία. 

Η θεωρία αυτή στο πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, όμως στην 

πραγματικότητα δεν θα μπορούσε μια άσκηση όπως το παιχνίδι να έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένιση των 

λειτουργιών, προς τις οποίες απευθύνεται [1]. 

3.2.4 Θεωρία της προπαρασκευαστικής άσκησης ή αυτοαγωγής [1]

Σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο K.Groos, το παιχνίδι θεωρείται παράγωγο των ατομικών ενστίκτων 

που προέρχονται από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών. Επίσης, συσχέτισε το παιχνίδι των παιδιών με 

των ζώων όπου σε πολλές περιπτώσεις το ένστικτο και των δύο είναι παρόμοιο. Το ένστικτο των παιδιών και η 

εσωκλειόμενη ανάγκη τους για παιχνίδι, τους προετοιμάζει ομαλά για την φάση της ωριμότητας και ενηλικίωσης. 

Αν και η θεωρία του Groos ερμηνεύει πλήρως τα λειτουργικά παιχνίδια, δεν συσχετίζεται με τα παιχνίδια 

μίμησης ή με τα ανταγωνιστικά. Επίσης, δεν ερμηνεύει τον λόγο όπου ο άνθρωπος ανεξαρτήτωςηλικίας και 

ωριμότητας, έχει τάσεις παιχνιδιού κατά τον ελεύθερό του χρόνο. Παρόλα αυτά, η άποψη ότι το παιχνίδι έχει 

ενστικτώδη βιολογικό χαρακτήρα, ήταν ευρέως διαδεδομένη στης δυτικοευρωπαϊκές χώρες για περισσότερο 

από 30 χρόνια. 

3.2.5 Θεωρία της κάθαρσης ή ψυχαναλυτική [9]

Η θεωρία βασίζεται στον όρο της κάθαρσης τους Αριστοτέλη, όπου ο Ελβετός ψυχολόγος J.Freud 

υποστήριξε πως το παιχνίδι αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου του παιδιού. 

Το παιχνίδι κατά τον Freud, δεν μπορεί να είναι απλώς ένα επίτευγμα κατά την ανάπτυξή τους, αλλά είναι 

σημαντικό γιατί ικανοποιεί χωρίς κίνδυνο ορισμένες επιθυμίες τους τις οποίες τις απωθεί η συνείδηση. Το 

παιδί, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού επεξεργάζεται όλα τα ερεθίσματα που τον ενθουσίασαν ή τον φόβισαν 

κατά την δραστηριότητα, και έτσι ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητάς του. Είναι γεγονός, ότι 

το παιδί μέσα από το επαναλαμβανόμενο παιχνίδι απορροφά καθετί του έκανε εντύπωση στην πραγματική 

ζωή και έτσι μπορεί να χειριστεί την καθημερινότητά του. Παρά τις αντιρρήσεις αρκετών ερευνητών, η θεωρία 

της κάθαρσης αν και δεν στερείται αξίας, δεν μπορεί να ερμηνεύσει το σύνολο των παιχνιδιών.

3.2.6 Θεωρία της ανακούφισης ή αναψυχής [1]

Η θεωρία αναπτύχθηκε από τον M.Lazarus (1883), όπου υποστήριξε πως ο λόγος ύπαρξης των παιχνιδιών 

είναι η απόκτηση δυνάμεων από την ένταση και την κούραση της καθημερινότητας. Άμεση αντιπαράθεση αυτού 

όμως είναι το γεγονός ότι ξεκούραστοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη για παιχνίδι. Η θεωρία αυτή έχει πολλές 

ελλείψεις και σημεία που δεν αναπτύσσονται πλήρως, καθώς δεν εξηγεί τον λόγο ύπαρξης ανταγωνισμού στα 

παιχνίδια ή το γεγονός ότι άνθρωποι με έντονη σωματική δραστηριότητα ημερησίως, έχουν την επιθυμία για 

περαιτέρω σωματική άσκηση με σκοπό την ψυχαγωγία τους. 

3.2.7 Θεωρία της γενετικολειτουργικής αντίληψης ή βιολογική ή ζωικής λειτουργίας [1]
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Σύμφωνα με τον ψυχολόγο E.Claparede, η ζωική λειτουργία των ανθρώπων επιτυγχάνεται με το παιχνίδι 

ενώ παράλληλα διαμορφώνονται τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Βασικό στοιχείο του παιχνιδιού 

επίσης, είναι η προσφορά του στο νευρικό σύστημα ενός παιδιού, όπου δίνεται η αναγκαία διέγερση για την 

ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού. Έμμεση σχέση με την παραπάνω θεωρία έχει και η βιολογική καθώς αναφέρει 

πως το παιδί παίζει εξαιτίας της συνεχούς ανάπτυξης τους σώματός του. 

Και οι δύο θεωρίες περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία υποστηρίχθηκαν και μελετήθηκαν λεπτομερώς από 

πολλούς ερευνητές, έχουν διατυπωθεί όμως εύλογες απορίες όπως γιατί παίζει και ο ενήλικας άνθρωπος 

καθώς η ανάγκη ομαλούς ανάπτυξης του σώματός του έχει καλυφθεί.

  
3.2.8 Παιχνίδι σαν στάση

Σχεδόν όλες οι θεωρίες συσχετίζουν το παιχνίδι με την ενέργεια που προ-υπάρχει στα παιδιά και την 

ατομική ή ομαδική ψυχαγωγία τους. Ο βασικός λόγος της προσήλωσης των παιδιών στο παιχνίδι είναι ότι 

αυτό αντιμετωπίζεται -και από τα ίδια τα παιδιά αλλά και από το κοντινό τους περιβάλλον- ως ελεύθερη 

δραστηριότητα, και όχι ως κάτι εξαναγκαστικό που είναι υποχρεωμένα να κάνουν. Η ελευθερία επιλογής 

λοιπόν μιας δραστηριότητας, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 

3.3 Σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες

Οι παραδοσιακές θεωρίες του παιχνιδιού όπως είναι φυσικό επηρέασαν την σύγχρονη σκέψη αλλά και 

έθεσαν και την βάση για την ανάπτυξη των νεότερων και επικρατέστερων. Κάθεμια από τις προαναφερόμενες 

θεωρίες, ερμηνεύει επιτυχώς μια συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών, και η μελέτη και η ανάπτυξή τους 

οδήγησε τους αναλυτές σε 3 βασικές σύγχρονες θεωρίες όπου και έχουν επικρατήσει μέχρι και σήμερα. Οι 

σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες βασίζονται στις απαντήσεις των ερωτημάτων όπως, ”τι παίζουν τα παιδιά;”, 

“τι πρέπει να παίζουν τα παιδιά;”, “μεταβλήθηκαν ή όχι τα παιχνίδια με την πάροδο του χρόνου;” , κ.ο.κ. 

Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως καμία από τις επικρατέστερες αναπτυξιακές θεωρίες δεν έχει σχέση 

με το παιχνίδι, αλλά μέσω αυτών μπορεί να εξηγηθεί η σημασία των ελεύθερων δραστηριοτήτων κατά την 

ανάπτυξη του παιδιού.

Αρχικά, όλες οι παραδοσιακές θεωρίες ήταν βασισμένες στις απόψεις του Δαρβίνου, με την έναρξη όμως 

του 20ου αιώνα, οι επιστήμες εξελίχθηκαν –ιδιαίτερα η ψυχολογία- και έτσι έχουν προκύψει νέες απόψεις 

και σχολές. Οι μεταγενέστερες θεωρίες αναφέρουν ότι το παιχνίδι ξεκουράζει και ψυχαγωγεί το παιδί, ενώ 

παράλληλα ενισχύει την ψυχική και σωματική του υγεία, γεγονός που τους επιτρέπει την υγιή ανάπτυξή 

τους.

Το βασικότερο τους στοιχείο είναι ότι οι άνθρωποι παίζουνε για να διατηρήσουν ή να καταναλώσουν 

ενέργεια. Όπως παρατηρήθηκε από την M.Takhvar (1988), κατά την διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου 

αιώνα το παιχνίδι αναλύθηκε ως επιστημονικός όρος από ψυχαναλυτές (Freud, Hall, Peller, Erickson και Klein), 

από θεωρητικούς διέγερσης και από γνωστικούς θεωρητικούς όπως ο Piaget και ο Vygotsky. Αρχικά, οι 

ψυχαναλυτές ασχολήθηκαν με το παιχνίδι σε σχέση με την εκπλήρωση της βασικής επιθυμίας των παιδιών 

καθώς και των ανησυχιών τους. Οι θεωρητικοί διέγερσης αντιμετώπισαν το παιχνίδι ως βασικό μηχανισμό για 

την εξερεύνηση και ρύθμιση των κινήτρων διέγερσης που οδηγούν τα παιδιά στο παιχνίδι. Τέλος, οι γνωστικοί 

θεωρητικοί εξέτασαν το παιχνίδι από την πλευρά της γενικότερης ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών [10]. 

Γενικότερα, οι πρώιμες σύγχρονες θεωρίες παιχνιδιού, συνέβαλαν στην κατανόηση του φαινομένου του 

[10] «Play and theories of play: A review of the literature», Vol. 39 - p. 224, Mehri Takhvar, 1988

[11] «Play Theories: A conteporary review», Vol. 102 - pp.91-100, E.Mellou, 1994
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παιχνιδιού, μέσω των διεπιστημονικών θεωρητικών απόψεων όπου στην συνέχεια υποκίνησαν νέες έρευνες 

[11]. 

Έτσι, αντίστοιχα με τους προαναφερόμενους μελετητές, επικράτησαν 3 βασικές θεωρίες που καθορίζουν 

την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών: η “Ψυχανάλυση”, ο “Μπιχεβιορισμός” και η “Γνωστική Θεωρία” [1]. 

Αν και καμία από αυτές -όπως προαναφέρθηκε- δεν έχει άμεση σχέση με το παιχνίδι, όλες επηρέασαν 

τις αντιλήψεις σχετικά με το παιχνίδι. Η ψυχανάλυση βασίζεται σε 2 βασικές έννοιες, που εμπεριέχουν την 

σημασία του παιχνιδιού σαν μέσο απελευθέρωσης της έντασης και το παιχνίδι σαν τέλεια κυριαρχία του εγώ. 

Παράλληλα, ο μπiχαβιορισμός βασίζεται στην αντικειμενική παρατήρηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων 

κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Η συμπεριφορά αυτή γίνεται αντιληπτή μέσω δευτερογενών ενισχύσεων, 

μέσω της μιμητικής μάθησης, της εξερεύνησης και της διερεύνησης, κ.ο.κ.

3.3.1 Ψυχανάλυση 

3.3.1.1 Μέσο απελευθέρωσης της έντασης

Ο S.Freud στην εργασία του “Beyond the pleasure principle” (1955), εστίασε στην έννοια της 

ψυχαναγκαστικής επανάληψης που περιγράφεται ως o ψυχικός μηχανισμός που εξυπηρετεί την ανάγκη του 

ανθρώπου να ξεπεράσει κάποια δυσάρεστα γεγονότα [12]. Ένας ενήλικας άνθρωπος, που η δομή του και η 

ψυχική του άμυνα έχουν αναπτυχθεί πλήρως, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό πως να αντιμετωπίσει δυσμενείς 

καταστάσεις που του προκαλούν άγχος και υπερβολική ένταση. Αντιθέτως, ένα παιδί που η ψυχική του άμυνα 

βρίσκεται σε αναπτυσσόμενο στάδιο δεν γνωρίζει πως να προστατευθεί, συνεπώς οι επαναλαμβανόμενες 

δραστηριότητες είναι συχνότερες ειδικά στο παιχνίδι όπου επίσης υποστήριξε την παραδοσιακή θεωρία της 

κάθαρσης, κατά την οποία τα παιδιά αποβάλλουν την πλεονάζουσα ενέργεια τους παίζοντας, ενώ παράλληλα 

απελευθερώνονται από διάφορα αρνητικά συναισθήματα που δέχονται στην καθημερινότητά τους. Ο S.Freud 

πίστευε πως το παιδί μέσα από το παιχνίδι εξωτερικεύει τις εσωτερικές του ανάγκες και επιθυμίες. Το παιχνίδι 

επίσης μπορεί να ορισθεί ως ένα είδος φαντασίας που εξελίσσεται ανάμεσα στις πραγματικές καταστάσεις 

της ζωής και εν συνεχεία, η αντίστοιχη εκδήλωσή τους αποδίδεται σε δυο βασικές επιθυμίες. Την επιθυμία 

του παιδιού να μιμηθεί καταστάσεις, γεγονότα και ανθρώπους (ερεθίσματα) που το έχουν εντυπωσιάσει, 

καθώς και την επιθυμία του να  παρασυρθεί από το ίδιο το παιχνίδι προκειμένου να επαναδημιουργήσει τα 

ερεθίσματα αυτά [12]. 

Παράλληλα, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως μέσα από δημιουργικές ελεύθερες δραστηριότητες είναι 

δυνατό να επιτευχθεί η θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών, που πηγάζουν από την έντονη καθημερινότητα 

[10]. Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε από την Μ.Klein ως θεραπεία (1955), όπου πρότεινε 

την χρήση του παιχνιδιού στις δραστηριότητες των παιδιών κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, αντί της λεκτικής 

διατύπωσης κατά την ψυχανάλυση τους.

3.3.1.2 Τέλεια κυριαρχία του εγώ

Ο ψυχαναλυτής Erickson (1950), προσπάθησε να αποδώσει μία πιο σφαιρική άποψη για το παιχνίδι και 

την σημασία του στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω του βιβλίου του, “Toys and Reasons” (1977), 

διαπίστωσε πως οι ελεύθερες δραστηριότητες των παιδιών, συνδέονται με την υποσυνείδητη αναζήτηση 

του  εαυτού τους. Ανάλογα  με τα ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί από το περιβάλλον του, καθώς και 
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τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τα ερεθίσματα αυτά, αναπτύσσεται αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Erickson η 

αλληλεπίδραση των παιδιών με μια ελεύθερη δραστηριότητα εξελίσσεται σε 3 φάσεις την “αυτοκοσμική”, την 

“μικροσκοπική” και την “μακροσκοπική”. Η πρώτη περιλαμβάνει την πρώιμη εξερεύνηση του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος κατά τα  πρώτα χρόνια της ηλικίας του. Μέσω των αυθόρμητων αντιδράσεων 

όπως το κλάμα και οι φωνές, το παιδί είναι σε θέση να εκφραστεί στα ερεθίσματα που δέχεται από το εξωτερικό 

του περιβάλλον. Εν συνεχεία, κατά την μικροσκοπική φάση, το παιδί έρχεται σε επαφή και αλληλεπίδραση με 

ένα ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Ουσιαστικά, η δεύτερη φάση αφορά την πρώτη επαφή του παιδιού με 

γεγονότα, καταστάσεις, αντικείμενα, κ.λπ. που μέχρι τότε του ήταν άγνωστα. Μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής 

τονώνεται η αυτοπεποίθησή του και επιβεβαιώνεται για περαιτέρω ασχολία. Τέλος, η μακροσκοπική φάση 

περιλαμβάνει την γενική εξερεύνηση του κόσμου όπου τα παιδιά διευρύνουν τις δραστηριότητες τους και 

είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν πλήρως με το σύνολο των ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον 

τους. 

Ο Erickson, μέσω της σφαιρικής αντιμετώπισης της σημασίας των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών, 

διαχώρισε εμφανώς τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά και τα αντίστοιχα των ενηλίκων. Ο βασικός 

λόγος που παίζουν οι ενήλικες είναι η φυγή από την πραγματικότητα, ενώ αντιθέτως τα παιδιά εξερευνούν και 

μαθαίνουν τον κόσμο και εν τέλει μεταβαίνουν στην πραγματικότητα. 

Παράλληλα με τις προαναφερόμενες απόψεις, ο D.Winikott υποστήριξε πως το παιχνίδι συνδέεται 

αδιάρρηκτα με όλες τις μεταγενέστερες δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών, καθώς κατά την 

αλληλεπίδρασή του με αυτό το παιδί εκφράζεται, μορφώνεται και επικοινωνεί με το περιβάλλον του [13]. 

Επίσης κατέληξε πως κάθε παιδί κατά την ανάπτυξή του αλληλεπιδρά με κάποια αντικείμενα όπου σε πολύ 

μικρή ηλικία, τα “εγώ αντικείμενα”[13] μπορεί να είναι η μητέρα του, ή ακόμα και μέρος του σώματος της 

μητέρας τους.

Καθώς μεγαλώνει, τα μεταβατικά αντικείμενα -που πλέον είναι κυρίως υλικά- του προσφέρουν αίσθηση 

ασφάλειας και αρχίζει η βαθμιαία απομάκρυνση  του από το στενό του περιβάλλον (οικογένεια). Ουσιαστικά, 

τα μεταβατικά αντικείμενα προσφέρουν την ομαλή διεύρυνση του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός παιδιού με 

σκοπό την ομαλή ένταξη στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο. 

3.3.2 Μπιχεβιορισμός (Behaviorism)

Ο μπιχεβιορισμός (ή συμπεριφορισμός) αναπτύχθηκε στην επιστήμη της ψυχολογίας από τον J.Watson 

(1878-1958) και έχει τις βάσεις του στις απόψεις του ψυχολόγου E.L.Thorndike (1874-1949) και του 

φυσιολόγου I.Pavlov (1849-1936). Tο βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως tabula 

rasa*, δηλαδή ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένας άγραφος χάρτης πάνω στον οποίο μπορούν να σχηματιστούν 

νέες απόψεις και ιδέες μέσω της αισθητηριακής εμπειρίας [14]. Κατά τον συμπεριφορισμό δεν θεωρείται 

ότι συνδέονται οι διαφορετικές ιδέες μεταξύ τους αλλά μόνο οι αντιδράσεις του χρήστη με τα εξωτερικά 

ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό στοιχείο κατά την θεωρία, είναι ότι τα πάντα επηρεάζονται και 

εξαρτώνται από το περιβάλλον και ότι ο άνθρωπος θεωρείται απλά ως μια εξαρτημένη μεταβλητή των 

*tabula rasa: πρόκειται για λατινική έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον φιλόσοφο J.Locke και σημαίνει 

“λευκός πίνακας”. Η πρώτη χρήση της ήταν για την περιγραφή της αρχικής κατάστασης της ανθρώπινης συνείδησης κατά τα παιδικά 

χρόνια. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται με έμφυτες ιδέες αλλά τις δέχεται ως ερεθίσματα από 

το ευρύτερο περιβάλλον του.

[14] «Γνωστική Επιστήμη: η νέα επιστήμη του νου» pp.15-30, Στέλλα Βοσνιάδου, Αθήνα, Σεπτ.2002

[13] «Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα», Donald Winikott (μετάφραση Γιάννης Κωστόπουλος), Καστανιώτη, Αθήνα, 

1979



54

περιβαλλοντικών ερεθισμάτων που δέχεται. Όπως είναι φυσικό λοιπόν, ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται και 

συνεχώς ανατροφοδοτείται βάσει των ερεθισμάτων που δέχεται. 

Ουσιαστικά, κατά την αρχική αλληλεπίδραση ενός παιδιού με ένα πρωτόγνωρο αντικείμενο μπορεί να 

επιτευχθεί μάθηση με σκοπό την ισορροπία του χρήστη με το ευρύτερο περιβάλλον του. Όταν η αλληλεπίδραση 

δεν αφορά την φυσική αντίδραση του χρήστη ως προς το πρωτόγνωρο -έως την δεδομένη χρονική στιγμή- 

αντικείμενο, αλλά αφορά μία εξαρτημένη και προμελετημένη αντίδραση τότε επιτυγχάνεται η μάθηση ενός 

νέου στοιχείου. ‘Έτσι, σύμφωνα με τον Pavlov, η μάθηση και η εξοικείωση του παιδιού σε ένα νέο ερέθισμα, 

βασίζεται στα άμεσα και εξαρτημένα αντανακλαστικά κατά την διάδραση. Επίσης, κατά την παθητική αυτή 

μάθηση, δίνεται περισσότερη έμφαση στα ερεθίσματα που πρόκειται να προσελκύσουν το χρήστη παρά στην 

αντίδραση. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η ελεγχόμενη ποσότητα και η διακριτικότητα των ερεθισμάτων 

αυτών. Η μάθηση λοιπόν ενός νέου ερεθίσματος, αποτελείται από ιδέες που πρέπει να αποτυπωθούν με 

κάποιον τρόπο στον ανθρώπινο νου, σύμφωνα με τους εμπειριστές αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα μέσω της 

ανθρώπινης αίσθησης. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει ένα νέο ερέθισμα πιο εύκολα αν το δει στην 

πράξη παρά αν προσπαθήσει να το αποστηθίσει.

Ο μπιχεβιορισμός αν και ήταν το κυρίαρχο θεωρητικό πλαίσιο στην ψυχολογία έως τα μέσα του 1960, 

σταδιακά άρχισε να αλλοιώνεται η αξιοπιστία του, καθώς πολλοί ψυχολόγοι αμφισβήτησαν τον αποκλεισμό 

των νοητικών διαδικασιών από την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η αμφισβήτηση αυτή αυξήθηκε 

καθώς εν συνεχεία -μετά από πειράματα- διαπίστωσαν πως η πρώιμη ενίσχυση δεν ωφελούσε πάντα τον 

χρήστη. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σε θέση από μόνος του να εξερευνήσει τα νέα ερεθίσματα που δέχτηκε 

από το περιβάλλον του. 

3.3.3 Γνωστική Θεωρία

Εξαιτίας της αμφισβήτησης του μπιχεβιορισμού στην Κεντρική Ευρώπη αναπτύχθηκαν και άλλες 

θεωρίες για την εξήγηση των νοητικών λειτουργιών. Οι επικρατέστερες από αυτές είναι η ψυχολογία της 

μορφής  (Gestalt) καθώς και η αναπτυξιακή ψυχολογία που υποστηρίχθηκε κυρίως από τους J.Piaget και  

L.S.Vygotsky. Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον κατά την ανάπτυξη της ψυχολογίας της μορφής (ή μορφολογική 

ψυχολογία) παρουσιάζεται στην άποψη του M.Wertheimer (1887-1941), όπου υποστήριξε πως οι ανώτερες 

νοητικές διεργασίες -κατά την επεξεργασία ενός ερεθίσματος- αποτελούνται κυρίως από Gestalten. Δηλαδή, 

σχηματοποιημένα σύνολα και όχι αισθητηριακές αντιλήψεις όπως υποστηρίζεται κατά τον μπιχεβιορισμό.

Ουσιαστικά, κατά την διαδικασία απόκτησης γνώσεων είναι προτιμότερη η σχηματοποίηση των ερεθισμάτων 

σε επιμέρους σύνολα και εν συνεχεία η αναδόμησή τους από το ένα σύνολο στο άλλο [14]. Ο Piaget κατά την 

αναπτυξιακή ψυχολογία προσπάθησε να ανακαλύψει τις βασικές ψυχολογικές δομές της ανθρώπινης σκέψης 

σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια. Κατά την διαδικασία αυτή ανακάλυψε πτυχές της παιδικής σκέψης που 

ήταν τελείως άγνωστες μέχρι τότε.

Το έργο του Piaget για την οικοδόμηση της γνώσης επηρέασε σημαντικά την παιδαγωγική αντίληψη και τον 

τρόπο απόκτησης ενός νέου ερεθίσματος. Σύμφωνα με το οικοδομιστικό μοντέλο ανάπτυξης της νοημοσύνης 

υπάρχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία στην γνωστική εξέλιξη ενός παιδιού όπου εξαρτάται κυρίως από 

βιολογικούς παράγοντες αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον του. Επίσης, ο Piaget υποστήριξε πως η 

ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται μεταξύ της αφομοίωσης (assimilation) και της προσαρμογής (accommo-

dation) στο σύνολο των καθημερινών δραστηριοτήτων του [14]. Δηλαδή, η αφομοίωση πραγματοποιείται 

όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με ένα οικείο αντικείμενο με κάποιον υπάρχοντα τρόπο σκέψης. Ενώ αντιθέτως, 

[14] «Γνωστική Επιστήμη: η νέα επιστήμη του νου» pp.15-30, Στέλλα Βοσνιάδου, Αθήνα, Σεπτ.2002
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η προσαρμογή αναφέρεται στην αλληλεπίδραση με ένα νέο αντικείμενο που μέχρι εκείνη την στιγμή παρέμενε 

άγνωστο.
3.3.3.1 Γνωστικός Εποικοδομισμός

Σύμφωνα με τον Piaget, η γνωστική δομή ενός παιδιού αυξάνεται σε περιπλοκότητα παράλληλα με την 

ανάπτυξή του. Παρακάτω επισημαίνονται 4 βασικά αναπτυξιακά στάδια όπου χαρακτηρίζουν την γνωστική 

δομή (cognitive structure) καθώς και την ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος ενός παιδιού. 

Κατά το (1)αισθησιοκινητικό στάδιο (sensorimotor stade) -παιδιά ηλικίας 0-2 ετών- το παιδί μέσω της • 

αυθόρμητης αλληλεπίδρασης με το στενό περιβάλλον του, οικοδομεί μια σειρά από έννοιες που αφορούν 

την πραγματικότητα [15]. Ουσιαστικά, η γνωστική δομή του παιδιού δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να 

κατανοεί την παρουσία των φυσικών αντικειμένων καθώς και τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τα 

αντικείμενα αυτά. 

Σύμφωνα με το (2)προσυλλογιστικό στάδιο ή στάδιο προλογικής σκέψης (preoperational stade) -παιδιά • 

ηλικίας 2-7 ετών- το παιδί δεν είναι ακόμα σε θέση να διαμορφώσει και να επεξεργαστεί αφηρημένες 

έννοιες και έχει την ανάγκη να ασχολείται με συγκεκριμένες και μεθοδευμένες δραστηριότητες.

 Το (3)στάδιο συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών (concrete operations) -παιδιά ηλικίας 7-12 ετών- αφορά • 

την αρχική διαμόρφωση εννοιών που το παιδί δέχεται από το περιβάλλον του. Επίσης, το παιδί είναι σε 

θέση να επιλύει αφηρημένα προβλήματα (π.χ. μια αριθμητική πράξη) που δεν έχουν σχέση με την απλή 

αλληλεπίδραση με ένα αντικείμενο. 

Τέλος, σύμφωνα με το (4)στάδιο αφαιρετικής σκέψης ή τυπικών λογικών πράξεων (formal operations) • 

-παιδιά ηλικίας 12-15- οι γνωστικές δομές των παιδιών φέρουν ομοιότητες με αυτές ενός ενήλικα και 

περιλαμβάνουν την αφαιρετική λογική. Ουσιαστικά, τα παιδιά σε αυτό το στάδιο είναι σε θέση να 

αλληλεπιδράσουν με αντικείμενα και φυσικά προβλήματα με παρόμοια λογική σκέψη με έναν ενήλικα.

 

Παράλληλα με τις γνωστικές θεωρίες απόκτησης και επεξεργασίας ενός ερεθίσματος από το περιβάλλον  

με σκοπό την αφομοίωσή του, έχουν αναπτυχθεί και κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες οι οποίες δίνουν έμφαση 

στον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης. Δηλαδή, αν δεχτούμε ως δεδομένο πως το σύνολο των θεωριών 

αναπτύσσονται μεταξύ του “ατόμου” και της “κοινωνίας”, οι γνωστικές θεωρίες στρέφουν το ενδιαφέρον 

τους στο “άτομο” ενώ οι κοινωνικο-πολιτισμικές στην “κοινωνία”. Σύμφωνα με αυτές, η οικοδόμηση της 

γνώσης βασίζεται στην συλλογική υλοποίηση δραστηριοτήτων. Συνεπώς, τα ερεθίσματα και οι γνώσεις 

δομούνταιαντιστοίχως της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Οι γνώσεις αυτές, όπως είναι φυσικό 

ποικίλλουν βάσει της εκάστοτε κοινωνίας ή πιο συγκεκριμένα της εκάστοτε ομάδας ατόμων. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να επισημανθεί πως ομάδα ατόμων μπορεί ακόμα να χαρακτηρισθεί και η οικογένεια, ένας κοντινός 

άνθρωπος κ.ο.κ. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated cognition) που 

πραγματοποιείται σε ένα αυτόνομο συγκεκριμένο πλαίσιο (ομάδα ατόμων), που συνεχώς τροφοδοτείται από 

την ευρύτερη κοινωνία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ο τρόπος μετάδοσης των παραδόσεων, όπου ένα παιδί όπως είναι 

φυσικό, κατά το πρώιμο στάδιο ανάπτυξής του δεν γνωρίζει τι σημαίνει μια συγκεκριμένη παράδοση. Μέσω 

του άμεσου πλαισίου συναναστροφής (οικογένεια) όμως, μαθαίνει την σημασία της εκάστοτε παράδοσης που 

συνεχώς τροφοδοτείται από την κοινωνία. Έτσι, βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης 

είναι ότι το άτομο (παιδί στην συγκεκριμένη περίπτωση) πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε ένα κοινωνικό 

σύστημα, η κουλτούρα του συστήματος αυτού καθώς και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία διαμορφώνουν 

αντίστοιχα το γνωσιακό του υπόβαθρο.

[15] «Social cognitive theories of jean piaget and jerome bruner» pp.117-123, Roger T. Williams
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3.3.3.2 Κοινωνικός εποικοδομισμός 

Βασικός υποστηρικτής της σημασίας των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων ξεχωριστά κατά την 

ανάπτυξη ενός παιδιού είναι ο L.Vygotsky. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η ανάπτυξη του ανθρώπινου νου είναι 

μια διαδικασία που αναπόφευκτα συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία. Συνεπώς, πρωταρχικό 

στοιχείο κατά την νοητική ανάπτυξη είναι η διαμεσολάβηση των κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων. Έτσι, 

είναι εμφανές ότι γνωστική ανάπτυξη σε ένα παιδί επιτυγχάνεται όταν οι κοινωνικές σχέσεις μετατρέπονται σε 

νοητικές λειτουργίες. Για να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη αυτή, το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται τα εκάστοτε 

πολιτισμικά εργαλεία (σήματα) και εν συνεχεία να τα οικειοποιείται ως ατομική γνώση. Σημαντικό τέτοιο σήμα 

μπορεί να θεωρηθεί η γλώσσα, καθώς με την αυτή το παιδί μαθαίνει να επικοινωνεί, να κατανοεί το εξωτερικό 

του περιβάλλον και εν τέλει να διαμορφώνεται αντίστοιχα. Επιπλέον, μέσω της γλώσσας μεταβιβάζεται 

εικόνα 40, κοινωνικός εποικοδομισμός

ολόκληρη η κοινωνική δομή δίνοντας στο παιδί μια αναπαράσταση του κόσμου. Στην ακόλουθη εικόνα 

περιγράφεται η διαδικασία απόκτησης μιας νέας γνώσης βάσει των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος.

Παράλληλα με τον Piaget, και o Vygotsky υποστήριξε πως η διαδικασία απόκτησης μιας γνώσης έχει 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, παράλληλα με την εξέλιξή του ανθρώπου αναπτύσσεται και ο 

γνωστικός του νους και έτσι είναι ικανός για διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά, κατά το πρώιμο ηλικιακό 

στάδιο, το νευρικό σύστημα του παιδιού εξαρτάται άμεσα από το κοντινό του περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση 

με αυτόνομες και όχι παρορμητικές δραστηριότητες πραγματοποιείται στο επόμενο ηλικιακό στάδιο. Όπου με 

τη διαμεσολάβηση κατάλληλων ερεθισμάτων αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για την σωστή αλληλεπίδραση 

με τα αντικείμενα που έχει πρόσβαση. 

Σύμφωνα με το επόμενο ηλικιακό στάδιο, αρχίζει να αποκτάται μια αρχική μορφή αυτοελέγχου, ακόμα 

όμως κάθε του δραστηριότητα βασίζεται στα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Το παιδί 

όμως, αρχίζει και καταλαβαίνει πως με την κατάλληλη επεξεργασία των ερεθισμάτων αυτών, θα μπορέσει 

να αλληλεπιδράσει επιτυχώς με τα αντικείμενα που έχει πρόσβαση. Τέλος, κατά το τελευταίο ηλικιακό 
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στάδιο, το παιδί είναι πλέον ικανό να πραγματοποιεί νοητικές δραστηριότητες, χωρίς την συνεχή και 

άμεση ανατροφοδότησή τους με ερεθίσματα. Ενώ είναι εμφανείς οι ομοιότητες μεταξύ των αναπτυξιακών 

θεωριών του Piaget και του Vygotsky, υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές. Κατά την θεωρία του γνωστικού 

εποικοδομισμού (Piaget) τα αναπτυξιακά στάδια είναι απόλυτα καθορισμένα, ενώ αντιθέτως σύμφωνα με 

την αναπτυξιακή θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού (Vygotsky), τα ηλικιακά στάδια αυτά στάδια δεν 

είναι ακριβώς προσδιορισμένα. Έτσι, επιτυγχάνεται μία συνέχεια στην ανάπτυξη του παιδιού, που αναλόγως 

των κοινωνικο-πολιτισμικών σημάτων που δέχεται επιτυγχάνεται η ομαλή ανάπτυξή του. Τα ηλικιακά στάδια 

λοιπόν, συνεχώς μεταβάλλονται και δεν μπορούν εξαρχής να είναι προσδιορισμένα. Συνοπτικά, ο κοινωνικός 

εποικοδομισμός του Vygotsky έχει αποδώσει την καταλυτική σημασία των κοινωνικών και πολιτισμικών 

στοιχείων που μπορούν να αποροφηθούν από το περιβάλλον. Βάσει των βασικών αυτών στοιχείων, 

επιτυγχάνεται η ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού πάντα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.

Άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο θεωριών ανάπτυξης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 

γνωστικό εποικοδομισμό του Piaget, η βιολογική ανάπτυξη του παιδιού προηγείται της γνώσης. Δηλαδή, 

πρέπει να προϋπάρχει η ανάπτυξη του παιδιού (μέχρι κάποιο στάδιο) ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την 

αντίστοιχη γνώση. Ενώ αντιθέτως, σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομισμό, η γνώση προηγείται της 

βιολογικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται άμεσα από τις γνώσεις που ήδη 

έχει οικειοποιηθεί. 

Σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες, και στις δύο θεωρίες υπάρχουν σωστά στοιχεία που δεν πρέπει να 

παραλείπονται κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού. Κατά την σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει 

να αντιμετωπίζονται από κοινού και συνεχώς ο ένας να ασκεί επιρροή στον άλλον, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν 

ένα σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων.

3.3.3.3 Θεωρία Δραστηριότητας

Άλλη μια σημαντική θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Vygotsky είναι η θεωρία της δραστηριότητας (activ-

ity theory). Βάσει αυτής, επιλέγεται ως μονάδα ανάλυσης η δραστηριότητα (activity), η οποία πραγματοποιείται 

σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο (context) μέσω των ανθρωπίνων πράξεων (actions). Η 

δραστηριότητα από 4 βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την επιτυχή εξέλιξή της. Αρχικά αποτελείται από 

τον χρήστη που την πραγματοποιεί (υποκείμενο), το αντικείμενο που έρχεται ο χρήστης σε αλληλεπίδραση 

(αντικείμενο) και τις πράξεις και τις λειτουργίες που ακολουθεί κατά την αλληλεπίδραση με το αντικείμενο 

(πράξεις-λειτουργίες).

Βασικό στοιχείο της θεωρίας αυτής είναι ότι κινείται πάνω σε 2 βασικές ιδέες. Αρχικά, υποστηρίζει 

πως η ομαλή ανθρώπινη εξέλιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Το γεγονός αυτό βασίζεται στα κοινωνικο-πολιτισμικά ερεθίσματα που 

πρέπει ένα παιδί να απορροφήσει κατά την ανάπτυξή του. Επίσης, υποστηρίζει πως η αλληλεπίδραση αυτή, 

όπου εντάσσεται στο σύνολο της δραστηριότητας, είναι κοινωνικό-πολιτισμικά προσδιορισμένη. Δηλαδή, η 

κάθε κοινωνία επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικά βάσει των δικών της γνωρισμάτων. Έτσι, η 

ανθρώπινη δράση πραγματοποιείται με την βοήθεια πολιτισμικών συμβόλων (cultural signs), τα οποία κατά 

τον Vygotsky, έχουν πρωτεύουσα σημασία κατά την διαδικασία απόκτησης μίας γνώσης. Επίσης, τα υπόλοιπα 

μέρη από τα οποία αποτελείται η δραστηριότητα οργανώνονται σε συστήματα δραστηριότητας όπως φαίνεται 

στο ακόλουθο διάγραμμα. Η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται ως συνεργατικές δράσεις 

(ατομικές ή ομαδικές) και μια σειρά ενεργειών που σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με το ίδιο το αντικείμενο. 

Συμμετοχή σε μια δραστηριότητα σημαίνει ολοκλήρωση συνειδητών ενεργειών με σκοπό την εκπλήρωση 

ενός προκαθορισμένου στόχου.
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εικόνα 41, θεωρία δραστηριότητας

Ουσιαστικά, κατά την θεωρία της δραστηριότητας, εξηγούνται οι τρόποι αλλά και τα χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνεται η απόκτηση μιας γνώσης μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων. Έχει 

σημαντικές εφαρμογές στον σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών εφαρμογών μάθησης που εντάσσονται σε ένα 

κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο.  

3.3.3.4 Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development)

Η έννοια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), περιέχει την σημασία που μπορούν να προσφέρουν 

οι εξωτερικοί παράγοντες κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Εντάσσεται στο σύνολο της γνωστικής ανάπτυξης 

του Vygotsky και μπορούμε να θεωρήσουμε πως ΖΕΑ είναι η απόσταση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης 

που μπορεί να επιτύχει το ένα παιδί αν δεχτεί εξωτερική βοήθεια ή όχι. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή θεωρία 

του Vygotsky, κάθε παιδί, ανάλογα με το γνωσιακό επίπεδο που ήδη βρίσκεται μπορεί να πετύχει και κάποια 

πράγματα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Έχοντας όμως την δυνατότητα να πάρει βοήθεια από το περιβάλλον 

(μέσω της ΖΕΑ) μπορεί να αποκτήσει μια γνώση με πιο εύκολο τρόπο και έτσι θα μετακινηθεί προς το επόμενο 

επίπεδο. Συνοπτικά, η ΖΕΑ θεωρείται ως ένας συμβολικός χώρος που περιλαμβάνει τα διάφορα επίπεδα. 

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται μεταβαίνει από το χαμηλότερο επίπεδο στο υψηλότερο και κατά αυτόν τον 

τρόπο συνεχώς αποκτά νέες γνώσεις.

 εικόνα 41, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης
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Η ΖΕΑ είναι ίσως από τις πιο σημαντικές έννοιες που εσωκλείωνται στην αναπτυξιακή θεωρία του Vygotsky, 

καθώς μόνο όταν υπάρχει ανάπτυξη της ΖΕΑ αρχίζει η μάθηση και εμφανίζει όλα τα στοιχεία της θεωρίας. 

3.4 Αναζήτηση εύρους ηλικίας

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, το παιδί από τα πρώτα χρόνια της γέννησης του αναζητάει 

μορφές διοχέτευσης της εσωτερικής του ενέργειας. Αντιλαμβάνεται το γενικότερο περιβάλλον καθώς και τους 

ανθρώπους, ανάλογα με τα ερεθίσματα που το προκαλούν. Έτσι, εξελίσσονται οι ψυχικές του λειτουργίες 

πάντα σε σχέση με την επιρροή που δέχεται από τα γενικότερα ερεθίσματα που δέχεται από το άμεσο αλλά 

και έμμεσο περιβάλλον του. Το ένστικτο ενός νηπίου καθώς και η ανάγκη διοχέτευσης της εσωτερικής 

του ενέργειας παράγει μια ασυνείδητη κίνηση όπου και χαρακτηρίζει τα παιχνίδια της βρεφικής ηλικίας. Τα 

παιχνίδια αυτά περιορίζονται στις κουδουνίστρες, στα λούτρινα ζωάκια, στα κρόταλα, στις υφασμάτινες ή και 

πλαστικές κούκλες, κ.α. Παιχνίδια που χρειάζονται την μίμηση, από την πλευρά των παιδιών, χρειάζονται 

έντονα το στοιχείο της φαντασίας όπου και εμφανίζεται από το 4ο έτος. Γι’ αυτό άλλωστε μέχρι τα 5-6 χρόνια, 

όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλλου, απασχολούνται με τον ίδιο τρόπο στα παιχνίδια μίμησης, όπως αυτά 

των οικιακών ασχολιών. Μετά από αυτή την ηλικία, η διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι 

οριστική, στα αγόρια εμφανίζονται αρχικά τα παιχνίδια κινητικής ικανότητας σε σχέση με την δύναμη ενώ 

αντιθέτως στα κορίτσια εμφανίζονται τα παιχνίδια δεξιοτεχνίας και χάρης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η C.Garrey 

[1] υποστηρίζει ότι οι διαφορές στις προτιμήσεις των δραστηριοτήτων αγοριών και κοριτσιών οφείλονται σε 

γονεϊκές επιδράσεις.

Επίσης, σημαντικό στοιχείο στα πρώτα χρόνια των παιδιών είναι ότι μέχρι τα 7-8 χρόνια, κανένα αγόρι δεν 

είναι μόνο αγόρι καθώς επίσης και κανένα κορίτσι δεν είναι μόνο κορίτσι. Αυτό το γεγονός είναι εμφανές διότι 

όλα τα παιδιά χαρακτηρίζονται από κοινά ενδιαφέροντα, ανεξαρτήτως φύλλου. Τα κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών συμβάλλουν στον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μεταξύ των δυο φύλλων. Στα 

παιδικά χρόνια εξάλλου βρίσκονται οι ρίζες για αμοιβαία εκτίμηση της γυναίκας και του άνδρα. Τα κοινά αυτά 

ενδιαφέροντα έχουν αναπτύξει κάποια ουδέτερα παιχνίδια (δηλαδή παιχνίδια που απευθύνονται και στα δυο 

φύλλα) όπως τα ¨φυσικά παιχνίδια¨ (Αντωνιάδης, 1994) στα οποία δοκιμάζονται οι φυσικές ικανότητες των 

παιδιών. Παιχνίδια ίδιας σημασίας περιέχουν τις έννοιες της ευκινησίας, της ισορροπίας, της δεξιοτεχνίας, κ.α. 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί 4 βασικά στάδια αναλόγως των ικανοτήτων των παιδιών, των 

χαρακτηριστικών τους, καθώς και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Αυτά τα 4 στάδια 

αναπτύχθηκαν βάσει της  σύνθεσης της γνωστικής, κοινωνικής, αισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των 

παιδιών. 

3.4.1 Στάδιο εξάρτησης και εξερεύνησης (0-2 ετών) (the dependency/exploratory stage)

Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά την αρχική μάθηση και εξερεύνηση των παιδιών. Όπως αναφέρθηκε, τα 

παιδιά σε αυτό το στάδιο λειτουργούν κυρίως βάσει του ενστίκτου τους δίνοντας έμφαση σε επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες όπως π.χ. του κούνημα μιας κουδουνίστρας. Επίσης, χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου σταδίου 

είναι η ατομική ενασχόληση των παιδιών, δεν είναι ακόμα σε θέση να προσφέρουν κάτι σε ομαδικές 

διαδικασίες. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται με χρήστες παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας πρέπει να βασίζονται 

σε 2 βασικά πλαίσια, την ανάγκη των παιδιών να νιώθουν ασφάλεια καθώς επίσης και της αρχικής μόρφωσής 

τους. Η φόρμα του αντικειμένου πρέπει να παρακινεί τα παιδιά για περαιτέρω εξερεύνηση [3] καθώς επίσης να 

πληρεί και πολλές παραμέτρους ασφαλείας (CE marking) όπως να μην περιέχει μικρά αποσπώμενα μέρη που 

[1] «Το Παιχνίδι» , Αντώνιος Αντωνιάδης, University Studio Press, 1994

[3] «What Kids Buy and Why – The Psychology of Marketing to Kids», Dan S. Acuff, The Free Press, 1997
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υπάρχει περίπτωση κατάποσης [5]. Οι κανονισμοί για να μπορέσει ένα προϊόν να φέρει το σήμα CE (CE mark) 

είναι πάρα πολλοί και εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους ακόμα και των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Γενικά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και περιορισμοί από την πλευρά του σχεδιαστή όταν αναλαμβάνει την 

σχεδίαση ενός προϊόντος απευθυνόμενο σε παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους. Ένα παράδειγμα ενός 

τέτοιου προϊόντος είναι μια «ηλεκτρονική διαδραστική επιφάνεια», που περιέχει πολύχρωμα κουμπιά, εικόνες 

και ολόκληρους όγκους που περιστρέφονται και αποκαλύπτουν κάτι «κρυμμένο» -μέχρι τότε- στο παιδί. 

Τέτοια παιχνίδια είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις ικανότητες του παιδιού, την ικανότητά τους να 

συγκεντρώνονται, και επίσης να διεγείρουν την φαντασία τους που όπως έχει προαναφερθεί σε αυτό το 

στάδιο είναι ακόμα σε πρώιμο επίπεδο. Τα προϊόντα είναι επίσης χρωματιστά, και πλήρως διαδραστικά (π.χ. 

αποκαλύπτουν ήχους μετά το πάτημα ενός κουμπιού). Τέτοιες λειτουργίες εξοικειώνουν τους χρήστες σε 

ήχους και λέξεις που θα τους συναντούν συνεχώς στην καθημερινότητά τους. Γενικότερα, τα παιχνίδια αυτά 

εσωκλείουν δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω διαδραστικών διαδικασιών (“..such products stim-

ulate problem- solving activities with action-reaction activities..”) [4]. Όσον αφορά το γνωσιακό υπόβαθρο 

των παιδιών αυτών, βρίσκεται στις 50 λέξεις κατά το 2ο έτος τους ενώ αρχικά περιορίζεται απλά σε ήχους και 

νοήματα ώστε να πετύχουν την επικοινωνία τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον. 

3.4.2 Στάδιο αρχικής αυτονομίας (3-7 ετών) (The emerging - autonomy stage)

Σε αυτό το στάδιο, αρχίζει να διεγείρεται η αρχική φαντασία των παιδιών. Οι δραστηριότητές τους περιέχουν 

την μίμηση και την προσπάθεια αναπαραγωγής των εικόνων που δέχονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον 

πάντα όμως από την ευφάνταστη πλευρά τους. Επίσης, υπάρχουν οι πρώτες τάσεις για ομαδικό παιχνίδι 

καθώς η ατομικότητά τους αρχίζει και περιορίζεται σε όλες τους τις δραστηριότητες. Έχουν την ανάγκη της 

υποκίνησής τους σε όλες τους τις δραστηριότητες -πάντα σε ένα ασφαλές πλαίσιο- ώστε να επιτύχουν την 

αρχική τους αυτονομία. 

Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά του συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους πρέπει να βασίζονται 

σε λεπτομερή ανάδυση των επιμέρους στοιχείων τους ώστε η λειτουργία τους να είναι πλήρως κατανοητή 

από τα παιδιά αλλά πάντα να είναι σχεδιασμένα σε μια απλή φόρμα. Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη 

παιχνιδιών είναι ότι οι σχεδιαστές μπορούν πλέον να δώσουν έμφαση και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη επιμέρους στοιχείων που θα βοηθήσουν 

τα παιδιά να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει πάντα να 

αναπτύσσει την φαντασία των παιδιών, δίνοντας την δυνατότητα αναζήτησης και εξερεύνησης με σκοπό την 

προσωπική τους ευχαρίστηση πετυχαίνοντας έναν στόχο ή σκοπό (όπως π.χ. η ανακάλυψη ενός θησαυρού σε 

κάποια επιτραπέζια παιχνίδια). Επίσης, πάνω στην ίδια λογική στηρίζονται και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που 

διευρύνουν τις γνώσεις των παιδιών στα μαθηματικά, την μητρική τους γλώσσα ή ακόμα και στις μουσικές 

τους ικανότητες [3]. Από την πλευρά των σχεδιαστών, πρέπει να επικεντώνονται στην προβολή των βασικών 

στοιχείων ενός παιχνιδιού με σύμβολα παρά με λέξεις γιατί ακόμα τα παιδιά βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσα την 

οποιαδήποτε ενασχόληση μέσω εικόνων. Ακόμα και οι επεξηγηματικές φράσεις δίπλα στα επιμέρους τμήματα 

ενός προϊόντος μπορεί να μην αναπτύσσουν στο μέγιστο την φαντασία και την δημιουργικότητα των παιδιών.

