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Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε 

Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα αθεγεζνύλ κηα επράξηζηε ηζηνξία πνπ ζα κείλεη ζηε κλήκε ησλ καζεηώλ ή γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αθεγεζνύλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

απεηθόληζε ηδεώλ θαη πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο νηθνγελεηαθνύ δέληξνπ, ελόο e-zine 

(ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ) θαη πνιιά άιια. Απηό ην έγγξαθν παξέρεη θαζνδήγεζε, βήκα πξνο βήκα, γηα ηε 

ρξήζε πνηθίισλ δσξεάλ εξγαιείσλ πνπ ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζεηε γξήγνξα, εύθνια θαη 

δσξεάλ εξγαζίεο κε θσηνγξαθίεο. Καιύπηεη ηα παξαθάησ: 

1. Windows Live™ Photo Gallery – έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ ζαο 

επηηξέπεη λα εηζάγεηε, λα νξγαλώλεηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο ζε πνιιέο 

online ππεξεζίεο 

2. Windows Live™ Photos – κία online ππεξεζία κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Windows Live SkyDrive πνπ 

ζαο επηηξέπεη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο online  

3. Bing™ Search – κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό εηθόλσλ ζηνλ παγθόζκην ηζηό 

4. AutoCollage – έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία 

θνιιάδ θσηνγξαθηώλ 

5. Photosynth™–  δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπξξαθή πνιιώλ 

θσηνγξαθηώλ γηα κηα δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο 

Σν Windows Live™ Movie Maker κπνξεί λα πάξεη ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαη ιίγε κνπζηθή θαη λα 

δεκηνπξγήζεη εθπιεθηηθέο ηαηλίεο ζην ιεπηό. Γηα θαζνδήγεζε βήκα πξνο βήκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

Windows Live Movie Maker, δείηε ηνλ νδεγό Βήμα προς βήμα για Εκπαιδεστικούς – Windows Live Movie 

Maker. 

 

Windows Live Photo Gallery  

(Σπιινγή θσηνγξαθηώλ ηνπ Windows Live) 

Καηεβάζηε ην Windows Live Photo Gallery 

1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα http://WindowsLive.com/desktop/PhotoGallery. 

2. Κάληε θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 

3. Γηα λα ζπκθσλήζεηε κε ηε δήισζε πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζύκβαζε γηα παξνρή 

ππεξεζίαο ηεο Microsoft, θάληε μαλά θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 

4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 

Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε 
Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο 

http://windowslive.com/desktop/PhotoGallery
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5. Βεβαησζείηε όηη είλαη ηζεθαξηζκέλν ην πιαίζην ειέγρνπ δίπια ζηε Photo Gallery ζην παξάζπξν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Windows Live θαη θάληε θιηθ ζην Δγθαηάζηαζε. 

6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάληε θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη 

πιεθηξνινγήζηε Photo Gallery ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην 

Windows Live Photo Gallery από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. 

Δηζαγσγή θσηνγξαθηώλ 

1. πλδέζηε κία θάκεξα ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Βεβαησζείηε όηη ε θάκεξα είλαη 

αλακκέλε. 

2. Από ην κελνύ Αξρείν, επηιέμηε Δηζαγσγή από θάκεξα ή ζαξσηή. 

3. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην γηα ηε ζπζθεπή από ηελ νπνία ζέιεηε λα θάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. 

4. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη θάληε ηηο επηινγέο πνπ ζέιεηε, π.ρ. επηιέμηε πνύ ζέιεηε λα 

απνζεθεύζεηε ηα αξρεία θαη πνην κνξθόηππν (format) ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηα νλόκαηα θαθέισλ θαη 

αξρείσλ. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζην θάθειν Δηθόλεο. Αθνύ θάλεηε 

ηηο επηινγέο ζαο, θάληε θιηθ ζην OK. 

5. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο ζαο 

νκαδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Γηα λα επηιέμεηε ηηο νκάδεο θσηνγξαθηώλ 

πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε, θάληε θιηθ ζην πιαίζην ειέγρνπ δίπια από θάζε νκάδα. Κάληε θιηθ ζην 

Δηζαγσγή νλόκαηνο θαη πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα πνπ ζα ζαο δηεπθνιύλεη ζε κειινληηθή 

αλαδήηεζε. Κάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. 

Ταμηλόκεζε θαη εύξεζε θσηνγξαθηώλ 

1. Σν Photo Gallery νξγαλώλεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαηά εκεξνκελία θαη ώξα, γηα λα κπνξείηε 

λα βξίζθεηε εύθνια ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε. 

2. Βαζκνινγήζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο – απιώο θάληε θιηθ ζηνλ αξηζκό αζηεξηώλ πνπ ζέιεηε λα 

απνλείκεηε ζε θάζε θσηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηαμηλόκεζε θαηά βαζκνιόγεζε, 

ώζηε λα έρεηε άκεζα δηαζέζηκεο ηηο αγαπεκέλεο ζαο θσηνγξαθίεο κε ιίγα κόλν θιηθ. 

Δύξεζε θσηνγξαθηώλ κε εηηθέηεο 

1. Όηαλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζε θάπνηα επαθή ζηα αξηζηεξά, βιέπεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ 

αηόκνπ πνπ έρνπλ εηηθέηα. Δπίζεο βιέπεηε ζπλδέζκνπο γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ νη άιινη κνηξάδνληαη 

καδί ζαο. 

2. Δάλ ππάξρεη θάπνην πξόζσπν ζηε θσηνγξαθία ζαο, ην Photo Gallery ην εληνπίδεη απηόκαηα θαη 

δεκηνπξγεί έλα ηεηξάγσλν γύξσ από ην πξόζσπν, δηεπθνιύλνληαο θαη επηηαρύλνληαο ηε δεκηνπξγία 

εηηθεηώλ γηα ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία. Όηαλ πξνβάιιεηε κόλν κία θσηνγξαθία, κπνξείηε λα 

ηνπνζεηήζεηε κεκνλσκέλεο εηηθέηεο ζε θάζε έλα από ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία, θάλνληαο θιηθ ζην 
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ζύλδεζκν Αλαγλώξηζε από ηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πξόζσπν 

ηνπ αηόκνπ γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηα. 

3. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε εηηθέηεο ζε αλζξώπνπο ζε πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο, επηιέμηε πνιιέο 

θσηνγξαθίεο θαη ζύξεηέ ηηο ζηε ιίζηα επαθώλ ζαο, ζηα αξηζηεξά, πάλσ ζην άηνκν γηα ην νπνίν ζέιεηε 

λα δεκηνπξγήζεηε ηηο εηηθέηεο. Δάλ ην άηνκν ηεο θσηνγξαθίαο δελ βξίζθεηε ήδε ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ 

ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην Προσθήκη ετικέτας ονόματος ώζηε λα πξνζζέζεηε ρεηξνθίλεηα ηελ 

εηηθέηα. 

4. Απιώο θάληε θιηθ ζην Αστός είμαι εγώ! γηα λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηεο ζηηο θσηνγξαθίεο κε ηνλ εαπηό 

ζαο. 

5. Όιεο νη εηηθέηεο αηόκσλ πνπ πξνζζέηεηε ζηηο θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη ζην αξρείν, έηζη ώζηε όηαλ 

κνηξάδεζηε ηηο θσηνγξαθίεο, νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα κπνξνύλ λα δνπλ θαη απηνί ηηο εηηθέηεο. 
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Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 

1. Δπηιέμηε κία θσηνγξαθία γηα επεμεξγαζία. 

2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηόξζσζε. Θα εκθαληζηεί ε θσηνγξαθία ζαο ζε πιήξεο κέγεζνο γηα 

επεμεξγαζία. 

3. Όηαλ θάλεηε θιηθ ζην Αστόματη προσαρμογή, ην Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ην ρξώκα, ηελ 

αληίζεζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσηνγξαθίαο, θάλνληάο ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε. 

4. Κάληε θιηθ ζην Περικοπή υωτογραυίας θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ην πιαίζην γηα λα επηιέμεηε ηελ 

πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα πεξηθόςεηε. Δπίζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κελνύ Αλαινγία γηα λα 

ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ή ην ζρήκα γηα ηελ πεξηθνπή ηεο θσηνγξαθίαο. Όηαλ είζηε έηνηκνη, θάληε θιηθ ζην 

Ευαρμογή. 

5. Δπηιέμηε Κόκκινα μάτια. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνύ ζρεκαηίζηε έλα ηεηξάγσλν 

γύξσ από ηα κάηηα πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε. Σν Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ηα θόθθηλα κάηηα, 

γηα λα δείρλνπλ όινη ππέξνρνη. 

6. ύξεηε ην ξπζκηζηηθό ζηνηρείν γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε γσλία ηεο θσηνγξαθίαο, κέρξη λα επηηύρεηε ην 

επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Γεκηνπξγήζηε παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο 

1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

γηα ην παλόξακα. 

2. Κάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δημιοσργία πανοραμικής υωτογραυίας. 

3. Σν Windows Live Photo Gallery ζπξξάθεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο, γηα λα έρεηε κηα όκνξθε 

παλνξακηθή ιήςε. 

Γεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ Online 

1. Γηα λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο ζην Windows Live Photos, ζπλδεζείηε ζην Windows Live κέζσ ηνπ 

Windows Live Photo Gallery. ηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ Photo Gallery, θάληε θιηθ ζην 

Σύλδεζε. [Βι. ζειίδα 5 απηνύ ηνπ εγγξάθνπ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 

Windows Live Photos.] 

2. Πιεθηξνινγήζηε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Windows Live  θαη ζηε ζπλέρεηα 

θάληε θιηθ ζην Σύλδεζε. 

3. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα δεκνζηεύζεηε. Γηα λα επηιέμεηε πνιιέο θσηνγξαθίεο, θξαηήζηε 

παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζε θάζε κία από ηηο θσηνγξαθίεο. Κάληε θιηθ ζην 

Γεκνζίεπζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. (Να ζπκάζηε όηη κπνξείηε λα δεκνζηεύζεηε 

θσηνγξαθίεο θαη ζε άιιεο δεκνθηιείο ζειίδεο, όπσο ην Flickr.) 
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4. Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα λέν άικπνπκ, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ άικπνπκ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, επηιέμηε ηηο ξπζκίζεηο δηθαησκάησλ πξόζβαζεο πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε γηα απηό ην άικπνπκ. 

Δάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα νξίζεηε δηθαηώκαηα πξόζβαζεο γηα θάζε άικπνπκ θσηνγξαθηώλ 

μερσξηζηά θαη λα επηιέμεηε πνηνη κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. 

– δηαθνξεηηθά– 

Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα ππάξρνλ άικπνπκ, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. 

 

 

 

5. Κάληε θιηθ ζην Γεκνζίεπζε. 

6. Γηα λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε, θάληε θιηθ ζην Πξνβνιή άικπνπκ. 
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Windows Live Photos 

Απνθηήζηε πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία Windows Live Photos 

1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα http://WindowsLive.com/online/Photos. 

2. Κάληε θιηθ ζην Λήςε θσηνγξαθηώλ. 

3. πλδεζείηε κε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε Windows Live ID. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Hotmail ή Live, 

απηόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε. 

Γεκηνπξγία άικπνπκ θσηνγξαθηώλ 

4. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Windows Live Spaces ή ινγαξηαζκό ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Windows Live, 

κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί απηόκαηα κηα πιινγή Φσηνγξαθηώλ Windows Live. Δάλ δελ ππάξρεη, 

θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία άικπνπκ. 

5. ην πεδίν Όλνκα, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα γηα ην λέν ζαο άικπνπκ. 

6. Από ην αλαπηπζζόκελν κελνύ Γηακνηξαζκόο, επηιέμηε εάλ ζέιεηε λα θάλεηε ην άικπνπκ δηαζέζηκν ζε 

όινπο, εάλ ζα ην κνηξαζηείηε κόλν κε ην δίθηπό ζαο, εάλ ζα ην βιέπεηε κόλν εζείο ή επηιέμηε ηα άηνκα 

πνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε.  

7. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δπόκελν. 

Πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ 

8. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο:  

o ζύξνληαο θαη αθήλνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ πεξηνρή Σύξηε εδώ ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ 

ηζηνζειίδα,  

o θάλνληαο θιηθ ζην Δπηινγή θσηνγξαθηώλ από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή  

o θάλνληαο θιηθ ζην Πξνζζήθε από ππάξρνλ άικπνπκ. 

 

9. Όηαλ πξνζζέζεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζην Αλέβαζκα. Σν Windows Live ζα 

ζαο ελεκεξώζεη όηαλ νη θσηνγξαθίεο αλέβνπλ κε επηηπρία. 

http://windowslive.com/online/Photos
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Δπεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηώλ 

10. Κάληε θιηθ ζηε θσηνγξαθία πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε πεξηγξαθήο 

θάησ από κηα θσηνγξαθία θαη πξνζζέζηε κηα πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε. 

 

 

Πξνβνιή παξνπζίαζεο 

11. Κάληε θιηθ ζην Παξνπζίαζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία απηόκαηε 

παξνπζίαζε ησλ θσηνγξαθηώλ από ην άικπνπκ ζαο.  

 

12. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ παξνπζίαζε, θάληε θιηθ ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην 

Δπηζηξνθή ζε άικπνπκ ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία, θάησ από ην ινγόηππν ηνπ Windows Live. 
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Γηακνηξαζκόο θσηνγξαθηώλ 

13. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηακνηξαζκόο. 

 

14. Κάησ από ην ζύλδεζκν Απνζηνιή, θάληε θιηθ ζην Απνζηνιή ζπλδέζκνπ κε email γηα απηό ην 

αληηθείκελν. 