Οι γνώσεις των παιδιών σε αυτό το ηλικιακό εύρος αρχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία. Μεταξύ 3 -6 ετών, 

αρχίζουν να εξελίσσουν το λεξιλόγιο τους και να συντάσσουν ολοκληρωμένες προτάσεις συντάσσοντας 

όλες τις λέξεις που δέχονται από το περιβάλλον τους. Επίσης, η επικοινωνία τους με τους ανθρώπους που 

τους περιβάλλουν εξελίσσεται αφού πλέον μπορούν να ξεκινήσουν ολόκληρη συζήτηση με γονείς, φίλους, 

κ.λπ..
[3] «What Kids Buy and Why – The Psychology of Marketing to Kids», Dan S. Acuff, The Free Press, 1997

[4] «Interaction Design and Children», P.Markopoulos, M.Bekker, Elsevier, 2003

[5] «Product Standards – Toy safety», Guidance notes on the UK toys (safety) regulations 1995 (S.I. 1995/204), Feb. 2000
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3.4.3 Στάδιο κανόνων (8-12 ετών) (The rule/role stage)

Τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των παιδιών σε αυτό το στάδιο μεταβαίνουν από τον φανταστικό 

κόσμο σε έναν ρεαλιστικό. Το ομαδικό παιχνίδι συνεχίζει να υπερβαίνει το ατομικό, αλλά πλέον υπάρχει και 

ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών. Υπάρχει έντονη η ανάγκη της επιβεβαίωσης και της επιτυχίας [3], γι’ αυτό 

άλλωστε οι προτιμήσεις στις αντίστοιχες αθλητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κυρίως σε αυτό το στάδιο. 

Τα προϊόντα που απευθύνονται στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος μπορούν να αρχίσουν να είναι πιο 

πολύπλοκα, παιχνίδια που περιλαμβάνουν προκλήσεις για προσωπική επιβεβαίωση και επιτυχία. Από την 

άλλη πλευρά τα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που είναι σε θέση να καλύψουν τις 

προσδοκίες τους, αυτό βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενημέρωση των σχεδιαστών με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών ενός παιδιού της συγκεκριμένης ηλικίας.

Περίπου στην ηλικία των 8, τα παιδιά αρχίζουν να διαβάζουν με σκοπό την μόρφωσή τους, έτσι αρχίζουν 

να αντιλαμβάνονται πολύπλοκες προτάσεις και συζητήσεις και να αναλύουν ότι έχουν μάθει. Το λεξιλόγιο 

τους συνεχώς αυξάνεται παράλληλα και με τον βαθμό της δυσκολίας που αυτό αποτελείται. 

Παραδείγματα προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες είναι οι 

προσωπικοί υπολογιστές ή και τα κινητά τηλέφωνα. Οι συγκεκριμένες συσκευές δείχνουν ότι μπορεί και να 

προορίζονται και για έναν ενήλικα αλλά η αλήθεια είναι ότι κρύβουν στοιχεία που έχουν στόχο να προσελκύουν 

κυρίως τα παιδιά από 8-12 ετών (π.χ. χρησιμοποιούν χρώματα περισσότερο φωτεινά, μπλε, πράσινο και 

λευκό) [4]. Παράλληλα, αυτά τα προϊόντα αρχίζουν και είναι πιο πολύπλοκα από τα προηγούμενα (ηλικιακά) 

προϊόντα, πλέον ένα κουμπί μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες που είναι εύκολα κατανοητές από τα παιδιά 

με μια στοιχειώδη ενασχόληση. Λόγω του γνωσιακού τους υπόβαθρου, που αναφέρθηκε ότι αναπτύσσεται 

ραγδαία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον και επεξηγηματικές φράσεις, ή απλά σύνθετες λέξεις που 

ορίζουν μια λειτουργία.

3.4.4 Στάδιο εφηβείας (13-πάνω ετών) (Early and late adolescence) 

Στο συγκεκριμένο στάδιο τα παιδιά είναι σε θέση να εξελίσσουν το σφαιρική αντιμετώπιση της 

καθημερινότητάς τους. Η λογική τους πλέον έχει αναπτυχθεί αισθητά γεγονός που τους επιτρέπει μια 

συλλογική σκέψη στα προβλήματά τους αλλά και γενικότερα σε όλες τους τις δράσεις. Στην ηλικία των 13, η 

κοινωνικότητά τους αναπτύσσεται με σκοπό την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του περιβάλλοντός τους, που 

κατά προτίμηση τους περιορίζεται κυρίως στις παρέες τους (αρχή απεξάρτησης από τους γονείς τους) [3]. Είναι 

σε θέση να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες, και να εξελίσσουν αντίστοιχες οπτικές και ιδέες πάντα σε σχέση 

με την δημιουργικότητα και την φαντασία που έχει ένας έφηβος. Όσον αφορά το γνωστικό τους υπόβαθρο 

συνεχώς αυξάνεται και το λεξιλόγιο τους, στην αρχή της εφηβείας, κυμαίνεται στις 40.000 λέξεις [4]. Επίσης, 

κατά την διάρκεια της εφηβείας αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της ειρωνείας και του σαρκασμού. 

Τα προϊόντα που προορίζονται για το συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος είναι σχεδόν όμοια με αυτά των 

ενήλικων, πάντα όμως από την πλευρά των σχεδιαστών πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κάποιοι βασικοί 

περιορισμοί ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των εφήβων. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών είναι τα 

κινητά τηλέφωνα και τα MP3 players όπου οι χρήστες τους μπορούν να ενταχθούν σε ένα μεγάλο ηλικιακό 

εύρος. Οι έφηβοι χρήστες όμως έχουν την ανάγκη να διαφοροποιούν τις συγκεκριμένες συσκευές με σκοπό 

την προβολή της προσωπικότητάς τους, γι΄αυτό άλλωστε υπάρχει πληθώρα αυτοκόλλητων, θηκών, κ.α. ώστε 

να ενσωματώνονται στις συσκευές αυτές και να προβάλλεται η επιθυμητική εικόνα του χρήστη-έφηβου.

[3] «What Kids Buy and Why – The Psychology of Marketing to Kids», Dan S. Acuff, The Free Press, 1997

[4] «Interaction Design and Children», P.Markopoulos, M.Bekker, Elsevier, 2003
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3.5 Καθορισμός χρήστη

Όπως έχει αναφερθεί στην επι μέρους ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακού εύρους, 

υπάρχουν βασικές παράμετροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα βάσει των χρηστών που απευθύνονται. 

Για να διαχωριστούν αυτές οι σχεδιαστικές παράμετροι πρέπει αρχικά να επιλεχθεί το ακριβές εύρος που θα 

απευθύνεται το προϊόν.

Το πρώτο στάδιο των παιδιών (στάδιο εξάρτησης και εξερεύνησης), αφορά την αρχική εξευρεύνηση 

του περιβάλλοντος και συμπερασματικά, τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να αλληλεπιδράσουν με ένα 

τεχνολογικό προϊόν με τις απαιτήσεις μίας φωτογραφικής μηχανής. Στο επόμενο στάδιο (στάδιο αρχικής 

αυτονομίας) τα παιδιά αρχίζουν να ασχολούνται με δημιουργικές ασχολίες σε ένα φανταστικό πλαίσιο. Όλα τα 

ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους αναπαράγονται σε φανταστικές εικόνες, με έννοιες που είναι 

πλήρως αντιληπτές και κατανοητές από τους ίδιους. Βέβαια, για την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών τους 

χρειάζονται υποκίνηση από τους γονείς τους. Το επόμενο στάδιο (στάδιο κανόνων) εμπεριέχει προϊόντα που 

μπορούν να παρομοιαστούν με αυτά των ενηλίκων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο βαθμός πολυπλοκότητάς 

τους. Στο τελευταίο ηλικιακό στάδιο (στάδιο εφηβείας), τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν 

με προϊόντα που προορίζονται και για ενήλικες. Υπάρχει όμως έντονο το στοιχείο της διαφοροποίησης των 

προϊόντων αυτών με σκοπό την προβολή των προσωπικών τους στοιχείων. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των 

παιδιών σε σχέση με τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

πίνακας 4, σύγκριση ηλικιακών ευρών
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Σύμφωνα με τον αρχικό προσδιορισμό του αναπτυσσόμενου έργου (brief), πρόκειται να σχεδιαστεί μια 

φωτογραφική μηχανή που θα απευθύνεται σε νέους χρήστες με βασικό σκοπό την δημιουργική ενασχόληση, 

αλλά παράλληλα να αφομοιώνονται βασικά χαρακτηριστικά της φωτογραφίας. Βάσει του παραπάνω πίνακα 

και της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του κάθε πιθανού χρήστη, σίγουρα μια φωτογραφική για το κάθε 

ηλικιακό εύρος ξεχωριστά θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην δημιουργική ενασχόληση 

των νέων κατά τον ελευθερό τους χρόνο. Ένας από τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας είναι η εύρεση του βέλτιστου ηλικιακού εύρους που θα μπορούσε μια φωτογραφική μηχανή να είναι 

χρήσιμη καλύπτοντας την πλειοψηφία των βασικών αναγκών και προβλημάτων που έχουν προσδιορισθεί. 

Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήστες μέχρι την ηλικία των 2 ετών, βασικό στόχο έχουν την κάλυψη 

της ανάγκης της πρώτης εξερεύνησης του περιβάλλοντος. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πολύ απλοϊκός 

για κάποιον άλλο χρήστη καθώς το απαιτούμενο γνωσιακό υπόβαθρο περιορίζεται στους συγκεκριμένους 

χρήστες. Παράλληλα όμως, η διάδραση των παιδιών με τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι μεγάλη, όπως 

άλλωστε και σε όλα τα προϊόντα για νέους, ανεξαρτήτως ηλικιακού εύρους. 

Στο επόμενο ηλικιακό στάδιο (αρχικής αυτονομίας), τα απευθυνόμενα προϊόντα αρχίζουν να έχουν έναν 

στόχο, ένα απαραίτητο στοιχείο κατά την σχεδίαση είναι η ανάγκη των παιδιών να επιβεβαιώνονται σε όλη 

την διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με ένα προϊόν. Η επιβεβαίωση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει 

η ανάγκη τα παιδιά να βεβαιώνονται ότι οι πράξεις τους είναι σωστές. Ακόμα όμως τα παιδιά αλληλεπιδρούν 

σε ένα φανταστικό πλαίσιο, γεγονός που δεν τους επιτρέπει την χρήση κάποιου πολύπλοκου προϊόντος με 

υψηλές απαιτήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε και προϊόντα όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ή ακόμα και τα κινητά 

τηλέφωνα δεν είναι ελκυστικά και χρήσιμα.

Η ανάπτυξη μιας φωτογραφικής μηχανής αρχίζει να έχει πιο σοβαρή υπόσταση στα επόμενα ηλικιακά 

στάδια, όπου η αντίληψη του περιβάλλοντος των παιδιών μεταβαίνει από τον φανταστικό κόσμο σε έναν πιο 

ρεαλιστικό. Αρχικά, όταν τα παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 8-12, αρχίζουν να αλληλεπιδρούν με 

προϊόντα αρκετά πολύπλοκα με υψηλές απαιτήσεις από πλευράς τεχνογνωσίας. Παράλληλα, το γνωσιακό 

τους υπόβαθρο αναπτύσσεται ραγδαία καθώς τα παιδιά βρίσκονται στην περίοδο όπου εξελίσσουν τις 

γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους πάντα σε σχέση με τις επιρροές που δέχονται από το περιβάλλον τους. Η 

εξάρτηση από τους γονείς τους είναι ακόμα μεγάλη καθώς δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν από μόνοι τους 

απόλυτα τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις δράσεις τους. Χαρακτηριστικό αυτού, είναι η ελεγχόμενη χρήση 

όλων των προϊόντων που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες, όπως η πρώτη αλληλεπίδρασή τους με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου από την μία μπορεί να τους προσφέρει μία σημαντική και επιμορφωτική 

δημιουργική ενασχόληση αλλά από την άλλη εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους όπως η απομόνωσή τους 

από το εξωτερικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση των νέων παιδιών με μια φωτογραφική μηχανή είναι το ίδιο χρήσιμη 

στις ηλικίες της εφηβείας, δηλαδή όταν βρίσκονται στο ηλικιακό εύρος 13 - 18 ετών. Τα παιδιά σε αυτή την 

ηλικία, βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής απομάκρυνσής τους από το -μέχρι τότε- στενό τους περιβάλλον. 

Αρχίζουν να προσδιορίζουν και να αναπτύσσουν το περιβάλλον τους και τις γενικότερες δράσεις τους πάντα 

βάσει των προσωπικών τους επιθυμιών. Η αλληλεπίδραση με όλα τα προϊόντα είναι πλέον μεγάλη, οι νέοι 

είναι σε θέση να χειριστούν προϊόντα που προορίζονται σε ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσμα. Το γεγονός αυτό 

σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα γενικότερα ερεθίσματα που έχουν λάβει μέχρι 

την δεδομένη στιγμή. Παρόλα αυτά, η ανεξέλεγκτη διάδραση με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, μπορεί να 

αποπροσανατολίσει  τους χρήστες από τον αρχικό στόχο που έχει ορισθεί από τους σχεδιαστές και να επιφέρει 

σοβαρά προβλήματα.

Ο σχεδιασμός μιας φωτογραφικής μηχανής που θα προορίζεται για χρήστες μεταξύ 8 - 14 ετών πρέπει 

να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών που υπάρχουν, πάντα σε ένα ασφαλές σχεδιαστικό πλαίσιο που θα 

αναπτύσσει την δημιουργικότητα και την φαντασία των νέων. Οι ανάγκες και τα προβλήματα που θα καλύπτει 
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η φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση, χαρτογραφούνται και αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια ώστε να 

ορισθούν με ακρίβεια οι παράμετροι που πρέπει να πληρεί το προϊόν. Παράλληλα, αναπτύσσονται όλα τα 

χαρακτηριστικά και οι συνήθειες των χρηστών με σκοπό την εύρεση και την επιτυχή τοποθέτηση του προϊόντος 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. 

3.6 Σχεδίαση για το συγκεκριμένο εύρος

Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι σχεδιαστές πρέπει να γνωρίζουν πολλές διαφορετικές 

παραμέτρους όταν πρέπει να σχεδιάσουν ένα προϊόν για παιδιά. Πολύ συχνά, τα προϊόντα αυτά, είναι στην 

όψη τους σχεδόν ίδια με αυτά των ενήλικων (ειδικά τα προϊόντα που προορίζονται για χρήστες άνω των 10 

ετών). Βέβαια, όλα τα προϊόντα κρύβουν σχεδιαστικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να είναι προσιτά 

στα παιδιά (κυρίως στοιχεία διαφοροποίησης του προϊόντος βάσει προσωπικών επιθυμιών). Οι βασικές αυτές 

σχεδιαστικές απαιτήσεις μπορούν να αναγνωριστούν από τον σχεδιαστή βάσει 2 βασικών παραμέτρων που 

καλείται να αναγνωρίσει στο πρώιμο ακόμα στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας [4]: 

Το ακριβές ηλικιακό εύρος που προορίζεται το προϊόν ώστε να θέσει τις αντίστοιχες σχεδιαστικές • 

παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν.

Τον τρόπο της συμμετοχής των παιδιών στην σχεδιαστική διαδικασία.• 

 

Ειδικά όταν πρόκειται το προϊόν προς σχεδίαση να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν περισσότερες παράμετροι που προσδιορίζονται παρατηρώντας και καταγράφοντας την 

συνεχή αλληλεπίδραση. Η παρατήρηση αυτή έχει αναλυθεί εκτενώς από την A.Druin, όπου κατέληξε στο 

ότι κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης ενός παιδιού με ένα τεχνολογικό/διαδραστικό προϊόν, το ίδιο 

συμμετέχει στην σχεδιαστική διαδικασία με 4 διαφορετικούς άμεσα συνδεδεμένους ρόλους. Αυτή του χρήστη 

(user), του δοκιμαστή (tester), του πληροφοριοδότη (informant) και τέλος του σχεδιαστικού συνεργάτη (de-

sign partner). Η σχέση μεταξύ των 4 ρόλων φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα [6].

εικόνα 43, 4 σχεδιαστικοί ρόλοι 

Ο εσωτερικός κύκλος του παραπάνω σχήματος αντιπροσωπεύει το παιδί, όπου δεν έχει ξαναέρθει σε 

επαφή με το διαδραστικό/τεχνολογικό προϊόν και αλληλεπιδρά μαζί του για πρώτη φορά ενώ παράλληλα 

παρακολουθείται από τον σχεδιαστή/επιτηρητή. Η επιτήρηση αυτή έχει ως σκοπό να αναλυθεί η επιρροή που 

έχει η  τεχνολογία των παιδικών παιχνιδιών στους χρήστες της με σκοπό να βελτιωθούν οι μεταγενέστερες. 

[4] «Interaction Design and Children», P.Markopoulos, M.Bekker, Elsevier, 2003

[6] «The Role of Children in the Design of New Technology», Allison Druin, University of Maryland, 2002
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Ως δοκιμαστής (tester), δίνονται στα παιδιά πρωτότυπες συσκευές που φέρουν τεχνολογίες που δεν έχουν 

ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά με σκοπό να καταγράψουν τα σχόλια/εντυπώσεις βάσει της εμπειρίας τους. 

Κατά τον ρόλο του πληροφοριοδότη (informant), τα παιδιά παίρνουν μέρος στην σχεδιαστική διαδικασία σε 

περισσότερα και διαφορετικά στάδια όταν χρειαστούν από τον σχεδιαστή.  Τελικά, όταν το νέο τεχνολογικό 

προϊόν σχεδιαστεί, τα παιδιά με το ρόλο του σχεδιαστικού συνεργάτη (design partner) συμβάλλουν στην 

τελική διαδικασία καταγράφοντας την συνολική τους εμπειρία.

Οι ρόλοι αυτοί πολλές φορές συμπίπτουν και με τις ανάγκες ενήλικων χρηστών, αλλά στην περίπτωση 

που πρόκειται για παιδιά, οι μεθοδολογίες, το πλαίσιο και οι προκλήσεις που προκύπτουν στον σχεδιαστή 

διαφέρουν [6]. Ο σχεδιαστής πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει τον βέλτιστο -για την ολοκλήρωση του 

έργου- ρόλο που μπορεί να δεχτεί ο ίδιος ο χρήστης. Όπως προαναφέρθηκε, ο κάθε πιθανός ρόλος έχει 

αισθητές τις διαφορές του και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Επίσης, η ανθρωπο-κεντρική προσέγγιση (user-centered design) κατά την σχεδίαση ενός διαδραστικού 

προϊόντος είναι η πιο διαδεδομένη καθώς οι σχεδιαστές επιβεβαιώνουν αν το προϊόν καλύπτει τις απαιτούμενες 

ανάγκες, όσο αυτό αναπτύσσεται [16]. Παρατηρώντας τους χρήστες κατά την διάδραση με το προϊόν προς 

ανάπτυξη, οι σχεδιαστές μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται μία κρίσιμη πρόκληση στον σχεδιαστή, το πώς θα μεταφραστεί η αλληλεπίδραση 

των χρηστών σε νέες προδιαγραφές που πρέπει το προϊόν να φέρει. Αντιθέτως, μία συμμετοχική σχεδιαστική 

διαδικασία (participatory design), όπου οι χρήστες και οι σχεδιαστές θα λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο κατά την 

συνολική ανάπτυξη του προϊόντος, φέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Ουσιαστικά, κατά την συμμετοχική 

προσέγγιση, ο σχεδιαστής και ο χρήστης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι μεταξύ τους [17]. Ο σχεδιαστής σε 

αυτό το σημείο πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την σημασία των πληροφοριών που μπορεί να δεχτεί 

από τον χρήστη την κατάλληλη χρονική στιγμή.

3.7 Διερεύνηση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών χρηστών

Για την συλλογή των απαραίτητων χαρακτηριστικών των χρηστών, πέρα από την βιβλιογραφική μελέτη που 

έχει αποδώσει σημαντικά στοιχεία, είναι χρήσιμη η κατασκευή και ο σχεδιασμός άλλων μορφών συγκέντρωσης 

στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει καθορισθεί η σημασία απόκτησης 

σημαντικών σχεδιαστικών παραμέτρων με μορφές συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων απευθυνόμενα σε 

νέους χρήστες (8-18 ετών) [18]. Τα παιδιά στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος είναι σε θέση να αποδώσουν 

στον σχεδιαστή βασικά στοιχεία μέσω της προσωπικής τους αντίληψης, του γνωσιακού τους υποβάθρου 

και των γενικότερων χαρακτηριστικών τους. Όπως είναι φυσικό όμως, η προσέγγιση των παιδιών με σκοπό 

την συλλογή πληροφοριών, πρέπει να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα ώστε τα αποτελέσματα να έχουν το 

κατάλληλο υπόβαθρο. 

Σύμφωνα με την Α.Bell[18] υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες που μπορούν τα αποτελέσματα 

ενός ερωτηματολογίου ή συνέντευξης να φέρουν την απαιτούμενη ποιότητα (good quality data). Ποιότητα 

αποτελέσματος (good quality) σημαίνει οι απαντήσεις των χρηστών να είναι έγκυρες  και αξιόπιστες [18]. 

Βασικό χαρακτηριστικό ποιοτικών αποτελεσμάτων είναι η έλλειψη κενών απαντήσεων, δηλαδή ο χρήστης να 

είναι σε θέση να απαντήσει όλες τις ζητούμενες ερωτήσεις όποιο κι αν είναι το περιεχόμενό τους. Η βασικότερη 

μεθοδολογία για την απόκτηση ποιοτικών αποτελεσμάτων είναι ο σχεδιαστής να γνωρίζει ακριβώς σε ποιόν 

απευθύνεται και τι χρειάζεται από αυτόν. Βάσει της αναπτυξιακής θεωρίας του Piaget, υπάρχουν 3 βασικά 

[16] «User centered system design» D.Norman, S.Draper, Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum, 1986

[17] «The design of children’s Technology - Chapter 2: Kids as Informants» A.Druin, Morgan Kaufmann Publishers, Inc. San Fran-

cisco.

[18] «Designing an testing questionnaires for children, pp.461-469», A.Bell, Journal of Research in Nursing, SAGE, London, 2007
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χαρακτηριστικά σε κάθε ηλικιακό εύρος και πιο συγκεκριμένα στα 2 όπου αφορούν την συγκεκριμένη εργασία 

(8-12 και 12 -18). Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την γλώσσα (language), το γνωσιακό υπόβαθρο (lit-

eracy) και την μνήμη (memory) των παιδιών, που είναι σε θέση να επηρεάσουν τις εκάστοτε απαντήσεις [18]. 

Επιπρόσθετα όμως, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιθανόν να επηρεαστούν 

από το περιεχόμενο των ερωτήσεων και οι απαντήσεις να αποκλίνουν από την πραγματικότητα. Παρ’ όλα 

αυτά, ερευνητές έχουν καταλήξει πως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων 

με ποιοτικά αποτελέσματα σε παιδιά άνω των 7 ετών [19], αν η προσέγγιση αυτή γίνει με προσεκτική 

μεθοδολογία.  

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ο τρόπος όπου τα παιδιά επεξεργάζονται ένα ερωτηματολόγιο όταν τους 

ζητείται. Ένα σωστά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, οδηγεί τα παιδιά σε 4 βασικά γνωστικά στάδια (cognitive 

stages) ώστε να μπορέσουν να το απαντήσουν [20]. 

Αρχικά είναι το στάδιο της (1)κατανόησης του ζητούμενου περιεχομένου, όπου τα παιδιά πρέπει να • 

καταλάβουν αυτό που τους ζητείται, αλλά και το πως θα μπορούσαν να απαντήσουν. 

Το δεύτερο στη σειρά στάδιο, είναι αυτό της (2)ανάκτησης της απαιτούμενης πληροφορίας από την μνήμη • 

τους. Όπου βασικό στοιχείο είναι τα παιδιά να γνωρίζουν το ζητούμενο θέμα ώστε να μπορέσουν να 

ανακτήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. 

Στην συνέχεια, πρέπει η ανακτημένη πληροφορία να (3)αξιολογηθεί και να κριθεί από τα παιδιά ώστε να • 

μπορέσουν να δώσουν την βέλτιστη απάντηση που τους αντιπροσωπεύει.

 Στο τελικό στάδιο, το παιδί (4)μεταδίδει την βέλτιστη πληροφορία που και χαρακτηρίζει την προσωπικότητά • 

του. 

Όταν τα τέσσερα στάδια ολοκληρωθούν με επιτυχία (good quality data), ο σχεδιαστής μπορεί να ισχυριστεί 

πως ακολουθήθηκε η βέλτιστη στρατηγική (optimising strategy) κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Ενώ αντιθέτως, όταν κάποιο από τα στάδια έχει παραληφθεί, ακολουθήθηκε ικανοποιητική στρατηγική (sat-

isficing strategy)[18]. 

Ένα ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με ικανοποιητική στρατηγική όταν μία ερώτηση απαντάται βάσει 

διαφορετικών κριτηρίων ανάκτησης μίας πληροφορίας. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί λόγω της μη κατανόησης του 

περιεχομένου να απαντήσει τις θετικές απαντήσεις ή ακόμα στην τύχη λόγω της έλλειψης χρόνου και διάθεσης 

για την ακριβή κατανόηση. Οπότε, αν η πλειοψηφία των απαντήσεων έχουν παρθεί με την συγκεκριμένη 

στρατηγική, το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι ανακριβές και δεν χαρακτηρίζει την προσωπικότητα των 

χρηστών. Η πιο απλή και προφανής στρατηγική σχεδιασμού ενός τέτοιου ερωτηματολογίου είναι η αποφυγή 

πολύπλοκων εννοιών και  δυσνόητου λεξιλογίου. 

Η βασική προδιαγραφή για ένα επιτυχές ερωτηματολόγιο, είναι η απλότητα και η σαφήνεια κατά την 

οποία έχει σχεδιαστεί [18]. Δηλαδή, ο σχεδιαστής πρέπει να επιμείνει στις σύντομες και πλήρως κατανοητές 

ερωτήσεις γνωρίζοντας το γνωσιακό υπόβαθρο των απευθυνόμενων παιδιών. Επίσης, καθώς στα παιδιά 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος επεξεργασίας, κατανόησης και ανάκτησης της απαιτούμενης πληροφορίας 

από τους ενήλικες [21], είναι χρήσιμο ένα εισαγωγικό κείμενο που θα επεξηγεί το πλαίσιο όπου τοποθετείται το 

ερωτηματολόγιο. Βασικό στοιχείο επίσης, είναι η αποφυγή ερωτήσεων που αφορούν ένα συγκεκριμένο εύρος 

[18] «Designing an testing questionnaires for children, pp.461-469», A.Bell, Journal of Research in Nursing, SAGE, London, 2007

[19] «Children as respondents in survey research: cognitive development and response quality, pp. 60-75», N.Borgers, E.De Leeuw, 

J.Hox,  2000

[20] «Answering questions: Methology for Determining Cognitive and Communicative Processes in Survey Methology», N.Schwarz, 

S.Sudman,  1996

[21] «Response quality in survey research with children and adolescents: the effect of labelled response options and vague quanti-

fiers, pp.83-94», N.Borgers, J.Hox, D.Sikkel, 2003
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ανθρώπων, καθώς τα παιδιά θα πρέπει να υποψιαστούν ένα γεγονός και η απάντηση να μην χαρακτηρίζει την 

προσωπικότητά τους. Δηλαδή, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι στον 3ο ενικό και να αφορούν μόνο την δική τους 

άποψη, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούν πως συμπεριφέρεται το σύνολο των παιδιών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως πρέπει να αποφευχθούν οι ερωτήσεις με αρνητικό χαρακτήρα καθώς τα παιδιά 

δεν μπορούν να την επεξεργαστούν με σωστό τρόπο ώστε να δώσουν ποιοτικό αποτέλεσμα [18]. Δηλαδή 

ερωτήσεις του τύπου, “Σου είναι δύσκολο να ολοκληρώσεις τα καθήκοντά σου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

πλαίσιο;”, δεν είναι πλήρως κατανοητές στα παιδιά. 

Όταν ο σχεδιαστής χρειάζεται πληροφορίες που αφορούν την γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το γεγονός της έλλειψης άμεσης ανάκλησης πληροφοριών διαφορετικού 

περιεχομένου. Η μνήμη των παιδιών στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος είναι σχετικά μεγάλη, καθώς είναι 

σε θέση να θυμούνται με μεγάλη ακρίβεια εμπειρίες τους. Είναι πιθανό όμως, κάποιες δραστηριότητες που 

αφορούν την καθημερινότητά τους σε αντιστοιχία και κάποιο άλλο περιστατικό που έχει συμβεί στο παρελθόν, 

να μην μπορούν να τις αποδώσουν [18].

Για παράδειγμα, μία πιθανή ερώτηση που μπορεί να διατυπωθεί με λανθασμένο τρόπο είναι “Πόσες ώρες 

βλέπετε τηλεόραση την εβδομάδα;”, όπου το παιδί θα προσπαθήσει να σκεφτεί πολλές εβδομάδες τι έκανε 

και εν τέλει η απάντησή του δεν θα είναι ποιοτική. Αντιθέτως, αν η ερώτηση είχε την μορφή “Πόσες ώρες 

είδατε τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα;”, το παιδί θα μπορούσε να απαντήσει με τον σωστό τρόπο 

χωρίς να χρειάζεται να ανακτήσει κάποιο πλήθος πληροφοριών. 

Επίσης πρέπει να επισημανθεί πως το παιδί έχει την τάση να πιστεύει πως οι απόψεις των ενήλικων, ή απλά 

των μεγαλύτερών του, είναι και σωστές[18]. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό εγκυμονεί κινδύνους καθώς 

μία ερώτηση όπου προδιαθέτει την απάντηση προς μία κατεύθυνση μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε μία 

απάντηση όπου δεν τους χαρακτηρίζει. Ειδικά στην περίπτωση συνεντεύξεων όπου υπάρχει άμεση διάδραση 

μεταξύ σχεδιαστή-παιδιού μπορεί το παιδί απλά να συμφωνεί με όσα του ζητηθούν ή να ακολουθήσει κάποιες 

υποδειγματικές απαντήσεις. Για την αποφυγή του συγκεκριμένου κινδύνου, ο σχεδιαστής πρέπει να αποφεύγει 

τις ερωτήσεις που μπορούν τα παιδιά να συμφωνήσουν ή να ανακτήσουν κάποια πληροφορία όπου γνωρίζουν 

ότι ικανοποιεί την άποψη ενός ενήλικα. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως τα παιδιά δεν μπορούν 

να αντιληφθούν ερωτήσεις που έχουν πιθανές πολλαπλές απαντήσεις. Πολλές φορές περιπλέκονται στις 

διαφορές μεταξύ των πιθανών απαντήσεων και εν τέλει δεν αποδίδουν την βέλτιστη απάντηση. Σε γενικές 

γραμμές είναι σε θέση να επεξεργαστούν μέχρι 5 πιθανές απαντήσεις χωρίς να επηρεαστεί το αποτέλεσμα 
[18]. Το πως οι πιθανές απαντήσεις θα παρουσιαστούν μπορεί να επιφέρει κάποιους κινδύνους καθώς τα 

παιδιά έχουν την τάση να απαντούν την πρώτη στην σειρά. Αυτό συμβαίνει διότι είτε δεν έχουν την υπομονή 

να διαβάσουν τις υπόλοιπες με το ίδιο ενδιαφέρον, είτε γιατί η πρώτη έχει επιμείνει στην βραχυπρόθεσμη 

μνήμη τους ως η πιο ισχυρή καθώς κατά την διάρκεια της ανάλυσής της υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμός[18]. 

Αντιθέτως, οι ερωτήσεις όπου δίνουν ένα εύρος απαντήσεων σε μία δεδομένη κλίμακα ξεκινώντας από το 

ασθενές και καταλήγοντας στο ισχυρό (κλίμακα από το 1 έως το 10), μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα καθώς τα παιδιά είναι σε θέση να ταξινομούν την σημασία των απαντήσεων βάσει της 

προσωπικότητάς τους. Επίσης, έχει αποδειχθεί πως η λεκτική ταξινόμηση των απαντήσεων αλλά και η χρήση 

διαγραμμάτων και εικόνων μπορεί να αποφέρει πιο ποιοτικά αποτελέσματα από την απλή αρίθμηση των 

πιθανών απαντήσεων [18]. Η ταξινόμηση αυτή, κατά τον βέλτιστο τρόπο πρέπει να είναι κλιμακωτή. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως πρέπει να αποφεύγονται οι ερωτήσεις όπου έχουν την δυνατότητα 

απάντησης “δεν γνωρίζω” ή “δεν έχω άποψη”, καθώς τα παιδιά έχουν την τάση να αποφεύγουν περίπλοκες 

σκέψεις κατά την διάρκεια επεξεργασίας της πληροφορίας. Έτσι, αν η ανάκτηση κάποιας πληροφορίας τους 

είναι περίπλοκη θα προτιμήσουν να δώσουν την πιο εύκολη απάντηση. Οπότε, είναι χρήσιμο να αποφεύγεται 

[18] «Designing an testing questionnaires for children, pp.461-469», A.Bell, Journal of Research in Nursing, SAGE, London, 2007
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η δυνατότητα των συγκεκριμένων απαντήσεων εκτός και αν είναι σκοπός της έρευνας να αποδώσει και τέτοιου 

είδους αποτελέσματα. 

Κατά το τελικό στάδιο σχεδιασμού ενός ερωτηματολογίου απευθυνόμενο σε παιδιά είναι χρήσιμος ο έλεγχος 

του ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες και στοιχεία όπου μπορούν να οδηγήσουν σε μη ποιοτικά αποτελέσματα. 

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί αρχικά από τον ίδιο τον σχεδιαστή με συσχέτιση των τελικών 

ερωτήσεων με τις αρχικές προδιαγραφές που έχει θέσει. Επιπρόσθετα όμως, μπορεί να αξιολογηθεί και εκ 

των υστέρων βάσει των απαντήσεων που έχουν δώσει οι χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση όμως, υπάρχει ο 

κίνδυνος τα αποτελέσματα να μην είναι έγκυρα. Ο τελικός αυτός έλεγχος πραγματοποιείται κατά την ανάλυση 

των τελικών απαντήσεων. Εάν η πλειοψηφία των ερωτήσεων δεν έχουν απαντηθεί ή αποκλίνουν σε σημαντικό 

βαθμό από την βιβλιογραφική μελέτη, η έρευνα δεν μπορεί να φέρει ποιοτικά και έγκυρα αποτελέσματα. 

πίνακας 5, μεθοδολογία σχεδιασμού ερωτηματολογίου 

Συμπερασματικά, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως για τον σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου 

απευθυνόμενο σε παιδιά, πρέπει να ληφθούν υπόψη βασικές προδιαγραφές ώστε τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν να είναι εμπεριστατωμένα και ποιοτικά. Πιο συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές αυτές παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Για την συγκέντρωση των βασικών χαρακτηριστικών των χρηστών πρόκειται να σχεδιαστεί ένα 
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ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 8 - 18 ετών. Από τα αποτελέσματα του οποίου θα 

προκύψουν βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σχεδίαση της εκπαιδευτικής 

φωτογραφικής μηχανής. 

Το σχεδιαζόμενο ερωτηματολόγιο πρέπει να πληρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Όπως έχει αναφερθεί, πρέπει επίσης το ερωτηματολόγιο να αξιολογηθεί 

εκτενώς ώστε να φέρει ποιοτικά αποτελέσματα (good quality data) τα οποία και θα χαρακτηρίζουν το 

αναπτυσσόμενο προϊόν. 

3.7.1 Σχεδίαση Ερωτηματολογίου 

Σύμφωνα με την μελέτη του προηγούμενου κεφαλαίου (3.7), η ανάπτυξη και η σχεδίαση ενός 

ερωτηματολογίου απευθυνόμενου σε παιδιά πρέπει να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, ώστε τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν να είναι αξιόπιστα και να μπορούν να συμπεριληφθούν κατά την σχεδιαστική διαδικασία. 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό κατά την ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου είναι ο σχεδιαστής να γνωρίζει 

ακριβώς τι πληροφορίες χρειάζεται αλλά και τον τρόπο (χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία) όπου θα μπορέσει 

να τις αντλήσει από το απευθυνόμενο κοινό. 

Αν και ένα μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών των χρηστών έχει προκύψει βάσει της βιβλιογραφικής 

μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια συλλογής δεδομένων σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο. Το σύνολο των χαρακτηριστικών που θα προκύψουν, θα μπορέσουν να εντάξουν το 

προϊόν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης, και θα καταγραφούν λεπτομερώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 

των χρηστών του αναπτυσσόμενου προϊόντος. Για την επιτυχή συλλογή και καταγραφή των χαρακτηριστικών 

αυτών είναι κρίσιμο να ακολουθηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδίασης ερωτηματολογίων 

απευθυνόμενα σε παιδιά. Η βασική αυτή μεθοδολογία παρουσιάζεται στον πίνακα 5 και πρέπει υποχρεωτικά 

να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου. Βασικό όμως επιπρόσθετο στοιχείο είναι να 

καταγραφούν οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας, δηλαδή το τι ακριβώς χρειάζεται να γνωρίζουμε για τους 

χρήστες και το πώς τα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν θα επηρεάσουν την σχεδιαστική διαδικασία. Οι 

στόχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Αν οι νέοι (ηλικιακά) χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ηλεκτρονικές συσκευές και να • 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις λειτουργίες που τους ενδιαφέρουν. Τέτοιες ηλεκτρονικές συσκευές 

μπορούν να θεωρηθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα mp3 players καθώς 

και οι 3 αυτές συσκευές απευθύνονται και στους συγκεκριμένους χρήστες και φέρουν χαρακτηριστικά 

που καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Ποια είναι η καθημερινότητά τους και πόσο χρόνο διαθέτουν για την προσωπική τους ψυχαγωγία. • 

Καθώς βασικός στόχος είναι το προϊόν προς ανάπτυξη να είναι ευχάριστο στην χρήση και να 

χρησιμοποιείται από τους χρήστες κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, είναι σημαντικό να εξετασθεί 

ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά σε δραστηριότητες που τους ψυχαγωγούν. Παράλληλα, θα 

μπορέσει να καταγραφεί λεπτομερώς ο χρόνος και ο τόπος που θα χρησιμοποιείται το νέο προϊόν 

αλλά και το πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους. 

Ο τρόπος που επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση με ένα πρωτόγνωρο προϊόν. Ουσιαστικά, αν τα παιδιά • 

είναι σε θέση να χειριστούν μία νέα συσκευή χωρίς επιπρόσθετη βοήθεια από το περιβάλλον τους. 

Όπως είναι λογικό το περιβάλλον μπορεί να είναι η οικογένειά τους ή οι συγκεκριμένες οδηγίες 

χρήσεως του εκάστοτε προϊόντος. Βάσει αυτής της εξέτασης, θα μπορέσουν να καταγραφούν οι 

πρώιμες κινήσεις και ενέργειες των χρηστών κατά την αρχική αλληλεπίδραση με το αναπτυσσόμενο 

προϊόν. Παράλληλα, θα εξετασθεί κατά πόσο οι χρήστες βασίζονται στις ικανότητές τους ώστε να 

αλληλεπιδράσουν επιτυχώς με ένα πρωτόγνωρο προϊόν. 
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Αν μπορούν να διαχωρίσουν μία φωτογραφική μηχανή από το σχήμα της. Ουσιαστικά, ο βασικός • 

στόχος είναι να εξετασθούν οι πρώτες κινήσεις και σκέψεις του χρήστη όταν έρθει σε επαφή με το 

προϊόν προς ανάπτυξη. Όπως έχει μελετηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας (κεφ. 3.3.3), η 

ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται μεταξύ της αφομοίωσης (assimilation) και της προσαρμογής (ac-

comodation) στο σύνολο των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Ως βασικός στόχος λοιπόν, είναι η 

εξέτάση του κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί μία φωτογραφική μηχανή ως οικείο αντικείμενο στα παιδιά. 

Βάσει των αντίστοιχων αποτελεσμάτων θα μπορέσει να καταγραφεί αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος 

τρόπος σκέψης για την επιτυχή αλληλεπίδραση με το νέο προϊόν, ή αν το αναπτυσσόμενο προϊόν 

είναι άγνωστο μέχρι την δεδομένη στιγμή. Καθώς το στάδιο της αφομοίωσης είναι το βέλτιστο κατά 

την αλληλεπίδραση με ένα πρωτόγνωρο προϊόν, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα 

χαρακτηρίσουν βασικά στοιχεία που πρέπει να φέρει η νέα φωτογραφική μηχανή (όγκος, διαστάσεις, 

βάρος, σχήμα, κ.λπ.). 

Αν στο παρελθόν έχουν αλληλεπιδράσει με κάποια φωτογραφική μηχανή. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει • 

να εξετάσουμε το κατά πόσο ήταν επιτυχής η αλληλεπίδραση αυτή, και το αν χρησιμοποιήθηκε κάποια 

εξωτερική βοήθεια είτε πριν είτε κατά την προσπάθεια χειρισμού των επιτρεπόμενων λειτουργιών. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η εξέταση των ενεργειών του χρήστη μετά την επιτυχή αλληλεπίδραση 

με μία φωτογραφική μηχανή (αν φυσικά αυτή πραγματοποιήθηκε). Δηλαδή, το πώς τα παιδιά 

διαχειρίστηκαν τα φωτογραφικά αποτελέσματα (εκτύπωση, μεταφορά σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, 

μόνιμη αποθήκευση, κ.λπ.). 

Τις δραστηριότητες που βρίσκουν ενδιαφέρουσες να φωτογραφίσουν. Βάσει της συγκεκριμένης • 

εξέτασης, θα μπορέσουν να εξετασθούν οι συνήθεις δραστηριότητές τους, αλλά και το σε ποιες 

από αυτές θα μπορέσει να ενταχθεί το προϊόν προς ανάπτυξη. Παράλληλα, τα αποτελέσματα που 

θα προκύψουν θα ορίσουν και σχετικές κατευθύνσεις ως προς το προϊόν (τι μορφής φακός είναι 

απαραίτητος, αν χρειάζεται επιπρόσθετος φωτισμός στις φωτογραφίες, τις ταχύτητες του κλείστρου, 

κ.ο.κ.).

Τις τοποθεσίες που θα τους ενδιέφερε να φωτογραφίσουν. Βάσει της συγκεκριμένης εξέτασης, θα • 

προκύψουν αποτελέσματα που θα αφορούν κυρίως τα μέρη που θα τους είναι χρήσιμο το προϊόν 

προς ανάπτυξη. Παράλληλα, θα προκύψουν χαρακτηριστικά που θα αφορούν την μεταφερσιμότητα 

(βάρος, όγκος, προσωρινή και μόνιμη αποθήκευση) που θα πρέπει να προσφέρει το νέο προϊόν, αλλά 

και κάποια βασικά του χαρακτηριστικά που θα συμπεριληφθούν κατά την σχεδιαστική διαδικασία. 

Το πώς το αναπτυσσόμενο προϊόν θα μπορούσε να φέρει διασκεδαστικά χαρακτηριστικά και να • 

είναι ευχάριστο κατά την χρήση. Ουσιαστικά, μας ενδιαφέρει η εξέταση του ποιες φωτογραφίες τους 

φαίνονται πιο ευχάριστες και διασκεδαστικές. Αν για παράδειγμα η προσθήκη ενός χρωματικού εφέ θα 

φέρει πιο διασκεδαστικά χαρακτηριστικά στο νέο προϊόν, ή αν φωτογραφίες συγκεκριμένου χαρακτήρα 

(panoramic, fisheye, κ.λπ.) τους φαίνονται πιο ευχάριστες. Βάσει των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

αλλά και του συνόλου της έρευνας, η φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη θα φέρει διασκεδαστικό 

και ευχάριστο ύφος κατά την αλληλεπίδραση.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει οι προαναφερόμενοι στόχοι να μεταφραστούν σε αντίστοιχες ερωτήσεις βάσει 

της μεθοδολογίας του πίνακα 5. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, είναι να κατηγοριοποιηθούν οι ερωτήσεις σε αυτές που αφορούν την 

καθημερινότητά των απευθυνόμενων παιδιών αλλά και την σχέση τους με ηλεκτρονικές συσκευές (ερωτήσεις 

γενικού περιεχομένου), και σε αυτές που εξετάζουν την σχέση των παιδιών με τις φωτογραφικές μηχανές και 

την φωτογραφία γενικότερα (ερωτήσεις συγκεκριμένου χαρακτήρα). Αυτός ο διαχωρισμός θα βοηθήσει τους 

χρήστες να έχουν επίγνωση των ερωτήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν και εν τέλει να τις απαντήσουν 
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εικόνα 44, ερωτήσεις γενικού και συγκεκριμένου περιεχομένου

Εφόσον η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να αναπτυχθούν οι ερωτήσεις 

που θα καλύπτουν τους προαναφερόμενους στόχους. Ο τρόπος και η μεθοδολογία που θα παρουσιαστούν 

στον χρήστη πρέπει να είναι συγκεκριμένος ώστε ο χρήστης να τις κατανοεί πλήρως και να είναι σε θέση να 

τις απαντήσει με ειλικρίνεια. Πρέπει αρχικά να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το γνωσιακό υπόβαθρο 

των παιδιών που έχει προκύψει από την βιβλιογραφική μελέτη. Επίσης, οι τελικές ερωτήσεις πρέπει να είναι 

σύντομες, κατανοητές και το βασικότερο να αποφευχθούν πιθανές απαντήσεις προς μία κατεύθυνση. Οι 

βέλτιστες πιθανές απαντήσεις είναι οι ουδέτερες όπου δεν υπάρχει η περίπτωση το παιδί να τις θεωρήσεις 

σωστές ή λάθος. Παράλληλα, βάσει του πίνακα 5 πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα και εικόνες, και 

όπου είναι εφικτό, οι απαντήσεις να παρουσιάζονται κλιμακωτά (ασθενής-ισχυρή). Τέλος, βασικό επιπρόσθετο 

χαρακτηριστικό, είναι να αποφευχθούν οι απαντήσεις “Δεν γνωρίζω” ή “Δεν έχω άποψη”, διότι τα παιδιά 

τείνουν να επιλέγουν την πιο άμεση απάντηση στην περίπτωση που οι υπόλοιπες απαιτούν κάποιο χρόνο 

σκέψης ώστε να δοθεί η απάντηση. 

Βάσει του συνόλου των χαρακτηριστικών που έχουν προαναφερθεί αλλά και της μεθοδολογίας ανάπτυξης 

ερωτηματολογίων για παιδιά, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών, όπου 

και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα της διπλωματικής εργασίας. 

3.7.2 Καταγραφή Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από παιδιά ηλικίας μεταξύ  9 και 14 χρονών που πηγαίνουν σε δημόσιο 

σχολείο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά πηγαίνουν στην πέμπτη και έκτη δημοτικού (ηλικίες 9-11), 

και πρώτη-δευτέρα γυμνασίου (ηλικίες 12-14). Το συνολικό δείγμα είναι 30 παιδιά, όπου στην πλειοψηφία 

των ερωτήσεων απάντησαν επιτυχώς χωρίς κενές απαντήσεις. Μόνο δύο παιδιά, στις ερωτήσεις που είχαν ένα 

εύρος τεσσάρων πιθανών απαντήσεων και έπρεπε να απαντήσουν τις δύο πιο ισχυρές -βάσει των προσωπικών 

τους κριτηρίων- έδωσαν μόνο μία απάντηση. Παράλληλα, οι υπόλοιπες ερωτήσεις όπου άλλες έδιναν ένα 

εύρος κλιμακωτών απαντήσεων και άλλες απλά δύο πιθανές απαντήσεις, απαντήθηκαν πλήρως και με σωστό 

τρόπο. Ως εκ τούτου, το σύνολο των απαντήσεων μπορεί να θεωρηθεί  πως φέρει την απαιτούμενη ποιότητα 

(good quality data) και τα αποτελέσματά του είναι αξιόπιστα στο πλαίσιο όπου πραγματοποιήθηκε. 

Αρχικά, πρέπει να καταγραφεί πως ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

είναι 10.5 χρονών. Από τις ερωτήσεις γενικού περιεχομένου που αφορούν την σχέση που έχουν με ηλεκτρονικές 

επιτυχώς. Επίσης, βάσει της μεθοδολογίας σχεδίασης ερωτηματολογίων που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια επεξήγηση (εισαγωγικό κείμενο), πριν από την κάθε κατηγορία 

ερωτήσεων. Το σύνολο των βασικών αυτών χαρακτηριστικών παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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συσκευές αλλά και την καθημερινότητα των παιδιών, προκύπτει πως κατά μέσο όρο τα παιδιά αφιερώνουν 

3,64 ώρες την ημέρα σε δραστηριότητες που τους ψυχαγωγούν. Παράλληλα, η πλειοψηφία των παιδιών 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ελεύθερο τους χρόνο (84%) και τον χρησιμοποιεί δύο ώρες 

ημερησίως. Οι βασικότεροι λόγοι της αλληλεπίδρασης αυτής είναι για την προσωπική τους ψυχαγωγία και για 

την επικοινωνία με τους φίλους τους (εικόνα 45). 
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εικόνα 45, ποσοστά απαντήσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

εικόνα 45, αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 13% που απαντήσαν ότι για άλλο λόγο χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, όλοι έδωσαν απάντηση σχετική με την προσωπική τους ψυχαγωγία κατά τον ελεύθερό τους 

χρόνο. Πιο συγκεκριμένα το 70% αυτών, απάντησε πως τον χρησιμοποιεί για να ακούει μουσική ενώ το 

υπόλοιπο 30% για να βλέπει και να δημιουργεί βίντεο όπου στην συνέχεια τα ανεβάζει στο διαδίκτυο. Βάσει 

του συνόλου των απαντήσεων σχετικά με τους λόγους χρήσης των Η/Υ, μπορεί να θεωρηθεί πως τα παιδιά 

σήμερα αν  και γνωρίζουν πως ο Η/Υ είναι εργαλείο και όχι παιχνίδι, προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε 

να ψυχαγωγηθούν κατά την αλληλεπίδραση. Αναζητούν συνεχώς νέες εφαρμογές και λειτουργίες ώστε να 

εντάξουν τις δυνατότητες που έχει ένας Η/Υ στο σύνολο της καθημερινότητάς τους και πιο συγκεκριμένα στον 

ελεύθερό τους χρόνο. 

Αντιθέτως, βάσει των υπολοίπων απαντήσεων σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν άλλες ηλεκτρονικές 

συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο, η πλειοψηφία αυτών που έχει προσωπικό τηλέφωνο το χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά για επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα το 50% των ερωτηθέντων παιδιών, έχουν προσωπικό 

κινητό τηλέφωνο και από αυτούς το 70% το χρησιμοποιεί κυρίως ως εργαλείο για να επικοινωνήσει με την 

οικογένειά του. Οι υπόλοιποι ως βασική λειτουργία του κινητού τηλεφώνου βρίσκουν την ψυχαγωγία τους 

μέσω διαφόρων εφαρμογών (παιχνίδια, φωτογραφική μηχανή, κ.λπ.). 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζεται στον τρόπο  κατανόησης των ηλεκτρονικών συσκευών που 

χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων παιδιών 

(69.2%) απάντησαν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, 

ενώ το 25% κατανοεί πλήρως την λειτουργία τους και μόλις το 5.7% συναντά δυσκολίες κατά την 

αλληλεπίδραση.  Παράλληλα, η πλειοψηφία των παιδιών αναζητάει εξωτερική βοήθεια από τις οδηγίες 

χρήσεως μίας ηλεκτρονικής συσκευής, ενώ μόνο το 4% προσπαθεί να κατανοήσει χωρίς κάποια βοήθεια τον 

τρόπο ολοκλήρωσης της λειτουργίας που επιθυμεί (εικόνα 46). 
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εικόνα 46, χειροκίνητη αλληλεπίδραση με φωτογραφική μηχανή

Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία των παιδιών προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς μία λειτουργία της 

ηλεκτρονικής συσκευής αναζητά εξωτερική βοήθεια είτε πριν είτε κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

Αν και μόλις το 3.8% συνάντησε δυσκολίες που τους οδήγησαν στην διακοπή της αλληλεπίδρασης, όλα τα 

υπόλοιπα παιδιά κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς (ή έστω να ολοκληρώσουν βάσει των επιθυμιών 

τους) όποια ενέργεια ήθελαν. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι νέοι στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος έχουν 

αφομοιώσει και κατανοήσει τα βασικά ερεθίσματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων 

συσκευών.

Όσον αφορά το κόστος των προσωπικών τους ηλεκτρονικών συσκευών, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων παιδιών, απάντησε το μεγαλύτερο εύρος χρημάτων που δινόταν στις πιθανές απαντήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, το 81% των παιδιών απάντησε πως οι προσωπικές τους ηλεκτρονικές συσκευές που τις 

χρησιμοποιούν είτε ως εργαλείο είτε ως ψυχαγωγικό μέσο, κοστίζουν περισσότερο από 150 ευρώ, ενώ το 

11% των παιδιών απάντησε πως κοστολογούνται μεταξύ 100-150 ευρώ και τέλος το 8% απάντησε ότι κάνουν 

λιγότερο από 100 ευρώ. 

Στην συνέχεια, στις ερωτήσεις συγκεκριμένου περιεχομένου όπου αφορούν την σχέση των παιδιών με τις 

φωτογραφικές μηχανές και την φωτογραφία γενικότερα, σχεδόν όλα τα παιδιά (96.2%) απάντησαν πως στο 

παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των παιδιών αυτών, 

παρατηρείται πως σχεδόν τα μισά (52.6%) έχουν χρησιμοποιήσει αυτόνομη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ενώ 

το 31.5% ενσωματωμένη σε κινητό τηλέφωνο, και τέλος η μειοψηφία (15.7%) έχει χρησιμοποιήσει αναλογική 

φωτογραφική μηχανή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο γεγονός ότι όλα τα παιδιά καταφέρανε να 

φωτογραφίσουν κάτι με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, το 88% των παιδιών που έχουν 

χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή, δεν συνάντησε κάποια δυσκολία κατά την αλληλεπίδραση όταν οι 

διαδικασίες λήψης μίας φωτογραφίας ήταν αυτόματες, ενώ το υπόλοιπο 12% αρχικά συνάντησε κάποιες 

δυσκολίες αλλά γρήγορα τις ξεπέρασε και ολοκλήρωσε την διαδικασία λήψης επιτυχώς. Αντιθέτως, μόνο 

το 8% κατάφερε να τραβήξει επιτυχώς μία φωτογραφία χωρίς να είναι αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες. 

Παράλληλα, το 60% των παιδιών δυσκολεύτηκε κατά την αλληλεπίδραση και εν τέλει δεν τα κατάφερε και 

διέκοψε την διάδραση με το προϊόν (εικόνα 46). 
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Αξίζει να σημειωθεί πώς το 8% των παιδιών που δεν έχουν αλληλεπιδράσει χειροκίνητα με την ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιήσανε, είτε δεν γνωρίζαν πως η φωτογραφική μηχανή τους έδινε αυτή 

την δυνατότητα, είτε όντως δεν την έδινε (στην περίπτωση όπου ήταν ενσωματωμένη σε κινητό τηλέφωνο ή 

σε κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή). 

Όσον αφορά τους τρόπους διαχείρισης των φωτογραφικών αποτελεσμάτων, η πλειοψηφία των παιδιών 

(43.2%) απάντησε πως τις μεταφέρανε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούν, ενώ το 16.2% τις 

εκτύπωσε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο γεγονός ότι η μία από τις πιθανές απαντήσεις ήταν ότι τις 

διαχειριστήκανε με κάποιον διαφορετικό -από τους προτεινόμενους- τρόπο. Όλα τα παιδιά που έδωσαν την 

συγκεκριμένη απάντηση, είπαν πως στην συνέχεια της ανέβασαν (upload) στο διαδίκτυο ώστε να τις δείξουν 
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εικόνα 47, διαχείριση φωτογραφικών αποτελεσμάτων

εικόνα 48, αναγνώριση φωτογραφικών μηχανών εξ’όψεως

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στον τρόπο διαχείρισης τον φωτογραφιών που τραβήξανε τα παιδιά, φαίνεται 

πως η πλειοψηφία των παιδιών γνωρίζει και χρησιμοποιεί την άμεση συμβατότητα που προσφέρουν οι ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Έχουν αφομοιώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα που 

αφορούν τους τρόπους που μπορούν να συνδεθούν οι ηλεκτρονικές συσκευές μεταξύ τους, και μάλιστα 

κάποια από τα ερωτηθέντα παιδιά έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στο 

διαδίκτυο και να τις μοιραστούν με τους φίλους τους.  

Στην συνέχεια, στην ερώτηση για το αν μπορούν να διαχωρίσουν μία φωτογραφική μηχανή από το σχήμα 

της, τα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Στα παιδιά παρουσιάστηκαν 

τρεις διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές διαφορετικού σχήματος και χαρακτηριστικών (φακός, σκόπευτρο 

και κουμπιά ρύθμισης επιπρόσθετων λειτουργιών) και τους ζητήθηκε να απαντήσουν πόσο τους θυμίζει 

φωτογραφική μηχανή το καθένα από αυτά, χρησιμοποιώντας μία κλίμακα “καθόλου-λίγο-πολύ”. 
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Το πρώτο προϊόν που παρουσιάστηκε δεν φέρει κανένα γνώριμο (οικείο) χαρακτηριστικό φωτογραφικής 

στους φίλους τους (εικόνα 47). 
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μηχανής, πέρα από το σκόπευτρο όπου είναι απλά μία τρύπα στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής. 

Παράλληλα, το σχήμα του είναι εντελώς διαφορετικό από τις φωτογραφικές μηχανές που κυκλοφορούν 

μαζικά στην αγορά και έχει συνηθίσει στην όψη το σύνολο των καταναλωτών. Η πλειοψηφία των παιδιών 

(69.2%) απαντήσανε πως δεν τους θυμίζει καθόλου φωτογραφική μηχανή, ενώ τα υπόλοιπα τους την θυμίζει 

λίγο. Το δεύτερο προϊόν που παρουσιάστηκε έφερε ως βασικό χαρακτηριστικό φωτογραφικής μηχανής τον 

φακό και τα κουμπιά ρύθμισης των επιμέρους δυνατών λειτουργιών. Το σχήμα του ήταν εντελώς διαφορετικό 

από τις φωτογραφικές μηχανές που κυκλοφορούν μαζικά στην αγορά. Παρόλα αυτά, τα παιδιά αναγνώρισαν 

τα οικεία χαρακτηριστικά που έφερε το προϊόν, και η πλειοψηφία απάντησε πως τους θυμίζει λίγο ή πολύ 

φωτογραφική μηχανή. Το τρίτο προϊόν που παρουσιάστηκε έφερε τα περισσότερα χαρακτηριστικά μίας 

φωτογραφικής μηχανής και το σχήμα του ήταν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, όπως και σχεδόν όλες οι 

φωτογραφικές μηχανές (αναλογικές και ψηφιακές). Όλα τα παιδιά το αναγνώρισαν ως οικείο αντικείμενο και 

το συσχέτισαν με φωτογραφική μηχανή περισσότερο από τα άλλα δυο προϊόντα. Χαρακτηριστικό αυτού είναι 

πως η πλειοψηφία (65.4%) αναγνωρίστηκε το παρουσιαζόμενο προϊόν ως φωτογραφική μηχανή, ενώ κανένα 

παιδί δεν απάντησε ότι δεν του θυμίζει καθόλου. 

Βάσει των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί πως τα παιδιά έχουν συνηθίσει στην όψη τις 

φωτογραφικές μηχανές που εμφανίζονται μαζικά στην αγορά, αλλά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά που μπορεί 

να φέρουν. Καθώς το σύνολο των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που ενδιαφέρουν την συγκεκριμένη 

εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των compact και hybrid cameras, παρατηρείται πως ο όγκος και 

οι διαστάσεις των συγκεκριμένων μηχανών χαρακτηρίζονται από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (συνολικός 

πίνακας με τις ακριβείς διαστάσεις παρουσιάζεται στο παράρτημα της εργασίας). Όπως παρατηρήθηκε στην 

προαναφερόμενη έρευνα, ο όγκος και οι διαστάσεις αυτές είναι οικείες (γνώριμες) εξ’ όψεως από τα παιδιά και 

το γεγονός αυτό μπορεί να τα εντάξει στο στάδιο της αφομοίωσης (assimilation). Τα παιδιά λοιπόν, γνωρίζουν 

εξαρχής ότι πρόκειται να αλληλεπιδράσουν με μία φωτογραφική μηχανή και το στάδιο της προσαρμογής 

(accomodation) με το νέο προϊόν παραλείπεται. Αν αντιθέτως ερχόντουσαν με επαφή με μία φωτογραφική 

μηχανή που δεν τους είναι οικεία εξ’όψεως θα έπρεπε πρώτα να κατανοήσουν την ακριβή ταυτότητα του 

προϊόντος και εν συνεχεία να αφομοιώσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. 

Στην συνέχεια του ερωτηματολογίου εξετάστηκε το κατά πόσο κάποια χρωματικά φίλτρα που μπορούν να 

προστεθούν πριν ή μετά την σύλληψη μίας φωτογραφίας, δημιουργούν διασκεδαστικό και ευχάριστο ύφος στα 

φωτογραφικά αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν στα παιδιά τρία διαφορετικά ζεύγη φωτογραφιών με ακριβώς 

το ίδιο φωτογραφιζόμενο τοπίο. Αν και όλες οι φωτογραφίες ήταν ίδιες, χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά 

φίλτρα ώστε στο πρώτο ζεύγος να παρουσιαστούν δύο φωτογραφίες εκ των οποίων η μία ήταν έγχρωμη και 

η άλλη ασπρόμαυρη, στο δεύτερο ζεύγος η μία έγχρωμη και η άλλη με κόκκινο φίλτρο και στο τρίτο η μία 

ήταν έγχρωμη και η άλλη με πράσινο φίλτρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξέτασης, 

το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων παιδιών (92.3%) απάντησε πως του φαίνεται πιο διασκεδαστική η 

έγχρωμη από την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στα υπόλοιπα δύο ζεύγη 

παρουσιαζόμενων φωτογραφιών, όπου τα παιδιά βρήκαν πιο διασκεδαστικές και ευχάριστες τις φωτογραφίες 

με το κόκκινο και το πράσινο φίλτρο (53.9% και 65.3%, αντίστοιχα). 

Παράλληλα με την προσθήκη των χρωματικών φίλτρων, εξετάσθηκε και το κατά πόσο ένας ευρυγώνιος 

φακός (170 μοιρών-fisheye), δημιουργεί ευχάριστο και διασκεδαστικό ύφος στα φωτογραφικά αποτελέσματα. 

Παρουσιάστηκαν πάλι δύο φωτογραφίες ίδιου ακριβώς θέματος, όπου η μία ήταν τραβηγμένη με αμφίκυρτο 

φακό (43 μοίρες) και η άλλη με ευρυγώνιο. Η πλειοψηφία των παιδιών (61.3%), βρήκε πιο διασκεδαστική και 

ευχάριστη την φωτογραφία με τον κοινό φακό και το υπόλοιπο 38.4% βρήκε την ευρυγώνια λήψη. 

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαντήσεις, φαίνεται πως δημιουργείται ένα πιο διασκεδαστικό ύφος 

χρησιμοποιώντας χρωματικά φίλτρα πριν ή μετά την σύλληψη μίας φωτογραφίας, ενώ αντιθέτως οι ευρυγώνιες 

λήψεις μίας φωτογραφίας δεν επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα. 
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Στο τελευταίο στάδιο του ερωτηματολογίου μελετήθηκε ποιες δραστηριότητες αλλά και ποιες 

τοποθεσίες είναι πιο ενδιαφέρουσες στα παιδιά για πιθανή μελλοντική φωτογράφιση. Οι πιθανές απαντήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν όσον αφορά τις πιθανές και προτεινόμενες απαντήσεις, κατηγοριοποιήθηκαν βάσει του αν 

πρόκειται για εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, και βάσει της χρονικής περιόδου λήψης. Δηλαδή, αν η τοποθεσία 

αυτή εντάσσεται στην καθημερινότητα των παιδιών ή αν είναι μία τοποθεσία που επισκέπτονται κάποιες φορές 

μέσα στον χρόνο και επιθυμούν την πιθανή φωτογράφιση της για αναμνηστικούς λόγους. Η πλειοψηφία των 

παιδιών (57%) απάντησε πως η τοποθεσία που δεν βλέπουν συχνά είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα για πιθανή 

φωτογράφιση, ενώ αντιθέτως κανένα παιδί δεν απάντησε κάποια καθημερινή τοποθεσία όπως το σπίτι τους ή 

την γειτονιά τους (εικόνα 49).  

Τοποθεσίες στην φύση όπου επισκέπτομαι κάποιες 

φορές μέσα στον χρόνο

Τους φίλους μου σε κάποια έξοδο

Περιοχές μέσα στην πόλη όπου δεν επισκέπτομαι συχνά

Την γειτονιά μου

Το σπίτι μου

Άλλο

εικόνα 49, πιθανές τοποθεσίες φωτογράφισης

Όπως παρατηρείται στην παραπάνω εικόνα, οι εξωτερικοί χώροι είναι οι πιο δημοφιλείς σε μία πιθανή 

φωτογράφιση, ειδικά στην περίπτωση όπου οι τοποθεσίες αυτές δεν εντάσσονται στην καθημερινότητα 

των παιδιών. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στο γεγονός ότι τα παιδιά θέλουν να 

φωτογραφίζουν τους φίλους όταν βρίσκονται σε κάποια έξοδο από το σπίτι τους ή τις καθημερινές τους 

ενέργειες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα παιδιά που έδωσαν διαφορετική απάντηση από τις προτεινόμενες, 

απάντησαν κάποιον εξωτερικό χώρο (ζωολογικό κήπο και πάρκο). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που είναι πιο ενδιαφέρουσες για πιθανή φωτογράφιση, πραγματοποιήθηκε 

μία κατηγοριοποίηση σε αυτές που αποτελούν τις ασχολίες τους κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, και σε 

αυτές που εντάσσονται στην καθημερινότητα των παιδιών όπως τους εξωσχολικούς και τους ενδοσχολικούς 

αθλητικούς αγώνες.  Η πλειοψηφία των παιδιών (31.1%) απάντησε πως η πιο ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

είναι ένας σχολικός αθλητικός αγώνας (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λπ.) και στις υπόλοιπες πιθανές 

απαντήσεις σχεδόν ίσος αριθμός παιδιών (εικόνα 50). 
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Εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες
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εικόνα 50, πιθανές δραστηριότητες φωτογράφισης

Σύμφωνα με τις παραπάνω απαντήσεις τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέρον για πιθανή φωτογράφιση το 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους, είτε αυτές πραγματοποιούνται καθημερινώς είτε κάποιες φορές μέσα στην 

εβδομάδα. Παράλληλα, δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά στις μεταξύ των δραστηριοτήτων που 

έχουν άμεση σχέση με το σχολείο τους, και σε αυτές που είναι εξωσχολικές καθώς ο αριθμός των παιδιών 

που έδωσε τις αντίστοιχες απαντήσεις είναι σχεδόν ίδιος. 
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3.8 Συμπεράσματα

Όπως αναφέρθηκε στον αρχικό προσδιορισμό του αναπτυσσόμενου έργου, ο χρήστης του αντικειμένου 

θα είναι παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους. Ως βασικός στόχος είναι οι χρήστες να κατανοούν τις βασικές 

διαδικασίες λήψης μίας φωτογραφίας ενώ χρησιμοποιούν το προϊόν στον ελεύθερό τους χρόνο. Βάσει της 

βιβλιογραφικής μελέτης, κατά την ανάπτυξη των παιδιών υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά στάδια όπου 

προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η κατηγοριοποίηση αυτή πραγματοποιείται βάσει της ηλικίας 

των παιδιών και προσδιορίζει το υπόβαθρο τους όσον αφορά τις γνώσεις τους και το πώς αντιλαμβάνονται το 

περιβάλλον γύρω τους.  

Στο κεφάλαιο 3.5 κατέληξα πως αν και η ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής φωτογραφικής μηχανής θα είχε 

μεγάλο ενδιαφέρον σε κάθε ηλικιακό εύρος, το βέλτιστο -βάσει του συνόλου των αρχικών στόχων- είναι 

αυτό όπου τα παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 8-14 ετών (3ο - 4ο ηλικιακό εύρος). Αρχικά, όταν τα 

παιδιά είναι 8-12 χρονών, αρχίζουν να αλληλεπιδρούν με πολύπλοκα προϊόντα με υψηλές απαιτήσεις από 

πλευράς τεχνογνωσίας. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και από ενήλικες με όμοιες δυσκολίες κατά την αλληλεπίδραση. Παράλληλα, το γνωσιακό τους υπόβαθρο 

αναπτύσσεται ραγδαία καθώς αναφερόμαστε στην περίοδο όπου τα παιδιά εξελίσσουν τις γνώσεις και 

τα ενδιαφέροντά τους, πάντα σε σχέση με τις επιρροές που δέχονται από το περιβάλλον τους. Βασικό 

χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη χρήση όλων των προϊόντων που απευθύνονται σε 

αυτές τις ηλικίες καθώς τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να λαμβάνουν πλήρως τεκμηριωμένες αποφάσεις 

για τις δράσεις τους. Παράλληλα, όταν βρίσκονται μεταξύ 13-18 χρονών, βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής 

απομάκρυνσης από το στενό τους περιβάλλον. Τα παιδιά αρχίζουν να προσδιορίζουν και να αναπτύσσουν το 

ίδιο τους το περιβάλλον βάσει των γενικότερων τους δράσεων αλλά και των προσωπικών τους επιθυμιών. 

Η αλληλεπίδραση με τα τεχνολογικά προϊόντα είναι πλέον μεγάλη καθώς οι γνώσεις, οι εμπειρίες, και τα 

γενικότερα ερεθίσματα που έχουν δεχτεί από το περιβάλλον τους, έχουν αναπτύξει τη νοημοσύνη τους στο 

αντίστοιχο επιθυμητό επίπεδο. Παράλληλα όμως, κατά το στάδιο της εφηβείας (άνω των 14 ετών) τα παιδιά 

έχουν την τάση να μην επιζητούν προϊόντα για παιδιά, αλλά αυτά των ενηλίκων καθώς πιστεύουν πως το 

γνωσιακό τους υπόβαθρο έχει φτάσει στο αντίστοιχο σημείο. Το γεγονός αυτό, καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη 

προϊόντων αποκλειστικά για έφηβους χρήστες, καθώς ο σχεδιαστής δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το Ποια 

χαρακτηριστικά θα προσελκύσουν επιτυχώς και νεότερους ηλικιακά χρήστες αλλά και άνω των 14 ετών. 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής φωτογραφικής μηχανής που θα προορίζεται για χρήστες 

μεταξύ 8-14 ετών πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπαρκτών αναγκών, πάντα σε ένα ασφαλές πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης, που θα αναπτύσσει την φαντασία και την δημιουργικότητα των νέων. Για να έχει το 

αναπτυσσόμενο έργο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού καθορίζεται βάσει των 

αναπτυξιακών θεωριών, και πιο συγκεκριμένα με το τρόπο που τα ερεθίσματα από το περιβάλλον μπορούν 

να μεταφραστούν σε γνώση. Αρχικά αυτή η “μετάφραση” είχε αναλυθεί από τις  παραδοσιακές (αναπτυξιακές) 

θεωρίες όπου ήταν βασισμένες στις απόψεις του Δαρβίνου, με την έναρξη όμως του 20ου αιώνα οι επιστήμες 

εξελίχθηκαν -ιδιαίτερα η ψυχολογία- και έτσι έχουν προκύψει νέες απόψεις και σχολές. Σήμερα έχουν 

επικρατήσει τρεις βασικές θεωρίες όπου καθορίζουν την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών: η ψυχανάλυση, ο 

μπιχεβιορισμός, και η γνωστική θεωρία. Πλέον, οι σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες δεν συσχετίζονται άμεσα 

με την έννοια του παιχνιδιού, αλλά επηρέασαν τις αντιλήψεις σχετικά με το παιχνίδι.

Βάσει του ερευνητή Erickson, τα ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί από το περιβάλλον του, αλλά και ο 

τρόπος που αλληλεπιδρά με αυτά, καθορίζει την ανάπτυξή του (κεφ. 3.3.1.2). Έτσι, η αλληλεπίδραση αυτή 

εξελίσσεται σε 3 διαφορετικές φάσεις αναλόγως την ηλικία των παιδιών. Στην συγκεκριμένη εργασία μας 

αφορά η “μακροκοσμική” φάση όπου περιλαμβάνει την αρχική ρεαλιστική εξερεύνηση του κόσμου βάσει 

του γνωσιακού υπόβαθρου των παιδιών. Πλέον τα παιδιά έχουν μεταβεί από τον φανταστικό κόσμο σε έναν 
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πιο ρεαλιστικό όπου συνεχώς ανατροφοδοτείται από τα ερεθίσματα που υπάρχουν στο περιβάλλον. Τα παιδιά 

εξελίσσουν τις δραστηριότητες τους με σκοπό να αφομοιώσουν όσον το δυνατό περισσότερα ερεθίσματα, 

απαραίτητα κατά την ενηλικίωσή τους. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με τα αντικείμενα/προϊόντα όπου 

προορίζονται για παιδιά, όπου σύμφωνα με τον D.Winikott ονομάζονται μεταβατικά, καθώς με την χρήση 

τους, τα παιδιά εξερευνούν το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να μεταβούν στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο. 

Έτσι, η ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής για παιδιά, μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως μεταβατικό προϊόν 

καθώς με τις λειτουργίες που θα προσφέρει, τα παιδιά θα διευρύνουν τα ερεθίσματα που δέχονται από το 

περιβάλλον τους και εν τέλει θα τα μεταφράζουν σε γνώση. Παράλληλα, καθώς η φωτογραφία ανέκαθεν 

αποτελούσε σημαντικό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, θα αναπτύσσουν την δημιουργικότητά αλλά και την 

φαντασία τους ανακαλύπτοντας τον κόσμο γύρω τους. 

Βασικό στοιχείο λοιπόν, είναι η συλλογή των τρόπων όπου τα ερεθίσματα μπορούν να μεταφραστούν 

σε γνώση, ώστε εν συνεχεία να ορίσουν τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του έργου προς ανάπτυξη. Βάσει της 

θεωρίας του Μπιχεβιορισμού, κατά την αρχική αλληλεπίδραση ενός παιδιού με ένα πρωτόγνωρο προϊόν 

μπορεί να επιτευχθεί μάθηση μόνο όταν υπάρχει συνειδητοποιημένη αντίδραση από την πλευρά του χρήστη. 

Όταν αντιθέτως η αντίδραση του χρήστη είναι τυχαία, δεν μπορεί να επιτευχθεί μάθηση και δεν δίνονται τα 

απαραίτητα κίνητρα στον χρήστη για περαιτέρω ενασχόληση. Έτσι, είναι απαραίτητο η φωτογραφική μηχανή  

να εμπεριέχει στοιχεία που θα παροτρύνουν τον χρήστη για περαιτέρω ενασχόληση, και κατ’ επέκταση 

μέσω της αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία αυτά να επιτυγχάνεται η μάθηση. Βασικό επιπρόσθετο στοιχείο 

είναι ότι η κατανόηση ενός νέου ερεθίσματος επιτυγχάνεται πιο εύκολα αν υπάρχει επιβεβαίωση κατά την 

ολοκλήρωση της αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, η προσπάθεια του χρήστη να αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα, 

όπου στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό, ο χρήστης επιβεβαιώνεται και επιζητά περαιτέρω 

ενασχόληση. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο χρήστης δεν επιβεβαιώνεται για τις αντιδράσεις του με 

το αντικείμενο, το ενδιαφέρον του συνεχώς μειώνεται και εν τέλει δεν υπάρχει επιθυμία για οποιαδήποτε 

ενασχόληση. Σύμφωνα με τον M.Wertheimer, ο βέλτιστος τρόπος για την προβολή των στοιχείων προς 

μάθηση, είναι η σχηματοποίησή τους σε επιμέρους σύνολα (Gestalten) διότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να 

κατανοήσει πιο εύκολα και άμεσα τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει όταν αυτές είναι κατηγοριοποιημένες 

και παρουσιασμένες αντίστοιχα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Piaget, η ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίδραση στο σύνολο των 

ερεθισμάτων που δέχεται, βρίσκεται μεταξύ της αφομοίωσης (assimilation) και της προσαρμογής (accomo-

dation) του συνόλου των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά, η αφομοίωση πραγματοποιείται όταν 

υπάρχει αλληλεπίδραση με ένα οικείο αντικείμενο με κάποιον δεδομένο τρόπο σκέψης, ενώ η προσαρμογή 

αναφέρεται στην αλληλεπίδραση με ένα νέο και πρωτόγνωρο αντικείμενο χωρίς καμία προηγούμενη 

αλληλεπίδραση. Έτσι, μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί πως η φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη μπορεί να 

οδηγήσει τον χρήστη είτε από το στάδιο της προσαρμογής στο στάδιο της αφομοίωσης, είτε κατευθείαν στην 

αφομοίωση (αν υπάρχει προηγούμενη ενασχόληση).

Βασικά επιπρόσθετα στοιχεία είναι τα κοινωνικό-πολιτισμικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά 

την διαδικασία απόκτησης μίας γνώσης. Σύμφωνα με τον L.Vygotsky, η ανάπτυξη του ανθρώπινου νου είναι 

μία διαδικασία που αναπόφευκτα συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία. Για να αφομοιωθεί 

ένα ερέθισμα από το περιβάλλον είναι απαραίτητο το διαμεσολαβητικό εργαλείο να μπορεί να γίνει 

αντιληπτό και κατανοητό από τον χρήστη του αντικειμένου. Σημαντικό τέτοιο εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί η 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα, καθώς αν το αντικείμενο “επικοινωνεί” με τον χρήστη χρησιμοποιώντας σήματα 

που είναι του είναι εντελώς άγνωστα, δεν θα μπορέσει καν να αλληλεπιδράσει με το αντικείμενο.

Κατά τον σχεδιασμό ενός αντικειμένου για νέους ηλικιακά χρήστες, πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η Ζώνη 

Επικείμενης Ανάπτυξης (κεφ. 3.3.3.4). Σύμφωνα με την αναπτυξιακή θεωρία του Vygotsky, κάθε νέος χρήστης 

μπορεί να πετύχει την αφομοίωση μίας γνώσης ανάλογα με το ήδη υπάρχον γνωσιακό του υπόβαθρο, και 
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χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια εξωτερική βοήθεια. Αντιθέτως όμως, έχοντας την δυνατότητα να πάρει 

βοήθεια από το ίδιο το προϊόν (μέσω της Ζ.Ε.Α.), μπορεί να αφομοιώσει ένα ερέθισμα με πιο εύκολο τρόπο 

και εν συνεχεία να πραγματοποιείται επιβεβαίωση της πράξης του. Όπως έχει αναφερθεί η βοήθεια αυτή 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε υποσύνολα, αλλά και με την Ζ.Ε.Α. όπου τα προσδιορίζει σε αυτά που πρέπει 

να προβληθούν περισσότερο ή λιγότερο. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να δέχεται συνεχώς ερεθίσματα από το ίδιο 

το προϊόν αναλόγως τις γνώσεις που ήδη έχει αφομοιώσει και αυτές που πρόκειται να αφομοιώσει. 

3.9 Σχεδιαστικές Παράμετροι

Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής μελέτης, προέκυψαν κάποιες σχεδιαστικές παράμετροι που αφορούν 

την διαδικασία αλληλεπίδρασης των χρηστών με ένα προϊόν, αλλά και με το γενικότερο περιβάλλον. 

Παράλληλα, οι παράμετροιπροσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών σε σχέση με το γνωσιακό τους 

υπόβαθρο, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν για την επιτυχή αλληλεπίδραση με ένα τεχνολογικό προϊόν, 

σε σχέση με το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το σημείο της δ.ε. κρίνεται χρήσιμη η συλλογή και η 

καταγραφή των παραμέτρων αυτών, ώστε στο τελικό ερευνητικό στάδιο, το σύνολο τους να προσδιορίσει τις 

σχεδιαστικές προδιαγραφές του έργου προς ανάπτυξη. 

Στο αρχικό στάδιο συλλογής και καταγραφής των σχεδιαστικών παραμέτρων, πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν τα βασικά χαρακτηριστικά των χρηστών, και η διαδικασία που αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται και 

αφομοιώνουν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Όπως έχει αναφερθεί, το σύνολο των ερεθισμάτων αυτών, 

οδηγεί στην μάθηση και την εξοικείωση με ένα προϊόν. Καθώς ως βασικός στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν 

να αφομοιώσουν τις βασικές διαδικασίες λήψης μίας φωτογραφίας, οι προαναφερόμενες σχεδιαστικές 

παράμετροι είναι πρωτεύουσας σημασίας (άμεσες). Στην συνέχεια, συγκεντρώνονται οι υπόλοιπες παράμετροι 

(έμμεσες) που αφορούν την συμβολή του ευρύτερου περιβάλλοντος στην σχεδιαστική διαδικασία, αλλά 

και τα γενικότερα χαρακτηριστικά των χρηστών πάντα σε σχέση με το πλαίσιο που αφορά την συγκεκριμένη 

εργασία. 

3.9.1 Άμεσες Σχεδιαστικές Παράμετροι

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, βασικό χαρακτηριστικό των χρηστών είναι η συσσωρευμένη ενέργεια 

που διαθέτουν. Ως φυσικό επακόλουθο αυτού, είναι η συνεχής κίνηση των παιδιών αλλά και η αναζήτηση για 

περισσότερες δραστηριότητες με σκοπό να καταναλώσουν την ενέργεια αυτή. Καθώς οι νέοι αλληλεπιδρούν 

καθημερινώς με διάφορες δραστηριότητες, έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώνονται για τις ενέργειες τους ώστε να 

τις εξελίσσουν με αμείωτο ενδιαφέρον. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου μία δραστηριότητα δεν τους προσφέρει 

την ικανοποίηση που επιζητούν, το ενδιαφέρον τους συνεχώς θα μειώνεται μέχρι το σημείο που δεν θα 

τους ελκύει κανένα ερέθισμα, και η δραστηριότητα θα αντικατασταθεί με μία άλλη. Παράλληλα, ακόμα ένα 

βασικό στοιχείο είναι η ανάγκη των νέων να διαφοροποιούν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν με σκοπό να  

προβάλλουν την προσωπικότητά τους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πιο έντονα στο 4ο εύρος ηλικιών 

(13+) όπου τα παιδιά αλληλεπιδρούν κυρίως με προϊόντα που τα θεωρούν δικά τους (κινητά τηλέφωνα, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.α.). Σημαντικό επιπρόσθετο στοιχείο είναι η επιθυμία των νέων να μιμούνται 

καταστάσεις και εικόνες που έχουν προσέξει στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Έτσι, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά 

να αλληλεπιδρούν με ένα προϊόν γνωρίζοντας βασικά χαρακτηριστικά του που τα έχουν δει στο περιβάλλον 

τους και την δεδομένη στιγμή προσπαθούν να τα αναπαράγουν. Το σύνολο των ερεθισμάτων που δέχονται 

από το περιβάλλον, σε σχέση με αυτά που προβάλλονται από το ίδιο το προϊόν, καθορίζουν την μάθηση 

και την εξοικείωση με μία πρωτόγνωρη δραστηριότητα. Μάλιστα, όπως έχει αναφερθεί, τα ερεθίσματα που 

δέχεται ένα παιδί από το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να ισορροπούν σε σχέση με 
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Βασικό επιπρόσθετο στοιχείο είναι τα χαρακτηριστικά των χρηστών όπου όπως έχει αναφερθεί, τα παιδιά 

στο ηλικιακό εύρος που αφορά την συγκεκριμένη δ.ε., έχουν μεταβεί από τον φανταστικό κόσμο σε έναν πιο 

ρεαλιστικό όπου επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τεχνολογικά προϊόντα όπως μία φωτογραφική μηχανή. Το 

γεγονός αυτό στηρίζεται στο ότι τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν πολύπλοκες διαδικασίες και λειτουργίες, 

ειδικά στην περίπτωση που αυτές εσωκλείονται σε μία δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει. Τέλος, η εξάρτηση 

τους με το στενό τους περιβάλλον ολοένα και μειώνεται, και πλέον επιζητούν την δημιουργία του δικού τους 

κύκλου, βάσει των δικών τους κριτηρίων. Η αρχή της ανεξαρτητοποίησης μπορεί να συμβάλλει στο έργο προς 

ανάπτυξη, καθώς μέσω της φωτογραφίας τα παιδιά θα είναι σε θέση να διευρύνουν την φαντασία και την 

δημιουργικότητά τους, αφομοιώνοντας ερεθίσματα εκτός του -μέχρι τότε- στενού τους περιβάλλοντος.

 
3.9.2 Έμμεσες Σχεδιαστικές Παράμετροι

Έκτος από τις βασικές σχεδιαστικές παραμέτρους, έχουν προκύψει και άλλες όπου αφορούν την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το προϊόν και το ευρύτερο περιβάλλον, και πως το σύνολο των ερεθισμάτων 

που δέχεται μπορεί να αφομοιωθεί σε γνώση. Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης προκύπτει πως το έργο 

προς ανάπτυξη πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο (περιβάλλον) ώστε ο νέος ηλικιακά χρήστης να 

πίνακας 6, άμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

τις γνώσεις που αποκτούν από τις δραστηριότητες αυτές (κεφ. 3.3.2). Παράλληλα, ο βέλτιστος τρόπος για να 

παρουσιαστούν τα ερεθίσματα από ένα νέο προϊόν είναι η σχηματοποίησή τους σε υποσύνολα (gestalten), 

καθώς έτσι ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει περισσότερα, τα οποία τα επεξεργάζεται και τα αφομοιώνει πιο 

άμεσα και αποτελεσματικά. Καθώς, το γνωσιακό υπόβαθρό των παιδιών στο ηλικιακό εύρος που αφορά την 

συγκεκριμένη δ.ε. είναι αρκετά ανεπτυγμένο, είναι σε θέση να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ένα πλήθος 

διαφορετικών ερεθισμάτων και εν συνεχεία να αλληλεπιδράσουν με αυτά. Το σύνολο των σχεδιαστικών 

παραμέτρων με πρωτεύουσα σημασία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 6.
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μπορέσει να αλληλεπιδράσει επιτυχώς με το νέο προϊόν. Κατά αυτόν τον τρόπο, η φωτογραφική μηχανή 

δεν θα του είναι άγνωστη και τα χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει από το πρώτο ερευνητικό μέρος της 

εργασίας θα μπορέσουν να αφομοιωθούν. Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί πως ο χαρακτήρας ενός παιδιού 

διαμορφώνεται από το σύνολο των στοιχείων που αντιμετωπίζει στο ευρύτερο περιβάλλον του, και όχι μόνο 

από μία δραστηριότητα. Η φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη πρόκειται να ενταχθεί στο σύνολο των 

καθημερινών του δραστηριοτήτων, και η διάδραση μεταξύ χρήστη-προϊόντος-περιβάλλοντος θα καθορίσει 

την επιτυχία των αρχικών στόχων (εικόνα 50).

εικόνα 50, χρήστης-προϊόν-περιβάλλον

Όπως έχει αναφερθεί ο χρήστης μπορεί να επηρεάσει το προϊόν προβάλλοντας τα προσωπικά του 

χαρακτηριστικά ώστε να διαφοροποιήσει το προϊόν του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο σχεδιαστής πρέπει να λάβει 

υπόψη αυτήν την επιθυμία και να δώσει την δυνατότητα στους νέους ηλικιακά χρήστες να τροποποιήσουν το 

προϊόν βάσει των δικών τους κριτηρίων. Επίσης, πέρα από την βιβλιογραφική έρευνα, ο σχεδιαστής μπορεί να 

πάρει πληροφορίες από τους χρήστες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος βάσει των 4 σχεδιαστικών 

ρόλων (user/tester/informant/design partner, κεφ. 3.6). 

Παράλληλα, όταν ο χρήστης αλληλεπιδράμε το προϊόν, συνεχώς του προβάλλονται ερεθίσματα και νέα 

στοιχεία με σκοπό να τα αφομοιώσει. Η επιτυχής αφομοίωση εξαρτάται από το πλήθος των επαναλήψεων 

που πραγματοποιεί ο χρήστης, δηλαδή όταν επαναλαμβάνει συνεχώς την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι 

σίγουρο ότι θα εξοικειωθεί με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Όπως έχει αναφερθεί, οι νέοι ηλικιακά χρήστες 



82

τείνουν να επαναλαμβάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες λόγω της συσσωρευμένης υπερβολικής 

έντασης (κεφ. 3.3.1.1), παράλληλα όμως, αν δεν επιβεβαιωθούν για τις σωστές ενέργειες που πραγματοποιούν, 

το ενδιαφέρον τους για την συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεχώς μειώνεται. Οι σχεδιαστές λοιπόν, πρέπει να 

εξετάσουν τους τρόπους που το προϊόν μπορεί να επιβεβαιώσει τις επιτυχημένες ενέργειες, και παράλληλα να 

ενθαρρύνει τον χρήστη για περαιτέρω ενασχόληση. 

Παράλληλα και η σημασία του ευρύτερου πλαισίου (περιβάλλον) που εντάσσεται το νέο προϊόν παίζει 

σημαντικό ρόλο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι την πρώτη αλληλεπίδραση του χρήστη με το νέο 

προϊόν, ο χαρακτήρας του έχει διαμορφωθεί από το μέχρι τότε περιβάλλον του. Αν δεν έχει δεχτεί τα κατάλληλα 

ερεθίσματα που απαιτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να μην καταφέρει να αλληλεπιδράσει μαζί 

της. Ο σχεδιαστής λοιπόν, πρέπει να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στον χρήστη ώστε το νέο προϊόν είτε 

να αφομοιωθεί είτε να προσαρμοστεί στο σύνολο των καθημερινών του δραστηριοτήτων (κεφ. 3.3.3). 

Έτσι, μπορεί να ισχυρισθεί πως το περιβάλλον τροφοδοτεί τον χρήστη με τα απαιτούμενα εργαλεία ώστε 

να αλληλεπιδράσει με την νέα δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος αυτού, είναι η 

γλώσσα που επικοινωνεί το προϊόν με τον χρήστη, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να διαβάσει τις 

επεξηγήσεις (ή κατευθύνσεις) που προσδιορίζονται από τον σχεδιαστή δεν θα μπορέσει να αλληλεπιδράσει 

επιτυχώς με το νέο προϊόν και οι ενέργειες του θα είναι τυχαίες. Προφανώς, υπάρχουν πολλά κοινωνικό-

πολιτισμικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετασθούν από τον σχεδιαστή ώστε το προϊόν να μπορέσει να 

επικοινωνήσει με τον χρήστη του. 

Όπως είναι φυσικό λοιπόν, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ περιβάλλοντος-προϊόντος και κατ’επέκταση 

με τον χρήστη. Η μάθηση επιτυγχάνεται με την επιτυχή ένταξη του προϊόντος στο εκάστοτε πλαίσιο, 

αλλά και με την προδιαγεγραμμένη αλληλεπίδραση του χρήστη με τα δύο αυτά τμήματα (εικόνα 50). Το 

αναπτυσσόμενο έργο πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικό πλαίσιο, ώστε να φαίνεται οικείο στο σύνολο των 

παιδικών δραστηριοτήτων. 
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4. Διερεύνηση Αγοράς

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα του πλαισίου σχεδίασης είναι η διερεύνηση της αγοράς των φωτογραφικών 

μηχανών ώστε να μπορέσει να ενταχθεί η φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

από το σύνολο των φωτογραφικών μηχανών, αναλόγως τα βασικά χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά ποικίλλουν, τα βασικότερα όμως αφορούν κυρίως το κόστος της κάθε φωτογραφικής μηχανής, το 

απευθυνόμενο κοινό, την τεχνολογική πολυπλοκότητα, τα υλικά κατασκευής, τα φωτογραφικά αποτελέσματα 

που αποδίδουν και τις γενικότερες απαιτήσεις από πλευράς φωτογραφικών γνώσεων και εμπειριών.

Για την εύρεση των χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρεί η φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση 

(αρχικό brief), αρχικά αναλύεται η αγορά της φωτογραφικής μηχανής και το πως κατάφερε να επικρατήσει 

η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έναντι της αναλογικής. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι να αναφερθούν οι 

νέες κατευθύνσεις που δίνονται στον σχεδιασμό μιας φωτογραφικής μηχανής, αναλόγως πάντα με τις εκάστοτε 

απαιτήσεις.

Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης αγοράς είναι η εύρεση των βασικών σχεδιαστικών παραμέτρων 

(πάντα σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του καθορισμένου χρήστη), ώστε η φωτογραφική μηχανή 

που πρόκειται να σχεδιαστεί να εντάσσεται επιτυχώς σε ένα δομημένο τμήμα της αγοράς.  

4.1 Αγορά των φωτογραφικών μηχανών

Στη αγορά των φωτογραφικών μηχανών σήμερα υπάρχουν και οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές και 

οι ψηφιακές. Οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές κατασκευάζονται μαζικά τα τελευταία 100 χρόνια και είχαν 

καταφέρει να εδραιωθούν πλήρως στην αγορά κυρίως από 1970 μέχρι και το 2000. Αντιθέτως, οι ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές πρωτοεμφανίστηκαν στην αγορά το 1989 και μέχρι σήμερα υπάρχει ραγδαία εξέλιξη 

στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Αρχικά, οι μηχανές αυτές, δεν είχαν την προβλεπόμενη απήχηση 

στην αγορά καθώς δεν ήταν οικονομικά προσιτές και παράλληλα η περιορισμένη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών δεν επέτρεπε την άμεση διαχείριση των ψηφιακών φωτογραφιών. Έτσι, παράλληλα με την αρχική 

καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών άρχισε να αναπτύσσεται και η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

καθώς οι χρήστες και των δύο συσκευών μπορούσαν να διαχειριστούν πλήρως την ‘‘νέα’’ φωτογραφική 

μηχανή. Χρονικά, το 1995 όπου εδραιώθηκε στην αγορά το λειτουργικό σύστημα των windows (windows95), 

κατασκευάστηκε μαζικά και η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή από την Casio με σημαντική απήχηση 

στους τους καταναλωτές [1]. Η πιο σημαντική όμως επανάσταση μεταξύ των δύο ήρθε μετά και  την καθιέρωση 

του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων (εικόνα 51).

εικόνα 51, χρονοδιάγραμμα κατασκευής αναλογικών και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών [1]

[1] «Current Trends in Digital Cameras and Camera-Phones», Kimio Tatsuno, Information and Communications Research Unit - ch.      

2, Japan, Jan. 2006
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Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

διάφορων κατασκευαστικών εταιρειών ήταν μεγάλος. Εταιρείες όπως η ‘‘πρωτοπόρος’’ Casio και η HP, που 

δεν είχαν ασχοληθεί προηγουμένως με την ανάπτυξη φωτογραφικών μηχανών, κατασκεύασαν φωτογραφικές 

μηχανές ώστε να εδραιωθούν και αυτές στην νέα αναπτυσσόμενη αγορά. 

Αρχικά, ο βασικός στόχος όλων των εταιρειών ήταν κοινός, να αναπτύξουν πλήρως του αισθητήρες CCD 

(η λειτουργία τους αναπτύσσσεται πλήρως στο 2ο κεφάλαιο) ώστε να αυξηθεί το μέγεθος των εικονοστοιχείων 

τους (pixels) και κατ’ επέκταση η ποιότητα των φωτογραφιών για να μπορέσει να συγκριθεί με τις αντίστοιχες 

αναλογικές. Οι αισθητήρες βελτιώθηκαν πολύ γρήγορα από όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες ενώ παράλληλα 

εμφανίστηκε η ανάγκη να διαχωριστούν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε αυτές που θα εξυπηρετούν 

ερασιτέχνες φωτογράφους και τις αντίστοιχες για επαγγελματίες. Η ανάγκη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ένας 

ερασιτέχνης φωτογράφος καλύπτονταν με μια φωτογραφική μηχανή 5MP ενώ οι απαιτήσεις ενός επαγγελματία 

είναι υψηλότερες. Έτσι, περίπου το 2002 εμφανίστηκαν οι πρώτες ψηφιακές μονοοπτικές ρεφλέξ (SLR) ώστε να 

καλύψουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις [2].

Ο επόμενος κοινός στόχος ήταν η ποιότητα κατασκευής των φακών καθώς από την πλευρά των χρηστών 

υπήρχε η ανάγκη η ποιότητα των ψηφιακών μονοοπτικών ρεφλέξ (SLR) να είναι αντίστοιχη με των αναλογικών 

ρεφλέξ. Κατά πολλούς ερευνητές, σε αυτό το χρονικό σημείο οι Ιαπωνικές εταιρείες που ανέκαθεν ήταν 

εδραιωμένες στην αγορά των φωτογραφικών μηχανών όπως η Canon και η Nikon, είχαν ένα βασικό 

προβάδισμα ώστε να επικρατήσουν σε σχέση με τις υπόλοιπες [1]. 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες λοιπόν, εστίασαν τις τεχνολογικές εξελίξεις σε δυο βασικές κατευθύνσεις, 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των ερασιτεχνών και των επαγγελματιών φωτογράφων. Όπως είναι φυσικό, 

το γεγονός αυτό κατηγοριοποίησε τις φωτογραφικές μηχανές σε αυτές που είναι πιο προσιτές στον κάθε 

χρήστη, με περιορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα, και αυτές που κατασκευάζονταν ώστε να αποδίδουν τα 

βέλτιστα ποιοτικά αποτελέσματα με σκοπό να κερδίσουν την αγορά της επαγγελματικής φωτογραφίας. 

Ένα ακόμα βασικό προβάδισμα των Ιαπωνικών εταιρειών κατασκευής είναι η δυνατότητα που είχαν στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των ειδών των φακών, από τους φακούς που κατασκευάζονταν με πιο 

ευτελή υλικά όπως το πλαστικό αλλά απέδιδαν ικανοποιητικές φωτογραφίες, και  τους γυάλινους φακούς 

για τις βέλτιστες φωτογραφίες [3]. Η γενικότερη σφαιρική αντιμετώπιση της ψηφιακής φωτογραφίας από τις 

Ιαπωνικές κατασκευαστικές, οδήγησε την Ιαπωνική αγορά στην κορυφή μέχρι και σήμερα (το 2009, το 80% 

των συνολικών πωλήσεων των φωτογραφικών μηχανών αποδίδεται σε Ιαπωνικές κατασκευαστικές εταιρείες, 

όπως την Sony, την Nikon και την Canon) [4].

Καθώς οι ερασιτέχνες χρήστες συνεχώς αυξάνονται, η παραγωγή των compact φωτογραφικών μηχανών 

συνεχώς εξελίσσεται. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας ενδιάμεσης κατηγορίας, που θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των ερασιτεχνών φωτογράφων με περισσότερες απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό έφερε στην αγορά 

τις ‘‘hybrid cameras’’ (κεφ. 2.4), όπου ποιοτικά υπερτερούν από τις compact καθώς οι δυνατότητες που 

παρέχουν στον χρήστη είναι μεγαλύτερες, με καλύτερα φωτογραφικά αποτελέσματα. 

Στα επόμενα χρόνια, λόγω του πλήθους των απαιτήσεων από τους μέσους χρήστες, οδήγησε τις κάμερες 

Compact στην κορυφή των πωλήσεων ενώ τις αντίστοιχες των SLR σε συνεχή μείωση. Παράλληλα με την 

συνεχή εξέλιξη των Compact φωτογραφικών μηχανών, οι τεχνολογίες εξελίχθηκαν και σε άλλες ηλεκτρονικές 

συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που θεωρούσαν δεδομένη την 

[1] «Current Trends in Digital Cameras and Camera-Phones», Kimio Tatsuno, Information and Communications Research Unit - ch. 

2, Japan, Jan. 2006

[2] «The Digital Photography Market» - ch. 1 / Introduction, BCC Research, Wellesley, MA USA, 2008

[3] «Camera development story in Japan», Asahi Sensho, Asahi Shimbun Company, Japan

[4] «InfoTrends Releases North American Consumer Camera Forecast: 2010-2015», Infotrends, 2010
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χρήση και μιας φωτογραφικής μηχανής. Έτσι, δημιουργήθηκε μια υπο-κατηγορία στις compact, όπου βασική 

κατεύθυνση έχει να εξυπηρετεί τις ‘‘έμμεσες΄΄* ανάγκες των χρηστών της εκάστοτε ηλεκτρονικής συσκευής. 

Οι συγκεκριμένες φωτογραφικές μηχανές έχουν περιορισμένες δυνατότητες και απαιτήσεις τεχνογνωσίας 

καθώς βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης φωτογραφιών. Στην αγορά όμως, έχουν καταφέρει 

να είναι οι πιο διαδεδομένες καθώς με την χρήση τους στην πλειοψηφία των ηλεκτρονικών συσκευών η ψηφιακή 

φωτογραφία έγινε προσιτή σε περισσότερους χρήστες. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα (εικόνα 

52), η ανάπτυξη των απλοϊκών φωτογραφικών μηχανών συνεχώς αυξάνεται, έναντι των SLR που συνεχώς η 

ζήτησή τους μειώνεται. 

εικόνα 52, χρονοδιάγραμμα τάσης αγοράς ψηφιακών βασικών ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών [1]

Καθώς η ζήτηση των SLR φωτογραφικών μηχανών είναι πλέον περιορισμένη, το τελευταίο έτος (2009) 

οι κατασκευαστικές εταιρείες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη μιας φωτογραφικής μηχανής που θα φέρει 

τα ποιοτικά αποτελέσματα και τα βασικά χαρακτηριστικά των SLR, αλλά συγχρόνως να είναι προσιτή και 

σε ερασιτέχνες φωτογράφους. Η φωτογραφική μηχανή  θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα εναλλαγής των 

φωτογραφικών φακών (βασικό στοιχείο των SLR) αλλά συγχρόνως να εντάσσεται στην κατηγορία των hybrid 

cameras. Οι φωτογραφικές μηχανές που κατασκευάστηκαν γρήγορα βρήκαν την αναμενόμενη επιτυχία και 

έγιναν γνωστές ως Micro Four Thirds cameras. Τα βασικότερά τους γνωρίσματα είναι το μικρότερο μέγεθος 

σε σχέση με τις SLR, η δυνατότητα εναλλαγής των χρησιμοποιούμενων φακών, πιο εξελιγμένη τεχνολογία 

(σε σχέση με τις hybrid και compact) και η έλλειψη του καθρέφτη στο εσωτερικό τμήμα της φωτογραφικής 

μηχανής (άμεση προβολή του φωτογραφιζόμενου ειδώλου από το σκόπευτρο, ο τρόπος λειτουργίας τους 

αναλύεται πλήρως στο 1ο κεφάλαιο). 

Σύμφωνα με ερευνητές των τάσεων αγοράς, η απήχηση των four thirds cameras στα επόμενα 5 χρόνια 

θα δημιουργήσει μια τάση των ερασιτεχνών χρηστών στην αγορά πιο πολύπλοκων φωτογραφικών μηχανών 

ώστε να εκμεταλλευτούν την πληθώρα των προσφερόμενων δυνατοτήτων (εικόνα 53). 

εικόνα 53, εκτιμώμενη σύγκριση πωλήσεων μεταξύ Compact και Four Thirds cameras [4]

* θεωρώ έμμεσες τις ανάγκες καθώς οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές στοχεύουν σε διαφορετικές ανάγκες αλλά συγχρόνως 
εσωκλείουν την δυνατότητα λήψης φωτογραφιών. 
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4.2 Καθορισμός Πλαισίου Αγοράς

Σύμφωνα με τον αρχικό προσδιορισμό του έργου (brief), αλλά και των βασικών κατευθύνσεων που ήδη 

έχουν παρθεί στο ερευνητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, πρόκειται να σχεδιαστεί μια φωτογραφική 

μηχανή με απευθυνόμενο κοινό παιδιά ηλικίας 8-14 χρονών. Βάσει της έρευνας αγοράς που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν επικρατήσει στο βασικό τμήμα της αγοράς. 

Όλες οι εταιρείες ανάπτυξης φωτογραφικών μηχανών έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην εξέλιξη 

τις ψηφιακής τεχνολογίας καθώς παράλληλα, με την ραγδαία ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων ηλεκτρονικών 

συσκευών, οι χρήστες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί, αναζητώντας πάντα την βέλτιστη και πιο σύγχρονη 

τεχνολογική λύση. 

Η φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση, για να ενταχθεί επιτυχώς στην αγορά και να προσφέρει όλα 

τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, θα πρέπει να είναι ψηφιακή. Σίγουρα, ο σχεδιασμός μιας 

νέας φωτογραφικής μηχανής με φιλμ θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, βασικός όμως στόχος της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας είναι η βέλτιστη προβολή των βασικών φωτογραφικών στοιχείων ακολουθώντας τις 

επικρατέστερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αγορά, με σκοπό την αφομοίωση και την 

εκμετάλλευσή τους από τους χρήστες/παιδιά. Επίσης, βάσει της λεπτομερούς ανάλυσης των χαρακατηριστικών 

των παιδιών, υπάρχει η τάση από τους νέους σήμερα, να επιζητούν τις ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν 

σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό την ψυχαγωγία αλλά και την επιμόρφωσή τους.

Έχοντας αναλύσει τις κατηγορίες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, αλλά και τους στόχους που 

καλύπτει η εκάστοτε κατηγορία, μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί πως η φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη 

πρέπει να ενταχθεί είτε στην κατηγορία των compact είτε στην κατηγορία των hybrid cameras. Προφανώς, τα 

παιδιά ως χρήστες του αναπτυσσόμενου έργου είναι ερασιτέχνες χρήστες, χωρίς προηγούμενη ενασχόληση 

με κάποια φωτογραφική μηχανή. Παράλληλα, οι δυνατότητες που θα τους προσφέρει η νέα φωτογραφική 

μηχανή θα είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν σήμερα 

οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε έναν επαγγελματία φωτογράφο. Επίσης, ως βασικός στόχος της δ.ε. είναι η 

προβολή των βασικών στοιχείων φωτογράφισης, με σκοπό την αφομοίωσή τους από τους χρήστες/παιδιά. 

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών, απλά δεν προβάλλονται άμεσα ώστε να υπάρχει συνειδητή αξιοποίησή τους από έναν ερασιτέχνη 

χρήστη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στην αγορά σήμερα δεν υπάρχει κάποια φωτογραφική μηχανή 

απευθυνόμενη σε νέους ηλικιακά χρήστες, με βασικό στόχο την εκμάθηση των βασικών εννοιών που 

συνθέτουν την λήψη μίας φωτογραφίας. Σε Πανεπιστημιακό επίπεδο όμως, και χωρίς ευρεία παραγωγή, 

έχει αναπτυχθεί μία εκπαιδευτική φωτογραφική μηχανή απευθυνόμενη σε παιδιά ηλικίας 8-14 χρονών*. Το 

συγκεκριμένο project αξιολογείται συνεχώς δίνοντάς το σε μαθητές, με σκοπό να βελτιωθεί και εν τέλει να 

παραχθεί μαζικά. Επίσης, η Sony έχει αναπτύξει φωτογραφικές μηχανές προορισμένες για παιδιά (Odo cam-

era), όπου επικεντρώνονται κυρίως στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των 

νέων, αλλά και την χρήση των αντικειμένων σε περιοχές όπου η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι προσιτή. 

* Η συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή ονομάζεται Bigshot camera και αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο Columbia από τον Shree K. 
Nayar και μία ομάδα φοιτητών σχεδιαστών. Το project εντάσσεται σε ένα γενικότερο που έχει στόχο την κατασκευή νέων ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών.
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5. Ανάλυση Σχεδιαστικής Διαδικασίας

Στο αυτό το σημείο της διπλωματικής εργασίας επιτυγχάνεται η μετάβαση από την έρευνα στην σχεδίαση. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το στάδιο όπου το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα οδηγήσουν στα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει το προϊόν προς ανάπτυξη. Το βασικότερο στοιχείο κατά την μετάβαση 

αυτή είναι ο πλήρης καθορισμός του προβληματικού χώρου και των αναγκών των χρηστών, όπου βάσει 

αυτών θα οριστούν ο τελικός προσδιορισμός του έργου - final brief και οι σχεδιαστικές προδιαγραφές του 

αναπτυσσόμενου προϊόντος (εικόνα 54).

εικόνα 54, διάγραμμα μετάβασης - μεθοδολογίας

5.1 Προσδιορισμός Προβληματικού χώρου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην αγορά σήμερα δεν υπάρχει κάποια φωτογραφική 

μηχανή (ψηφιακή ή αναλογική) προορισμένη αποκλειστικά για νέους ηλικιακά χρήστες. Ως εκ τούτου, μπορεί 

ως βασικός προβληματικός χώρος να θεωρηθεί η έλλειψη μίας φωτογραφικής μηχανής απευθυνόμενης 

σε παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους που θα προσφέρει την αφομοίωση των βασικών εννοιών της 
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φωτογραφίας. 

Επίσης, όπως φαίνεται στο σύνολο της βιβλιογραφικής μελέτης, υπάρχει έντονη η ανάγκη ανάπτυξης νέων 

μορφών φωτογραφικών μηχανών, ώστε εν τέλει να ικανοποιείται κάθε πιθανός χρήστης και να υπάρχει μία 

φωτογραφική μηχανή για τον καθένα. Παράλληλα με την ραγδαία και τη συνεχή ανάπτυξη των φωτογραφικών 

μηχανών, οι διαδικασίες λήψης μίας φωτογραφίας έχουν αυτοματοποιηθεί πλήρως, ειδικά στην περίπτωση 

όπου το απευθυνόμενο κοινό είναι ερασιτέχνες χρήστες. Έτσι, ένας χρήστης χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον 

τρόπο λειτουργίας μίας φωτογραφικής μηχανής, δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες 

που του προσφέρονται από την φωτογραφική του μηχανή.

Παράλληλα, ανέκαθεν υπήρχε η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών προϊόντων για νέους (ηλικιακά) χρήστες, 

με βασικό στόχο την αφομοίωση κάποιων ερεθισμάτων την στιγμή της προσωπικής τους ψυχαγωγίας. Πιο 

συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών, υπάρχει έντονη η ανάγκη 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών προϊόντων και ψηφιακών εφαρμογών που φέρουν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 

ώστε κατά την αλληλεπίδραση να ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών, ενώ παράλληλα να ενισχύονται  οι 
γνώσεις τους.   

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία λοιπόν, γίνεται μία σύνδεση των χαρακτηριστικών που πρέπει να 

φέρουν τα εκπαιδευτικά προϊόντα με τις βασικές έννοιες της φωτογραφίας, ώστε οι νέοι χρήστες να μπορέσουν 

να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που μπορεί να φέρει μία φωτογραφική μηχανή, και παράλληλα 

να διευρύνουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

5.2 Τελικός Προσδιορισμός Έργου

Έχοντας ως βάσει τον προβληματικό χώρο, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστώνπου αναλύονται στο 

επόμενο κεφάλαιο, μπορεί να ορισθεί ο τελικός προσδιορισμός του αναπτυσσόμενου έργου (final brief). 

5.3 Προσδιορισμός Απαιτήσεων Χρηστών και αντίστοιχων Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

Βάσει των συμπερασμάτων του 3ου κεφαλαίου, υπάρχουν κάποιες σχεδιαστικές παράμετροι όπου 

προσδιορίζουν τις απαιτήσεις των χρηστών και βάσει αυτών θα ορισθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος προς ανάπτυξη. Αναλύοντας τις σχεδιαστικές παραμέτρους πρωτεύουσας σημασίας (κεφ. 3.9.1), 

προκύπτει:

Σε κάθε παιδί υπάρχει έμφυτη η ανάγκη εκτόνωσης (ή έστω διατήρησης) της συσσωρευμένης τους • 

ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού δημιουργείται η απαίτηση ανάπτυξης προϊόντων -που θα εντάσσονται 

στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους- ώστε τα παιδιά να μπορούν να διοχετεύσουν την ενέργειά 

τους.

Σχεδίαση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής απευθυνόμενης σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών

Η φωτογραφική μηχανή θα φέρει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε κατά την αλληλεπίδραση ο 

χρήστης να μπορεί να αφομοιώσει τις βασικές έννοιες της φωτογραφίας (διάφραγμα, φωτοφράχτης και 

βάθος πεδίου). Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να κατανοήσει τα επιμέρους τμήματα μίας φωτογραφικής 

μηχανής αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον.

Παράλληλα, τα παιδιά μέσω της αλληλεπίδρασης με το νέο εκπαιδευτικό προϊόν θα μπορέσουν να 

διευρύνουν τη φαντασία αλλά και τη δημιουργικότητά τους. 
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Όλα τα παιδιά έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώνονται για όλες τις πράξεις τους. Η επιβεβαίωση • 

αυτή κυμαίνεται από την απλή επιβεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν μία ενέργεια, αλλά και το πώς την 

ολοκλήρωσαν (με σωστό ή με λανθασμένο τρόπο). Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι αν ένα 

παιδί προσπαθεί επανειλημμένως να ολοκληρώσει μία ενέργεια αλλά δεν καταφέρνει να την εκτελέσει 

σωστά, αποθαρρύνεται και κουράζεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τελικά την σταματάει.

Υπάρχει η ανάγκη από πλευράς παιδιών να μιμούνται καταστάσεις, γεγονότα και δραστηριότητες. Οι • 

καταστάσεις αυτές κυρίως πηγάζουν από τα ερεθίσματα που έχουν δεχτεί από το περιβάλλον τους. 

Κάθε παιδί έχει την ανάγκη να προβάλλει την προσωπικότητά του μέσω των προϊόντων που • 

χρησιμοποιεί. Κάθε προϊόν που απευθύνεται σε νέους ηλικιακά χρήστες πρέπει να δίνει την δυνατότητα 

διαφοροποίησης ανάλογα με τις επιθυμίες του εκάστοτε χρήστη. 

Για να μπορέσει να επιτευχθεί μάθηση (αφομοίωση) ενός πρωτόγνωρου ερεθίσματος από το • 

περιβάλλον, πρέπει το προϊόν σε αρχικό στάδιο να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προϊόντων 

και δραστηριοτήτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει ισορροπία μεταξύ χρήστη-προϊόντος-

περιβάλλοντος (εικόνα 50, κεφ. 3.9.2). Εν συνεχεία, τα ερεθίσματα που θα προβάλλει το προϊόν 

στους χρήστες θα πρέπει να είναι σχηματοποιημένα και ομαδοποιημένα (gestalten) και παράλληλα 

να χρησιμοποιούνται ως κατανοητά διαμεσολαβητικά εργαλεία. 

Έχοντας αναλύσει τις σχεδιαστικές παραμέτρους πρωτεύουσας σημασίας (άμεσες) στις βασικές απαιτήσεις 

των χρηστών, το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η μετάφρασή τους στις (βασικές) σχεδιαστικές προδιαγραφές 

που αφορούν τους χρήστες (πίνακας 7). Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν μόνο τις βασικές ανάγκες των 

χρηστών ως προς το αναπτυσσόμενο προϊόν και η σημασία τους είναι μεγάλη στην συνέχεια της σχεδιαστικής 

διαδικασίας. Βασικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στον πίνακα 8 οι απαιτήσεις και οι (πρώιμες) 

σχεδιαστικές προδιαγραφές δεν παρουσιάζονται ιεραρχημένες καθώς βασικός στόχος σε αυτό το σημείο ήταν 

η ανάλυση, η μετάφραση και η καταγραφή τους. Οι σχεδιαστικές προδιαγραφές παρουσιάζονται ιεραρχημένες 

σε επόμενο κεφάλαιο όταν έχει ολοκληρωθεί η συνολική συλλογή τους από κάθε διαφορετικό πεδίο.  
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πίνακας 7, βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές χρηστών
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πίνακας 8, υπόλοιπες σχεδιαστικές προδιαγραφές χρηστών

Από το ερευνητικό στάδιο της διπλωματικής εργασίας, έχουν προκύψει και άλλες απαιτήσεις των 

χρηστών που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη σχεδιαστική διαδικασία. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι 

υπόλοιπες απαιτήσεις των χρηστών καθώς και η μετάφρασή τους σε σχεδιαστικές προδιαγραφές. Όπως και 

στον προηγούμενο πίνακα, οι σχεδιαστικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις δεν είναι ιεραρχημένες βάσει της 

σημασίας τους κατά την σχεδιαστική διαδικασία. 
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5.4 Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών Αναπτυσσόμενου Προϊόντος και αντίστοιχων Σχεδιαστικών 
Προδιαγραφών

Σε αυτό το στάδιο της εργασίας κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή των χαρακτηριστικών που πρέπει να 

φέρει η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη, καθώς και η μετάφραση τους σε (πρώιμες) σχεδιαστικές 

προδιαγραφές. Η συλλογή αυτών επιτυγχάνεται βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας (κεφ.1 και 2) καθώς 

και των αντίστοιχων σχεδιαστικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί στο κεφάλαιο 2.6. Βασικό στοιχείο 

που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι απαιτήσεις του αναπτυσσόμενου προϊόντος κατηγοριοποιούνται σε 

αυτές που πρέπει να φέρει μία φωτογραφική μηχανή απευθυνόμενη σε παιδιά 8-14 ετών (κεφ. 5.4.1), και σε 

αυτές που πρέπει να φέρει η φωτογραφική μηχανή ώστε να μπορεί να έχει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά (κεφ. 

5.4.2).

5.4.1 Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών και Σχεδιαστικών Προδιαγραφών Φωτογραφικής Μηχανής 
για παιδιά 8-14 ετών

 Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει το προϊόν για να καλύπτει τις ανάγκες 

των νέων (ηλικιακά) χρηστών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αλλά και οι σχεδιαστικές προδιαγραφές δεν είναι 

ιεραρχημένες βάσει της σημασίας τους κατά την σχεδιαστική διαδικασία. Η ιεράρχηση αυτή πραγματοποιείται σε 

επόμενο κεφάλαιο όταν ολοκληρώνεται η συλλογική καταγραφή των απαιτήσεων και των προδιαγραφών. 
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πίνακας 9, σχεδιαστικές προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
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5.4.2 Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών και Σχεδιαστικών Προδιαγραφών που πρέπει να φέρει το 
αναπτυσσόμενο προϊόν ώστε να έχει Εκπαιδευτικό Χαρακτήρα

Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής μελέτης προέκυψαν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν 

την διαδικασία που ένα πρωτόγνωρο ερέθισμα από το περιβάλλον μπορεί να αφομοιωθεί σε γνώση. Καθώς 

ένας από τους βασικούς στόχους της διπλωματικής εργασίας είναι ο χρήστης να μπορεί να καταλαβαίνει 

και να αφομοιώνει τις βασικές έννοιες μίας φωτογραφικής μηχανής, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να 

παρουσιαστούν και να μεταφραστούν σε σχεδιαστικές προδιαγραφές ώστε να συμπεριληφθούν κατά την 

σχεδιαστική διαδικασία. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες απαιτήσεων-προδιαγραφών, στον πίνακα 

10 δεν παρουσιάζονται ιεραρχημένες, καθώς η ιεράρχηση θα πραγματοποιηθεί συλλογικά σε επόμενο 

κεφάλαιο.
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πίνακας 10, σχεδιαστικές προδιαγραφές ώστε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα

5.5 Ιεράρχηση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

Σημαντικό στάδιο κατά την σχεδιαστική διαδικασία είναι να πραγματοποιηθεί ιεράρχηση των σχεδιαστικών 

προδιαγραφών που έχουν προκύψει στα προηγούμενα κεφάλαια, βάσει των απαιτήσεων των χρηστών και του 

προϊόντος προς ανάπτυξη. Η ιεράρχηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την βαρύτητα και την σημασία 

που πρέπει να φέρει κάθε προδιαγραφή ξεχωριστά κατά την σχεδιαστική διαδικασία.

Όπως έχει αναλυθεί, οι συνολικές απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί βάσει της έρευνας της συγκεκριμένης 

εργασίας, κατηγοριοποιούνται σε αυτές που αφορούν τα χαρακτηριστικά των χρηστών (πίνακας 7,8), σε αυτές 

που πρέπει να φέρει η φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη (πίνακας 9) και τέλος σε αυτές που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην σχεδιαστική διαδικασία ώστε το τελικό προϊόν να έχει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικα 

(πίνακας 10). Όπως είναι λογικό, και στις 4 κατηγορίες απαιτήσεων-προδιαγραφών εμφανίζονται στοιχεία που 

είναι πολύ σημαντικά κατά την σχεδίαση και ο βέλτιστος τρόπος προσδιορισμού τους είναι με τη συλλογική 

παρουσίασή τους (εικόνα 55). Παράλληλα, πραγματοποιείται και εκτενής ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων 

της έρευνας ώστε κάθε τελική σχεδιαστική προδιαγραφή να προσδιορίζει επακριβώς τις απαιτήσεις που θα 

καλύπτει.

Βασικό επιπρόσθετο κριτήριο κατά την ιεράρχηση είναι και ο τελικός προσδιορισμός του αναπτυσσόμενου 

έργου (final brief). Όπως έχει αναφερθεί, η συλλογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η μετάφρασή 

τους σε προδιαγραφές, επικεντρώθηκε στο να καλύπτονται οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας και το τελικό 

brief του προϊόντος. 

Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, επιτυγχάνεται η εύρεση των προδιαγραφών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

κάλυψη όλων των αρχικών στόχων, του τελικού brief, και του συνόλου των απαιτήσεων και των αναγκών των 

χρηστών. 
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εικόνα 55, Ιεράρχηση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚ�Ν ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦ�Ν

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚ�Ν ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦ�Ν

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΣΧΕ�ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟ�ΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
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Βάσει της εικόνας 55, η ιεράρχηση των σχεδιαστικών προδιαγραφών πραγματοποιείται βάσει 4 

κατηγοριών που αφορούν την σημασία της κάθε προδιαγραφής ξεχωριστά αναλόγως την βαρύτητά της κατά 

την σχεδιαστική διαδικασία. Όπως είναι λογικό, η κατηγορία που εμπεριέχει τις σχεδιαστικές προδιαγραφές 

μεγάλης σημασίας παίζει καθοριστικό ρόλο στο αναπτυσσόμενο προϊόν, ενώ αντιθέτως η σημασία των 

σχεδιαστικών προδιαγραφών μικρής σημασίας δεν είναι το ίδιο κρίσιμη. 

Όπως έχει αναφερθεί, όλες οι σχεδιαστικές προδιαγραφές αφορούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

φέρει το αναπτυσσόμενο προϊόν ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αρχικών στόχων που έχουν τεθεί, των 

απαιτήσεων των χρηστών, αλλά και του final brief. Πιο συγκεκριμένα, κατά την σχεδιαστική διαδικασία 

πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτές που η σημασία τους είναι μεγάλη, και όσο είναι εφικτό, να 

συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες και με τον βέλτιστο τρόπο. Παράλληλα, καθώς η σημασία 

της κάθε σχεδιαστικής προδιαγραφής μειώνεται, μπορεί να παραληφθεί (ή έστω να μην αξιοποιηθεί με τον 

βέλτιστο τρόπο) κατά την σχεδιαστική διαδικασία. Για παράδειγμα, όπως έχει ορισθεί από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και από την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, υπάρχει η ανάγκη το αναπτυσσόμενο 

προϊόν να παρέχει συμβατότητα με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η συγκεκριμένη απαίτηση μεταφράστηκε 

σε αντίστοιχη σχεδιαστική προδιαγραφή δίνοντας το χαρακτηριστικό ότι το αναπτυσσόμενο προϊόν πρέπει 

να παρέχει συμβατότητα με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, εκτυπωτής). Παράλληλα όμως, μπορεί 

να δοθεί και η δυνατότητα σύνδεσης με το Internet και εν συνεχεία με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η 

συγκεκριμένη όμως σχεδιαστική προδιαγραφή δεν κρίθηκε κρίσιμη βάσει των αποτελεσμάτων της διερεύνησης 

των χαρακτηριστικών των χρηστών (ερωτηματολόγιο), οπότε και η σημασία της είναι ελάχιστη. Βάσει της 

συγκεκριμένης λογικής επιτυγχάνεται η ιεράρχηση του συνόλου των σχεδιαστικών προδιαγραφών. 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας, είναι βασικό το να ταξινομηθεί το σύνολο των σχεδιαστικών προδιαγραφών 

σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα με φθίνουσα κατάταξη ώστε να ορισθεί επακριβώς το σύνολο των χαρακτηριστικών 

που πρέπει να φέρει το προϊόν προς ανάπτυξη.
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1. Να χρησιμοποιεί αισθητήρα Στερεάς Κατάστασης (Sensor)

2. Να χρησιμοποιεί εσωτερικό επεξεργαστή (MCU-firmware)

3. Να χρησιμοποιεί εσωτερική προσωρινή μνήμη buffer

4. Να διαθέτει διάφραγμα με εύρος τιμών ή f/2.8 - f/22 ή f/2 - f/16

5. Να διαθέτει φωτοφράχτη εστιακού επιπέδου με εύρος τιμών 2”- 1/1000” 

6. Να διαθέτει βασικό αμφίκυρτο (biconvex) φακό

7. Να δίνει την δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης των φωτογραφιών που έχει συλλέξει ο χρήστης

8. Ο χρήστης να μπορεί να εστιάσει το φωτογραφιζόμενο είδωλο που επιθυμεί

9. Να προβάλλεται εμφανώς το διάφραγμα

10. Να προβάλλει εμφανώς τον φωτοφράχτη

11. Τα υλικά και οι λειτουργίες που είναι σε άμεση σχέση με τον χρήστη να είναι ασφαλή

12. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο 1 άτομο (κατά την αλληλεπίδραση)

13. Ο χρήστης να μπορεί χειροκίνητα να τραβήξει μία φωτογραφία

14. Ο χρήστης να μπορεί χειροκίνητα να αλληλεπιδράσει με τις επιμέρους λειτουργίες της φωτογραφικής 

μηχανής

15. Να επιτρέπει στον χρήστη να μπορεί να την μεταφέρει εύκολα και άμεσα (βάρος, διαστάσεις, όγκος 

φωτογραφικής μηχανής)

16. Ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα, εύκολα και χειροκίνητα το διάφραγμα

17. Ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα, εύκολα και χειροκίνητα τον φωτοφράχτη

18. Ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει παράλληλα το διάφραγμα και τον φωτοφράχτη

19. Η φωτογραφική μηχανή να προβάλλει εμφανώς τον τρόπο που μεταβάλλεται το βάθος πεδίου

20. Ο χρήστης να μπορεί να μεταβάλλει το βάθος πεδίου

21. Να ενθαρρύνει τον χρήστη κατά την αλληλεπίδραση

22. Ο χρήστης να μπορεί να διαφοροποιήσει το κυρίως σώμα της φωτογραφικής μηχανής βάσει των 

επιθυμιών του

23. Ο χρήστης να μπορεί να διαφοροποιήσει τα επιμέρους τμήματα της φωτογραφικής μηχανής

24. Να επιβεβαιώνει τον χρήστη για το αν η ενέργεια που εκτέλεσε έγινε με τον σωστό ή με τον λανθασμένο 

τρόπο

25. Να είναι αυτόνομη κατά την χρήση

26. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1 ή 2 χέρια

27. Να είναι ανθεκτική κατά την χρήση

28. Να δίνεται προτεραιότητα σύλληψης μίας φωτογραφίας με σκόπευτρο

29. Να βοηθάει τον χρήστη κατά το καδράρισμα του φωτογραφιζόμενου ειδώλου

30. Η κάθε δυνατή/επιτρεπόμενη λειτουργία να περιγράφεται με σύμβολα

31.Να προβάλλει τα ερεθίσματα/έννοιες χρησιμοποιώντας σχηματοποιημένα και ομαδοποιημένα υποσύνολα 

(gestalten)

32. Να δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των φωτογραφιών σε Η/Υ και εκτυπωτή

33. Να προβάλλει τα ερεθίσματα/έννοιες σύμφωνα με Ζ.Ε.Α. (περισσότερο - λιγότερο)

34. Ο χρήστης να μπορεί να διαχωρίσει με την όψη και την αφή την φωτογραφική μηχανή

35. Ο χρήστης να μπορεί να διαχωρίσει με την όψη και την αφή κάθε επιμέρους τμήμα της φωτογραφικής 

μηχανής

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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36. Να επιβεβαιώνει τον χρήστη ότι ολοκληρώθηκε μία ενέργεια που εκτέλεσε

37. Να ενημερώνει τον χρήστη για τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει

38. Το σχήμα, ο όγκος, οι διαστάσεις και το βάρος της φωτογραφικής μηχανής να την εντάσσουν στην 

κατηγορία Compact ή Hybrid camera

39. Η φωτογραφική μηχανή να μπορεί να ενταχθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων του χρήση

40. Κατά την σύλληψη μίας φωτογραφίας να δίνεται η δυνατότητα μίμησης της βέλτιστης στάσης του 

σώματος 

41. Κατά την αλληλεπίδραση με τις επιμέρους λειτουργίες να δίνεται η δυνατότητα μίμησης της βέλτιστης 

στάσης του σώματος

42. Να παροτρύνει τον χρήστη για ολοένα και περισσότερη χρήση

43. Να είναι ευχάριστο κατά την χρήση

44. Να έχει ευχάριστα χρώματα

45. Να μην κουράζει και αποθαρρύνει τον χρήστη

46. Οι δυνατές/επιτρεπόμενες λειτουργίες να μην είναι επαναλαμβανόμενες και μονότονες

47. Κάθε δυνατή/επιτρεπόμενη λειτουργία να προβάλλεται άμεσα

48. Να δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των φωτογραφικών αποτελεσμάτων

49. Ο χρήστης να γνωρίζει ακριβώς πού, πώς και πότε θα χρησιμοποιήσει την φωτογραφική μηχανή

50. Κάθε επιπρόσθετο στοιχείο να μπορεί να αναγνωριστεί εξ’ όψεως από τον χρήστη (οικείο αντικέιμενο)

51. Να δίνει την δυνατότητα προσθήκης τεχνικού φωτός (flash)

52. Για την λειτουργία της να χρησιμοποιεί μέχρι 3V

53. Να δίνει την δυνατότητα προσθήκης εφέ στις φωτογραφίες πριν την σύλληψη

54. Να δίνει την δυνατότητα προσθήκης εφέ στις φωτογραφίες μετά την σύλληψη

55. Να δίνει την δυνατότητα σύλληψης φωτογραφιών Panoramic

56. Να δίνει την δυνατότητα σύλληψης φωτογραφιών Stereo

57. Να δίνει την δυνατότητα σύλληψης φωτογραφιών fisheye

58. Αν διαθέτει κουμπιά, να μην έχουν περισσότερες από 3 λειτουργίες το καθένα

59. Να είναι ανθεκτικό κατά την προσωρινή αποθήκευση

60. Να είναι ανθεκτικό κατά την μόνιμη αποθήκευση

61. Να είναι ανθεκτικό σε πτώση από ύψος 1-1,50 μέτρο

62. Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία 

63. Η πλειοψηφία των χρησιμοποιούμενων υλικών να είναι ανακυκλώσιμα 

64. Να είναι οικολογικό κατά την λειτουργία και την χρήση του

65. Να δίνει την δυνατότητα προεπισκόπησης των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ο χρήστης

66. Να μην κοστίζει περισσότερο από 200 ευρώ

67. Να έχει χαμηλό κόστος παραγωγής 

68. Να προβάλλεται συνεχώς στον χρήστη το σύνολο των διαθέσιμων/εφικτών λειτουργιών

69. Να παρέχει σύνδεση με το internet με Wifi

Όπως είναι λογικό, οι προαναφερόμενες σχεδιαστικές προδιαγραφές αποτελούν τον βασικό οδηγό που 

πρέπει να ακολουθηθεί στο υπόλοιπο μέρος της σχεδιαστικής διαδικασίας. Η ιεράρχηση των προδιαγραφών 

επεμβαίνει σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού καθώς ο σχεδιαστής πρέπει συνεχώς να επανέρχεται σε αυτό ώστε 

να πιστοποιεί πως η σχεδιαστική πορεία βαίνει βάσει των αρχικών στόχων. Με βάσει λοιπόν το σύνολο των 

προδιαγραφών πραγματοποιείται η σχεδίαση της φωτογραφικής μηχανής για παιδιά ηλικίας 8-14 ετών που 

θα φέρει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 
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5.6 Ιδεασμός

Σε αυτό το στάδιο της εργασίας επιτυγχάνεται η μετάβαση από τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που πρέπει 

να πληρεί το αναπτυσσόμενο προϊόν, στην σχεδίαση και ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και λύσεων 

ώστε να καλύπτεται η κάθε προδιαγραφή ξεχωριστά. Ο ιδεασμός είναι το πρώιμο στάδιο της σχεδιαστικής 

διαδικασίας όπου ο σχεδιαστής χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία παράγει δημιουργικές λύσεις, ιδέες 

και προτάσεις ώστε το αναπτυσσόμενο προϊόν να πληρεί τους προκαθορισμένους στόχους. 

Όπως είναι λογικό, η λίστα των σχεδιαστικών προδιαγραφών αποτελεί τον βασικό οδηγό στο συγκεκριμένο 

στάδιο αφού ουσιαστικά εμπεριέχει το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων εκφρασμένα σε ξεκάθαρους 

και ιεραρχημένους στόχους. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ιδεασμού είναι η κάθε προδιαγραφή να εξετάζεται ξεχωριστά και να 

παρουσιάζεται ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων. Παράλληλα, ορισμένες σχεδιαστικές 

λύσεις μπορεί να απαντούν σε παραπάνω από μία προδιαγραφές (σύνθετες επιμέρους λύσεις). 

5.6.1 Μέθοδοι / Τεχνικές Ιδεασμού 

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την λεπτομερή εξέταση και εν συνεχεία πρόταση της κάθε 

προδιαγραφής ξεχωριστά, ήταν κυρίως ο “Παραδοσιακός Καταιγισμός Ιδεών” (Brainstorming), ο “Γραπτός 

Καταιγισμός Ιδεών” (Brainwriting) και η “Χαρτογράφηση Σκέψης” (Mind Map). Βάσει των συγκεκριμένων 

τεχνικών επιτυγχάνεται παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών όπου παρουσιάζονται υπό μορφή σκίτσων και 

λέξεων, και το σύνολο τους στην διαδικασία της σύνθεσης δημιουργεί τα τελικά προσχέδια (concepts). 

Το σύνολο των ιδεών που προέκυψαν, συγκεκντρώθηκαν σε έναν πίνακα και στην συνέχεια ταξινομήθηκαν 

βάσει της καταλληλότητάς τους στην εκάστοτε προδιαγραφή. Παράλληλα, καθώς βασικό χαρακτηριστικό του 

Brainstorming είναι η φαντασία και η δημιουργικότητα στις επιμέρους λύσεις (“thinking out of the box”), το 

σύνολο των αποτελεσμάτων πρέπει να εξετασθεί και να αξιολογηθεί για το αν είναι βάσιμο και ρεαλιστικό 

και μπορεί να αξιοποιηθεί στις σχεδιαστικές προτάσεις. Το σύνολο λοιπόν των λύσεων/προτάσεων/ιδεών 

αξιολογήθηκαν και τα βέλτιστα και πιο έγκυρα σύνθεσαν τα τρία προσχέδια. 

5.7 Αρχικές Ιδέες - λύσεις - προτάσεις (Brainstorming)

Μετά την ιεράρχηση και ταξινόμηση των σχεδιαστικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί το προϊόν 

προς ανάπτυξη (κεφ. 5.5), το επόμενο στάδιο είναι η παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών ως λύσεις σε κάθε 

προδιαγραφή ξεχωριστά. 

Όπως φαίνεται στην καταγραφή των σχεδιαστικών προδιαγραφών, οι λύσεις της κάθε προδιαγραφής 

κατηγοριοποιούνται σε αυτές που στηρίζονται σε τεχνολογίες που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ήδη στην 

αγορά ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και σε αυτές που ως λύσεις μπορούν να δοθούν καινοτόμες προτάσεις 

που εν τέλει θα διαφοροποιήσουν την φωτογραφική μηχανή προς ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτού είναι οι πρώτες επτά σχεδιαστικές προδιαγραφές όπου αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής προς ανάπτυξη. Καθώς η μία από αυτές είναι να χρησιμοποιεί αισθητήρα στερεάς 

κατάστασης, ως λύση μπορεί να δοθεί ένας από τους δύο βασικούς αισθητήρες που υπάρχουν σήμερα στην 

αγορά (CCD ή CMOS). Όπως είναι λογικό λοιπόν, σε κάποιες σχεδιαστικές προδιαγραφές μπορούν να δοθούν 

συγκεκριμένες λύσεις βάσει πάντοτε του τι χρησιμοποιείται στην αγορά αλλά και για το για ποιούς λόγους. 

Βάσει της συγκεκριμένης λογικής στην εικόνα 56 παρουσιάζονται οι βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές που 

ως λύσεις μπορούν να δεχτούν υπάρχουσες τεχνολογίες. 
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εικόνα 56, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 1-7

Βάσει της παραπάνω εικόνας, το προϊόν προς ανάπτυξη για να είναι ψηφιακή φωτογραφική μηχανή όπως 

έχει ορισθεί ως στόχος σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, πρέπει να πληρεί τις προαναφερόμενες 

επτά προδιαγραφές. Οι επικρατέστερες λύσεις των συγκεκριμένων σχεδιαστικών προδιαγραφών βασίζονται 

μόνο στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μελέτης του πρώτου και δεύτερου κεφαλαίου, και αφορούν τα 

ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά που θα φέρει το προϊόν προς ανάπτυξη. Καθώς στόχος της εργασίας δεν είναι 

η εύρεση νέας μορφής ψηφιακής σύλληψης ενός ειδώλου αλλά η εύρεση των βέλτιστων επικρατέστερων 

μέσων, η ανάλυση των συγκεκριμένων λύσεων παρουσιάζεται στο παράρτημα της εργασίας. 

 Όπως έχει αναφερθεί, η άλλη κατηγορία σχεδιαστικών προδιαγραφών μπορεί να δεχτεί ως επιμέρους 

λύσεις φανταστικές ιδέες και προτάσεις (brainstorming) με σκοπό να διαφοροποιήσουν το αναπτυσσόμενο 

προϊόν βάσει των αρχικών στόχων. Οι λύσεις αυτές παρουσιάζονται σε κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή 

ξεχωριστά, εκφρασμένες με σκίτσα και συνοπτικές προτάσεις (brainstorming - brainwriting, αντίστοιχα). Οι 

βασικότερες και οι πιο ρεαλιστικές παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα με σκοπό την επιλογή κάποιων 

ώστε να συνθέσουν τις σχεδιαστικές προτάσεις (concepts). 

DESIGN GUIDELINES ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ

DESIGN GUIDELINES ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ
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εικόνα 57, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 8-30

Όπως φαίνεται στην εικόνα 57, σε κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά προτείνονται κάποιες 

λύσεις υπό μορφή σκιτσων και συνοπτικών προτάσεων (brainstorm-brainwrite αντίστοιχα). Οι λύσεις αυτές, 

αποτελούν τις πιο ρεαλιστικές ως προς την ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά 
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χαρακτηριστικά των λύσεων της εκάστοτε σχεδιαστικής προδιαγραφής ξεχωριστά αναλύονται παρακάτω.  

Καθώς ο χρήστης πρέπει να μπορεί να εστιάσει το φωτογραφιζόμενο είδωλο, πρέπει να δίνεται η • 

δυνατότητα από την φωτογραφική μηχανή μεταβολής της εστιακής απόστασης (focal lengh - f). Βάσει 

των αρχικών στόχων, η μεταβολή αυτή πρέπει να γίνεται χειροκίνητα από τον χρήστη. Εξετάστηκαν 

λοιπόν, οι τρόποι κατά τους οποίους ο χρήστης θα μπορεί να μετακινήσει τον αμφίκυρτο φακό πιο 

κοντά ή πιο μακριά από τον αισθητήρα στερεάς κατάστασης. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί 

αν η εσωτερική ένωση των δύο τμημάτων (φακός και αισθητήρας) είναι κυλινδρική με εσωτερικές  

σπείρες. Κατά αυτόν τον τρόπο, με περιστροφική κίνηση του ενός τμήματος, από πλευράς χρήστη, 

μπορεί να μεταβληθεί η εστιακή απόσταση. Παράλληλα, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σκίτσα/λύσεις, 

η μετακίνηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και με απλή οριζόντια κίνηση του τμήματος που περιέχει τον 

φακό.

Βασική επίσης σχεδιαστική προδιαγραφή είναι η άμεση προβολή του διαφράγματος και του • 

φωτοφράχτη ώστε ο χρήστης εκ των υστέρων να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει άμεσα και ταυτόχρονα. 

Για να προβληθούν εμφανώς λοιπόν οι δύο βασικές έννοιες της φωτογραφικής μηχανής, εξετάστηκε 

κάθε πιθανές σημείο που μπορεί να τοποθετηθούν πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. 

Τα βέλτιστα, αν το τελικό σχήμα είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, είναι η μία από τις έξι έδρες 

του, ή αν είναι σφαιρικό ή κυλινδρικό περιμετρικά του κυρίως σώματος. Παράλληλα, μελετήθηκε 

η περίπτωση όπου οι έννοιες αυτές είναι διαφορετικά τμήματα και ο χρήστης τα τοποθετεί πάνω στο 

βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής. 

Καθώς το αναπτυσσόμενο προϊόν απευθύνεται σε παιδιά, σημαντική σχεδιαστική προδιαγραφή είναι • 

τα υλικά και οι λειτουργίες που έχει επαφή ο χρήστης να είναι ασφαλή. Τα αντίστοιχα σκίτσα δείχνουν 

τρόπους κάλυψης των πλήκτρων και γενικότερα των ρυθμίσεων με διάφορους τρόπους ώστε ο χρήστης 

να μην έρχεται σε επαφή με το ηλεκτρονικό μέρος του προϊόντος κατά την χρήση του. Παράλληλα, 

εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι κάλυψης (ή αποφυγής) των πιθανών ακμών του αναπτυσσόμενου 

προϊόντος. 

Βασικό χαρακτηριστικό κάθε φωτογραφικής μηχανής είναι ότι κατά την χρήση της απευθύνεται μόνο • 

σε ένα άτομο. Βάσει της συγκεκριμένης προδιαγραφής δημιουργήθηκαν σκίτσα ώστε κάθε πιθανή 

ενέργεια του χρήστη, να μπορεί να γίνει με τα χέρια του, τα δάχτυλά του και το μάτι του. 

Οι επόμενες λύσεις των αντίστοιχων σχεδιαστικών προδιαγραφών αφορούν την χειροκίνητη λειτουργία • 

της κάθε επι μέρους λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής. Τα αντίστοιχα σκίτσα δείχνουν διάφορους 

τρόπους (καινότομους αλλά και υπαρκτούς) όπου ο χρήστης θα ρυθμίζει βάσει προσωπικών κριτηρίων 

κάθε δυνατή λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής.

Στην συνέχεια εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι όπου θα επιτρέπουν στον χρήστη την εύκολη μεταφορά • 

του προϊόντος στις τοποθεσίες όπου επιθυμεί. Όπως είναι φυσικό, δημιουργήθηκαν σκίτσα για 

προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος γύρω από τον λαιμό του χρήστη, και γύρω από τον καρπό του. 

Παράλληλα, καθώς η μεταφορά μπορεί να μην συσχετίζεται και με την άμεση χρήση του προϊόντος,  

παρουσιάζονται ιδέες όπου το προϊόν προστατεύεται χρησιμοποιώντας θήκες. 

Οι πιο βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές για να μπορέσει να θεωρηθεί το προϊόν εκπαιδευτικό • 

είναι ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα, εύκολα και χειροκίνητα το διάφραγμα και τον 

φωτοφράχτη της φωτογραφικής μηχανής. Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σκίτσα της εικόνας 57, το 

διάφραγμα μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μεμονομένες οπές πάνω σε μία επιφάνεια όπου όταν θα 

μετακινείται θα μεταβάλλεται και η χρησιμοποιούμενη τιμή του διαφράγματος. Οι οπές αυτές μπορούν 

να τοποθετηθούν και περιμετρικά ενός δίσκου. Έτσι, ο χρήστης κατά την χειροκίνητη μεταβολή του 

διαφράγματος, θα μπορεί να μιμηθεί και την περιστροφική κίνηση του καρπού, όπου είναι η πιο 

συνηθισμένη στις φωτογραφικές μηχανές (αναλογικές και ψηφιακές). Παράλληλα, εξετάζεται και 
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αναπτύσσονται αντίστοιχα σκίτσα για τον τρόπο κίνησης του φωτοφράχτη (εστιακού και διαφραγματικού). 

Βάσει των αντίστοιχων σκίτσων, παράλληλα με την κίνηση αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται και η σύλληψη 

μίας φωτογραφίας (κλικ), ώστε ο χρήστης να καταλαβαίνει άμεσα πως την συγκεκριμένη στιγμή 

εισχωρεί το φως στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Τέλος, δημιουργήθηκαν σκίτσα/λύσεις 

όπου εξετάζουν τον τρόπο χρήσης και μεταβολής των τιμών του διαφράγματος και του φωτοφράχτη με 

διαφορετικούς (από τους παραδοσιακούς) τρόπους, όπως την προκαθορισμένη περιστροφική κίνηση 

ώστε ο χρήστης να έχει άμεση επίγνωση της εκάστοτε ρύθμισης. 

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, οι τιμές του διαφράγματος και του φωτοφράχτη, αλληλοεξαρτώνται • 

καθόλη την διαδικασία της φωτογράφισης. Η μεταβολή των εκάστοτε ρυθμίσεων πρέπει να γίνεται 

παράλληλα ώστε ο χρήστης να κατανοεί την άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο. Η πιο προφανής λύση της 

προδιαγραφής αυτής, είναι η μεταβολή του ενός να επηρεάζει και τη μεταβολή του άλλου. Οι τρόποι 

ρύθμισης των δύο αυτών εννοιών, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σκίτσα, μπορούν να παρουσιάζονται 

στον χρήστη σε κοντινή απόσταση και να φέρουν κοινά στοιχεία, ώστε να αναγνωρίζεται με την όψη 

και την αφή η άμεση σύνδεσή τους. 

Βασική επιπρόσθετη σχεδιαστική προδιαγραφή, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί το προϊόν • 

εκπαιδευτικό, είναι να προβάλλεται εμφανώς στον χρήστη ο τρόπος μεταβολής του βάθους πεδίου. 

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, το βάθος πεδίου εξαρτάται από τρεις παράγοντες (την τιμή του 

διαφράγματος, την εστιακή απόσταση, και την απόσταση του χρήστη από το φωτογραφιζόμενο 

είδωλο). Σύμφωνα με τους τρεις αυτούς παράγοντες, παρουσιάζονται επι μέρους λύσεις υπό μορφή 

σκίτσων. Βασικό χαρακτηριστικό των παρουσιαζόμενων ιδεών είναι ο χρήστης να μπορεί μεταβάλλει 

την εστιακή απόσταση χειροκίνητα και παράλληλα να μεταβάλλεται και το σώμα της φωτογραφικής 

μηχανής (δηλαδή να μην γίνεται εσωτερικά του σώματος, όπως στην πλειοψηφία των compact 

cameras). Παράλληλα όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται χειροκίνητα, ανάλογα με τις εκάστοτε 

απαιτήσεις του χρήστη. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται λύσεις για να ενθαρρύνεται ο χρήστης κατά την αλληλεπίδραση. • 

Βασικό χαρακτηριστικό των παρουσιαζόμενων λύσεων/σκίτσων είναι να ενημερώνεται ο χρήστης για 

την εκτέλεση όλων των δυνατών ενεργειών. Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σκίτσα, η ενημέρωση αυτή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με φωτεινές ενδείξεις (led), αλλά και με κάποιο ηχητικό σήμα (buzzer). 

Βασική σχεδιαστική προδιαγραφή όπου προέκυψε από τις απαιτήσεις των χρηστών, είναι το τελικό • 

προϊόν να μπορεί να διαφοροποιηθεί βάσει των προσωπικών επιθυμιών του χρήστη. Οι λύσεις/

σκίτσα που παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα, αφορούν την χρωματική διαφοροποίηση της 

φωτογραφικής μηχανής αλλά και των επιμέρους τμημάτων της (θήκη, πλήκτρα, λειτουργίες). 

Παράλληλα, καταγράφεται και η ιδέα ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει την μορφή του αντικειμένου, 

αλλάζοντας θέση τις ρυθμίσεις, τα πλήκτρα και γενικότερα τα επι μέρους τμήματά του (όγδοο 

σκίτσο). 

Όσον αφορά την επιβεβαίωση του χρήστη για το αν η ενέργεια που εκτέλεσε πραγματοποιήθηκε • 

με σωστό ή με λανθασμένο τρόπο, οι παρουσιαζόμενες λύσεις/σκίτσα επικεντρώνονται στις βασικές 

έννοιες της φωτογραφικής μηχανής προς ανάπτυξη. Έτσι, προτείνεται να υπάρχει άμεση σύνδεση 

μεταξύ φωτοφράχτη και διαφράγματος, με προκαθορισμένες τιμές, ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μόνο τις συγκεκριμένες και τις λάθος να τις απορρίπτει (σκίτσο με πολυγωνική 

αναπαράσταση του φωτοφράχτη και του διαφράγματος). Παράλληλα, παρουσιάζονται και άλλα 

σκίτσα με φωτεινές χρωματικές ενδείξεις (led), όπου η λογική τους χρησιμοποιείται ήδη σε ηλεκτρονικές 

συσκευές (πράσινο-κόκκινο χρώμα). 

Όσον αφορά την αυτονομία κατά την χρήση, μπορεί να διαχωριστεί στην ανάγκη το αναπτυσσόμενο • 

προϊόν να είναι αυτόνομο ενεργειακά (δηλαδή να μην χρειάζεται μόνιμη σύνδεση με ρεύμα και να 
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διαθέτει μπαταρίες), αλλά και όσον αφορά τα επι μέρους τμήματά της καθώς όλα μαζί πρέπει να 

δημιουργούν τον τελικό όγκο του προϊόντος (πρώτο σκίτσο). Επίσης παρουσιάζεται μία λύση όπου το 

τελικό προϊόν θα μπορεί να παράξει την ενέργεια που χρησιμοποιεί χειροκίνητα (σκίτσο με hand-crank). 

Αν αυτό επιτευχθεί, το προϊόν θα είναι πλήρως αυτόνομο και θα πραγματοποιείται και συσχέτιση με 

τις παλιές φωτογραφικές μηχανές που ήταν πλήρως χειροκίνητες και δεν υπήρχε ανάγκη εξωτερικής 

ενέργειας.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται λύσεις ώστε το τελικό προϊόν να είναι ανθεκτικό κατά την χρήση. • 

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα σκίτσα, το προϊόν μπορεί να καλυφθεί εξωτερικά με εύκαμπτο υλικό (είτε 

ολόκληρο είτε μόνο οι ακμές του) ώστε να αντέχει στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, πρέπει τα επι 

μέρους τμήματα της φωτογραφικής μηχανής να μπορούν να “κρυφτούν”, ειδικά αυτά που η χρήση 

τους είναι συνεχής (πλήκτρα).

Όσον αφορά την βοήθεια από το ίδιο το προϊόν στο καδράρισμα του φωτογραφιζόμενου ειδώλου, • 

προτείνονται λύσεις όπου επικεντρώνονται στα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέχει ο χρήστης 

κατά το καδράρισμα. Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, ο βέλτιστος τρόπος για σωστό καδράρισμα 

είναι με το ένα μάτι και με την χρήση σκόπευτρου. Σε όλες τις προτεινόμενες λύσεις, χρησιμοποιείται 

σκόπευτρο του οποίου οι πιθανές θέσεις φαίνονται στα αντίστοιχα σκίτσα (περιμετρικά του κυρίως 

σώματος). Για την βοήθεια του χρήστη κατά το καδράρισμα, ως πρώτη λύση δίνεται η ενσωμάτωση 

ενός βοηθητικού πλέγματος (grid) πάνω στον αμφίκυρτο φακό του σκοπεύτρου (πρώτο σκίτσο). 

Εκτός αυτής της ιδέας, παρουσιάζονται και άλλες όπου επικεντρώνονται στην βοήθεια του χρήστη 

μόνο περιμετρικά και κεντρικά του κάδρου φωτογράφισης (υπόλοιπα σκίτσα). Ίσως η βέλτιστη λύση 

είναι η χρήση του εσωτερικού καθρέφτη (πέμπτο σκίτσο), διότι θα προβάλλεται στον χρήστη το 

ακριβές φωτογραφικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως όμως, η χρήση του ανεβάζει το κόστος παραγωγής της 

φωτογραφικής μηχανής, γεγονός που αποδυναμώνει επόμενη (ιεραρχικά) σχεδιαστική προδιαγραφή. 

DESIGN GUIDELINES ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ
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εικόνα 58-59, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 31 - 53

Όπως φαίνεται στην εικόνα 58-59, σε κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά προτείνονται κάποιες 

λύσεις υπό μορφή σκιτσων και συνοπτικών προτάσεων (brainstorm-brainwrite αντίστοιχα). Οι λύσεις αυτές, 

αποτελούν τις πιο ρεαλιστικές ως προς την ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά 

χαρακτηριστικά των λύσεων, ο τρόπος που κρίθηκαν ως πιο βάσιμες από τις υπόλοιπες, αλλά και ο τρόπος 

που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, αναλύονται στο παράρτημα της εργασίας. 
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DESIGN GUIDELINES ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΕΣ

εικόνα 60, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 54 - 69

Η εικόνα 60 παρουσιάζει τις λύσεις των τελευταίων (ιεραρχικά) 16 σχεδιαστικών προδιαγραφών. Όπως 

και στις προηγούμενες εικόνες, σε κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά προτείνονται κάποιες λύσεις υπό 

μορφή σκιτσων και συνοπτικών προτάσεων (brainstorm-brainwrite αντίστοιχα). Οι λύσεις αυτές, αποτελούν τις 

πιο ρεαλιστικές ως προς την ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά 

των λύσεων της εκάστοτε σχεδιαστικής προδιαγραφής ξεχωριστά αναλύονται στο παράρτημα της εργασίας.
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5.8 Σύνθεση    

Σε αυτό το στάδιο της εργασίας επιτυγχάνεται η συλλογή των επικρατέστερων λύσεων,προτάσεων και ιδεών 

με σκοπό την σύνθεσή τους ώστε να σχεδιαστούν τρεις διαφορετικές προτάσεις (concepts).  Στο κεφάλαιο 

5.7 παρουσιάστηκαν οι πιο βάσιμες και ρεαλιστικές λύσεις σε κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή ξεχωριστά, 

αναλόγως των απαιτήσεων που προέκυψαν από το ερευνητικό στάδιο της εργασίας. Σε αυτό το στάδιο 

λοιπόν, συλλέγονται οι βέλτιστες προτεινόμενες λύσεις, με σκοπό την σύνδεσή τους ώστε να προταθούν 

διαφορετικά προσχέδια (εικόνα 61). Οι τρεις ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις που θα προκύψουν 

πρέπει να ικανοποιούν τον τελικό προσδιορισμό του έργου (final brief) αλλά και το σύνολο των σχεδιαστικών 

προδιαγραφών σε ικανοποιητικό βαθμό.  

εικόνα 61, Διαδικασία Σύνθεσης

Στο τελικό στάδιο του κεφαλαίου για την επιλογή του βέλτιστου προσχεδίου και τα τρία concepts 

αξιολογούνται βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, του final brief και των στόχων της διπλωματικής 

εργασίας. Το προσχέδιο που καλύπτει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προαναφερόμενα κριτήρια, σχεδιάζεται 

λεπτομερώς στο τελικό στάδιο της διπλωματικής εργασίας. 

5.8.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Προσχεδίων   

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικα που αφορούν μόνο το ηλεκτρονικό μέρος της 

αναπτυσσόμενης φωτογραφικής μηχανής, που θα είναι κοινά και στα τρία προσχέδια (concepts). Ο λόγος που 

είναι ίδια σε κάθε προσχέδιο είναι λόγω του ότι στόχος της εργασίας δεν είναι η ανάπτυξη νέων μορφών λήψης 

μίας ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά η αναζήτηση και η χρήση των καταλληλότερων υπαρχόντων μέσων, ώστε 

να αναπτυχθεί μία νέα φωτογραφική μηχανή εκπαιδευτικού χαρακτήρα απευθυνόμενη σε παιδιά.  

Πιο συγκεκριμένα, τα κοινά στοιχεία μεταξύ των τριών προσχεδίων είναι οι λύσεις των σχεδιαστικών 

προδιαγραφών 1,2,3, και 7. Αναλυτικότερα, οι λύσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Να χρησιμοποιεί αισθητήρα Στερεάς Κατάστασης (Sensor). Σε κάθε προσχέδιο έχει επιλεχθεί ως • 

λύση της συγκεκριμένης σχεδιαστικής προδιαγραφής να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας CCD (Interline 

Transfer, βλ.κεφ. 2.3.3.1.1) που αποδίδει 7MP (διαγώνιος: 1/1.8”, 8.9mm). Ο συγκεκριμένος 
αισθητήρας είναι από τους πιο διαδεδομένους στις φωτογραφικές μηχανές compact και 
καλύπτει τις ανάγκες ερασιτεχνικής χρήσης.
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5.8.2 Προσχέδιο 1 

Το πρώτο προσχέδιο που προτείνεται, εκτός από τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που φέρει (βασικός στόχος 

της εργασίας), επικεντρώνεται στην απαίτηση των χρηστών να μιμούνται κινήσεις, καταστάσεις και γενικότερα 

ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους και αφορούν τον τρόπο χρήσης μίας φωτογραφικής μηχανής. 

Παράλληλα με την χρήση του συγκεκριμένου concept, τα παιδιά θα αισθάνονται πως αλληλεπιδρούν με ένα 

εργαλείο που φέρει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Η στάση του σώματος κατά το κράτημα του σώματος της 

φωτογραφικής μηχανής, αλλά και κατά την ρύθμιση των επι μέρους χαρακτηριστικών της, βασίζεται σε αυτές 

που χρησιμοποιούνται στις φωτογραφικές μηχανές με καθρέφτη (αναλογικές και ψηφιακές). Παράλληλα, 

οι χρήστες του αντικειμένου θα μπορούν να αντιληφθούν αμέσως πως πρόκειται να αλληλεπιδρασουν με 

μία φωτογραφική μηχανή καθώς το σχήμα, οι διαστάσεις και ο όγκος του είναι αντίστοιχα με το σύνολο των 

φωτογραφικών μηχανών που κυκλοφορούν μαζικά στην αγορά.

2,3. Να χρησιμοποιεί εσωτερικό επεξεργαστή (MCU-Firmware) και να διαθέτει εσωτερική μνήμη buffer. • 

Στην πραγματικότητα, το σύνολο των ηλεκτρονικών στοιχείων μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, 

συνθέτουν την “ηλεκτρονική της πλακέτα” (Printed Circuit Board, βλ. κεφ. 2.3.8). Όπως αναφέρθηκε 

στο στάδιο των λύσεων των σχεδιαστικών προδιαγραφών, οι πιο συνηθισμένες διαστάσεις του στις 

φωτογραφικές μηχανές compact ή hybrid cameras κατά μέσο όρο είναι w: 90mm, l: 60mm, d: 4mm. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως βασικό στοιχείο του pcb είναι πως πάνω του συνδέονται όλα 

τα ηλεκτρονικά στοιχεία της φωτογραφικής μηχανής όπως η εσωτερική μνήμη buffer, ο αισθητήρας 

στερεάς κατάστασης, η έξοδος των ψηφιακών αρχείων (συνήθως usb), η υποδοχή για αναγνώριση 

εξωτερικής μνήμης (memory card) και στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση μίας ενέργειας 

(συνήθως LED και Βuzzer). Oι διαστάσεις των στοιχείων αυτών δεν επηρεάζουν τις προαναφερόμενες 

συνήθεις διαστάσεις. 

7. Δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ο χρήστης. Για την μόνιμη • 

αποθήκευση των φωτογραφιών πρέπει να υπάρχει μία εξωτερική κάρτα μνήμης όπου προφανώς 

θα συνδέεται με το pcb. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες στις εξωτερικές αυτές κάρτες  μνήμης 

επιτρέπουν την αποθήκευση πάρα πολλών φωτογραφιών που καλύπτουν έναν ερασιτέχνη χρήστη 

(300-400 / 1gb) και συγχρόνως οι διαστάσεις αλλά και το βάρος τους δεν επηρεάζει την τελική μορφή 

του προϊόντος. Οι πιο συνήθεις διαστάσεις σε μία κάρτα 2gb είναι περίπου w: 20mm, h: 30mm. 
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εικόνα 62, concept 1 - απεικόνιση μακέτας

εικόνα 63, concept 1 - λειτουργία καθρέφτη

Το σχήμα που επιλέχθηκε είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο καθώς χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των 

φωτογραφικών μηχανών (αναλογικών και ψηφιακών), και βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου 

είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ώστε να γίνεται άμεση συσχέτιση του προϊόντος με φωτογραφική 

μηχανή (απ’ευθείας στο στάδιο της αφομοίωσης - βλ. κεφ. 3.3.3). 

α

γ

β

δ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

προσχεδίου, είναι η χρήση ενός εσωτερικού καθρέφτη στο 

εσωτερικό του βασικού σώματος της φωτογραφικής μηχανής (εικόνα 

63). Έτσι, όταν ο χρήστης κοιτάει μέσα στο σκόπευτρο, βλέπει το 

φωτογραφιζόμενο είδωλο όπως ακριβώς θα αποτυπωθεί πάνω 

στον αισθητήρα την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το κλείστρο. 

Την στιγμή βέβαια της φωτογράφισης, ο καθρέφτης που βρίσκεται 

στο εσωτερικό της μηχανής έρχεται σε οριζόντια θέση ώστε το 

φωτογραφιζόμενο είδωλο να αποτυπωθεί στον αισθητήρα στερεάς 

κατάστασης. 
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εικόνα 64, concept 1 - ενεργοποίηση κλείστρου

εικόνα 65, concept 1 - μεταβολή εστιακής απόστασης

Αξίζει να σημειωθεί πως η ενεργοποίηση του κλείστρου επιτυγχάνεται κατεβάζοντας την οριζόντια επιφάνεια 

που βρίσκεται αριστερά του βασικού σώματος. Η επιφάνεια αυτή ανεβάζει και τον εσωτερικό καθρέφτη ώστε 

το φωτογραφιζόμενο είδωλο να μπορέσει να εισχωρήσει πάνω στον αισθητήρα (εικόνα 64). Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί το συναίσθημα στα παιδιά πως ολοκληρώνουν μία πράξη καθώς την συγκεκριμένη στιγμή δεν θα 

είναι σε θέση να βλέπουν από το σκόπευτρο το φωτογραφιζόμενο είδωλο καθώς αυτό θα προβάλλεται μόνο 

πάνω στον αισθητήρα. 

Βασικό επιπρόσθετο στοιχείο είναι η χρήση τριών διαφορετικών φακών, ένας ευρυγώνιος (170 μοιρών), 

ένας αμφίκυρτος (43 μοιρών) και ένας prism lens ώστε να αποδίδει φωτογραφίες stereo. Οι τρεις αυτοί φακοί 

είναι τοποθετημένοι πάνω σε ένα δίσκο σε απόσταση 120 μοιρών (βάσει του κέντρου του δίσκου). Έτσι, ο 

χρήστης περιστρέφοντας τον δίσκο μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον από τους τρεις επιθυμεί.

Παράλληλα, οι τρεις βασικές έννοιες που θα προσδώσουν στο προϊόν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

προβάλλονται άμεσα από την ίδια την φωτογραφική μηχανή. Αρχικά, η μεταβολή της εστιακής απόστασης 

επιτυγχάνεται μέσω της επιμήκυνσης του μπροστινού κεντρικού στοιχείου της μηχανής, το όποιο στην εξωτερική 

επιφάνειά του φέρει τους 3 φακούς αλλά και τις ρυθμίσεις του διαφράγματος και του φωτοφράχτη. 
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Βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, βασικό στοιχείο που πρέπει να φέρει η φωτογραφική μηχανή 

είναι η δυνατότητα χειροκίνητης μεταβολής των τιμών του διαφράγματος και του φωτοφράχτη. Μάλιστα, οι 

δύο αυτές έννοιες πρέπει να προβάλλονται ταυτόχρονα από την φωτογραφική μηχανή ώστε ο χρήστης να 

μπορεί να τις ρυθμίσει παράλληλα, καθώς οι εκάστοτε τιμές είναι αλληλένδετες. Το πρώτο προσχέδιο για την 

ρύθμιση του διαφράγματος χρησιμοποιεί ένα πολύγωνο με εφτά ίσες πλευρές, όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε 

μία πιθανή τιμή του διαφράγματος (βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, το διάφραγμα πρέπει να μπορεί 

να δεχτεί τις τιμές f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 και f/22). Παράλληλα, η ρύθμιση των πιθανών τιμών που 

μπορεί να δεχτεί ο φωτοφράχτης πραγματοποιείται με έναν μοχλό που βρίσκεται πάντα σε κάθετη και κεντρική 

θέση σε σχέση με την επιλεγμένη έδρα του πολυγώνου. Όταν ο μοχλός βρίσκεται σε κεντρική θέση (ακριβώς 

στην μέση της εκάστοτε έδρας του πολυγώνου), η σχέση μεταξύ του διαφράγματος και του φωτοφράχτη 

είναι η βέλτιστη και προφανώς το φωτογραφικό αποτέλεσμα θα είναι και το πιο ποιοτικό. Αντιθέτως, όταν ο 

μοχλός περιστρέφεται μακρία από το κεντρικό σημείο (είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα) η φωτογραφία 

θα τραβηχτεί είτε πιο φωτεινή είτε πιο σκοτεινή αντίστοιχα (εικόνα 66). Βασικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό 

είναι ότι και στις πιό ακραίες θέσεις που μπορεί να φτάσει ο φωτοφράχτης, η φωτογραφία που θα τραβηχτεί 

δεν θα είναι ούτε “καμένη” ούτε με έντονα σκοτεινά σημεία, ώστε να μην αποθαρρύνεται ο χρήστης. Έτσι, ο 

χρήστης θα είναι σε θέση να ρυθμίσει τις δύο βασικές έννοιες χειροκίνητα και να κατανοήσει πώς οι τιμές των 

δύο μπορούν να επηρεάσουν μία φωτογραφία.  

εικόνα 66, concept 1 - ρύθμιση διαφράγματος-φωτοφραχτη

Εφόσον ο χρήστης θα είναι σε θέση να ρυθμίσει τις τιμές του διαφράγματος, αλλά και να μεταβάλει την 

εστιακή απόσταση, θα μπορεί να ρυθμίσει και το βάθος πεδίου που επιθυμεί να είναι εστιασμένο. Όπως 

έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 2.3.7, το βάθος πεδίου εξαρτάται από την τιμή του διαφράγματος, την εστιακή 

απόσταση, αλλά και από την απόσταση του χρήστη από το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Οι πιθανές τιμές που 

χρησιμοποιούνται σε όλα τα προσχέδια καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τιμών (από f/2.8 μέχρι f/22). Έτσι θα 

δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τις διαφορετικές αποστάσεις που μπορούν να εστιάσουν 

βάσει της εκάστοτε τιμής του διαφράγματος αλλά και της εστιακής απόστασης. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που φέρει το πρώτο προσχέδιο, σημαντικό στοιχείο είναι 

η ύπαρξη οθόνης lcd στο πίσω μέρος του σώματος. Η οθόνη έχει διαστάσεις w:52mm, h:39mm (2.5’’) 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προεπισκόπηση των φωτογραφιώνπου έχουν τραβηχτεί και όχι ως 

σκόπευτρο (live view).  Αυτό συμβαίνει ώστε ο χρήστης να μπορεί να καδράρει το φωτογραφιζόμενο είδωλο 

με τον βέλτιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο το σκόπευτρο. 
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εικόνα 67, concept 1 - οθόνη προεπισκόπησης

εικόνα 68, concept 1 - προσωρινή αποθήκευση

Πιο συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της οθόνης επιτυγχάνεται με την κάθετη μετακίνηση του διακόπτη 

που βρίσκεται δεξιά της οθόνης (εικόνα 67). Η οθόνη αρχικά εμφανίζει την τελευταία φωτογραφία που έχει 

τραβηχτεί από τον χρήστη, ενώ μετακίνηση του αριστερού διακόπτη μπορεί να πλοηγηθεί στις φωτογραφίες 

που είχε τραβήξει πιο πριν. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η οθόνη ενεργοποιείται στιγμιαία ώστε ο χρήστης  

να βλέπει απλά την τελευταία φωτογραφία που έχει τραβήξει, ώστε να επιβεβαιώνεται για το αν τραβήχτηκε 

με τον επιθυμητό τρόπο. 

Επίσης, για την προστασία της φωτογραφικής μηχανής από πιθανή πτώση ή κρούση με κάποιο άλλο 

αντικείμενο, το βασικό σώμα της τοποθετείται μέσα σε θήκη με λουρί ώστε ο χρήστης να μπορεί να την κρεμάσει 

γύρω από τον λαιμό του (εικόνα 68). Το γεγονός αυτό ενισχύει την διαδικασία της μίμησης γεγονότων και 

καταστάσεων, καθώς είναι πολύ σύνηθες οι φωτογράφοι να αποθηκεύουν προσωρινά την φωτογραφική τους 

μηχανή με αυτόν τρόπο, και το ερέθισμα αυτό πιθανότητα να έχει αποτυπωθεί στην μνήμη ενός παιδιού. 

Επίσης, βασική σχεδιαστική προδιαγραφή είναι ο χρήστης να μπορεί να διαφοροποιήσει την φωτογραφική 

του μηχανή βάσει της προσωπικότητάς του. Μία βασική ιδέα που εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο προσχέδιο, 

είναι η θήκη που παρουσιάζεται στην προηγούμενη εικόνα να υπάρχει σε διάφορα χρώματα ώστε ο χρήστης 

να επιλέγει αυτή που του αρέσει περισσότερο. 
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Τέλος, έχοντας αναλύσει τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του πρώτου προσχεδίου, θεωρείται 

χρήσιμο να περιγραφεί η βασική  ακολουθία των ενεργειών του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση με το 

προϊόν (εικόνα 69). Αρχικά,  ο χρήστης τοποθετεί την φωτογραφική μηχανή γύρω από τον λαιμό του. Στην 

συνέχεια ενεργοποιεί την φωτογραφική μηχανή ανεβάζοντας το σκόπευτρο. Επιλέγει τον φακό που επιθυμεί 

ανάμεσα από τους τρεις που υπάρχουν στο εμπρός μέρος της φωτογραφικής μηχανής. Η επιλογή αυτή μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και ενώ βλέπει το φωτογραφιζόμενο είδωλο μέσα από το σκόπευτρο. Έτσι, ο χρήστης θα 

γνωρίζει ποιόν έχει επιλέξει και πώς ακριβώς θα είναι η φωτογραφία που θα τραβήξει. Στην συνέχεια ο χρήστης 

μεταβάλει την εστιακή απόσταση μετακινώντας το κεντρικό εμπρός τμήμα του σώματος. Ενώ παράλληλα 

ρυθμίζει τις τιμές του διαφράγματος άλλα και το πόσο γρήγορα θα ανοιγο-κλείσει το κλείστρο (φωτοφράχτης). 

Όταν έχει επιλέξει τις επιθυμητές τιμές τραβάει την φωτογραφία κατεβάζοντας την επιφάνεια που βρίσκεται 

στο αριστερό μέρος της φωτογραφικής μηχανής. Τέλος, του δίνεται η δυνατότητα να προεπισκοπήσει την 

φωτογραφία που τράβηξε ενεργοποιώντας την οθόνη lcd στο πίσω μέρος του σώματος.  

εικόνα 69, concept 1 - πιθανό σενάριο χρήσης

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, η διαδοχή των βασικών ενεργειών γίνεται βάσει τις εκάστοτε 

ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη. Προφανώς τα δύο πρώτα βήματα της διαδικασίας εκτελούνται μόνο στην 

περίπτωση που ο χρήστης θα αποφασίσει να αλληλεπιδράσει με το προϊόν την δεδομένη στιγμή για πρώτη 

φόρα. 
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εικόνα 70, concept 1 -  φωτορεαλιστική απεικόνιση 
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5.8.3 Προσχέδιο 2

Ένα από τα χαρακτηριστικά του δεύτερου προσχεδίου είναι ότι έγινε μία προσπάθεια να ξεφύγει το σχήμα 

του από το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών. 

Παράλληλα όμως, καθώς είναι επιθυμητό να αναγνωρίζεται με την όψη η ταυτότητα του αντικειμένου, έγινε μία 

συλλογή κάποιων επι μέρους χαρακτηριστικών της φωτογραφικής μηχανής (φακός, σκόπευτρο, χειρολαβή 

και πλήκτρα ρυθμίσεων) ώστε να ενσωματωθούν με τον βέλτιστο τρόπο στο κυρίως σώμα της φωτογραφικής 

μηχανής. Βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου (βλ. κεφ. 3.7.2), τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

άμεσα αναγνωρίσημα από τα παιδιά ως στοιχεία που συνθέτουν μία φωτογραφική μηχανή.

Παράλληλα, καθώς βασικός στόχος της εργασίας είναι η φωτογραφική μηχανή να φέρει εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά, οι βασικές έννοιες της φωτογραφίας που πρέπει να αφομοιωθούν από τα παιδιά ως γνώση, 

προβάλλονται άμεσα από την φωτογραφική μηχανή. Παράλληλα, οι έννοιες αυτές προβάλλονται με 

έναν διασκεδαστικό χαρακτήρα καθώς ο χρήστης θα τις “ανακαλύπτει” κατά την αλληλεπίδραση με την 

φωτογραφική μηχανή. 

α
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εικόνα 71, concept 2 -  απεικόνιση μακέτας

Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, το βασικό σώμα του δεύτερου προσχεδίου αποτελείται από έναν 
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εικόνα 72, concept 2 -  περιγραφή δίσκων

κυλινδρικό όγκο αλλά και μία επιφάνεια η οποία αναπτύσσεται με οριζόντια κίνηση δεξιά του σώματος (όπως 

κρατάει ο χρήστης την φωτογραφική μηχανή). Η επιφάνεια αυτή λειτουργεί ως χειρολαβή ώστε ο χρήστης να 

κρατάει σταθερά την φωτογραφική μηχανή με το δεξί του χέρι. Παράλληλα όμως, τραβώντας την επιφάνεια 

αυτή η φωτογραφική μηχανή τίθεται σε λειτουργία και μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες.

Βασικό επιπρόσθετο στοιχείο του συγκερκιμένου προσχεδίου είναι πως οι περισσότερες ρυθμίσεις κατά 

την αλληλεπίδραση γίνονται χειροκίνητα και με περιστροφικές κινήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραφική 

μηχανή αποτελείται από τρεις βασικούς δίσκους, ο πρώτος είναι ο βασικός όγκος της φωτογραφικής μηχανής 

όπου προφανώς πάνω του υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής. Ο δεύτερος δίσκος 

περιέχει τρεις διαφορετικούς φακούς λήψης (έναν ευρυγώνιο 1700, έναν αμφίκυρτο 43ο, και έναν prism lens 

όπου αποδίδει φωτογραφίες stereo). ο τρίτος δίσκος (ο εξωτερικός - εικόνα 71.α) περιέχει τρία διαφορετικά 

χρωματικά φίλτρα (ένα κόκκινο, ένα καφέ, και ένα διάφανο όπου προστατεύει τον εκάστοτε φακό που 

χρησιμοποιείται στον πίσω δίσκο). 

Καθώς όμως είναι επιθυμητό ο χρήστης να γνωρίζει πώς ακριβώς θα βγούνε οι φωτογραφίες που πρόκειται 

να τραβήξει, οι φακοί αυτοί είναι τοποθετημένοι δύο φορές και σε απέναντι θέσεις πάνω στον ίδιο δίσκο. 

Παράλληλα, το σκόπευτρο και ο αισθητήρας στερεάς κατάστασης βρίσκονται σε απέναντι θέσεις. Έτσι, όταν ο 

χρήστης περιστρέφει τους δίσκους για να επιλέξει αυτόν που επιθυμεί, ο φακός που βλέπει από το σκόπευτρο 

χρησιμοποιείται και μπροστά από τον αισθητήρα (εικόνα 72). 

Προφανώς οι δύο προαναφερόμενοι δίσκοι, πρέπει να έχουν τον ίδιο άξονα περιστροφής ώστε 

να συμπίπτουν οι ακριβείς θέσεις των οπών με τους φακούς και φίλτρα. Ο άξονας περιστροφής είναι το 

κέντρο του κεντρικού δίσκου που αποτελεί και το βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Επίσης, πρέπει 

να επισημανθεί πως ο δίσκος 1 (εικόνα 72), περιστρέφεται χειροκίνητα με την βοήθεια ενός μοχλού που 
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βρίσκεται πάνω από το καφέ φίλτρο. Αντιθέτως, ο δίσκος 2 περιστρέφεται με την βοήθεια ενός τροχού που 

προεξέχει από το βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής και βρίσκεται στο αριστερό πάνω μέρος της (όπως 

την κρατάει ο χρήστης). 

εικόνα 73, concept 2 -  περιστροφή δίσκου 2

εικόνα 74, concept 2 -  ρύθμιση διαφράγματος/φωτοφράχτη

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει η φωτογραφική μηχανή, στο δεύτερο 

προσχέδιο επιλέχθηκε η απλούστερη πρόταση βάσει των επι μέρους λύσεων των σχεδιαστικών προδιαγραφών. 

Πιο συγκεκριμένα, για την ρύθμιση του διαφράγματος και του φωτοφράχτη υπάρχουν δύο μοχλοί στο πάνω 

μέρος του βασικού σώματος της φωτογραφικής μηχανής. Αυτός που προεξέχει περισσότερο, είναι για την 

ρύθμιση του διαφράγματος, όπου βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, μπορεί να δεχτεί εφτά διαφορετικές 

τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα που θα ανοιγοκλείσει το κλείστρο (φωτοφράχτης) ρυθμίζεται από τον δεύτερο 

μοχλό. Όταν οι δύο μοχλοί βρίσκονται σε μακρινές θέσεις, η φωτογραφία θα τραβηχτεί είτε πολύ φωτεινή, 

είτε πολύ σκοτεινή (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα). Αντιθέτως, όταν οι δύο μοχλοί είναι παράλληλοι (ο ένας 

μπροστά από τον άλλον) θα υπάρχει το βέλτιστο ποιοτικά αποτέλεσμα (εικόνα 74). 

Αξίζει να σημειωθεί πως και σε αυτό το προσχέδιο δεν υπάρχει περίπτωση να τραβηχτεί μία φωτογραφία 

εντελώς “καμένη” (πάρα πολύ φωτεινή), ή πάρα πολύ σκοτεινή ώστε να μην αποθαρρυνθεί ο χρήστης. 

Επίσης, βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών πρέπει να προβάλλεται άμεσα και η μεταβολή της 
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εικόνα 75, concept 2 -  μεταβολή εστιακής απόστασης

εστιακής απόστασης. Όπως αναλύθηκε στο στάδιο του ιδεασμού, ο βέλτιστος τρόπος για την προβολή της 

μεταβολής αυτής είναι να μετακινείται ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού σώματος της φωτογραφικής μηχανής. 

Στο συγκεκριμένο προσχέδιο προεκτείνονται οι δύο δίσκοι που περιέχουν τους διαφορετικούς φακούς και 

φίλτρα. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης πρέπει χειροκίνητα να τραβήξει τον ενδιάμεσο δίσκο προς τα έξω. 

Καθώς οι δύο δίσκοι που περιέχουν τους φακούς και τα φίλτρα είναι ενωμένοι ακριβώς στο κέντρο τους, ο 

πίσω δίσκος θα σπρώξει και τον μπροστά, μεταβάλλοντας έτσι και την εστιακή απόσταση (εικόνα 75). 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που φέρει το δεύτερο προσχέδιο, βασικό στοιχείο είναι πως 

εξετάσθηκε το γεγονός  ο χρήστης να μπορεί να φορτίσει χειροκίνητα την φωτογραφική μηχανή. Η φόρτιση 

αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κινητικής ενέργειας καθώς η απαιτούμενη ενέργεια για την πλήρη 

λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής είναι πολύ μικρή. Πιο συγκεκριμένα, μόνο η ύπαρξη της οθόνης lcd 

που υπάρχει στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής καταναλώνει πολύ ενέργεια κατά την ενεργοποίηση 

και την χρήση της. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 

λειτουργούν χειροκίνητα και η ενέργεια που χρειάζονται είναι πολύ μικρή και μπορεί να δημιουργηθεί μέσω 

της κινητικής ενέργειας. Όπως είναι λογικό για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας μέσω της κίνησης, 

είναι απαραίτητη η χρήση ενός πυκνωτή και κάποιων οδοντωτών τροχών διαφορετικής διαμέτρου, όπου ο 

μεγαλύτερος θα περιστρέφει τον μικρότερο ώστε να επιτευχθεί μία πολύ γρήγορη κίνηση του μαγνήτη στο 

εσωτερικό του διναμό. Βασικό πρόβλημα στην συγκεκριμένη πρόταση, είναι η ύπαρξη του μαγνήτη στο 

εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής και σε κοντινή απόσταση από τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Η συγκεκριμένη 

τεχνική όμως χρησιμοποιείται σε concept cameras που έχουν αναπτυχθεί από την Sony. Οι συγκεκριμένες 

φωτογραφικές μηχανές αν και δεν κυκλοφορούν μαζικά στην αγορά, φέρουν τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά  

που έχει και το συγκεκριμένο προσχέδιο.

Παρόλα αυτά, η ιδέα που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο προσχέδιο είναι στην περίμετρο του  

βασικού  σώματος να υπάρχει ένας ιμάντας όπου περιστρέφεται καθώς ο χρήστης μετακινεί με οριζόντια 

κίνηση την φωτογραφική μηχανή σε μία επίπεδη επιφάνεια. Παράλληλα, μπορεί να κρατάει την φωτογραφική 

μηχανή από την χειρολαβή της ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον ιμάντα που περιστρέφεται (εικόνα 76). 
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εικόνα 76, concept 2 -  φόρτιση φωτογραφικής μηχανής

εικόνα 77, concept 2 -  Διάγραμμα Χρήσης

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο ιμάντας που βρίσκεται στην περίμετρο του μεγαλύτερου δίσκου, 

περιστρέφεται καθώς το σώμα της φωτογραφικής μηχανής κινείται σε μία οριζόντια επιφάνεια. Βασικό 

πλεονέκτημα της κίνησης ενός τόσο μεγάλου τροχού (διάμετρος: 130mm), είναι ότι εν συνεχεία αυτός ο 

τροχός θα μεταδόσει την κίνησή του σε έναν αρκετά μικρότερο, κι έτσι θα μπορέσει να παραχθεί η κινητική 

ενέργεια πιο εύκολα. Αντιθέτως, αν είχαμε δύο τροχούς με μικρότερη διαφορά στις διαμέτρους τους, θα 

χρειαζόταν πιο πολλές φορές να μεταδοθεί η κίνηση από τροχό σε τροχό, ώστε εν τέλει να παραχθεί η ίδια 

ποσότητα ενέργειας. 

Βασικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είναι πως ο ιμάντας αυτός μπορεί να υπάρχει σε διάφορα χρώματα 

ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαφοροποιεί την φωτογραφική του μηχανή βάσει της προσωπικότητάς του. 

Επίσης, όπως και στο πρώτο προσχέδιο, υπάρχει οθόνη lcd 2.5’’ (w: 52mm, h: 39mm) στο πίσω μέρος 

της φωτογραφικής μηχανής. Η ενεργοποίησή της δεν γίνεται αυτόματα μετά την λήψη μίας φωτογραφίας, αλλά 

ο χρήστης πρέπει να την ενεργοποιήσει μετακινώντας την οριζόντια μπάρα είτε δεξιά είτε αριστερά. Όταν η 

οθόνη ενεργοποιηθεί ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί στις φωτογραφίες που έχει τραβήξει (εικόνα 71.β). 

Τέλος, έχοντας αναλύσει τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του δεύτερου προσχεδίου, είναι χρήσιμο 

να περιγραφεί η βασική  ακολουθία των ενεργειών του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση με το προϊόν (εικόνα 

77). Αρχικά ο χρήστης ενεργοποιεί την φωτογραφική μηχανή ανοίγοντας την χειρολαβή. Στην συνέχεια 

φορτίζει την φωτογραφική μηχανή εκτός κι αν έχει μπαταρίες και δεν χρειάζεται. Μετά επιλέγει τον φακό και 

το χρωματικό φίλτρο που επιθυμεί. Βασικό στοιχείο στην συνέχεια είναι η ρύθμιση του διαφράγματος και 

του φωτοφράχτη χρησιμοποιώντας τους δύο μοχλούς στο πάνω μέρος του σώματος. Τέλος, τραβάει την 

φωτογραφία και μπορεί να την δει στην οθόνη lcd στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.
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εικόνα 78, concept 2 -  φωτορεαλιστική απεικόνιση 
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5.8.4 Προσχέδιο 3

Στο τρίτο προσχέδιο έγινε μία προσπάθεια η φωτογραφική μηχανή να έχει κρυμμένα τα βασικά 

χαρακτηριστικά της και ο χρήστης κατά την αλληλεπίδραση να τα ανακαλύπτει. Το γεγονός αυτό προσδίδει 

έναν πιο διασκεδαστικό χαρακτήρα στο συγκεκριμένο προσχέδιο, καθώς η φωτογραφική μηχανή δεν θα είναι 

μονότονη και επαναλαμβανόμενη. Πολλά στοιχεία της είναι απρόβλεπτα καθώς ο χρήστης πρέπει να βρει πώς 

και που τοποθετούνται ώστε να επηρεάσουν την φωτογραφία που πρόκειται να ληφθεί. 

Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει το αναπτυσσόμενο 

προϊόν. Έτσι ο χρήστης θα είναι σε θέση να ρυθμίσει το διάφραγμα και την ταχύτητα που θα ανοιγο-κλείσει 

το κλείστρο. Παράλληλα, όπως και σε κάθε προσχέδιο, η εστιακή απόσταση μεταβάλλεται μετακινώντας ένα 

μεγάλο τμήμα της φωτογραφικής μηχανής ώστε να γίνεται άμεσα αισθητό στον χρήστη το τι συμβαίνει στο 

εσωτερικό τμήμα του βασικού σώματος. 

α

γ
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εικόνα 79, concept 3 -  απεικόνιση μακέτας

Το σχήμα που επιλέχθηκε στο τρίτο προσχέδιο είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο καθώς χρησιμοποιείται 

στην πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών (αναλογικών και ψηφιακών), και βάσει των αποτελεσμάτων 

του ερωτηματολογίου είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να φέρει το αναπτυσσόμενο προϊόν 

ώστε να γίνεται άμεση συσχέτισή του με φωτογραφική μηχανή (απ’ευθείας στο στάδιο της αφομοίωσης - βλ. 

κεφ. 3.3.3). 
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εικόνα 80, concept 3 -  ρύθμιση φωτοφράχτη και διαφράγματος

εικόνα 81, concept 3 -  δεύτερη επιφάνεια διαφράγματος

Όπως σε κάθε προσχέδιο, η ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής πραγματοποιείται παράλληλα με 

την εκτέλεση μίας βασικής λειτουργίας. Στο συγκεκριμένο προσχέδιο, για να τεθεί σε λειτουργία η φωτογραφική 

μηχανή πρέπει ο χρήστης να σηκώσει το σκόπευτρο με κάθετη κίνηση πρς τα πάνω (εικόνα 79.β-δ). Έτσι ο 

χρήστης θα μπορεί να δει το κάδρο που πρόκειται να φωτογραφίσει πριν από την λήψης της φωτογραφίας. 

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει, στο συγκεκριμένο προσχέδιο επιλέχθηκε 

να χρησιμοποιηθούν δύο επιφάνειες, τοποθετημένες σε κάθετη διάταξη μεταξύ τους όπου η μία θα μπορεί 

να κινηθεί οριζόντια και η άλλη κάθετα (εικόνα 80). Η κάθετη επιφάνεια θα έχει τρεις οπές όπου στην 

πραγματικότητα θα είναι οι τρεις από τις εφτά τιμές που μπορεί να δεχτεί το διάφραγμα. Παράλληλα, η 

οριζόντια επιφάνεια θα έχει τις δέκα τιμές που μπορεί να δεχτεί ο φωτοφράχτης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι 

πως στο συγκεκριμένο προσχέδιο ο φωτοφράχτης πρέπει να είναι διαφραγματικός (βλ. κεφ. 1.3.4) ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει πίσω από την κάθετη επιφάνεια ρύθμισης του φωτοφράχτη. 

Βασικό χαρακτηριστικό είναι πως στις ακραίες θέσεις των δύο επιφανειών, η φωτογραφία που θα τραβηχτεί 

θα είναι είτε πολύ σκοτεινή, είτε πολύ φωτεινή (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα). Αντιθέτως, όταν η επιφάνεια 

του φωτοφράχτη βρίσκεται σε κεντρική θέση, η φωτογραφία που θα τραβηχτεί θα είναι η βέλτιστη όσον 

αφορά τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως οι υπόλοιπες τέσσερις τιμές μπορεί να δεχτεί το διάφραγμα θα είναι 

σε μία τρίτη επιφάνεια όπου θα είναι κρυμμένη στο βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Έτσι ο χρήστης 

κατά την αλληλεπίδραση θα την βρίσκει και θα μπορεί να την τοποθετήσει αντί της οριζόντιας επιφάνειας που 

χρησιμοποιούσε μέχρι την δεδομένη στιγμή (εικόνα 81). 
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Επίσης, βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, πρέπει να προβάλλεται άμεσα και η μεταβολή της 

εστιακής απόστασης. Όπως αναλύθηκε στο στάδιο του ιδεασμού, ο βέλτιστος τρόπος για την προβολή 

της μεταβολής αυτής είναι να μετακινείται ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού σώματος της φωτογραφικής 

μηχανής. Στο συγκεκριμένο προσχέδιο, μετακινείται το μεγαλύτερο μέρος της μπροστά όψης προς τα έξω 

ώστε να κατανοεί ο χρήστης τι συμβαίνει στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής την δεδομένη στιγμή, 

αλλά συγχρόνως να μεταβάλλει και την εστιακή απόσταση. Πιο συγκεκριμένα, περιστρέφοντας τον τροχό 

που υπάρχει στο αριστερό του χέρι (κατά το κράτημα της φωτογραφική μηχανής), το μπροστά τμήμα της 

φωτογραφικής μηχανής σταδιακά βγαίνει προς τα έξω (εικόνα 82).  

εικόνα 82, concept 3 -  μεταβολή εστιακής απόστασης

εικόνα 83, concept 3 -  χρήση χρωματικών φίλτρων

Όσον αφορά τα χρωματικά φίλτρα όπου η χρήση τους θα προσδώσει έναν πιο διασκεδαστικό χαρακτήρα 

στο αναπτυσσόμενο προϊόν, βρίσκονται σε ένα μικρό κουτί στα δεξιά του βασικού σώματος (όπως κρατάει 

την φωτογραφική μηχανή ο χρήστης). Έτσι, κατά την αλληλεπίδραση ο χρήστης θα τα ανακαλύπτει και 

θα τα τοποθετεί στην ειδική εσοχή μπροστά από τις επιφάνειες του διαφράγματος και του φωτοφράχτη. Η 

κίνηση αυτή ενισχύει και την διαδικασία της μίμησης της βέλτιστης χρήσης μίας φωτογραφικής μηχανής, 

καθώς η τοποθέτηση των φακών ή των φίλτρων μπροστά από τον φακό λήψης είναι χαρακτηριστικό των 

επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών. 
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εικόνα 84, concept 3 -  χρήση χρωματικών φίλτρων

Βασικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είναι πως η πρόσβαση στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής 

ώστε ο χρήστης να μπορεί να μεταφέρει τις φωτογραφίες που έχει συλλέξει σε κάποια άλλη ηλεκτρονική 

συσκευή, αλλά και για να μπορέσει να βάλει ή να αλλάξει τις μπαταρίες που θα χρησιμοποιεί η φωτογραφική 

μηχανή, γίνεται περιστρέφοντας το δεξιό τμήμα της φωτογραφικής μηχανής. Έτσι, το τμήμα αυτό, αποτελεί 

πλέον μία ξεχωριστή μονάδα όπου στο εσωτερικό του μπορούν να τοποθετηθούν οι μπαταρίες, η κάρτα 

μνήμης της συσκευής αλλά και το καλώδιο μεταφοράς των αποθηκευμένων φωτογραφιών. 

Επίσης, στο πάνω μέρος αυτού του τμήματος υπάρχει και το πλήκτρο λήψης φωτογραφιών (πλήκτρο 

ενεργοποίησης του κλείστρου). Το σημείο αυτό είναι και το βέλτιστο για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου 

πλήκτρου καθώς χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών (αναλογικών και 

ψηφιακών) και για την σωστή χρήση του προαπαιτεί το σωστό κράτημα του βασικού σώματος.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που φέρει το τρίτο προσχέδιο, βασικό στοιχείο είναι και η 

οθόνη lcd που βρίσκεται στο πίσω μέρος του βασικού σώματος. Η οθόνη lcd είναι 2” (w:44mm, h:33mm) και 

το βασικό της χαρακτηριστικό είναι πως αρχικά είναι κρυμμένη. Κατά την αλληλεπίδραση, ο χρήστης μπορεί 

να την ανακαλύψει περιστρέφοντάς την 180ο βάσει ενός οριζόντιου άξονα που την συγκρατεί, ακριβώς στο 

μέσο του ύψους της (εικόνα 84). 

Τέλος, έχοντας αναλύσει τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του πρώτου προσχεδίου, θεωρείται 

χρήσιμο να περιγραφεί η βασική  ακολουθία των ενεργειών του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση με το 

προϊόν (εικόνα 85). Στο αρχικό στάδιο ο χρήστης περιστρέφει το δεξί τμήμα της φωτογραφικής μηχανής 

ώστε να τοποθετήσει τις απαιτούμενες μπαταρίες αλλά και την κάρτα μνήμης που επιθυμεί. Αφού έχει 

ολοκληρώσει την συγκεκριμένη ενέργεια, περιστρέφει με αντίθετη φορά από την αρχική, το δεξιό τμήμα ώστε 

να “κλειδώσει” με το βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Στην συνέχεια ενεργοποιεί την φωτογραφική 

μηχανή ανεβάζοντας το σκόπευτρο. Μπορεί να μεταβάλλει την εστιακή απόσταση περιστρέφοντας τον 

αντίστοιχο τροχό με το αριστερό του χέρι. Παράλληλα, μετακινεί τις δύο επιφάνειες του φωτοφράχτη και 

του διαφράγματος μέχρι να αποφασίσει ποιες τιμές επιθυμεί για την λήψη της φωτογραφίας. Στην συνέχεια, 

τραβάει την φωτογραφία πιέζοντας το πλήκτρο με τον δείκτη του δεξιού χεριού. Για την προεπισκόπηση της 

φωτογραφίας, πρέπει αρχικά να περιστρέψει την οθόνη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του βασικού σώματος. 

Αν επιθυμεί στην νέα φωτογραφία που πρόκειται να τραβήξει να προσθέσει κάποιο χρωματικό φίλτρο, ανοίγει 

την αντίστοιχη θήκη και βρίσκει αυτό που επιθυμεί ώστε να το τοποθετήσει μπροστά από τον αμφίκυρτο 

φακό. Τέλος, όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να τοποθετήσει και μία δεύτερη 

επιφάνεια με τιμές του διαφράγματος. Αρχικά την βγάζει από την θήκη της, και μπορεί να την τοποθετήσει στην 

αντίστοιχη θέση της στο μπροστινό μέρος της φωτογραφικής μηχανής.
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εικόνα 85, concept 3 -  Διάγραμμα Χρήσης
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5.8.5 Αξιολόγηση Προσχεδίων

Προκειμένου να προκύψει η καλύτερη σχεδιαστική πρόταση ώστε να σχεδιαστεί λεπτομερώς, πρέπει 
αρχικά να αξιολογηθούν οι τρεις σχεδιαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. Βασικός στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να βρεθεί το προσχέδιο που καλύπτει με τον 
βέλτιστο τρόπο τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του αναπτυσσόμενο έργου και εν συνεχεία το σύνολο 
των απαιτήσεων αλλά και των στόχων της εργασίας. 

Μία από τις τακτικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσχεδίων, είναι η 
αποκαλούμενη “αξιολόγηση πίνακα” (matrix evaluation). Βάσει της συγκεκριμένης τεχνικής, πρέπει 
να εξεταστεί το κατά πόσο το κάθε προσχέδιο καλύπτει την κάθε μία σχεδιαστική προδιαγραφή 
ξεχωριστά. Έτσι, αναπτύσσεται ένας συγκριτικός πίνακας με αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης από 
το 0 έως το 5, με το 0 να συμβολίζει την μηδενική ικανοποίησης της προδιαγραφής, ενώ αντιθέτως 
το 5 την μέγιστη ικανοποίηση. Παράλληλα, καθώς κάποιες σχεδιαστικές προδιαγραφές είναι πιο 
σημαντικές από κάποιες άλλες (βλ. ιεράρχηση σχεδιαστικών προδιαγραφών, κεφ. 5.5) υπάρχουν 
και τέσσερις συντελεστές βαρύτητας όπου πολλαπλασιάζονται με την βαθμολογία της κάθε 
σχεδιαστικής προδιαγραφής ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, οι συντελεστές βαρύτητας είναι “1.0” για 
τις σχεδιαστικές προδιαγραφές 1 έως 20, “0.8” για 21 έως 35, “0.5” για 36 έως 58 και “0.3” για 
59 έως 69. Το μεγαλύτερο αριθμητικό άθροισμα που προκύπτει στο τέλος του πίνακα, επιδεικνύει 
και την βέλτιστη  και την ιδανική σχεδιαστική πρόταση. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως όταν μία 
σχεδιαστική προδιαγραφή δεν έχει εξεταστεί ακόμα, τοποθετείται αντί της βαθμολογίας μία παύλα 
”-”.   
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εικόνα 86, αξιολόγηση προσχεδίων (concept evalutaiton)

Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, το δεύτερο προσχέδιο (βλ. κεφ. 5.8.3) συγκεντρώνει την υψηλότερη 

βαθμολογία, όποτε και είναι το επικρατέστερο για την λεπτομερή σχεδίαση. 
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5.9 Λεπτομερής Σχεδίαση

Σε αυτό το στάδιο της εργασίας σχεδιάζεται λεπτομερώς το δεύτερο προσχέδιο (κεφ. 5.8.3) όπου 

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση με πίνακα (matrix evaluation) στο τέλος 

του προηγούμενου κεφαλαίου. Ουσιαστικά, παρουσιάζεται μία επανάληψη της σχεδιαστικής διαδικασίας με 

σκοπό να εξετασθούν λεπτομερώς όλες οι παράμετροι που προέκυψαν από το ερευνητικό στάδιο αλλά και να 

καλυφθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι σχεδιαστικές προδιαγραφές και οι στόχοι της εργασίας. 

Όπως είναι λογικό, στο πρώτο μέρος της λεπτομερούς σχεδίασης πρέπει να εξετασθούν οι σχεδιαστικές 

προδιαγραφές που δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως κατά την ανάπτυξη των προσχεδίων (βλ. εικόνα 86). Βάσει 

του συγκεκριμένου πίνακα, πρέπει να εξετασθούν οι παρακάτω σχεδιαστικές προδιαγραφές:

Τα υλικά που είναι σε άμεση επαφή με τον χρήστη να είναι ασφαλή. • 

Το αναπτυσσόμενο προϊόν να επιβεβαιώνει τον χρήστη για τις ενέργειες που πραγματοποιεί ώστε να • 

γνωρίζει αν αυτές γίνονται με τον βέλτιστο ή με τον λανθασμένο τρόπο. 

Να είναι ανθεκτική κατά την αλληλεπίδραση. • 

Να βοηθάει τον χρήστη κατά το καδράρισμα. • 

Η κάθε δυνατή ενέργεια να περιγράφεται με σύμβολα, σχήματα και ομαδοποιημένα σύνολα. • 

Το αναπτυσσόμενο προϊόν να επιτρέπει την μεταφορά των αρχείων σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. • 

Να παροτρύνει τον χρήστη για ολοένα και περισσότερη χρήση. • 

Να δίνει την δυνατότητα προσθήκης τεχνητού φωτός κατά την λήψη μίας φωτογραφίας. • 

Να επιτρέπει να αποθηκεύονται μόνιμα οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο χρήστης. • 

Προσδιορισμός του τελικού κόστους της φωτογραφικής μηχανής προς ανάπτυξη. • 

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των παραπάνω προδιαγραφών, πραγματοποιούνται οι τελικές σχεδιαστικές 

αποφάσεις όπου περιλαμβάνουν το διάγραμμα χρήσης της φωτογραφικής μηχανής, τον βασικό τρόπο 

λειτουργίας της (ανάλυση μηχανικών τμημάτων και αναφορά των ηλεκτρονικών), τους βασικούς εργονομικούς 

περιορισμούς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, την επιλογή των βέλτιστων χρησιμοποιούμενων 

υλικών και τέλος την τελική μορφή (φόρμα) του αντικειμένου. 

5.9.1 Λεπτομερής Επανεξέταση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών και Επικρατέστερου Προσχεδίου

H πρώτη σχεδιαστική προδιαγραφή που εξετάσθηκε λεπτομερώς είναι η επιβεβαιώση του χρήστη κατά 

την ολοκλήρωση μίας ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει η ίδια η φωτογραφική μηχανή να ενημερώνει τον 

χρήστη όταν ολοκληρώνει μία ενέργεια με σωστό ή με λανθασμένο τρόπο. Στα παρακάτω σκίτσα (εικόνα 87) 

παρουσιάζονται κάποιες ιδέες όπου οι βέλτιστες και οι πιο ρεαλιστικές ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν. 

Βάσει των παρακάνω προτάσεων, πρέπει να υπάρχει στο βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής κάποιο 

φως led, όπου βάσει συγκεκριμένου χρώματος (πράσινο-κόκκινο) θα υποδεικνύει στον χρήστη τον βέλτιστο 

τρόπο εκτέλεσης μίας ενέργειας. 
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εικόνα 87, εξέταση για επιβεβαίωση χρήστη

Επίσης, κατά την εξέταση του τρόπου λειτουργίας του διαφράγματος και στα τρία προσχέδια, κάτεληξα 

πως η βέλτιστη λύση είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο προσχέδιο (πολυγωνικό διάφραγμα, βλ. 

κεφ. 5.8.2), και πρέπει να ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο προσχέδιο. 

Παράλληλα, εξετάσθηκε και η προσθήκη κάποιων στοιχείων που βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών 

η σημασία τους είναι μεγάλη. Αρχικά, το αναπτυσσόμενο προϊόν πρέπει να δίνει την δυνατότητα μόνιμης 

αποθήκευσης των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ο χρήστης. Για την επίτευξη αυτού πρέπει να υπάρχει 

μία εξωτερική κάρτα μνήμης και να μπορεί να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη θέση πάνω στο σώμα. Επίσης, 

βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα προσθήκης τεχνητού φωτός (flash) κατά την λήψη μίας φωτογραφίας. 

Εξετάζονται διάφορα σημεία πάνω στο προσχέδιο όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί το flash ώστε να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί άμεσα (εικόνα 88, α ). Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς των φωτογραφιών σε 

κάποια άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβατότητα αυτή επιτυγχάνεται με δύο βασικούς τρόπους στο 

σύνολο των συγκεκριμένων ηλεκτρικών συσκευών. Αρχικά, μπορεί να επιτευχθεί μέσω θύρας usb αλλά 

και με την τοποθέτηση της εξωτερικής κάρτας μνήμης στην εκάστοτε συσκευή. Στο συγκεκριμένο προϊόν, 

επιλέχθηκε η χρήση θύρας usb. Βασικό στοιχείο στο σημείο αυτό είναι πως οι συγκεκριμένες λειτουργίες 

πρέπει να κρύβονται και να μην είναι σε άμεση επαφή με τον χρήστη. Έτσι, όπως φαίνεται στην ακόλουθη 
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εικόνα  στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής προτείνεται η τοποθέτηση μίας συρόμενης επιφάνειας 

(ανοίγει περιστροφικά) ώστε πίσω να υπάρχουν τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία. 

εικόνα 88, σχήμα και τοποθέτηση επιπρόσθετων λειτουργιών πάνω στο σώμα του επικρατέστερου προσχεδίου

Η πρόταση με την συρόμενη επιφάνεια εξυπηρετεί και την προστασία της ενσωματωμένης οθόνης lcd. Όπως 

έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης της οθόνης είναι πολλά οπότε είναι 

απαραίτητη η χρήση της στο αναπτυσσόμενο προϊόν. Παράλληλα όμως, η οθόνη θα χρησιμοποιείται μόνο 

για προεπισκόπηση των φωτογραφιών και όχι ως σκόπευτρο, οπότε η θέση της πάνω στο σώμα της μηχανής 

δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεση. Έτσι, προτείνεται να τοποθετηθεί και αυτή πίσω από την περιστρεφόμενη 

επιφάνεια και ο χρήστης όταν την περιστρέφει αριστερόστροφα να μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Αν όμως 

την περιστρέψει δεξιόστροφα του εμφανίζονται τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό, 

ενθαρρύνει και την απαίτηση της ανακάλυψης από τον χρήστη κάποιων λειτουργιών (βλ. κεφ. 5.3). 

Στην συνέχεια, εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος μεταβολής της εστιακής απόστασης και εν συνεχεία του 

βάθους πεδίου. Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προδιαγραφή είναι από τις πιο σημαντικές και αναλύθηκε 

πλήρως κατά το στάδιο του ιδεασμού. Σε αυτό το στάδιο όμως, προτείνονται παραπάνω λύσεις ώστε να 

ενισχυθεί η χειροκίνητη μεταβολή της και η αλλαγή του όγκου του βασικού σώματος ώστε ο χρήστης να 

κατανοεί πώς η αλλαγή αυτή επηρεάζει το τρόπο που θα τραβηχθεί το φωτογραφιζόμενο είδωλο. Τέλος, 

εξετάζονται οι βέλτιστες θέσεις που μπορεί να τοποθετηθεί η ρύθμιση αυτή πάνω στο βασικό σώμα. Όλα τα 

προαναφερόμενασ στοιχεία παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα.
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εικόνα 89, επανεξέταση μεταβολής εστιακής απόστασης πάνω στο σώμα του επικρατέστερου προσχεδίου 

εικόνα 90, λεπτομερής εξέταση χειρολαβής

Στην συνέχεια εξετάζεται η χειρολαβή που θα επιτρέπει στον χρήστη να κρατάει σταθερά την φωτογραφική 

μηχανή. Στο επίπεδο των προσχεδίων, απλά παρουσιάστηκε η βέλτιστη θέση της χειρολαβής αλλά και 

ο βασικός τρόπος λειτουργίας της. Σε αυτό το σημείο όμως, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το βέλτιστο 

εργονομικά σχήμα της, αλλά και τις λειτουργίες που θα προσφέρει καθώς ο χρήστης θα κρατάει την 

φωτογραφική μηχανή. Η βασικότερη λειτουργία που πρέπει να ενσωματωθεί πάνω στην χειρολαβή είναι 

το κουμπί ενεργοποιήσης του κλείστρου (λήψης μίας φωτογραφίας). Στην πλειοψηφία των φωτογραφικών 

μηχανών το “κλικ” πραγματοποιείται με τον δεξιό αντίχειρα. Πρέπει να εξετασθεί λοιπόν, η βέλτιστη θέση 

του πλήκτρου αυτού πάνω στην χειρολαβή όπου όπως είναι λογικό, τα κρίσιμα σημεία εξέτασης είναι στην 

άνω έδρα της (εικόνα 90,α). Παράλληλα, εξετάζεται το γενικότερο σχήμα της βάσει της δεξιάς παλάμης του 

χρήστη. Τέλος καθορίζονται πλήρως οι λειτουργίες που θα προσφέρονται από την φωτογραφική μηχανή και 

θα πραγματοποιούνται με το δεξί χέρι του χρήστη. Όπως είναι λογικό, βάσει της ανάλυσης αυτής, καθορίζονται 

και οι βέλτιστες τελικές τοποθετήσεις των ρυθμίσεων αυτών πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. 

Βάσει των παραπάνω προτάσεων οι λειτουργίες που θα εκτελούνται με το δεξί χέρι του χρήστη είναι τρείς. 

Η ενεργοποίηση του κλείστρου όπου είναι και η σημαντικότερη βάσει των σχεδιαστικών προδιαγραφών, 

η μεταβολή της εστιακής απόστασης όπου είναι η δεύτερη σε σημασία βάσει των σχεδιαστικών 

προδιαγραφών, 
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και τέλος η ενεργοποίηση του flash. Οι λειτουργίες αυτές λοιπόν, πρέπει να μπορούν να πραγματοποιηθούν 

άμεσα με το δεξί χέρι του χρήστη. Πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω στην χειρολαβή σε σημεία όπου ο 

χρήστης να τα φτάνει απλά με τα δάχτυλά του. 

Τέλος, εξετάζεται λεπτομερώς η φόρμα του αντικειμένου. Βασική παράμετρος που πρέπει να συμπεριληφθεί 

σε αυτό το στάδιο είναι πως ένας ενιαίος όγκος θα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στο αντικείμενο. Σε επίπεδο 

προσχεδίου, η φωτογραφική μηχανή δεν έχει αποκτήσει την τελική της όψη, καθώς βασικό στοιχείο ήταν να 

συμπεριληφθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά με τον βέλτιστο τρόπο. Σε αυτό το σημείο όμως, πρέπει το 

σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών να συνθέσει μία ενιαία φόρμα  που θα χαρακτηρίσει και το τελικό 

προϊόν.  Παράλληλα, το αντικείμενο ως έχει είναι ακόμα κάπως πολύπλοκο, καθώς δεν είναι προσδιορισμένες 

οι λειτουργίες κάθε επιμέρους στοιχείου του. Έτσι, κάποια στοιχεία αφαιρούνται, ή αλλάζουν θέσεις (πάντα 

σε σχέση με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές) ώστε εν τέλει η φωτογραφική μηχανή να μην έχει στοιχεία που η 

λειτουργία τους δεν είναι πλήρως προσδιορισμένη. Το σύνολο των προτάσεων ώστε η φωτογραφική μηχανή 

να απλοποιηθεί και να γίνει πιο ενιαία παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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εικόνα 91, λεπτομερής εξέταση συνολικού σχήματος/φόρμας

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα μελετήθηκε και το γεγονός μήπως τα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την προσωρινή αποθήκευση του αντικειμένου μπορούν να επηρεάσουν την τελική 

μορφή του αντικειμένου. Κατά την προσωρινή αποθήκευση, εξετάζονται δύο βασικές προτάσεις, είτε γύρω 

από τον λαιμό του χρήστη, είτε γύρω από τον δεξιό καρπό του. 

Βασικό χαρακτηριστικό πάντως είναι πως το σύνολο των χαρακτηριστικών και λειτουργιών που φέρει η 

φωτογραφική μηχανή συνθέτουν την τελική όψη του αντικειμένου. 
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5.9.2 Τελική Σύνθεση και Παρουσίαση Τελικού Προϊόντος

Σε αυτό το στάδιο συλλέγονται οι πιο βέλτιστες και ρεαλιστικές λύσεις που έχουν παρουσιαστεί σε 
όλο το 5ο κεφάλαιο της εργασίας με σκοπό να ενσωματωθούν στο επικρατέστερο προσχέδιο και εν 
τέλει να συνθέσουν μία φωτογραφική μηχανή για παιδιά ηλικίας 8-14 ετών. Η τελική αυτή πρόταση 
καλύπτει το σύνολο των αρχικών στόχων, του τελικού προσδιορισμού του έργου (final brief) αλλά 
και τις περισσότερες σχεδιαστικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής αλλά και 
κάθε επιμέρους λειτουργίας της, παρουσιάζεται ένα βασικό διάγραμμα χρήσης αλλά και ο τρόπος 
όπου κάθε στοιχείο της καλύπτει τις σχεδιαστικές προδιαγραφές. 

εικόνα 92, φωτορεαλιστική απεικόνιση πρόσοψης
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εικόνα 93, φωτορεαλιστική απεικόνιση πίσω όψης
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εικόνα 94, προοπτική φωτορεαλιστική απεικόνιση

Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες η τελική μορφή του αντικειμένου παραπέμπει στο αντίστοιχο 
προσχέδιο (διατήρηση κυλινδρικών στοιχείων και βασικού τρόπου λειτουργίας). Παράλληλα 
όμως, τα βασικά επιμέρους στοιχεία του (στοιχείο μεταβολής φακών, μεταβολής φίλτρου, ρύθμιση 
διαφράγματος/φωτοφράχτη, και χειρολαβή) ενοποιήθηκαν με τον βασικό όγκο της φωτογραφικής 
μηχανής με σκοπό να συνθέσουν ένα πιο ενιαίο προϊόν. 

Βασικό χαρακτηριστικό επίσης είναι πως για την χρήση και μεταβολή των τιμών του διαφράγματος 
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το πολυγωνικό σχήμα του πρώτου προσχεδίου (βλ. κεφ. 5.8.2). Ο 
τρόπος λειτουργίας του στο τελική αυτή πρόταση πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο μαζί με 
όλα τα βασικά αλλά και επιμέρους χαρακτηριστικά.  
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5.9.2.1 Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που φέρει η 

φωτογραφική μηχανή εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά ηλικίας 8-14 ετών. Σε κάθε υπο-κεφάλαιο λοιπόν, 

παρουσιάζεται λεπτομερώς η κάθε δυνατή λειτουργία ξεχωριστά. 

Αρχικά όμως, πρέπει νααναφερθούν οι βασικές δυνατές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής αλλά και 

πώς εκτελούνται με τον βέλτιστο τρόπο.  Ουσιαστικά, καθώς η φωτογραφική μηχανή θα χρησιμοποιείται με 

τα δύο χέρια του παιδιού, κάθε λειτουργία είναι προσβάσιμη με τα χέρια του χωρίς να τα μετακινήσει από τις 

βέλτιστες και προκαθορισμένες θέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, το δεξί χέρι θα κρατάει την φωτογραφική μηχανή από την χειρολαβή. Παράλληλα, 

το αριστερό χέρι θα την κρατάει περιμετρικά (εικόνα 95) ώστε να παραμένει σε σταθερή θέση κατά την 

αλληλεπίδραση. Κατά το βέλτιστο κράτημα λοιπόν, οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής θα 

είναι προσβάσιμες με τα δάχτυλα του χρήστη. Με το δεξί χέρι θα έχει πρόσβαση στην ενεργοποίηση του 

κλείστρου (κλικ), στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της χρήσης του flash αλλά και στην μεταβολή της 

εστιακής απόαστασης. Ενώ με το αριστερό χέρι θα μπορεί να επιλέξει τον φακό και το χρωματικό φίλτρο που 

επιθυμεί, αλλά και να ρυθμίσει τις τιμές του διαφράγματος και του φωτοφράχτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα.

1.Ενεργοποίηση 

κλείστρου (κλικ)

2.Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση flash

3. Ρύθμιση Εστιακής

Απόστασης 

1.Επιλογή Φακού

2.Επιλογή Χρωματικού

Φίλτρου

3. Ρύθμιση Διαφράγματος

4. Ρύθμιση Φωτοφράχτη

εικόνα 95, Τρόπος αλληλεπίδρασης με τις βασικές λειτουργίες

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και το πώς εκτελούνται με τον βέλτιστο 

τρόπο κατά την αλληλεπίδραση. Η φωτογραφική μηχανή όμως, προσφέρει και κάποιες άλλες λειτουργίες οι 

οποίες αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. 

ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ
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5.9.2.1.1  Χρησιμοποιούμενος Αισθητήρας Στερεάς Κατάστασης και Σκόπευτρο 

Ο χρησιμοποιούμενος αισθητήρας στην τελική πρόταση είναι CCD (Interline Transfer - βλ. 
κεφ.2.3.3.1.1) που αποδίδει 7MP (διαγώνιος: 1/1.8”= 8.9mm). Ο συγκεκριμένος αισθητήρας είναι 
από τους πιο διαδεδομένους στις φωτογραφικές μηχανές compact και hybrid και καλύπτει τις ανάγκες 
ερασιτεχνικής χρήσης. Όπως έχει αναλυθεί στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, ο 
αισθητήρας πρέπει να τοποθετείται πίσω από το διάφραγμα και τον φωτοφράχτη, και προφανώς πίσω 
από τον χρησιμοποιούμενο φακό. Επίσης όμως, μπροστά από τον φωτοφράχτη και το διάφραγμα 
υπάρχει ένας διορθωτικός φακός που χρησιμεύει κατά την εστίαση. 

Παράλληλα, χρησιμοποιείται σκόπευτρο που βλέπει (“στοχεύει”) απευθείας το είδωλο προς 
φωτογράφιση. Στο εσωτερικό του σκοπεύτρου χρησιμοποιείται ένα επίπεδο διαφανές πλαστικό 
που η βασική του λειτουργία είναι η προστασία του εσωτερικού “διορθωτικού” αμφίκυρτου 
φακού.  Και σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος φακός χρησιμεύει μόνο κατά την εστίαση του 
φωτογραφιζόμενου ειδώλου. 

Τα δύο αυτά στοιχεία, είναι τοποθετημένα σε απέναντι και κάθετες (ως προς το έδαφος) θέσεις 
(εικόνα 96). Βάσει αυτής της λογικής, ότι βλέπει ο χρήστης και θέλει να φωτογραφίσει,  θα προβληθεί 
και πάνω στον αισθητήρα την στιγμή της ενεργοποίησης του κλείστρου. Η συγκεκριμένη τεχνική (σε 
διαφορετικές θέσεις το σκόπευτρο και το φωτοευαίσθητο υλικό) χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις 
διοπτικές ρεφλέξ (βλ.κεφ. 1.4.3). 

εικόνα 96, Αισθητήρας Στερεάς Κατάστασης

5.9.2.1.2 Επιλογή Φακού και Χρωματικού Φίλτρου 

Μία επιπρόσθετη βασική λειτουργία που προσφέρει η συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή 
είναι αυτή της επιλογής φακού και χρωματικού φίλτρου πριν την φωτογράφιση. Οι φακοί που είναι 
ενσωματωμένοι στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής είναι τρείς διαφορετικοί, ένας αμφίκυρτος 
(430) που αποδίδει φωτογραφίες 50mm, ένας ευρυγώνιος (74o) που αποδίδει φωτογραφίες fisheye 
και τέλος ένας prism lens που αποδίδει αναγλυφικές φωτογραφίες.  Παράλληλα, η φωτογραφική 
μηχανή δίνει την δυνατότητα και επιλογής χρωματικού φίλτρου ανάμεσα σε ένα κίτρινο-καφέ που 
αποδίδει φωτογραφίες sepia, και σε ένα κόκκινο. Τα φίλτρα αυτά, βάσει των αποτελεσμάτων του 
ερωτηματολογίου, θα προσφέρουν ένα πιο διασκεδαστικό ύφος στα φωτογραφικά αποτελέσματα. 

1

2

Σκόπευτρο
Εσωτερικό
πλέγμα για  
βέλτιστο 
καδράρισμα

CCD
1/1.8”= 
8.9mm

Πίσω όψη 

Αισθητήρας 
(sensor)
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Οι επιλογές αυτές πραγματοποιούνται με την χρήση δύο δίσκων με ίδιο άξονα περιστροφής 
που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του βασικού σώματος της φωτογραφικής μηχανής. Προφανώς, 
ο κάθε δίσκος περιστρέφεται ξεχωριστά και με διαφορετικό τρόπο, ώστε η περιστροφή του ενός να 
μην επηρεάζει την θέση του άλλου (εικόνα 97). Παράλληλα, καθώς το σκόπευτρο και ο αισθητήρας 
βρίσκονται απέναντι, την στιγμή που επιλέγεται ένας φακός ή φίλτρο ο χρήστης θα βλέπει ακριβώς 
το φωτογραφιζόμενο είδωλο όπως θα αποτυπωθεί στον αισθητήρα. 

εικόνα 97, Επιλογή Φακού και Χρωματικού Φίλτρου 

Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες η περιστροφή του δίσκου 1 επιτυγχάνεται με περιστροφική 
κίνηση του αριστερού χεριού, ενώ η περιστροφή του 2 με περιστροφική κίνηση του μοχλού που 
βρίσκεται στην περιφέρεια του. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος λειτουργίας του ευρυγώνιου και του stereo φακού. Για την 
απόδοση μίας φωτογραφίας fisheye πρέπει να υπάρχει ένας φακός κυρτός-κοίλος όπου συλλέγει 
το φωτογραφιζόμενο είδωλο ευρυγώνια (εικόνα 98-α). Παράλληλα για την λήψη μίας εικόνας ste-
reo πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενα τριγωνικό πρίσμα με απόκλιση 140ο μεταξύ των δύο εδρών 
(εικόνα 98-β). Οι δύο αυτές έδρες είναι  χρωματιστές, η μία με καθαρό κυανό χρώμα και η άλλη με 
καθαρό κόκκινο. Έτσι, το φωτογραφιζόμενο είδωλο θα χωριστεί στα δύο, και θα αποδοθεί πάνω 
στον αισθητήρα δύο φορές (μία κυανό και μία κόκκινο). Στο τέλος λοιπόν, θα έχει τραβηχτεί μία 
αναγλυφική φωτογραφία (anaglyph image) όπου ο χρήστης θα μπορεί να την δει stereo με τα 
αντίστοιχα γυαλιά. Οι δύο αυτές τεχνικές χρησιμοποιούνται ήδη σε κάποιες φωτογραφικές μηχανές 
που παρουσιάζονται στο παράρτημα της εργασίας. Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζεται και πιο 
αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας των δύο αυτών φακών. 

21

1

2

Δίσκος επιλογής Φακού

Δίσκος επιλογής Χρωματικού Φίλτρου

12

Τοποθέτηση φακών/φίλτρων
ανα 60 μοίρες

60O
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α.

β.

εικόνα 98, Λειτουργία φακού Fisheye και Stereo 

εικόνα 99, Ρύθμιση Φωτοφράχτη και Διαφράγματος

5.9.2.1.3 Ρύθμιση Διαφράγματος και Φωτοφράχτη

Ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας είναι το προϊόν που παρουσιάζεται να έχει 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας οι έννοιες του διαφράγματος και του 
φωτοφράχτη είναι από τις πιο σημαντικές στην φωτογραφία. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβάλλονται 
άμεσα στον χρήστη ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και εν συνεχεία να κατανοήσει πως 
επηρεάζουν ένα φωτογραφικό αποτέλεσμα. Βάσει της ανάλυσης κατά το στάδιο του ιδεασμού, οι 
δύο αυτές έννοιες πρέπει να προβάλλονται άμεσα αλλά να φαίνεται από την φωτογραφική μηχανή η 
σύνδεσή τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα. Οι βέλτιστες λύσεις κατά το στάδιο 
του ιδεασμού λοιπόν, ενσωματώθηκαν στην τελική πρόταση και ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας 
τους παρουσιάζεται στις ακόλουθες εικόνες. 

1

2

Ρύθμιση Φωτοφράχτη

Ρύθμιση Διαφράγματος

12

+ -

1/100”

1/500”

1/125”

1/60”

1/30” 

1/15”

1/8”

1/4”

1/2”,

1” 

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
+ -



150

εικόνα 100, Ένδειξη βέλτιστης ρύθμισης / σχηματοποίηση εκάστοτε τιμής διαφράγματος

Βάσει των παραπάνω εικόνων οι ρυθμίσεις του φωτοφράχτη και του διαφράγματος μπορούν 
να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα ώστε ο χρήστης να κατανοήσει τον τρόπο που η τιμή του ενός 
πρέπει να επηρεάσει και την τιμή του άλλου ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο. Παράλληλα, 
έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο σκούρο γκρί χρώμα και για τις δύο ρυθμίσεις ώστε να ομαδοποιηθούν 
και ο χρήστης να γνωρίζει εξαρχής πως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Επίσης, πρέπει να 
επισημανθεί πως για να μην αποθαρρύνεται ο χρήστης, η φωτογραφική μηχανή θα ενημερώνει τον 
χρήστη όταν έχει επιλέξει τον βέλτιστο συνδυασμό των δύο τιμών χρησιμοποιώντας ένα led στο πίσω 
μέρος της φωτογραφικής μηχανής (εικόνα 100). Το συγκεκριμένο φως είναι τοποθετημένο κοντά στο 
σκόπευτρο ώστε όταν ανάβει να μην επηρεάζεται η στάση του χρήστη κατά το καδράρισμα.

5.9.2.1.4 Ρύθμιση Εστιακής Απόστασης

Ο βέλτιστος τρόπος προβολής της μεταβολής της εστιακής απόστασης είναι να προβάλλεται στον 
χρήστη η συνολική μεταβολή ενός τμήματος του όγκου της φωτογραφικής μηχανής. Παράλληλα, 
η ρύθμισή της πρέπει να γίνεται χειροκίνητα ώστε ο χρήστης να κατανοεί πως θα επηρεάσει το 
φωτογραφικό αποτέλεσμα μεταβάλλοντας τον όγκο της φωτογραφικής μηχανής.

Στην τελική πρόταση, μεταβάλλεται το μήκος τον μπροστινών δίσκων έτσι ώστε να απομακρυνθεί 
ο χρησιμοποιούμενος φακός από τον αισθητήρα αλλά και το σκόπευτρο. Η μεταβολή αυτή 
επιτυγχάνεται με τον δεξιό αντίχειρα του χρήστη όπου πιέζει μία ελαστική επιφάνεια προς το εσωτερικό 
της φωτογραφικής μηχανής. Η επιφανέια αυτή μετακινεί τους δίσκους προς στα μπροστά ώστε να 
διπλασιαστεί η απόσταση από τους φακούς και τον αισθητήρα (εικόνα 101).

Μεταβολή Εστιακής Απόστασης

Ρύθμιση με δεξιό αντίχειρα
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Εστιακή Απόσταση (f)

Σημείο 
Ρύθμισης/Μεταβολής

Δαχτυλίδι Εστίασης.
Ο χρήστης έχει 

πρόσβαση μόνο κατά 
την μεταβλοή της 

εστιακής απόστασης.

εικόνα 101, Ρύθμιση Εστιακής Απόστασης

5.9.2.1.5 Χειρολαβή

Η χειρολαβή που είναι ενσωματωμένη στο βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής 
χρησιμοποιείται και ως ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό συμβαίνει διότι το σωστό 
κράτημα της φωτογραφικής μηχανής είναι μία από τις βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές και η 
φωτογραφική μηχανή πρέπει να παροτρύνει τον χρήστη για το βέλτιστο κράτημά της. Έτσι, ο χρήστης 
θα πρέπει να την τραβήξει προς τα δεξιά ώστε στην συνέχεια να αλληλεπιδράσει με τις λειτουργίες 
της. Παράλληλα με την επιμήκυνση της χειρολαβής θα εμφανίζεται στον χρήστη και το σκόπευτρο 
αλλά θα του επιτρέπεται να μεταβάλλει και την εστιακή απόσταση. Τα δύο αυτά στοιχεία όταν η 
φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, καλύπτονται με μία επιφάνεια παράλληλη με την 
επιφάνεια στήριξης της χειρολαβής (εικόνα 102). Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει και την “ανακάλυψη” 
κάποιων χαρακτηριστικών αφού ο χρήστης όταν θα τραβάει την χειρολαβή θα ανακαλύπτει συγχρόνως 
τρία διαφορετικά στοιχεία/δυνατότητες.

εικόνα 102, Ενεργοποίηση Φωτογραφικής Μηχανής μέσω της Χειρολαβής

Επίσης, η χειρολαβή φέρει στην άνω έδρα της και δύο κουμπιά. Το πρώτο ενεργοποιεί το κλείστρο 
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(κλικ) και είναι τοποθετημένο σε συγκεκριμένη θέση ώστε να χρησιμοποιείται με τον δεξιό δείκτη. 
Το άλλο πλήκτρο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την χρήση flash στην επόμενη φωτογραφία που 
πρόκειται να τραβηχθεί και είναι τοποθετημένο στην μέση της άνω έδρας. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να 
το χρησιμοποιήσει πάλι με τον δεξιό δείκτη. 

Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση flash

Θέση του Flash πάνω στο 
σώμα της μηχανής

Ενεργοποίηση κλείστρου
(κλικ)

εικόνα 103, Ρυθμίσεις πάνω στην χειρολαβή

Σε κοντινή απόσταση με την χειρολαβή υπάρχει ένα λουράκι ώστε ο χρήστης να το περνάει από 
τον δεξιό καρπό του κατά την αλληλεπίδραση. Καθώς το δεξί χέρι είναι αυτό που θα μένει σταθερό 
ώστε να κρατάει την φωτογραφική μηχανή το λουράκι δεν θα τον εμποδίζει καθόλη την διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, θα προστατεύει την φωτογραφική μηχανή από πιθανή πτώση αφού 
ουσιαστικά θα είναι δεμένη πάνω στον χρήστη. 

Τέλος, η μορφή που επιλέχθηκε για την χειρολαβή είναι τέτοια ώστε το χέρι του χρήστη να 
τυλίγεται γύρω της. Επίσης όμως, κατά το κλείσιμό της, ενοποιείται με το κυρίως σώμα.     

5.9.2.1.6 Ενσωματωμένη οθόνη LCD 

Καθώς η χρήση της οθόνης παρουσιάστηκε ως λύση σε πολλές σχεδιαστικές προδιαγραφές κατά 
το στάδιο του ιδεασμού (βλ. κεφ. 5.7 και παράρτημα), η ενσωμάτωσή της στην τελική πρόταση είναι 
επιτακτική. Παράλληλα όμως, η οθόνη  στην πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών χρησιμοποιείται 
και ως σκόπευτρο, γεγονός που είναι λάθος για το βέλτιστο καδράρισμα (βλ. προβληματικός χώρος-
κεφ. 5.1), η οθόνη θα κρύβεται από μία επιφάνεια στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής. 
Έτσι, ο χρήστης θα πρέπει να την περιστρέψει κατά 90ο ώστε η οθόνη να ενεργοποιηθέι και να 
μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Το γεγονός αυτό ενισχύει και την σχεδιαστική προδιαγραφή για την 
“ανακάλυψη” των επιμέρους τμημάτων της φωτογραφικής μηχανής από τον χρήστη. 

Επίσης, πίσω από αυτή την επιφάνεια είναι κρυμμένες και κάποιες άλλες λειτουργίες όπου 
αφορούν το ηλεκτρονικό μέρος της φωτογραφικής μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρείς 
διαφορετικές θύρες, μία usb για μεταφορά των αρχείων σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, μία για να 
φορτίζει με συγκεκριμένο καλώδιο ρεύματος, και τέλος μία υποδοχή για εξωτερική κάρτα μνήμης. 
Για να μην προβάλλονται όλα συγχρόνως στον χρήστη (οθόνη, usb, υποδοχή φόρτισης και κάρτα 
μνήμης) κατηγοριοποιήθηκαν βάσει την σημασία τους κατά την αλληλεπίδραση με την φωτογραφική 
μηχανή. Έτσι η οθόνη είναι πίσω από τις 90ο  ενώ οι υπόλοιπες τρείς λειτουργίες πίσω από τις 35ο της 
επιφάνειας (εικόνα 104). 
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Οθόνη LCD 2’’ (d: 55mm, TFT: 115.000,0 pixels)

Πλήκτρα πλοήγησης
Κάθετο: ενεργοποίηση
Οριζόντιο: πλοήγηση

Σύνδεση με ρεύμα / Φόρτιση (d:4mm)
Απαιτούμενα 2V για πλήρη λειτουργία
Θύρα USB 2.0 (w:12mm, h:45mm)

Θύρα Memory Card (w:15mm, h:28)

90o 35o

εικόνα 104, Ενσωματωμένη Οθόνη και θύρες εξόδου

Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες υπάρχει ένας μοχλός περιστροφής της επιφάνειας (κάτω εικόνα, 

κύκλος με κόκκινο περίγραμμα). Ο μοχλός αυτός λειτουργεί και ως “εμπόδιο” από το να περισταφεί η 

επιφάνεια περισσότερες από τις επιθυμητές θέσεις. Επίσης είναι τοποθετημένος στις 900 ώστε να επιτρέπει 

στον χρήστη όταν τον περιστρέφει δεξιόστροφα να του εμφανίζονται οι θύρες, ενώ όταν τον περιστρέφει 

αριστερόστροφα να έχει πρόσβαση στην οθόνη.

5.9.2.1.7 Χρησιμοποιούμενα Υλικά

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στην φωτογραφική μηχανή είναι διάφορα είδη πλαστικών όπου παρουσιάζονται 

στην συνέχεια. Βασικός περιορισμός κατά την αναζήτηση και επιλογή των υλικών ήταν οι έξι χρησιμοποιούμενοι 

φακοί (3χ2 στον δίσκο φακών, βλ. κεφ. 5.9.2.1.2) όπου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι από γυαλί 

καθώς το κόστος της φωτογραφικής μηχανής θα ανέβει περισσότερο από τον περιορισμό των 200 ευρώ. Κατά 

το ερευνητικό στάδιο όμως, παρουσιάστηκαν και οι φακοί που είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό (βλ. κεφ. 

2.3.7) και χρησιμοποιούνται σε κάποιες από τις φωτογραφικές μηχανές compact αλλά και στις περισσότερες 

φωτογραφικές μηχανές για παιδιά. Αν και δεν αποδίδουν τα βέλτιστα ποιοτικά αποτελέσματα, μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις ερασιτεχνικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, έγινε μία προσπάθεια το σχήμα της φωτογραφικής μηχανής να μπορεί να κατασκευαστεί 

με κάποια τεχνική injection molding  ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί μαζικά και έτσι να μειωθεί το κόστος 
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παραγωγής στο επιθυμητό. Πιο συγκεκριμένα, τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι τα ακόλουθα. 

Για τους χρησιμοποιούμενους φακούς αλλά και τα χρωματικά φίλτρα επιλέγεται ένα θερμοπλαστικό 

πολυμερές, το πολυκαρβονικό (Polycarbonate), το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό, έχει μεγάλη αντοχή στην 

τριβή, και μπορεί να σχηματοποιηθεί με τεχνικές injection molding. 

To βασικό σώμα της φωτογραφικής μηχανής, τα πλήκτρα εκτέλεσης λειτουργιών, η χειρολαβή, οι δίσκοι 

φακών και χρωματικών φίλτρων αλλά και η πίσω επιφάνεια περιστροφής προτείνεται να κατασκευαστούν από 

ένα θερμοπλαστικό πολυμερές , το ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). Ο λόγος χρήσης του συγκεκριμένου 

υλικού είναι πως χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών που κατασκευάζονται μαζικά 

καθώς είναι πολύ ανθεκτικό. Παράλληλα και αυτό μπορεί να σχηματοποιηθεί με τεχνικές injection.

Για την εξωτερική επίστρωση της χειρολαβής, το λουράκι, τον ιμάντα που βρίσκεται περιμετρικά του 

σώματος (φόρτιση), και την εύκαμπτη επιφάνεια μεταβολής του βάθους πεδίου επιλέχθηκε ένα εύκαμπτο 

πολυμερές, το Chloroprene. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα υλικά και έχει αυξημένη 

τριβή. Έτσι θα ενισχυθεί η σταθερότητα του κρατήματος της φωτογραφικής μηχανής.

Επίσης, χρησιμοποιείται και ένα φως led στην ένδειξη βέλτιστης θέσης των τιμών του φωτοφράχτη και του 

διαφράγματος. Λεπτομερώς τα χρησιμοποιούμενα υλικά παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.  
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Χρωματικά φίλτρα (κόκκινο, καφέ, λευκό διάφανο)• 

Φακός Stereo, Normal και Fisheye• 

Οι 2 διορθωτικοί ενδιάμεσοι φακοί• 

Βασικό σώμα και πλήκτρα εκτέλεσης λειτουργιών• 

Χειρολαβή• 

Δίσκοι φακών και φίλτρων• 

Επιφάνεια περιστροφής στο πίσω μέρος• 

Εξωτερικό περίβλημα θυρών • 

Διάφραγμα και δίσκος περιστροφής του• 

Φωτοφράχτης και μοχλός ρυθμίσης του• 

Δαχτυλίδια συγκράτησης σώματος κατά μεταβολής f• 

Flash• 

Εξωτερική επίστωση χειρολαβής• 

Λουράκι προσωρινής αποθήκευσης• 

Εύκαμπτη επιφάνεια μεταβολής εστιακής απόστασης• 

Ιμάντας περιφερειακά του σώματος• 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
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LE
D Πράσινο Led για επιβεβαίωση σωστής ενέργειας• 

Πηγή τεχνιτού φωτός (flash)• 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

εικόνα 105, Χρησιμοποιούμενα υλικά

Βάσει των χρησιμοποιούμενων υλικών, των ηλεκτρονικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ήδη στις 

φωτογραφικές μηχανές compact αλλά και του γεγονότος ότι το πάχος του πλαστικού στο κυρίως σώμα πρέπει 

είναι περίπου 2mm (ώστε να αντέχει σε πτώση από σχετικό ύψος αλλά και στην πιθανότητα κρούσης), το βάρος 

της φωτογραφικής μηχανής προσεγγιστικά θα είναι μεταξύ 200-300gr. Γεγονός που καλύπτει την αντίστοιχη 

σχεδιαστική προδιαγραφή. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αποτελείται από περισσότερα υλικά, 

από την βίδα που ενώνει τα επιμέρους τμήματα μέχρι τα ηλεκτρονικά στοιχεία του εσωτερικού επεξεργαστή. 

Τα συγκεκριμένα υλικά προτείνεται να χρησιμοποιηθούν όπως είναι και στις υπόλοιπες φωτογραφικές καθώς 

η διαφοροποίηση της συγκεκριμένης φωτογραφικής μηχανής επιτυγχάνεται μέσω της διαφορετικής και με 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλληλεπίδρασης και όχι μέσω της έρευσης νέων πιθανών χρησιμοποιούμενων 

υλικών. 

5.9.2.1.8 Χειροκίνητη Φόρτιση Φωτογραφικής Μηχανής

Ένα από τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής είναι πως δίνεται η δυνατότητα 

χειροκίνητης φόρτισής της όταν η ενέργεια της εσωτερικής μπαταρίας έχει εξαντληθεί και ο χρήστης βρίσκεται 

σε εξωτερικό χώρο. Το γεγονός αυτό φέρει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς μιμείται τις παλιές αναλογικές 

και πλήρως χειροκίνητες φωτογραφικές μηχανές που δίναν την δυνατότητα λήψης μίας φωτογραφίας χωρίς 

εξωτερική ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, ενισχύεται πολύ ο βασικός στόχος της εργασίας για πλήρη χειροκίνητη 

λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Παράλληλα, ενισχύεται και η σχεδιαστική προδιαγραφή που αφορά 

την επιβεβαίωση ότι μία ενέργεια ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα παιδιά λοιπόν, θα αισθάνονται πως όλες τις 

ενέργειες τις ολοκληρώνουν μόνα τους ενώ παράλληλα θα αφομοιώνουν πως η απαιτούμενη ενέργεια είναι 

τόσο μικρή που μπορεί να παραχθεί από τα ίδια. 

Ο τρόπος παραγωγής της απαιτούμενης ενέργειας γίνεται μέσω της κίνησης. Οι χρήστες λοιπόν, πρέπει να 

περιστρέψουν ένα τμήμα της φωτογραφικής μηχανής που αυτό θα μεταδόσει την περιστροφική κίνηση σε έναν 

επόμενο τροχό ώστε να επιτευχθεί πολύ μεγάλη κίνηση του τελευταίου (στην σειρά) τροχού. Ο τελευταίος 

τροχός μετακινεί έναν μαγνήτη με την μέγιστη ταχύτητα στο εσωτερικό ενός πηνίου και έτσι εν τέλει μέσω της 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας παράγεται ηλεκτρική όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την φωτογραφική 

μηχανή. Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτός από τις εφαρμογές της σε διάφορους φακούς και φορητά ράδιο, έχει 

χρησιμοποιηθεί και σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της (βλ. παράρτημα 

εργασίας) έχει παρθεί από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, η Bigshot Camera (βλ. Διερεύνηση Αγοράς, κεφ. 4.2) 

χρησιμοποιεί ένα hand crank ώστε να παράξει την απαιτούμενη ενέργεια. 
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εικόνα 106, Hand Crank της Bigshot camera (φωτογραφίες αυτούσιες από το site της)

Οι εσωτερικοί χρησιμοποιούμενοι τροχοί (gears) είναι τέσσερις μεγάλοι και πέντε μικροί. Κάθε μεγάλος 

τροχός είναι ενωμένος με έναν μικρότερο και στο τέλος ο μικρός που περισσεύει κινεί και τον μαγνήτη στο 

εσωτερικό του πηνίου. Για να επιτευχθεί η μέγιστη κίνηση του τελευταίου τροχού, κάθε μικρός τροχός μεταδίδει 

την περιστροφική του κίνηση στον επόμενο μεγαλύτερο . Πιο συγκεκριμένα η διάμετρος κάθε μεγάλου τροχού 

είναι τρείς φορές μεγαλύτερη από την διάμετρο του μικρού. Ως εκ τούτου, περιστρέφεται και τρείς φορές πιο 

γρήγηρα. Αφού λοιπόν καθέ μικρός τροχός μετακινεί τον επόμενο μεγάλο, ο τελευταίος θα κινηθεί 81 φορές 

πιο γρήγορα.

<=>  3 χ 3 χ 3 χ 3 = 81

Aspeed  x  Adiameter = Bspeed  x  Bdiameter  <=> (4 τροχοί) * λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου 
λειτουργίας παρουσιάζεται στο παράρτημα 
της εργασίας

Έχοντας ως στόχο να πραγματοποιηθεί η ίδια ταχύτητα του τελευταίου τροχού στην φωτογραφική μηχανή 

της συγκεκριμένης εργασίας (ώστε να χρησιμοποιηθεί ακριβώς το ίδιο δυναμό), κρίθηκε ως βέλτιστη λύση 

η περιστροφή του εξωτερικού κυλινδρικού σώματως της φωτογραφικής μηχανής. Στην δικιά μας περίπτωση 

όμως, ο μεγάλος τροχός είναι πολύ μεγαλύτερος. Αν λοιπόν στο εσωτερικό του (εικόνα 107) είναι οδοντωτός 

ώστε να κινεί έναν μικρότερο δεν είναι απαραίτητη η χρήση πολλών τροχών για να επιτευχθεί η ίδια κίνηση 

του τελευταίου. 

DΑ=120mm, RΑ=60mm, PΑ = 376.8mm DΒ=30mm, RΒ=15mm, PΒ = 94.2mm

Α:120mm Β:30mm

(1)SpeedA x DA = SpeedB x DB <=> SpeedA x 120mm = SpeedB x 30mm <=> 4 x SpeedA  

= SpeedB

Ο τροχός Β λοιπόν κινείται 4 φορές πιο γρήγορα από τον εξωτερικό (A) που κινεί ο χρήστης. Ο 

τροχός Β όμως είναι ενωμένος με έναν μικρότερο κατά 3 φορές. Οπότε έχουμε,



157

Speedc x DC = SpeedD x DD <=> 36 x SpeedA x 30mm = SpeedD x 10mm <=>

<=> 3 X 36 X SpeedA = SpeedD  <=> 108 x SpeedA = SpeedD

Οπότε, βάσει των σχέσεων (1),(2) και (3) χρησιμοποιώντας 3 μεγάλους και 3 μικρούς τροχούς, 

παράγουμε μεγαλύτερη από την ζητούμενη ταχύτητα περιστροφής του μαγνήτη στο εσωτερικό του 

συγκεκριμένου πηνίου. 

(3)

εικόνα 107, Τρόπος λειτουργίας εσωτερικών τροχών για παραγωγή κινητικής ενέργειας

(2)

SpeedB x DB = SpeedB2 x DB2 <=> 4 x SpeedA x 30mm = SpeedB2 x 10mm <=> 

<=> 4 x SpeedA  x 3 = SpeedB2 <=> 12 x SpeedA  = SpeedB2

Xρησιμοποιώντας ακόμα έναν τροχό (C) όπου έχει ενωμένο έναν μικρότερο κατά 3 φορές, σύμφωνα με 

τις παραπάνω εξισώσεις, θα πετύχουμε άλλον έναν τριπλασιασμό της ταχύτητας που έχουμε πετύχει μέχρι 

τον τροχό Β2 (σχέση 2). Έτσι θα έχουμε πετύχει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα του μικρού τροχού του C (C2), 

όπου περιστρέφεται 12χ3=36 φορές πιο γρήγορα από τον χρησιμοποιούμενο εξωτερικό (Α). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τελευταίο μικρό τροχό (D) που θα περιστρέφει τον μαγνήτη γύρω από το 

πηνίο, έχουμε:

Στην συνέχεια, πρέπει να υπολογιστεί προσεγγιστικά πόσες περιστροφές μπορούν να επιτευχθούν 
ανά λεπτό κατά την περιστροφή του εξωτερικού δίσκου. Η κάμερα που χρησιμοποιεί ήδη το hand 
crank κάνει την υπόθεση πως ο χρήστης μπορεί να περιστρέψει την μανιβέλα περίπου 20 φορές το 
λεπτό.  Οπότε και πραγματοποιούνται 20 χ 81 = 1620 στροφές ανά λεπτό (rpm).

Στην περίπτωση την δική μας, πραγματοποιήθηκε μία εργονομική έρευνα όσον αφορά τα άκρα των 
χρηστών ώστε να ισχυριστούμε προσεγγιστικά πόσες στροφές ανά λεπτό (rpm) θα πραγματοποιηθούν. 
Σύμφωνα με τους χρησιμοποιούμενους εργονομικούς πίνακες, που παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
παράρτημα της εργασίας, ο μέσος όρος του μήκους του χεριού του χρήστη είναι 59.9 cm (βλ. 
παράρτημα, “εργονομία” , πίνακα 4). Αυτό σημαίνει πως από παράλληλη θέση του χεριού του 
με το σώμα του, αν κραταέι την φωτογραφική μηχανή και την σύρει σε μία οριζόντια επιφάνεια θα 
περιστραφεί το ελάχιστο 1 φορά (η περιφέρεια της φωτογραφικής μηχανής είναι 37.68cm). 

Κάνοντας την υπόθεση πως μπορεί να πραγματοποιήσει την ίδια ενέργεια 20 φορές ανά λεπτό, 
σημαίνει πως πραγματοποιούνται 20 χ 108 = 2160 στροφές ανά λεπτό (rpm). Παράλληλα, βάσει 
του χρησιμοποιούμενου υλικού στον ιμάντα που περιστρέφεται (βλ.κεφ. 5.9.2.1.7) , υπάρχει μεγάλη 
τριβή ανάμεσα στον ιμάντα και την οριζόντια επιφάνεια, οπότε δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες.

Προφανώς, για να τραβήξει μία φωτογραφία δεν θα χρειαστεί να την περιστρέφει για ένα λεπτό 
αφού βάσει του τρόπου λειτουργίας του δυναμό στη φωτογραφική μηχανή που ήδη το χρησιμοποιεί, 
5 περιστροφές της μανιβέλας (δηλαδή 5 χ 81 = 405 στροφές του μαγνήτη) αρκούν για την λήψη 10 
φωτογραφιών. 

Βάσει λοιπόν της ταχύτητας του μανγήτη που καταφέρνουμε να πετύχουμε στο εσωτερικό 
ενός πηνίου, αλλά και τον προσεγγιστικό αριθμό των στροφών που μπορεί να πραγματοποιεί ο 
χρήστης κατά την φόρτιση, μπορούμε να ισχυριστούμε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς 
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το συγκεκριμένο δυναμό το οποίο και θα παράγει την απαιτούμενη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή, θα 
αποθηκεύεται απευθείας στην χρησιμοποιούμενη μπαταρία της μηχανής. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως με την συγκεκριμένη (χειροκίνητη) ενέργεια θα μπορεί χωρίς 
υπερβολικά πολλές περιστροφές να τραβήξει φωτογραφίες, να επιλέξει φακό και φίλτρο, να 
μεταβάλει την εστιακή απόσταση και να ρυθμίσει τον φωτοφράχτη και το διάφραγμα. Ενώ αντιθέτως, 
δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την οθόνη lcd και το flash καθώς οι δύο αυτές λειτουργίες 
απαιτούν περισσότερη ενέργεια. 

5.9.2.1.9 Διαστάσεις Φωτογραφικής μηχανής

Οι βασικές διαστάσεις των στοιχείων που συνθέτουν την φωτογραφική μηχανή παρουσιάζονται 
στις ακόλουθες εικόνες (όλες οι διαστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιοστά). Αξίζει να σημειωθεί πως η 
εργασία δεν έφτασε στο στάδιο πρότασης κατασκευαστικών σχεδίων, οπότε οι ακόλουθες διαστάσεις 
αφορούν το προϊόν ώστε να καλύπτονται οι προκαθορισμένες λειτουργίες, οι εργονομικοί περιορισμοί, 
και γενικότερα για την δημιουργία της ενιαίας φόρμας. Παράλληλα όμως, έγινε μία προσπάθεια ώστε 
οι βασικές παρουσιαζόμενες διαστάσεις να μπορούν να εξελιχθούν σε κατασκευαστικά σχέδια χωρίς 
πολλές μετατροπές (ειδικά της συνολικής φόρμας). 

Τέλος, αν κάποιος τις παρατηρήσει λεπτομερώς θα διαπιστώσει πως αν και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο θεωρήθηκε πως η μεγαλύτερη διάμετρος της φωτογραφικής μηχανής είναι 120mm 
(τροχός Α), στις ακόλουθες εικόνες η μεγαλύτερη διάσταση της φωτογραφικής μηχανής (διάμετρος 
του βασικού σώματος) είναι 130mm. Αυτό συνέβη διότι θεωρήθηκε πως ο εσωτερικός οδοντωτός 
τροχός είναι κατά 10 mm πιο μικρός, γεγονός που δεν παρουσιάζεται στις ακόλουθες εικόνες. 
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εικόνα 109, Βασικές Διαστάσεις Δεξιάς και Αριστερής Όψης 

εικόνα 108, Βασικές Διαστάσεις Μπροστινής και Πίσω Όψης
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5.9.2.1.10 Διαφοροποίηση Φωτογραφικής Μηχανής

Καθώς μία από τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που προέκυψε από την βιβλιογραφική μελέτη 
είναι ο χρήστης να μπορεί να διαφοροποιήσει την φωτογραφική του μηχανή βάσει των επιθυμιών 
του, προτείνεται η φωτογραφική μηχανή να μπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορα χρώματα ώστε ο 
χρήστης να επιλέγει αυτό που τον ικανοποιεί περισσότερο. 

Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραφική μηχανή παρουσιάστηκε στις προηγούμενες σελίδες 
χρησιμοποιώντας τρία βασικά χρώματα. Ένα άσπρο matte για το κυρίως σώμα της μηχανής αλλά 
και των δίσκων που περιέχουν τους φακούς και τα φίλτρα. Ένα σκούρο γκρι για τις ρυθμίσεις 
του φωτοφράχτη και του διαφράγματος και τέλος ένα ανοιχτό μπλε για τον ιμάντα που βρίσκεται 
περιμετρικά του σώματος, στην εξωτερική επιφάνεια της χειρολαβής και στο πορτάκι στο πίσω μέρος 
της φωτογραφικής μηχανής. 

Προτείνεται λοιπόν, η σταθερή χρήση του λευκού και του γκρί χρώματος, και το τρίτο χρώμα να 
υπάρχει σε διάφορα χρώματα ώστε ο χρήστης να επιλέγει την φωτογραφική μηχανή που επιθυμεί 
περισσότερο. 

εικόνα 110, Χρωματική Διαφοροποίηση Φωτογραφικής Μηχανής 
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6. Αξιολόγηση Σχεδιαστικής Πρότασης

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, αξιολογείται η τελική σχεδιαστική πρόταση βάσει των 
αρχικών στόχων και των σχεδιαστικών προδιαγραφών που διατυπώθηκαν μετά την συγκέντρωση των 
απαιτήσεων στο 5ο κεφάλαιο. Παράλληλα, στο τέλος του κεφαλαίου προτείνονται κάποιες ιδέες για 
περαιτέρω εξέλιξη της τελικής σχεδιαστικής πρότασης, αλλά και αντιμετώπισης του προβληματικού 
χώρου γενικότερα. 

6.1 Αξιολόγηση βάσει των αρχικών στόχων της εργασίας

Ως πρωταρχικός στόχος της εργασίας τέθηκε η ανάλυση και η μελέτη των αναλογικών και 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ώστε να καθοριστούν τα επιμέρους τμήματα που σύνθετουν 
μία φωτογραφική μηχανή. Βάσει της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε πως τα βασικά στοιχεία 
που απαιτούνται για την λήψη μίας φωτογραφίας παραμένουν τα ίδια, παρόλο που η έννοια της 
φωτογραφίας έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, κατά την μελέτη της ψηφιακής 
εικόνας, προέκυψαν σημαντικές παράμετροι που συμπεριλήφθηκαν κατά την σχεδιαστική διαδικασία. 
Έτσι, εν τέλει ο χρήστης χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα που φέρει μία ηλεκτρονική συσκευή ενώ 
παράλληλα έχει την δυνατότητα να αφομοιώσει και τις βασικές έννοιες της φωτογραφίας. 

 Παράλληλα, κατά την ανάλυση των κατηγοριών των φωτογραφικών μηχανών, παρατηρήθηκε 
πως οι φωτογραφικές μηχανές ομαδοποιούνται βάσει των χαρακτηριστικών που φέρουν αλλά και των 
απαιτήσεων που καλύπτουν ανάλογα με τον απευθυνόμενο χρήστη. Καθώς το βασικό χαρακτηριστικό 
της τελικής πρότασης είναι να είναι εργαλείο που φέρει κάποια διασκεδαστικά χαρακτηριστικά και όχι 
παιχνίδι, κρίθηκε απαραίτητο η τελική πρόταση να εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των Com-
pact cameras. Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε βάσει των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που 
προσφέρει η τελική πρόταση.

Στην συνέχεια, τέθηκε ως στόχος να συγκεκριμενοποιηθεί το ηλικιακό εύρος που θα απευθύνεται 
η τελική σχεδιαστική πρόταση. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο κατέληξα πως οι βέλτιστες ηλικίες είναι 
μεταξύ 8-14 ετών, καθώς ο χρήστης αντιμετωπίζει το γενικότερο περιβάλλον του ρεαλιστικά ενώ  δεν 
βρίσκεται στο στάδιο της εφηβίας όπου αναζητεί προϊόντα ενηλίκων. Η φωτογραφική μηχανή που 
προτείνεται λοιπόν, καθώς είναι εργαλείο απαιτεί σοβαρή (ρεαλιστική) αντιμετώπιση από πλευράς 
χρηστών ώστε να του παρουσιαστούν με τον βέλτιστο τρόπο τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες 
που φέρει. 

Παράλληλα, τέθηκε και ως στόχος ο χρήστης να μπορεί να αφομοιώσει τις βασικές έννοιες 
της φωτογραφίας. Για την επίτευξη αυτού, πραγματοποιήθηκε έρευνα γύρω από τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές θεωρίες ώστε να εφαρμοστούν στην τελική πρόταση και να μπορεί να θεωρηθεί 
εκπαιδευτική. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο κατέληξα πως το πλήθος των ερεθισμάτων προς 
αφομοίωση πρέπει να προβάλλονται με συγκεκριμένο τρόπο πάνω στην φωτογραφική μηχανή ώστε 
ο χρήστης να μπορεί με απλούς χειρισμούς και χωρίς να αποθαρρύνεται να τα μάθει. Το σύνολο 
των τεχνικών αυτών, συγκεντρώθηκαν στην αρχή του 5ου κεφαλαίου υπό μορφή απαιτήσεων 
ώστε να “μεταφραστούν” σε σχεδιαστικές προδιαγαφές και εν τέλει να ενσωματωθούν κατά την 
σχεδιαστική διαδικασία. Έτσι, στην τελική πρόταση, το σύνολο των ερεθισμάτων/εννοιών που έπρεπε 
να μπορούν να αφομοιωθούν προβάλλονται από την ίδια την φωτογραφική μηχανή με συγκεκριμένο 
και προκαθορισμένο χαρακτήρα.

Για την συγκεκριμενοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, αλλά και την αναζήτηση επιπρόσθετων 
σημαντικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγια σε παιδιά του συγκεκριμένου  
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ηλικιακού εύρους. Καθώς οι χρήστες είναι ακόμα ανήλικοι, και η κρίση τους αλλά και το γνωσιακό 
τους υπόβαθρο είναι ακόμα περιορισμένα, έπρεπε να διερευνηθεί ο ακριβής τρόπος προσέγγισης 
των παιδιών. Έτσι, βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, προέκυψαν κάποιες βασικές οδηγίες για την 
σωστή άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών που χρειαζόντουσαν την δεδομένη στιγμή. Τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ενσωματώθηκαν στο σύνολο των απαιτήσεων των χρηστών 
και έτσι διαμορφώθηκαν συνολικά σε σχεδιαστικές προδιαγραφές. Μάλιστα, η τελική πρόταση 
είναι αυτή που σε επίπεδο προσχεδίου ακόμα, ήταν βασισμένη περισσότερο στα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου και στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. 

Καθώς η έρευνα που παρουσιάζεται στα 4 πρώτα κεφάλαια της εργασίας αναπτύχθηκε σε 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία, βασικός στόχος ήταν η σωστή αξιοποίηση του συνόλου των 
αποτελεσμάτων της. Έτσι, στην αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά 
και ομαδοποιημένα υπό μορφή απαιτήσεων, ώστε εν συνεχεία να συμπεριληφθούν όλα τα 
αποτελέσματα στην τελική πρόταση. 

Βασικός τελευταίος στόχος που τέθηκε ήταν η σχεδίαση τριών διαφορετικών προσχεδίων. 
Τα προσχέδια που παρουσίαστηκαν στην εργασία αν και προφανώς φέρουν τα ίδια λειτουργικά 
χαρακτηριστικά (βασικές έννοιες προς αφομοίωση), επικεντρώνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις 
καλύπτοντας βέβαια ένα μεγαλό τμήμα των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Έτσι, το πρώτο 
προσχέδιο επικεντρώνεται περισσότερο στην μίμηση της βέλτιστης στάσης του σώματος κατά την 
φωτογράφιση, το δεύτερο περισσότερο στις συγκεκριμενοποιημένες απαιτήσεις που προέκυψαν από 
το ερωτηματολόγιο και στο τρίτο δίνεται έμφαση στα ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά αλλά και στην 
“ανακάλυψη” των επιμέρους στοιχείων της φωτογραφικής μηχανής κατά την αλληλεπίδραση. Εν τέλει 
στο επικρατέστερο προσχέδιο που σχεδιάστηκε λεπτομερώς, χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά και 
από το πρώτο προσχέδιο που ήρθε δεύτερο κατά την αξιολόγηση αλλά και λιγότερα από το τρίτο 
προσχέδιο. 

6.2 Αξιολόγηση βάσει των Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

Σκοπός της εργασίας, που τέθηκε στο πρώιμο στάδιό της, ήταν η σχεδίαση μίας φωτογραφικής 
μηχανής, για παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους, που θα φέρει κάποια εκπαιδευτικά 
χαρακτηριστικά. Η πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως το αρχικό brief της εργασίας. Μετά τα 
αποτελέσματα της έρευνας όμως, ο αρχικός προσδιορισμός του έργου συγκεκριμενοποιήθηκε και 
έτσι διαμορφώθηκε το τελικό brief μετά από τον τελικό προσδιορισμό του έργου. Έτσι, o τελικός 
προσδιορισμός του έργου προς ανάπτυξη, διατυπώθηκε ως εξής: 

“Σχεδίαση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής απευθυνόμενης σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών. Η 
φωτογραφική μηχανή θα φέρει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε κατά την αλληλεπίδραση ο 
χρήστης να μπορεί να αφομοιώσει τις βασικές έννοιες της φωτογραφίας (διάφραγμα, φωτοφράχτης και 
βάθος πεδίου). Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να κατανοήσει τα επιμέρους τμήματα μίας φωτογραφικής 
μηχανής αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Παράλληλα, τα 
παιδιά μέσω της αλληλεπίδρασης με το νέο εκπαιδευτικό προϊόν, θα μπορέσουν να διευρύνουν τη 
φαντασία αλλά και τη δημιουργικότητά τους.” 

Το final brief λοιπόν, μαζί με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν και ιεραρχήθηκαν 
στο ίδιο κεφάλαιο, λειτούργησαν ως οδηγός κατά την σχεδίαση αρχικά τριών διαφορετικών προσχεδίων 
και εν συνεχεία της τελικής σχεδιαστικής πρότασης. Βάσει της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η τελική 
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σχεδιαστική πρόταση έχει εξελιχθεί βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών. 
Παρόλα αυτά, κρίνεται χρήσιμη η αξιολόγηση του τελικού έργου ώστε να προσδιοριστεί κατά 

πόσο καλύπτει τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ανάλογα 
και με τις τέσσερις κατηγορίες απαιτήσεων που παρουσιάστηκαν, οι σχεδιαστικές προδιαγραφές 
ομαδοποιούνται σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες. 

Δυνατότητα Λήψης με Ψηφιακό Μέσο ενός φωτογραφιζόμενου ειδώλου.• 

Η τελική σχεδιαστική πρόταση χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία (Aισθητήρα 
Στερεάς Κατάστασης, Printed Circuit Board, μνήμη buffer, και Firmware) και εν τέλει μπορεί να 
συλλέξει μία φωτογραφία ψηφιακά. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί αισθητήρα CCD που αποδίδει 
7MP, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί εσωτερική πλακέτα (pcd) που υπάρχει στην αγορά και μπορεί 
να παραχθεί στις τελικές διαστάσεις του αντικειμένου.

Προβολή και δυνατότητα άμεσης και χειροκίνητης ρύθμισης των βασικών εννοιών της • 

φωτογραφίας (φωτοφράχτης, διάφραγμα και μεταβολή εστιακής απόστασης και εν συνεχεία του 
βάθους πεδίου).

Στην φωτογραφική μηχανή που προτείνεται, οι προαναφερόμενες βασικές έννοιες προβάλλονται 
εμφανώς από το ίδιο το σώμα της. Παράλληλα, μέσω της χρήσης ίδιου χρώματος, αλλά και της 
τοποθέτησής τους σε κοντινές αλλά και βέλτιστες θέσεις πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, 
ο χρήστης θα είναι σε θέση να αφομοιώσει τον τρόπο που η τιμή του ενός επηρεάζει την τιμή του 
άλλου, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε στοιχείου ξεχωριστά. Επίσης, η φωτογραφική 
μηχανή επιβεβαιώνει τον χρήστη όταν έχει επιλέξει τον βέλτιστο συνδυασμό των τιμών με την χρήση 
ενός πράσινου led. Τέλος, η ρύθμιση του κάθε στοιχείου γίνεται χειροκίνητα γεγονός που ενισχύει 
τις αντίστοιχες σχεδιαστικές προδιαγραφές. Έτσι, το τελικό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα όσον αφορά την αμεσότητα που προβάλλονται οι έννοιες/ερεθίσματα που 
θέλουμε να αφομοιωθούν.

Επιβεβαίωση και Ενθάρρυνση χρήστη κατά την αλληλεπίδραση.• 

Για να μπορέσει να θεωρηθεί ότι η τελική πρόταση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πρέπει να 
ενθαρρύνει συνεχώς τον χρήστη για όποια του ενέργεια. Στην παρουσιαζόμενη φωτογραφική 
μηχανή, ο χρήστης επιβεβαιώνεται όταν έχει ρυθμίσει με τον βέλτιστο τρόπο τις βασικές ρυθμίσεις με 
την χρήση ενός led, ενώ παράλληλα με την χρήση ενός buzzer η φωτογραφική μηχανή βγάζει έναν 
ήχο κάθε φορά που εκτελείται μία ενέργεια. Επίσης, για να μην αποθαρρύνεται ο χρήστης, οι ακραίες 
τιμές που θα μπορούν να δεχτούν ο φωτοφράχτης και το διάφραγμα δεν θα επιτρέπουν την λήψη 
μίας καμμένης (υπερβολικά φωτεινής φωτογραφίας) ή αντίθετα μίας υπερβολικά σκοτεινής. Έτσι, ο 
χρήστης θα παροτρύνεται ώστε να βρεί τις βέλτιστες τιμές μεταξύ των δύο. 

Παράλληλα, με την τοποθέτηση του σκοπεύτρου και του αισθητήρα σε απέναντι θέσεις, ο 
χρήστης θα γνωρίζει ακριβώς το φωτογραφικό αποτέλεσμα πρίν την λήψη της φωτογραφίας. Έτσι, 
η ίδια η φωτογραφική μηχανή θα τον ενημερώνει για τις εκάστοτε ρυθμίσεις ενώ συγχρόνως θα τον 
επιβεβαιώνει ότι έχει επιλέξει τον επιθυμητό. Επίσης, βάσει της συγκεκριμένης τοποθέτησης, αλλά 
και της υπάρξης κάθε φακού από δύο φορές, ο χρήστης θα αντιληφθεί με άμεσο τρόπο τον λόγο 
ύπαρξής τους.
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Τέλος, βασικό στοιχείο που ενθαρρύνει την άμεση επιβεβαίωση του χρήστη είναι η δυνατότητα 
χειροκίνητης φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής. Βάσει του συγκεκριμένου στοιχείου, ενισχύεται η 
πλήρης χειροκίνητη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής καθώς η απαιτούμενη ενέργεια παράγεται 
από τον ίδιο. Παράλληλα, θα επιβεβαιώνεται για τις πράξεις του καθώς αρχικά θα σέρνει την 
φωτογραφική μηχανή σε μία οριζόντια επιφάνεια και εν συνεχεία θα εκμεταλεύεται την παραγώμενη 
τραβώντας περισσότερες φωτογραφίες. 

Μίμηση βέλτιστης στάσης του σώματος κατά την αλληλεπίδραση.• 

Η κατηγοριοποίηση των λειτουργιών που προσφέρει η φωτογραφική μηχανή σε αυτές που πρέπει 
να εκτελούνται με το αριστερό χέρι και σε αυτές που πρέπει με το δεξί, οδήγησαν στην βέλτιστη 
τοποθέτησή τους πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Βάσει της συγκεκριμένης τοποθέτησης, 
μιμείται και η βέλτιστη στάση του σώματος κατά την λήψη μίας φωτογραφίας και γενικότερα κατά την 
αλληλεπίδραση. Έτσι ο χρήστης θα είναι σε θέση με το δεξί χέρι να ενεργοποιήσει το κλείστρο (κλικ), 
να μεταβάλλει την εστιακή απόσταση, και να ενεργοποιήσει και απενεργοποιήσει την χρήση του 
φλας στην επόμενη φωτογραφία. Παράλληλα, με το αριστερό θα έχει πρόσβαση στην ρύθμιση του 
διαφράγματος και του φωτοφράχτη περιστρέφοντας το πολύγωνο και τον αντίστοιχο μοχλό. Επίσης, 
με το ίδιο χέρι θα έχει πρόσβαση και στους δύο δίσκους επιλογής φακού και χρωματικού φίλτρου. 
Τέλος, όταν η εστιακή απόσταση θα έχει μεταβληθεί θα μπορεί να περιστρέψει και το αντίστοιχο 
δαχτυλίδι (χρειάζεται να εμφανίζεται μόνο τότε) ώστε να επηρεάσει την εστίαση της φωτογραφίας. 
Κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας μιμείται την περιστροφική κίνηση που γίνεται με το 
αριστερό χέρι και είναι η βέλτιστη κατά την χρήση μίας φωτογραφικής μηχανής. 

Βασικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είναι πως οι θέσεις των δύο χεριών πάνω στο σώμα της 
φωτογραφικής μηχανής, είναι προκαθορισμένα, οι βέλτστες. Το δεξί χέρι θα κρατάει την φωτογραφική 
μηχανή μέσω της χειρολαβής ενώ το αριστερό θα είναι υπεύθυνο για την σταθερότητα του σώματος 
κατά την αλληλεπίδραση. 

Έτσι, βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, καλύπτεται και η προδιαγραφή όπου ο χρήστης θα 
μιμείται τις εικόνες/ερεθίσματα που έχει δεχτεί από το περιβάλλον του και αφορούν τον τρόπο που 
κρατάει και χειρίζεται ένας φωτογράφος την φωτογραφική του μηχανή. 

Δυνατότητα διαφοροποίησης βασικού σώματος αλλά και των επιμέρους τμημάτων της • 

φωτογραφικής μηχανής. 

Στην τελική σχεδιαστική πρόταση χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά χρώματα. Για την ανάγκη 
διαφοροποίησης της φωτογραφικής μηχανής βάσει των επιθυμιών του χρήστη, προτείνεται η 
φωτογραφική μηχανή να παράγεται με διαφορετικό το ένα χρώμα έτσι ώστε ο χρήστης να επιλέγει 
την φωτογραφική μηχανή που του αρέσει περισσότερο. 

Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια κατά την αλληλεπίδραση.• 

Βασικό στοιχείο που έχει η φωτογραφική μηχανή είναι πως ο χρήστης δεν έχει καμία πρόσβαση στο 
εσωτερικό της όπου περιέχει και τα ηλεκτρονικά στοιχεία της φωτογραφικής μηχανής. Παράλληλα, 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η όψη των στοιχείων που είναι σε άμεση σχέση με τον χρήστη είναι 
ασφαλή καθώς δεν έχουν καμία ακμή και η γωνία ώστε να μπορεί τραυματιστεί. 

Επιπρόσθετα, η φωτογραφική μηχανή έχει ένα λουράκι που είναι τοποθετημένο σε κοντινή 
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απόσταση με την βέλτιστη θέση του δεξιού χεριού έτσι ώστε να μπορεί να την δέσει πάνω του ώστε 
να αποφευχθεί κάποια πιθανή πτώση. Τέλος, ο όγκος και η μορφή του αντικειμένου είναι πλήρως 
ενιαία και συμπαγής έτσι ώστε να μην προεξέχει κάποιο επιμέρους στοιχείο που μπορεί εύκολα να 
σπάσει σε μία πιθανή πτώση ή κρούση. 

Αυτοεξηγούμενο • 

Η τελική σχεδιαστική πρόταση φέρει χαρακτηριστικά ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή η ταυτότητά 
της από την χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, ο χρήστης 
είναι σε θέση να κατανοήσει τον φακό, το σχήμα, και τα πλήκτρα ρύθμισης ως στοιχεία που συνθέτουν 
μία φωτογραφική μηχανή. Όσον αφορά το σχήμα στην τελική πρόταση, αν και “ξέφυγε” από το 
καθιερωμένο ορθογώνιο παραλληλεπίδεδο, ο όγκος αλλά και οι διαστάσεις της μπορούν να την 
εντάξουν στην κατηγορία των compacts. Παράλληλα, οι φακοί αλλά και το κυλινδρικό σχήμα που 
τους περιέχει, προβάλλονται εμφανώς από την φωτογραφική μηχανή καθώς βρίσκονται σε κεντρικό 
σημείο. Επίσης, η θέση της χειρολαβής και των αντίστοιχων πλήκτρων (άνω έδρα χειρολαβής), 
είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών και βάσει των 
αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον χρήστη.

Συμβατότητα με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.• 

Η τελική σχεδιαστική πρόταση χρησιμοποιεί δύο τρόπους μεταφοράς των φωτογραφιών 
που έχουν τραβηχτεί σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Αρχικά ο χρήστης μπορεί να τις μεταφέρει 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο usb καθώς στο πίσω μέρος της φωτογραφικής υπάρχει η αντίστοιχη 
θύρα. Παράλληλα μπορεί να πετύχει την ίδια ενέργεια, βγάζοντας την εξωτερική κάρτα μνήμης και 
τοποθετώντας την στην συσκευή που επιθυμεί. 

Η προδιαγραφή αυτή βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου είναι αρκετά σημαντική 
καθώς η μεταφορά των αρχείων ήταν η πρώτη προτίμηση των χρηστών κατά την διαχείριση των 
φωτογραφικών αποτελεσμάτων.

Ευχάριστο και Διασκεδαστικό κατά την αλληλεπίδραση• 

Βασικό στοιχείο στην τελική πρόταση είναι πως χρησιμοποιούνται ευχάριστα χρώματα που 
είναι πιο ελκυστικά σε νέους χρήστες. Παράλληλα, η χρήση των δύο δίσκων επιλογής φακού και 
χρωματικού φίλτρου, δημιουργούν ένα ευχάριστο σενάριο χρήσης καθώς ο χρήστης θα βλέπει 
απευθείας το φωτογραφιζόμενο είδωλο, είτε με την προσθήκη ενός χρωματιστού φίλτρου είτε πιο 
ευρυγώνια από αυτό που έχει συνηθίσει. Επίσης, η δυνατότητα λήψης αναγλυφικών φωτογραφιών 
(stereo) θα τους παροτρύνει να δουν τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει τρισδιάστατα φορώντας 
τα αντίστοιχα 3d γυαλιά.

Επίσης, το γεγονός πως κάποιες λειτουργίες (οθόνη και θύρες εξόδου) είναι “κρυμμένες” στο πίσω 
μέρος της φωτογραφικής μηχανής δημιουργεί ένα ευχάριστο συναίσθημα κατά την αλληλεπίδραση 
καθώς ο χρήστης θα τις ανακαλύπτει παράλληλα με την χρήση. 

Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό είναι πως ο τρόπος εκτέλεσης των δυνατών λειτουργιών δεν 
κουράζει τον χρήστη καθώς του προβάλλονται με άμεσο και όχι δυσνόητο τρόπο. Έτσι, ο χρήστης 
θα γνωρίζει ή θα μπορεί να φανταστεί τον τρόπο που η συγκεκριμένη ρύθμιση θα επηρεάσει την 
φωτογραφία που πρόκειται να τραβήξει. 
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Κόστος κατασκευής• 

Αν και ο πλήρης καθορισμός του κόστους παραγωγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθώς 
δεν παρουσιάζονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, μπορεί να γίνει ο ισχυρισμός πως θα 
είναι σχετικά χαμηλό και αντίστοιχο με τις υπόλοιπες φωτογραφικές μηχανές compact όπου και 
εντάσσεται. Αυτό συμβαίνει διότι όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι ευρέως διαδεδομένα και 
μπορούν να παραχθούν μαζικά με τεχνικές injection molding. Παράλληλα, ο όγκος και οι διαστάσεις 
της φωτογραφικής ενισχύουν την μαζική παραγωγή της, καθώς δεν διαθέτει στοιχεία τα οποία δεν 
μπορούν να κατασκευαστούν μαζικά. Επίσης, όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία της είναι και αυτά πλήρως 
διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, μπορεί να ισχυρισθεί πως η τελική φωτογραφική μηχανή 
καλύπτει πλήρως τον τελικό προσδιορισμό του έργου, την πλειοψηφία των σχεδιαστικών 
προδιαγραφών και θεωρείται μία πρόταση που απαντά στον βασικό προβληματικό χώρο.

Πρέπει να επισημανθεί όμως, πως για να είναι πιο ακριβή τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της εργασίας, μπορεί να γίνει μία εξέταση του προϊόντος (ή ενός πρωτότυπου) απευθείας στους χρήστες. 
Έτσι, θα προκύψουν στοιχεία που θα αφορούν τον τρόπο που οι ίδιοι οι χρήστες αντιλαμβάνονται 
το προϊόν και αλληλεπιδρούν με τα επιμέρους στοιχεία του. Τα αποτελέσματα αυτά σίγουρα θα 
μπορέσουν  να βελτιώσουν και να εξελίξουν κάποια στοιχεία της τελικής σχεδιαστικής πρότασης.

6.3 Πιθανές προτάσεις εξέλιξης του έργου ή διαφορετικής αντιμετώπισής του

Στις τελευταίες παραγράφους της εργασίας παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι και σκέψεις για 
περαιτέρω εξέλιψη της τελικής σχεδιαστικής πρότασης. Παράλληλα όμως, κατά την εξέλιξη της 
εργασίας πάρθηκαν κάποιες σημαντικές αποφάσεις ώστε η εργασία να εξελιχθεί βάσει κάποιων 
κατευθύνσεων. Έτσι, κάποιες άλλες κατευθύνσεις ενώ μπορεί να αναφέρθηκαν (ή και να αναλύθηκαν) 
κατά την βιβλιογραφική μελέτη, εν τέλει δεν επηρέασαν σημαντικά την σχεδιαστική διαδικασία 
και κρίνεται χρήσιμο να αναφερθούν ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσέγγισης του θέματος από 
διαφορετική “σκοπιά”. 

6.3.1 Εξέλιξη Έργου

Το βασικότερο επόμενο στάδιο είναι η ανάπτυξη πρωτοτύπου βάσει της τελικής σχεδιαστικής 
πρότασης με σκοπό την καταγραφή στοιχείων που θα μπορούσαν να εξελίξουν την φωτογραφική 
μηχανή. Μία πιθανή έρευνα με οπτικο-ακουστικές μεθόδους σίγουρα θα εμφάνιζε νέα στοιχεία, 
παραμέτρους και περιορισμούς που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην σχεδιαστική πρόταση 
ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω.

Παράλληλα η ανάπτυξη κατασκευαστικών σχεδίων θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς κατά την 
εξέταση αυτή, θα πρέπει σίγουρα να ερευνηθούν μέθοδοι μαζικής παραγωγής, ειδικά στο πεδίο της 
κατασκευής καλουπιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχαν και οι περιορισμοί και οι παράμετροι που θα 
εμφανιζόντουσαν και θα επηρέαζαν την φόρμα της σχεδιαστικής πρότασης. 

Επίσης, μία βασική εξέλιξη είναι η προσθήκη γραφισμού στην τελική σχεδιαστική πρόταση. Έτσι, 
θα ενισχυθεί πλήρως και η σχεδιαστική προδιαγραφή που αφορά την προβολή των συνολικών 
ερεθισμάτων (λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής) χρησιμοποιώντας σχηματοποιημένα και 
ομαδοποιήμενα σύνολα (gestalten). 
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Τέλος, κατά την βιβλιογραφική μελέτη αναφέρθηκαν οι υπερπυκνωτές (ultracapacitors/superca-
pacitors). Η χρήση των πυκνωτών αυτών, αντί της εσωτερικής μπαταρίας που προτείνεται στην τελική 
σχεδιαστική πρόταση, θα έφερε κάποια πλεονεκτήματα στο τελικό προϊόν. Το βασικότερο όμως 
πλεονέκτημα θα ήταν η τελειοποίηση της δυνατότητας χειροκίνητης φόρτισης της φωτογραφικής 
μηχανής καθώς οι πυκνωτές μπορούν να φορτιστούν και να αποφορτιστούν πολύ περισσότερες 
φορές από τις μπαταρίες χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους, και αυτό όπως είναι λογικό 
θα βελτίωνε τον τρόπο της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του προϊόντος. Η μελέτη τους όμως, ώστε 
οι τελικές αποφάσεις να είναι πλήρως τεκμηριωμένες, απαιτούσε μεγάλη ανάλυση και μελέτη.  

6.3.1 Διαφορετική Αντιμέτωπιση του Έργου 

Η βασικότερη διαφορετική αντιμετώπιση του έργου θα ήταν εν τέλει το προϊόν να είναι μία 
αναλογική φωτογραφική μηχανή. Να μην διαθέτει λοιπόν σχεδόν κανένα ηλεκτρονικό στοιχείο ώστε 
εν τέλει το προϊόν να είναι πλήρως χειροκίνητο. Παράλληλα, το γεγονός αυτό θα βοηθούσε και στην 
επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση των φωτογραφικών μηχανών με φίλμ ειδικά από νέους ηλικιακά 
χρήστες. Η προσέγγιση αυτή, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί 
κυρίως διαισθητικά (από πλευράς σχεδιαστή) καθώς η απόλυτη τεκμηρίωση των αποφάσεων είναι 
πολύ δύσκολη (γνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικά οι ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές έχουν εδραιωθεί πλήρως στην αγορά, βλ. 4ο κεφάλαιο).

Επιπρόσθετη ενδιαφέρουσα ιδέα,  είναι η αντιμετώπιση του θέματος ως ένα ψυχαγωγικό προϊόν 
και όχι ως ένα σοβαρό εργαλείο που φέρει διασκεδαστικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, το νέο 
προϊόν θα μπορούσε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά ο χρήστης να αφομοιώνει τα ερεθίσματα 
αποκλειστικά κατά την ψυχαγωγία του. Αναφέροντας την συγκεκριμένη προσέγγιση, δεν υπονοώ 
την αντιμετώπιση της φωτογραφικής μηχανής ως παιχνίδι. Αντιθέτως εννοώ να αντιμετωπισθεί πάλι 
ως ένα εργαλείο, αλλά βάσει των βασικών χαρακτηριστικών του, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως ένα ψυχαγωγικό μέσο. Έτσι, θα μπορούσε το προϊόν να είναι ελκυστικό και σε 
χρήστες μικρότερης ηλικίας γεγονός που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
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εικονα 40, κοινωνικός εποικοδομισμός

εικονα 41, θεωρία δραστηριότητας
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εικονα 42, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης

εικόνα 43, 4 σχεδιαστικοί ρόλοι

εικόνα 44, ερωτήσεις γενικού και συγκεκριμένου περιεχομένου

εικόνα 45, ποσοστά απαντήσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

εικόνα 45.β, αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας

εικόνα 46, χειροκίνητη αλληλεπίδραση με φωτογραφική μηχανή

εικόνα 47, διαχείριση φωτογραφικών αποτελεσμάτων

εικόνα 48, αναγνώριση φωτογραφικών μηχανών εξ’όψεως

εικόνα 49, πιθανές τοποθεσίες φωτογράφισης

εικόνα 50, πιθανές δραστηριότητες φωτογράφισης

εικόνα 50.β, χρήστης-προϊόν-περιβάλλον

εικόνα 51, χρονοδιάγραμμα κατασκευής αναλογικών και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

εικόνα 52, χρονοδιάγραμμα τάσης αγοράς ψηφιακών βασικών ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

εικόνα 53, εκτιμώμενη σύγκριση πωλήσεων μεταξύ Compact και Four Thirds cameras

εικόνα 54, διάγραμμα μετάβασης - μεθοδολογίας

εικόνα 55, Ιεράρχηση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών

εικόνα 56, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 1-7

εικόνα 57, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 8-17

εικόνα 58, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 18 - 34

εικόνα 59, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 35 - 51

εικόνα 60, Λύσεις Σχεδιαστικών Προδιαγραφών 52 - 69

εικόνα 61, Διαδικασία Σύνθεσης

εικόνα 62, concept 1 - απεικόνιση μακέτας

εικόνα 63, concept 1 - λειτουργία καθρέφτη

εικόνα 64, concept 1 - ενεργοποίηση κλείστρου

εικόνα 65, concept 1 - μεταβολή εστιακής απόστασης

εικόνα 66, concept 1 - ρύθμιση διαφράγματος-φωτοφραχτη

εικόνα 67, concept 1 - οθόνη προεπισκόπησης

εικόνα 68, concept 1 - προσωρινή αποθήκευση

εικόνα 69, concept 1 - πιθανό σενάριο χρήσης

εικόνα 70, concept 1 - φωτορεαλιστική απεικόνιση

εικόνα 71, concept 2 - απεικόνιση μακέτας

εικόνα 72, concept 2 - περιγραφή δίσκων

εικόνα 73, concept 2 - περιστροφή δίσκου 2

εικόνα 74, concept 2 - ρύθμιση διαφράγματος/φωτοφράχτη

εικόνα 75, concept 2 - μεταβολή εστιακής απόστασης

εικόνα 76, concept 2 - φόρτιση φωτογραφικής μηχανής

εικόνα 77, concept 2 - Διάγραμμα Χρήσης

εικόνα 78, concept 2 - φωτορεαλιστική απεικόνιση

εικόνα 79, concept 3 - απεικόνιση μακέτας

εικόνα 80, concept 3 - ρύθμιση φωτοφράχτη και διαφράγματος

εικόνα 81, concept 3 - δεύτερη επιφάνεια διαφράγματος

εικόνα 82, concept 3 - μεταβολή εστιακής απόστασης
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εικόνα 83, concept 3 - χρήση χρωματικών φίλτρων

εικόνα 84, concept 3 - χρήση χρωματικών φίλτρων

εικόνα 85, concept 3 - Διάγραμμα Χρήσης

εικόνα 86, αξιολόγηση προσχεδίων (concept evalutaiton)

εικόνα 87, εξέταση για επιβεβαίωση χρήστη

εικόνα 88, σχήμα και τοποθέτηση επιπρόσθετων λειτουργιών πάνω στο σώμα του επικρατέστερου 

προσχεδίου

εικόνα 89, επανεξέταση μεταβολής εστιακής απόστασης πάνω στο σώμα του επικρατέστερου προσχεδίου

εικόνα 90, λεπτομερής εξέταση χειρολαβής

εικόνα 91, λεπτομερής εξέταση συνολικού σχήματος/φόρμας

εικόνα 92, φωτορεαλιστική απεικόνιση πρόσοψης

εικόνα 93, φωτορεαλιστική απεικόνιση πίσω όψης

εικόνα 94, προοπτική φωτορεαλιστική απεικόνιση

εικόνα 95, Τρόπος αλληλεπίδρασης με τις βασικές λειτουργίες

εικόνα 96, Αισθητήρας Στερεάς Κατάστασης

εικόνα 97, Επιλογή Φακού και Χρωματικού Φίλτρου

εικόνα 98, Λειτουργία φακού Fisheye και Stereo

εικόνα 99, Ρύθμιση Φωτοφράχτη και Διαφράγματος

εικόνα 100, Ένδειξη βέλτιστης ρύθμισης / σχηματοποίηση εκάστοτε τιμής διαφράγματος

εικόνα 101, Ρύθμιση Εστιακής Απόστασης

εικόνα 102, Ενεργοποίηση Φωτογραφικής Μηχανής μέσω της Χειρολαβής

εικόνα 103, Ρυθμίσεις πάνω στην χειρολαβή

εικόνα 104, Ενσωματωμένη Οθόνη και θύρες εξόδου

εικόνα 105, Χρησιμοποιούμενα υλικά

εικόνα 106, Hand Crank της Bigshot camera (φωτογραφίες αυτούσιες από το site της)

εικόνα 107, Τρόπος λειτουργίας εσωτερικών τροχών για παραγωγή κινητικής ενέργειας

εικόνα 108, Βασικές Διαστάσεις Μπροστινής και Πίσω Όψης

εικόνα 109, Βασικές Διαστάσεις Δεξιάς και Αριστερής Όψης

εικόνα 109, Χρωματική Διαφοροποίηση Φωτογραφικής Μηχανής

πίνακας 1, ανάλυση ψηφιακής εικόνας

πίνακας 2,σύγκριση CCD με CMOS

πίνακας 3, διαστάσεις αισθητήρων

πίνακας 4, άμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

πίνακας 5, έμμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

πίνακας 6, σύγκριση ηλικιακών ευρών

πίνακας 7, μεθοδολογία σχεδιασμού ερωτηματολογίου

πίνακας 8, άμεσες σχεδιαστικές παράμετροι

πίνακας 9, βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές χρηστών

πίνακας 10, υπόλοιπες σχεδιαστικές προδιαγραφές χρηστών

πίνακας 11, σχεδιαστικές προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής

πίνακας 12, σχεδιαστικές προδιαγραφές ώστε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έρευνα του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντος 

με σκοπό την δημιουργική ενασχόληση των νέων κατά τον ελεύθερό τους χρόνο.

Φοιτητής: Ανασταστασιάδης Γιάννης

Επιβλέπων καθηγητής: Ευγένιος Σκουρμπούτης

1. Την τελευταία εβδομάδα, πόσες ώρες αφιερώσατε την ημέρα σε δραστηριότητες που σας ψυχαγώγησαν;

 

2. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ελεύθερό σας χρόνο; 

 α. ναι

 β. όχι (προχωρήστε στην ερώτηση 3)

2.1 Αν ναι, την τελευταία εβδομάδα πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιήσατε ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

 

2.2 Αν ναι, για ποιούς λόγους (παρακαλώ σημειώστε τις 2 πιο ισχυρές απαντήσεις)

 α. για να μιλήσω με τους φίλους μου μέσω(facebook, msn messenger, twitter, skype, κ.λπ. 

 β. για να αναζητήσω επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα του σχολείου

 γ.  για να ψυχαγωγηθώ παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια

 δ. για να αναζητήσω πληροφορίες που με ενδιαφέρουν

 ε. άλλος 

    -------------------------------------

3. Χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο; 

 α. ναι

 β. όχι (προχωρήστε στην ερώτηση 4) 

3.1 Αν ναι, για ποιούς λόγους;

 α. για να επικοινωνήσω με τους φίλους μου και τους γονείς μου

 β. για προσωπική ψυχαγωγία (παιχνίδια, φωτογραφική μηχανή, κ.λπ.)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την καθημερινότητά σας και την σχέση που έχετε με ηλεκτρονικές 

συσκευές.

σελίδα 1/4 
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4. Οι προσωπικές σας ηλεκτρονικές συσκευές, περίπου πόσο κάνουν; 

5. Πιστεύετε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, κ.α.) χωρίς πρόβλημα κατανόησης της λειτουργίας τους;

 α. ναι, κατανοώ πλήρως τον τρόπο λειτουργία τους

 β. μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που με ενδιαφέρουν περισσότερο

 γ. βρίσκω κάποιες δυσκολίες

6. Χρησιμοποιείτε τις οδηγίες χρήσεως μίας ηλεκτρονικής συσκευής;

 α. ναι, τις διαβάζω πάντα πριν χρησιμοποιήσω την συσκευή

 β. τις διαβάζω μόνο όταν δεν καταλαβαίνω μία λειτουργία της συσκευής

 γ. όχι, κατανοώ πλήρως την λειτουργία της συσκευής

7. Έχετε χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή; (ακόμα και ενσωματωμένη στο κινητό σας τηλέφωνο)

 α. ναι

 β. όχι (προχωρήστε στην ερώτηση 8)

7.1 Αν ναι, τι μορφής ήταν; (μπορείτε να απαντήσετε σε παραπάνω από μία απαντήσεις)

0-50€ 50-100€ 100-150€ περισσότερο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένου προϊόντος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των νέων της 

ηλικίας σας.

α.

ενσωματωμένη σε

κινητό τηλέφωνο

β.

φωτογραφική μηχανή

με φιλμ

γ.

ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή

7.2 Κατά την χρήση της φωτογραφικής μηχανής μπορέσατε να τραβήξετε φωτογραφίες; 

 α. ναι, μου φάνηκε πολύ εύκολο να φωτογραφίσω κάτι 

 β. αρχικά συνάντησα κάποιες δυσκολίες αλλά γρήγορα κατάλαβα πως τραβάει φωτογραφίες

 γ. δυσκολεύτηκα πολύ να τραβήξω φωτογραφίες 

σελίδα 2/4
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7.3 Κατά την χρήση της φωτογραφικής μηχανής μπορέσατε να την χρησιμοποιήσετε χωρίς να είναι 

αυτοματοποιημένες οι ρυθμίσεις; (δηλαδή να ρυθμίσετε εσείς την φωτεινότητα και την καθαρότητα του τοπίου που 

φωτογραφήσατε)

 α. ναι, μου φάνηκε πολύ εύκολο να την χρησιμοποιήσω χωρίς να είναι αυτόματες οι ρυθμίσεις

 β. αρχικά συνάντησα κάποιες δυσκολίες αλλά γρήγορα κατάλαβα πως να την ρυθμίσω όπως ήθελα

 γ. δυσκολεύτηκα πολύ να τραβήξω φωτογραφίες χωρίς να είναι αυτόματες οι ρυθμίσεις και τελικά 

    δεν τα κατάφερα

 δ. η φωτογραφική που χρησιμοποίησα ήταν μόνο αυτόματη

7.4 Τις φωτογραφίες που τραβήξατε, πως τις διαχειριστήκατε στην συνέχεια; (μπορείτε να απαντήσετε σε παραπάνω 

από μία απαντήσεις)

 α. τις αποθήκευσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

 β. τις άφησα αποθηκευμένες στην μνήμη της συσκευής 

 γ. τις έδειξα στους φίλους μου

 δ. τις εκτύπωσα

 δ. άλλο

    -------------------------------------
 

8. Πόσο σας θυμίζει φωτογραφική μηχανή το καθένα από τα ακόλουθα 3 προϊόντα; (παρακαλώ σημειώστε την 

απάντηση που επιθυμείτε βάσει της κλίμακας που υπάρχει στο κάτω μέρος της κάθε εικόνας)

9. Ποιά από τις παρακάτω φωτογραφίες σας φαίνεται πιο διασκεδαστική; 

σελίδα 3/4

α. 

α. β.

β. γ.

καθόλου καθόλου καθόλουλίγο λίγο λίγοπολύ πολύ πολύ
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10. Ποιά από τα παρακάτω θέματα θα σας φαινόταν πιο διασκεδαστικό να φωτογραφήσετε;  (παρακαλώ 

σημειώστε τις 2 πιο ισχυρές απαντήσεις)

 α. ένα τοπίο που επισκέπτομαι κάποιες φορές μέσα στον χρόνο (δάσος, θάλασσα, παραλία, κ.λπ.)

 β. την γειτονιά μου 

 γ. τους φίλους μου

 δ. τις περιοχές της πόλης που μένω και δεν επισκέπτομαι συχνά

 ε. το σπίτι μου

 ζ. άλλο

    -------------------------------------

11. Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες θα σας φαινόταν πιο διασκεδαστικό να φωτογραφήσετε;  (παρακαλώ 

σημειώστε τις 2 πιο ισχυρές απαντήσεις)

 α. έναν σχολικό αθλητικό αγώνα (αγώνα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, κ.λπ.)

 β. τους φίλους μου σε μία σχολική εκδρομή 

 γ. τους φίλους μου όταν βρισκόμαστε σε κάποιο πάρτι

 δ. τις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες (κολυμβητήριο, χορός, κ.λπ.) 

 ε. άλλο

    -------------------------------------

σελίδα 4/4

12. Ποιά φωτογραφία σας φαίνεται πιο διασκεδαστική στο καθένα από τα παρακάτω ζεύγη;

α.

α.

α.

β.

β.

β.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AGE 10 12 14 11 10 13 10 10 10 11 11 10 10 11 12

1. 7 7 8 8 3 1 1 1 4 3 1 4 5 1 3

2. Β Α Α Α Α Α Β Α Β Α Α Α Α Α B

2.1 - 2 7 2 4 1 - 2 - 1 1 2 2 2 -

2.2 - Α-Γ Β-Ε Α-Γ Β-Γ Β-Δ - Α-Γ - Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Ε

3. Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Β Β Β Β Β

3.1 Α Α Β - Β Α - - - Α - - - - -

4. ΠΕΡ. ΠΕΡ. 0-50 ΠΕΡ. ΠΕΡ. 1 0 0 -

150

ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. 1 0 0 -

150

ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.

5. Α Β Β Β Α Β Β Γ Α Α Β Β Β Α Β

6. Α Β Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Β Γ Β

7. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α

7.1 Α-Γ Β Α-Γ Α Α Β-Γ Γ Γ Γ - Α-Β Α-Γ Β Α Γ

7.2 Α Β Α Α Α Α Α Α Α - Α Α Α Β Α

7.3 Γ Γ Β Α Γ Γ Β Β Δ - Γ Β Γ Α Γ

7.4 Α-Γ Β-Δ Α Α-Δ Α-Ε Β-Γ Α Α Β Α-Γ Α-Δ Ε Ε

8.α ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ.

8.β ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΛΙΓ.

8.γ ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΛΙΓ.

9. Β Β Α Β Α Β Β Β Β Β Α Α Α Α Α

10. Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Δ Α-Ζ Γ-Δ Α-Δ Α-Ζ Α-Γ Α-Δ Α-Γ Α Α-Γ Γ-Δ Α-Γ

11. Α-Γ Α-Δ Α-Γ Γ-Δ Γ-Δ Α-Γ Α-Β Α-Δ Γ-Δ Β-Δ Α-Δ Α-Β Γ-Δ Γ-Δ Α-Γ

12.α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Β Α

12.β Α Β Α Β Β Α Β Α Β Α Β Α Β Β Β

12.γ Β Α Β Α Β Α Β Α Β Β Α Α Β Β Β
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AGE 10 10 9 10 11 11 11 10 11 10 11 11 9 12 10

1. 2 3 3 1 2 2 3 3 6 4 5 6 4 2 7

2. A A A B A A A B A A A A A A A

2.1 1 1 1 - 1 2 2 - 2 4 2 4 1 3 2

2.2 Α-Γ Γ-Δ Β-Γ - Δ-Ε Α-Γ Γ - Α-Γ Ε Α-Γ Γ-Δ Α-Γ Γ-Ε Γ-Ε

3. Α Β Β Β Α Α Α Α Β Α Β Α Β Α Α

3.1 Α - - - Β Α Β Α - Α - Α - Α Α

4. ΠΕΡ. 5 0 -

100

ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. 1 0 0 -

150

ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.

5. Β Β Α Β Α Α Β Γ Β Β Β Β Β Β Β

6. Β Β Β Α Γ Β Β Β Α Α Β Β Β Α Β

7. Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α

7.1 - Α-Γ Β Α Α-Γ Γ Γ Γ Α-Γ Γ Γ Β-Γ Γ Α-Γ Γ

7.2 - Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Β

7.3 - Β Γ Γ Γ Γ Δ Δ Β Β Γ Γ Β Γ Γ

7.4 Γ Α-Δ Α-Γ Β Α Α Α Β Α Δ Α--Δ Α Β

8.α ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΛΙΓ. ΚΑΘ.

8.β ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΚΑΘ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΠΟΛ.

8.γ ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΠΟΛ. ΛΙΓ. ΛΙΓ. ΠΟΛ.

9. Β Β Α Β Α Β Β Β Α Α Β Β Β Α Β

10. Α Γ-Δ Α-Γ Α-Ζ Α-Δ Α-Γ Α-Δ Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Γ Α-Δ Α-Γ Α-Δ

11. Α-Δ Α-Δ Α-Β Α-Γ Γ-Δ Α-Δ Α-Δ Β-Δ Α-Γ Α -Β Γ-Δ Α-Γ Α-Β Β--Γ Β--Γ

12.α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α

12.β Β Α Β Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β

12.γ Β Α Β Α Β Β Β Α Β Β Α Β Β Β Β
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ compact
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΣΕΩΝ

Στο 5ο κεφάλαιο, στην ανάλυση της τεχνικής brainstorm και brainwrite, προέκυψαν κάποιες λύσεις, 
προτάσεις και ιδέες όπου η λεπτομερής περιγραφή τους δεν κρίθηκε χρήσιμη να πραγματοποιηθεί 
στο κείμενο της εργασίας αλλά στο παράρτημα. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος που αναλύθηκαν 
και επεξεργάστηκαν οι λύσεις σε κάποιες από τις προδιαγραφές ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες όπου 
και χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι λύσεις των σχεδιαστικών 
προδιαγραφών 1-7 (εικόνα 57) παρουσιάζονται παρακάτω:

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της φωτογραφικής μηχανής προς ανάπτυξη είναι να χρησιμοποιεί • 

αισθητήρα στερεάς κατάστασης (sensor), ώστε να μπορεί να συλλέξει το φωτογραφιζόμενο είδωλο. 

Βάσει της βιβλιογραφικής μελέτης, οι αισθητήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι είτε ο CCD, 

είτε ο CMOS. Οι φωτογραφικές μηχανές compact και hybrid cameras που κυκλοφορούν μαζικά στην 

αγορά, χρησιμοποιούν τους προαναφερόμενους αισθητήρες και αποδίδουν φωτογραφίες μεταξύ 6MP 

και 12ΜP και οι διαστάσεις τους κυμαίνονται από 6.7mm μέχρι 28.4mm αντίστοιχα (οι λεπτομερείς 

διαστάσεις φαίνονται στην εικόνα 56 και στο παράρτημα της διπλωματικής εργασίας). Ως φυσικό 

επακόλουθο, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο αισθητήρα στερεάς 

κατάστασης όπου τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του καθορίζονται από το ευρύτερο πλαίσιο αγοράς 

των φωτογραφικών μηχανών. 

Όπως έχει αναλυθεί στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας, για να μπορέσει να αποδοθεί στον χρήστη μία • 

φωτογραφία πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός επεξεργαστής (MCU) στο εσωτερικό μέρος της 

ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Ο επεξεργαστής αυτός, μαζί με το firmware και την μνήμη buffer, 

αποτελούν τo Printed Circuit Board (PCB) της φωτογραφικής μηχανής. Το σχήμα της πλακέτας αυτής 

δεν επηρεάζει το τελικό σχήμα του προϊόντος καθώς υπάρχει στην αγορά σε διάφορες διαστάσεις (ή 

μπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα). Οι πιο συνηθισμένες διαστάσεις του 

στις φωτογραφικές μηχανές compact ή hybrid cameras κατά μέσο όρο είναι w: 90mm, l: 60mm, d: 

4mm. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως πάνω στο PCB, ενσωματώνεται και ο αισθητήρας στερεάς 

κατάστασης, ενώ παράλληλα υπάρχει και η συσκευή εξόδου των ψηφιακών αρχείων (συνήθως 

usb), υποδοχή για αναγνώριση εξωτερικής μνήμης (memory card) και στοιχεία που επιβεβαιώνουν 

την ολοκλήρωση μίας ενέργειας (συνήθως LED και Βuzzer). Oι διαστάσεις των στοιχείων αυτών δεν 

επηρεάζουν τις προαναφερόμενες συνήθεις διαστάσεις. 

Το διάφραγμα της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, βάσει των παραμέτρων του 2ου κεφαλαίου • 

της εργασίας, πρέπει να αποδίδει τιμές μεταξύ f/2.8 - f/22 ή f/2 - f/12. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος 

τιμών πρέπει να είναι είτε f/2.8 - f/5.6, f/5.6 - f/11, f/11 - f/22 είτε f/2 - f/4, f/4 - f/8, f/8 - f/16. Το 

αναπτυσσόμενο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιεί ένα από τα προαναφερόμενα εύρη ώστε να καλύπτει 

τους στόχους της εργασίας.

Ο φωτοφράχτης πρέπει να είναι εστιακού επιπέδου με εύρος ταχυτήτων μεταξύ 2’’ - 1/1000΄΄. Πιο • 

συγκεκριμένα, οι ταχύτητες που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στις φωτογραφικές μηχανές compact 

ή hybrid είναι 1/100”, 1/500”, 1/125”, 1/60”, 1/30”, 1/15”, 1/8”, 1/4”, 1/2”, 1” και 2”. Έχει επιλεχθεί 

ο φωτοφράχτης εστιακού επιπέδου λόγω της ευρείας χρήσης του στις κατηγορίες φωτογραφικών 

μηχανών που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία. Παράλληλα όμως, υπάρχει και ο διαφραγματικός 

που μπορεί να αποδώσει τις συγκεκριμένες ταχύτητες. Το βέλτιστο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ο 

εστιακός, αλλά και ο διαφραγματικός μπορεί να καλύψει τους βασικούς στόχους της εργασίας. 

Για την βέλτιστη ποιοτικά προβολή του φωτογραφιζόμενου ειδώλου πάνω στην φωτοευαίσθητη • 

επιφάνεια πρέπει χρησιμοποιηθεί ένας αμφίκυρτος φακός μπροστά από το διάφραγμα, τον φωτοφράχτη 
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και τον αισθητήρα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του είναι είτε πλαστικό (μείωση 

κόστους παραγωγής και ποιότητας φωτογραφικών αποτελεσμάτων) είτε γυαλί (αύξηση κόστους και 

ποιότητας φωτογραφικών αποτελεσμάτων). Τέλος οι διαστάσεις του εξαρτώνται άμεσα από την εστιακή 

απόσταση και το μέγεθος του αισθητήρα (βλ. κεφ.2.3.7). Γενικά, στις φωτογραφικές μηχανές compact 

και hybrid οι διαστάσεις της διαμέτρου του κυμαίνονται μεταξύ 12mm-30mm. 

Πέρα από την απαραίτητη εσωτερική μνήμη buffer της φωτογραφικής μηχανής, είναι σημαντικό • 

να διαθέτει υποδοχή για εισαγωγή εξωτερικής μνήμης αποθήκευσης των φωτογραφιών που έχει 

συλλέξει ο χρήστης. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες στις εξωτερικές αυτές μνήμες επιτρέπουν την 

αποθήκευση πάρα πολλών φωτογραφιών (300-400 / 1gb) και συγχρόνως οι διαστάσεις αλλά και το 

βάρος τους δεν επηρεάζει την τελική μορφή του προϊόντος. Οι πιο συνήθεις διαστάσεις σε μία κάρτα 

2gb είναι περίπου w: 20mm, h: 30mm. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι λύσεις των σχεδιαστικών προδιαγραφών 31-52 (εικόνα 58-59). 

Παράλληλα, αναλύεται ο τρόπος που σκέφτηκα κατά την σύνδεση των επιμέρους λύσεων αλλά και πώς οι 

επικρατέστερες λύσεις, προτάσεις και ιδέες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. 

Βασική σχεδιαστική προδιαγραφή όπου ταξινομήθηκε ιεραρχικά ψηλά λόγω των αποτελεσμάτων • 

του ερωτηματολογίου, είναι η δυνατότητα μεταφοράς των φωτογραφικών αποτελεσμάτων. Αν και οι 

λύσεις/σκίτσα που παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα θεωρούν δεδομένη την χρήση υπάρχουσας 

τεχνολογίας (usb, wifi, bluetooth), εξετάζονται και οι πιθανές τοποθεσίας της χρησιμοποιούμενης 

εξόδου πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα σκίτσα, η έξοδος 

μεταφοράς πρέπει να προβάλλεται άμεσα αλλά συγχρόνως όταν δεν χρησιμοποιείται να μπορεί 

να προστατευτεί από το περιβάλλον (σκόνη, νερό, υγρασία), καθώς υπάρχει άμεση σύνδεση με τα 

ηλεκτρονικά μέρη της φωτογραφικής μηχανής. 

Στην συνέχεια, οι παρουσιαζόμενες λύσεις/σκίτσα αφορούν τον βέλτιστο τρόπο προβολής των • 

ερεθισμάτων στον χρήστη. Βάσει της βιβλιογραφίας, τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που θα φέρει το 

προϊόν πρέπει να προβάλλονται σχηματοποιημένα και ομαδοποιημένα. Τα παρουσιαζόμενα σκίτσα, 

δείχνουν τον τρόπο ρύθμισης των εφικτών λειτουργιών συλλογικά, βάσει της σχέσης μεταξύ τους. 

Δηλαδή, βάσει των τριών πρώτων σκίτσων, το διάφραγμα, ο φωτοφράχτης και το βάθος πεδίου πρέπει 

να προβάλλονται ομαδοποιημένα στον χρήστη. Έτσι, ο χρήστης θα κατανοεί την άμεση συνδεσή τους 

αλλά και τον τρόπο που το ένα επηρεάζει το άλλο. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) τα ομαδοποιημένα αυτά σύνολα • 

πρέπει να διαχωριστούν σε αυτά που θα προβάλλονται άμεσα (περισσότερο) και σε αυτά που θα 

προβάλλονται έμμεσα (λιγότερο). Έτσι, ο χρήστης θα έρχεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα 

ερεθίσματα που μας ενδιαφέρει να αφομοιωθούν πλήρως (αριστερή πλευρά σκίτσων - “περισσότερο”), 

ενώ με τα υπόλοιπα θα απαιτείται εξοικείωση (δεξιά πλευρά σκίτσων - “λιγότερο”). Έτσι, καθώς ο 

χρόνος αλληλεπίδρασης συνεχώς θα αυξάνεται, παράλληλα θα αφομοιώνονται και περισσότερο τα 

εκάστοτε ερεθίσματα. 

Οι επόμενες λύσεις αφορούν τον τρόπο όπου το τελικό προϊόν θα γίνεται άμεσα αντιληπτό με την • 

όψη και την αφή από τον χρήστη. Οι συγκεκριμένες προτάσεις/σκίτσα είναι αρκετά σημαντικές καθώς 

απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει η φωτογραφική μηχανή ώστε ο χρήστης να ξέρει 

εξαρχής με τι προϊόν πρόκειται να αλληλεπιδράσει. Το πρώτο σκίτσο αφορά το σχήμα του τελικού 

προϊόντος όπου το βέλτιστο θα ήταν (πλάγιο) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Παράλληλα, ο χρήστης 

μπορεί να καταλάβει εξ’ όψεως το σχήμα και το υλικό του φακού αλλά και τα πλήκτρα ρυθμίσεων 

που παρουσιάζονται στα επόμενα σκίτσα (αφής, στο ίδιο επίπεδο με το σώμα της φωτογραφικής 

μηχανής και αυτά που προεξέχουν).
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Όπως φαίνεται στα πρώτα σκίτσα, η επιβεβαίωση ολοκλήρωσης μίας ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί  • 

είτε με μία χρωματική φωτεινή ένδειξη (led), είτε με ένα ηχητικό σήμα (buzzer).Παράλληλα, προτείνονται 

λύσεις όπου τα πλήκτρα ρυθμίσεων θα έχουν άμεσα επαναφορά στο αρχικό σημείο, ώστε ο χρήστης 

να νιώθει με την αφή πως εκτέλεσε μία ενέργεια. Τέλος, σύμφωνα με το τελευταίο σκίτσο, αν η 

φωτογραφική μηχανή δίνει την δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης των φωτογραφιών (οθόνη lcd), 

αν ο χρήστης προσθέσει κάποιο εφέ στην φωτογραφία, η φωτογραφία θα τροποποιηθεί άμεσα από 

τον επεξεργαστή και τα προβληθεί εκ νέου στην οθόνη. 

Είναι πολύ σημαντικό, ο χρήστης να ενημερώνεται για τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει, πριν εκτελέσει • 

την συγκεκριμένη ενέργεια. Οι λύσεις/σκίτσα που προτείνονται, παρουσιάζουν τους τρόπους όπου 

μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα η μεταβολή των τριών βασικών εννοιών στον χρήστη. Το πρώτο 

σκίτσο, παρουσιάζει την μεταβολή των αντίστοιχων ρυθμίσεων περιμετρικά ενός δίσκου όπου ο 

χρήστης μπορεί να δει μόνο τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει. Στην συνέχεια προτείνεται η πιθανότητα να 

προβάλλεται στον χρήστη συνεχώς το σύνολο των πιθανών ρυθμίσεων, αλλά να τονίζονται μόνο οι 

επιλεγμένες (δεύτερο και τρίτο σκίτσο). Τα τελευταία σκίτσα/λύσεις παρουσιάζουν τα πλήκτρα που θα 

διαθέτει η φωτογραφική μηχανή. Όταν ο χρήστης έχει επιλέξει κάποιο, αυτό θα φωτίζεται με κάποιο 

χρώμα ώστε να ενημερώνει τον χρήστη ότι είναι επιλεγμένο. 

Στην συνέχεια, οι επόμενες λύσεις παρουσιάζουν τους μέσους όρους των διαστάσεων των • 

φωτογραφικών μηχανών compact και hybrid. Τα βασικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής 

(δυνατότητες, βάρος, διαστάσεις, όγκος) πρέπει να συμβαδίζουν με τις υπόλοιπες φωτογραφικές 

μηχανές των προαναφερόμενων κατηγοριών. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα 

λειτουργήσουν ως οδηγός κατά την ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής. 

Όπως προέκυψε από το ερωτηματολόγιο, οι δραστηριότητες των χρηστών επικεντρώνονται σε • 

εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, οι πιο ενδιαφέρουσες τοποθεσίες και δραστηριότητες που θα τους 

ενδιέφερε να φωτογραφίσουν είναι και αυτές έξω και μακριά από το σπίτι τους. Έτσι, τα παρουσιαζόμενα 

σκίτσα/λύσεις δείχνουν πώς ο χρήστης θα μπορούσε να μεταφέρει την φωτογραφική μηχανή στις 

τοποθεσίες που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα πρώτα σκίτσα απεικονίζουν τον χρήστη να έχει 

δεμένη την φωτογραφική μηχανή συνεχώς στο χέρι του αλλά και γύρω από τον λαιμό του. Τέλος, 

το έβδομο και όγδοο σκίτσο, αφορούν τον όγκο της φωτογραφικής μηχανής, όπου αυτός δεν πρέπει 

να έχει πολλά τμήματα αλλά να είναι συμπαγής ώστε να είναι πιο ανθεκτικός σε πιθανή πτώση ή 

κρούση. 

Βάσει των επόμενων σκίτσων/λύσεων, υπάρχει η ανάγκη ο τρόπος χρήσης και το κράτημα της • 

φωτογραφικής μηχανής να γίνεται με τα δυό χέρια. Παράλληλα, όλες οι βασικές λειτουργίες (πλήκτρα 

λήψης, και ρύθμισης των βασικών εννοιών) πρέπει να παρουσιάζονται στον χρήστη όπως στις 

περισσότερες φωτογραφικές μηχανές. Στα τελευταία σκίτσα, εξετάζονται οι πιθανές τοποθεσίες των 

πλήκτρων αυτών ώστε η φωτογραφική μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθετα ή οριζόντια.

Η παρότρυνση του χρήστη για ολοένα και περισσότερο χρήση μπορεί να επιτευχθεί αν ο χρήστης • 

επιβεβαιώνεται για τις εκάστοτε ρυθμίσεις και ενέργειες που έχει ολοκληρώσει. Παράλληλα, υπάρχει 

και η ανάγκη οι επιτρεπόμενες λειτουργίες να μην είναι μονότονες και επαναλαμβανόμενες. Βάσει 

αυτού, κάποιες ρυθμίσεις που δεν θα χρησιμοποιούνται συνεχώς (flash, usb, lcd) μπορούν να κρύβονται 

μέσα στο κυρίως σώμα και να εμφανίζονται μετά από αντίστοιχη επιλογή του χρήστη. Για την άμεση 

προβολή τους βέβαια, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σκίτσα/λύσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σύμβολα, αλλά και οι θέσεις τους πάνω στο σώμα να είναι αυτές που έχει συνηθίσει εξ’ όψεως ο 

χρήστης (φακός στο εμπρός μέρος, κουμπί λήψης στην πάνω έδρα, κ.λπ.).

Όπως φαίνονται στα σκίτσα που δίνονται ως λύσεις στην προδιαγραφή της αναγνώρισης εξ΄ όψεως • 

κάθε επιπρόσθετου στοιχείου, ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα πλήκτρα εκτέλεσης μίας 



187

ενέργειας, τον φακό (αν είναι αμφίκυρτος), το flash, το usb (ως έξοδος μίας ηλεκτρονικής συσκευής) 

και την οθόνη lcd. Τα αντίστοιχα σκίτσα λοιπόν, δείχνουν την μορφή που πρέπει να έχουν τα 

προαναφερόμενα στοιχεία ώστε να αναγνωρίζονται άμεσα από τον χρήστη. 

Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι τοποθεσίες που μπορεί να τοποθετηθεί η πηγή τεχνικού φωτός (flash) • 

πάνω στο κυρίως σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Βάσει των παρουσιαζόμενων λύσεων, το flash 

μπορεί να είναι ένα αποσπώμενο κομμάτι του προϊόντος και ο χρήστης να το τοποθετεί σε συγκεκριμένη 

θέση όταν το χρειάζεται (τρίτο σκίτσο, κούμπωμα με rail). Στην συνέχεια, παρουσιάζονται ως λύσεις το 

flash να είναι μέρος στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής και να “κρύβεται” όταν δεν χρησιμοποιείται. 

Η εμφάνισή του θα πραγματοποιείται με την χρήση ενός ελατηρίου που θα το σπρώχνει προς τα πάνω 

(ένατο σκίτσο). 

Όσον αφορά την ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, βάσει της • 

έρευνας, η συνολική καταναλώσιμη ενέργεια ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα 

μίας φωτογραφικής μηχανής (flash, read/write memory, pcb, auto focus/motors, lcd) είναι μέχρι 

3Volts. Έτσι, ως απλούστερη λύση προτείνεται η χρήση δύο μπαταριών AA (3volts). Παράλληλα 

όμως εξετάστηκε το πώς καταναλώνεται αυτή η ενέργεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

η οθόνη lcd, το flash, το διάβασμα της μνήμης (memory read) και η αυτόματη κίνηση των φακών 

(motors) καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια (κατά μέσο όρο 1.5V). Ενώ αντιθέτως, οι βασικές 

λειτουργίες μίας ψηφιακής μηχανής (PCB, light, buzzer, memory write) καταναλώνουν περίπου 0.8V. 

Καθώς λοιπόν, σχεδιαστική προδιαγραφή μεγαλύτερης σημασίας ήταν να λειτουργούν χειροκίνητα 

όλα τα τμήματα της φωτογραφικής μηχανής, μπορεί εν τέλει η φωτογραφική μηχανή να καταναλώνει 

ελάχιστη ενέργεια και αυτή να παράγεται από τον χρήστη (hand-crank, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο 

σκίτσο). 

Οι τελευταίες λύσεις/σκίτσα της εικόνας 59, αφορούν το τρόπο όπου ο χρήστης θα μπορεί να • 

προσθέσει χρωματικό φίλτρο/εφέ στις φωτογραφίες που πρόκειται να συλλέξει. Βάσει του πρώτου 

σκίτσου, τα φίλτρα μπορούν να ενσωματωθούν στο κυρίως σώμα της φωτογραφικής μηχανής και με 

παράλληλη κίνηση τους να τοποθετούνται μπροστά από τον φακό λήψης. Η εναλλαγή αυτή μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και με περιστροφική κίνηση ενός δίσκου όπου τα φίλτρα θα είναι περιμετρικά 

τοποθετημένα (πέμπτο σκίτσο). Η συγκεκριμένη λύση είναι και η βέλτιστη καθώς ο χρήστης θα μπορεί 

να βλέπει από το σκόπευτρο ακριβώς το φίλτρο που χρησιμοποιεί την δεδομένη στιγμή (όγδοο, ένατο 

σκίτσο).Επίσης, εξετάστηκε το ενδεχόμενο τα φίλτρα να είναι ξεχωριστά στοιχεία και να τοποθετούνται 

μπροστά από τον φακό λήψης που επιθυμεί ο χρήστης.

Τέλος, παρακάτω αναλύονται οι επιμέρους λύσεις των τελευταίων ιεραρχικά προδιαγραφών ( εικόνα 60, 

σχεδιαστικές προδιαγραφές 53-69).

Αρχικά προτείνονται λύσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για λήψη φωτογραφιών Pan-• 

oramic. Για να επιτευχθεί η σύλληψη μίας πανοραμικής φωτογραφίας (panoramic - wide angle photo), 

πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά από τον βασικό αμφίκυρτο φακό ένας κυρτός-κοίλος φακός (convex-

concave lens, βλ. κεφ. 2.3.7) ώστε η φωτογραφία που θα ληφθεί να είναι πιο ευρεία (συνήθως 74 

μοίρες). Το μοναδικό πρόβλημα που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας αυτή την σχετικά απλή μέθοδο είναι 

ότι το φαινόμενο “barrel distortion” ( η φωτογραφία δεν είναι ρεαλιστική καθώς είναι παραλλαγμένη 

από το φωτογραφιζόμενο είδωλο - πρώτο σκίτσο). O επεξεργαστής όμως μπορεί άμεσα και εύκολα 

να την διορθώσει δημιουργώντας στην φωτογραφία τον ρεαλιστικό ορίζοντα που έχει συνηθίσει 

το ανθρώπινο μάτι. Όσον αφορά το πώς θα μπορεί ο χρήστης να τοποθετεί τον κυρτό-κοίλο φακό 

μπροστά από τον αμφίκυρτο, προτείνονται δύο λύσεις/σκίτσα. Αρχικά, ο κυρτός-κοίλος μπορεί να 

είναι ένα ξεχωριστό τμήμα και ο χρήστης να το τοποθετεί όταν επιθυμεί στην αντίστοιχη θέση (τέταρτο 
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σκίτσο). Μπορεί όμως να υπάρχουν δύο κυρτοί-κοίλοι φακοί όπου θα είναι τοποθετημένοι σε έναν 

δίσκο ο ένας απέναντι από τον άλλο. Ο ένας θα είναι μπροστά από το σκόπευτρο και ο άλλος μπροστά 

από τον φακό λήψης. Ως εκ τούτου, με περιστροφική κίνηση του δίσκου θα μπορούν να τοποθετούνται 

στις προαναφερόμενες θέσεις και ο χρήστης να γνωρίζει εξ’ αρχής το φωτογραφικό αποτέλεσμα. 

Οι επόμενες λύσεις αφορούν το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία φωτογραφία Stereo (anaglyph im-• 

age). Για την επίτευξη αυτού, πρέπει να προβληθούν πάνω στον αισθητήρα δύο ίδιες φωτογραφίες 

όπου η μία θα είναι με κόκκινο (pure red) φίλτρο και η άλλη με κυανό (pure cyan - green and 

blue).  Για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να τοποθετηθεί ένα stereo prin (όγδοο σκίτσο) μπροστά από τον 

αμφίκυρτο φακό. Το stereo prism θα έχει ενσωματωμένα τα δύο φίλτρα και οι προβαλλόμενες στον 

αισθητήρα φωτογραφίες θα είναι ήδη stereo. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται λύσεις για την δημιουργία fisheye φωτογραφιών. Τέτοιες φωτογραφίες • 

μπορούν να δημιουργηθούν με την χρήση ενός ευρυγώνιου (κυρτός-κοίλος) φακού μπροστά από τον 

αμφίκυρτο. Έτσι, το φωτογραφιζόμενο είδωλο θα είναι ευρύ κατά περίπου 74 μοίρες (ώστε να μην 

αποκλίνει πολύ από αυτό που έχει συνηθίσει το ανθρώπινο μάτι). Όσον αφορά την τοποθέτηση και 

των τριών διαφορετικών φακών πάνω στον φακό, προτείνονται ως λύσεις/σκίτσα να τοποθετηθούν 

περιμετρικά ενός δίσκου και ο χρήστης με περιστροφική κίνηση θα μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό 

(όγδοο, ένατο σκίτσο).

Όσον αφορά το κόστος, προτείνονται λύσεις ώστε να μην υπάρχουν πολλά επι μέρους τμήματα. Η • 

βέλτιστη λύση είναι όλα τα επι μέρους στοιχεία να είναι προσκολλημένα στο κυρίως σώμα ώστε 

να μειωθεί το κόστος παραγωγής (πρώτο, δεύτερο, τρίτο σκίτσο). Παράλληλα, βάσει της έρευνας 

υπάρχουν στοιχεία που είναι εκ φύσεως πιο οικονομικά όπως ο φακός (γυάλινος ή πλαστικός, τέταρτο 

σκίτσο).

Για να μπορέσει η φωτογραφική μηχανή να είναι ανθεκτική κατά την προσωρινή αποθήκευση, προτείνεται • 

να μπορεί να δεθεί πάνω στο σώμα του χρήστη. Αρχικά προτείνεται γύρω από τον λαιμό του (πρώτο, 

δεύτερο σκίτσο). Μπορεί όμως να δένεται με ένα λουράκι γύρω από τον καρπό του χρήστη, γεγονός 

όμως που περιορίζει τις λοιπές κινήσεις του με το ένα χέρι (τρίτο και τέταρτο σκίτσο). Τέλος, προτείνεται 

να μπορεί να δεθεί πάνω στα ρούχα του, σε όποιο σημείο του σώματος επιθυμεί ο χρήστης (πέμπτο 

και έκτο σκίτσο). Όσον αφορά την μόνιμη αποθήκευση, είναι επιτακτική η ανάγκη να προστατεύονται 

τα ευαίσθητα σημεία της φωτογραφικής μηχανής (φακός και στοιχεία που προεξέχουν από το κυρίως 

σώμα). Βάσει αυτού, προτείνονται λύσεις ώστε να καλύπτεται χειροκίνητα ή αυτόματα το μπροστινό 

μέρος του φακού (τέταρτο σκίτσο) και επίσης να κρύβονται τα επιμέρους τμήματα στο εσωτερικό του 

σώματος όταν δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι, η φωτογραφική μηχανή κατά την αποθήκευση θα αποτελεί 

έναν συμπαγή όγκο, πιο ανθεκτικό σε πιθανή πτώση ή κρούση και γενικότερα στους κινδύνους του 

περιβάλλοντος (βροχή, υγρασία, σκόνη).

Στην συνέχεια προτείνονται λύσεις ώστε το αναπτυσσόμενο προϊόν να είναι οικολογικό κατά την • 

χρήση και την λειτουργία του. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι εφικτό 

να ληφθεί μία φωτογραφία, καταναλώνουν μέχρι 0.8V. Βάσει της έρευνας, η ενέργεια αυτή μπορεί 

να δημιουργηθεί από τον χρήστη με την κίνηση κάποιων τροχών (gears). H κίνηση αυτή μπορεί να 

επιτευχθεί με μία βασική τροχαλία (hand-crank)  όπου θα περιστρέφει πιο γρήγορα μία μικρότερη. Η 

μικρότερη με την σειρά της θα περιστρέφει μία μεγαλύτερη, κ.ο.κ. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί μία πάρα 

πολύ γρήγορη κίνηση ενός μαγνήτη (προσκολλημένου στον τελευταίο μικρό τροχό) στο εσωτερικό 

ενός δυναμό και εν τέλει να παράγεται η επιθυμητή ενέργεια σε Volts (λεπτομερής περιγραφή 

παρουσιάζεται στο παράρτημα της διπλωματικής εργασίας).  Οι λύσεις σκίτσα που προτείνονται, 

παρουσιάζουν μία τροχαλία στο εξωτερικό του κυρίους σώματος (τέταρτο σκίτσο). Παράλληλα όμως 

μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λάστιχο περιμετρικά του σώματος της φωτογραφικής μηχανής. Όταν ο 
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χρήστης κινεί (σέρνει) το σώμα σε μία επίπεδη επιφάνεια (από την πλευρά που είναι το λάστιχο), αυτό 

θα περιστρέφεται και με την σειρά του θα περιστρέφει τους εσωτερικούς τροχούς. Ίσως αυτή η λύση 

είναι και η βέλτιστη καθώς δεν θα απαιτεί πολλές περιστροφές του πρώτου τροχού. 

Βάσει των επόμενων σκίτσων/λύσεων η οθόνη προεπισκόπησης (lcd) των φωτογραφιών που έχει • 

συλλέξει ο χρήστης, μπορεί να τοποθετηθεί στις μεγαλύτερες επιφάνειες του κυρίους σώματος της 

φωτογραφικής μηχανής. Παράλληλα προτάθηκε και ως λύση να μπορεί να κρυφτεί στο εσωτερικό 

του σώματος (τρίτο, τέταρτο σκίτσο). Η οθόνη lcd είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε να μπορούν να 

προστεθούν χρωματικά φίλτρα μετά την σύλληψη μίας φωτογραφίας. Η λύση που προτείνεται είναι να 

υπάρχει μόνο ένα πλήκτρο όπου κάθε φορά που ενεργοποιείται θα εναλλάσσει το χρωματικό φίλτρο 

(τρίτο και τέταρτο σκίτσο - κόκκινο, πράσινο, καφέ/sepia). Παράλληλα, με συνεχή πίεση του πλήκτρου 

θα μπορεί να διαγραφεί η εκάστοτε φωτογραφία.

Όσον αφορά το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί αισθητά αν χρησιμοποιούνται μέθοδοι παραγωγής • 

καλουπιών (injection molding, blowing). Το γεγονός αυτό μας περιορίζει στα χρησιμοποιούμενα 

υλικά (κάποιο είδος πλαστικού) αλλά και στην τελική μορφή του προϊόντος καθώς θα πρέπει να 

ακολουθεί την φόρμα του αντίστοιχου καλουπιού. Παράλληλα, προτείνονται και άλλες λύσεις όπου 

δεν χρησιμοποιείται πλαστικό ή κάποιο καλούπι ( τρίτο, τέταρτο σκίτσο) άλλα δεν θα είναι οι πιο 

οικονομικές λύσεις. 

Τέλος, προτείνονται λύσεις των ενδείξεων για ασύρματη σύνδεση στο internet (wifi). Είναι πολύ βασικό • 

να προβάλλεται στον χρήστη μία μπάρα ένδειξης του εκάστοτε σήματος (ισχυρό - ασθενές, τρίτο και 

τέταρτο σκίτσο). Παράλληλα όμως, μία πιο απλή λύση είναι να προβάλλεται μόνο το αν είναι εφικτή 

η σύνδεση ή όχι χρησιμοποιώντας δύο led (πρώτο και δεύτερο σκίτσο).
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GEARS - DYNAMO

Βάσει της συγκεκριμένης εικόνας, μπορεί κανείς 
να κατανοήσει πως ο τροχός Β περιστρέφεται 
περισσότερες φορές καθώς η περίμετρός του είναι 
αισθητά μικρότερη. 

(Speed of A * Number of teeth on A) = (Speed of 
B * Number of teeth on B).

Παράλληλα όμως, ο αριθμός των δοντιών ισούται 
με την περίμετρο του κάθε τροχού. Οπότε: 

(Speed of A * Diameter of A) = (Speed of B * 
Diameter of B). 

Στις δύο παραπάνω εικόνες φαίνεται πως όταν ο μαγνήτης μπαίνει στο εσωτερικό του πηνίου 
παράγεται τάση

Στην συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται πως ουσιαστικά 
περιστρέφεται το πηνίο και όχι ο μαγνήτης. Το 
αποτέλεσμα βέβαια είναι ακριβώς το ίδιο. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όπως αναφέρθηκε στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας, βάσει της έρευνας που πραγματοποιήθηκε δεν 
βρέθηκαν φωτογραφικές μηχανές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα προορισμένες για παιδιά. Για αυτόν τον 
λόγο δεν πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη ανταγωνιστών. Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται κάποια 
προϊόντα που απευθύνονται σε νέους ηλικιακά χρήστες.
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2. - STATURE CM. - (MALES AND FEMALES) 

         

AGE/YRS N MEAN S.D. MIN 5TH 50TH 95TH MAX 

7.5-8.5 198 126,9 5,6 111,5 118,2 126,4 136,9 140,6 

8.5-9.5 257 133,0 6,0 117,8 124,1 132,6 142,3 150,3 

9.5-10.5 258 137,7 6,3 120,1 127,1 137,6 148,3 159,0 

10.5-11.5 282 143,3 6,6 122,0 133,1 142,7 154,6 161,1 

11.5-12.5 287 148,8 7,2 132,8 137,5 148,6 160,4 172,4 

12.5-13.5 315 154,6 7,7 134,1 142,1 154,5 167,6 179,8 

13.5-14.5 271 160,1 8,2 135,4 147,0 159,4 173,6 183,2 

 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

4. - FRONTAL GRIP REACH CM. - (MALES AND FEMALES) 

         

AGE/YRS N MEAN S.D. MIN 5TH 50TH 95TH MAX 

7.5-8.5 64 52,9 2,7 46,5 47,8 53,1 56,8 59,3 

8.5-9.5 80 55,5 4,1 48,6 49,2 55,1 64,1 67,0 

9.5-10.5 74 57,7 3,3 52,5 52,8 56,8 64,0 66,0 

10.5-11.5 94 59,9 3,8 51,7 53,4 59,9 66,6 69,5 

11.5-12.5 91 62,1 3,8 52,1 56,3 61,5 67,7 74,2 

12.5-13.5 97 64,9 4,5 56,3 57,6 64,3 71,6 78,1 

13.5-14.5 80 67,0 4,3 57,4 59,4 66,6 74,1 77,0 

 

5. - LATERAL GRIP REACH CM. - (MALES AND FEMALES) 

         

AGE/YRS N MEAN S.D. MIN 5TH 50TH 95TH MAX 

7.5-8.5 64 70,0 3,6 61,7 63,0 69,9 74,9 77,0 

8.5-9.5 79 73,6 4,5 64,1 66,3 73,7 79,9 86,9 

9.5-10.5 74 76,0 4,1 69,4 70,3 75,5 84,2 88,3 

10.5-11.5 93 79,3 5,3 68,2 71,3 78,2 88,2 92,8 

11.5-12.5 91 82,3 5,3 69,9 74,2 82,3 90,7 98,0 

12.5-13.5 97 86,5 5,4 75,3 78,9 86,1 96,0 102,8 

13.5-14.5 80 89,4 5,3 75,5 81,1 88,6 97,5 102,4 

 



193

37. - SHOULDER - ELBOW LENGTH CM. - (MALES AND 

FEMALES) 

         

AGE/YRS N MEAN S.D. MIN 5TH 50TH 95TH MAX 

8.5-9.5 250 27,5 1,5 23,8 25,2 27,2 29,7 31,5 

9.5-10.5 252 28,6 1,6 24,6 26,2 28,5 31,6 33,9 

10.5-11.5 280 29,8 1,6 24,8 26,9 29,7 32,3 35,7 

11.5-12.5 287 31,0 1,8 26,0 28,5 30,9 33,8 36,7 

12.5-13.5 314 32,4 1,8 27,9 29,3 32,2 35,5 38,8 

13.5-14.5 271 33,5 2,0 28,6 30,2 33,5 36,7 38,5 

 

41. - ELBOW - HAND LENGTH CM. - (MALES AND FEMALES) 

         

AGE/YRS N MEAN S.D. MIN 5TH 50TH 95TH MAX 

7.5-8.5 192 33,4 1,8 28,4 30,7 33,3 36,0 38,9 

8.5-9.5 251 35,2 2,0 30,6 32,2 34,8 38,6 41,6 

9.5-10.5 252 36,7 2,1 31,9 33,2 36,5 40,4 44,4 

10.5-11.5 280 38,2 2,3 32,2 34,7 38,0 42,3 45,9 

11.5-12.5 287 40,0 2,4 34,6 36,2 39,7 44,0 48,6 

12.5-13.5 313 41,5 2,5 34,9 37,7 41,4 46,2 49,8 

13.5-14.5 270 43,3 2,7 37,4 39,0 42,7 47,9 51,7 
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Διαστάσεις Προσχεδίου 1
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Διαστάσεις Προσχεδίου 2
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Διαστάσεις Προσχεδίου 3
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