 

 

 

15. Πξνζζέζηε παξαιήπηεο ζην πεδίν Πξνο. Καζώο πιεθηξνινγείηε νλόκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν 

ηνπ Windows Live, νη δηεπζύλζεηο email ηνπο ζα εκθαλίδνληαη απηόκαηα. Δάλ απηά ηα άηνκα δελ 

αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ Windows Live, κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε εζείο ηε δηεύζπλζε email ηνπο.  
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Αλαδήηεζε εηθόλσλ Bing  

Δύξεζε εηθόλσλ 

1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα www.bing.com 

2. Δπηιέμηε Δηθόλεο. Να ζπκάζηε όηη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο 

εηθόλσλ, όπσο εηθόλεο κε θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηαπεηζαξία νζόλεο ή αζπξόκαπξεο εηθόλεο. 

3. Κάληε θιηθ ζην Δηθόλεο. 

4. ην πεδίν αλαδήηεζεο, πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηηο ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ εηθόλα πνπ ςάρλεηε 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην Enter. 

5. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζε κία εηθόλα. Θα εκθαληζηεί έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην πνπ παξέρεη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. Γηα λα δείηε απηό ην επίπεδν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε εηθόλα, 

θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ εηθόλαο  ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ 

παξαζύξνπ. 

 

 

Παξαηεξήζηε όηη όηαλ κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα ζηελ πξώηε εηθόλα, εκθαλίδεηαη έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. 

http://www.bing.com/
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6. Κάληε θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. Από εδώ, κπνξείηε λα πξνβάιεηε ηελ εηθόλα ζε πιήξεο κέγεζνο, λα 

βξείηε πεξηζζόηεξα κεγέζε ή λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα από όπνπ πξνέξρεηαη εηθόλα. 

 

 

Παξαηεξήζηε όηη νη ππόινηπεο επηινγέο εηθόλσλ ζπλερίδνπλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζην αξηζηεξό πιαίζην. 
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Απνζήθεπζε εηθόλαο 

7. Κάληε θιηθ ζην Πιήξεο κέγεζνο. Κάληε δεμί θιηθ ζε κία εηθόλα θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε εηθόλαο 

σο…  Δληνπίζηε ηνλ θαηάιιειν θάθειν θαη θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε γηα απνζήθεπζε ηεο εηθόλαο 

ζε απηόλ ην θάθειν. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εηθόλα γηα δεκόζηα ρξήζε, βεβαησζείηε όηη αλαθέξεηε ηε 

ζειίδα όπνπ ηε βξήθαηε. 
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AutoCollage 

Λήςε AutoCollage 

1. Το ππόγπαμμα AutoCollage δεν πποζθέπεηαι δωπεάν παπά μόνο ζε εκπαιδεςηικούρ. Για να ηο 

καηεβάζεηε δωπεάν :  

2. Επιζκεθθείηε ηη ζελίδα http://uk.partnersinlearningnetwork.com/Pages/default.aspx?noredir=true ( 

εναλλακηικά επιζκεθηείηε ηην ζελίδα www.partnersinlearningnetwork.com και ωρ σώπα επιλέξηε ηην 

United Kingdom)  

3. Κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηο Δίκηςο Ππωηοπόπων Δαζκάλων ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ  

4. Κάνεηε κλικ ζηην επιλογή Free Software from UK Partners in Learning Network όπωρ θαίνεηαι 

παπακάηω 

5. Καηεβάζηε ηο AutoCollage δωπεάν  

 

 

 

Να είναι επιλογή United 
Kingdom 

http://uk.partnersinlearningnetwork.com/Pages/default.aspx?noredir=true
http://www.partnersinlearningnetwork.com/
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6. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Λήςε γηα λα θαηεβάζεηε ην AutoCollage 2008. 

7. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 

 

 

 

8. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην AutoCollage θάλνληαο πξώηα θιηθ 

ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο AutoCollage ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη 

αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην AutoCollage από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. 

Γεκηνπξγία θνιιάδ 

9. Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην AutoCollage, απηό ζα εληνπίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηηο θσηνγξαθίεο 

ζαο από ηε βηβιηνζήθε Φσηνγξαθίεο θαη ζα ηνπο πξνζζέζεη ζηε ιίζηα εηθόλσλ ηνπ AutoCollage.  

10. ηε ιίζηα εηθόλσλ, επηιέμηε έλα θάθειν κε ηνπιάρηζηνλ επηά εηθόλεο. Σν AutoCollage ζα πξνβάιεη ζε 

πξνεπηζθόπηζε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν. 

 

 

11. Κάησ από ην Δλέξγεηεο ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Γεκηνπξγία. 

Σν AutoCollage ζα μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιιάδ. 
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12. Αθνύ νινθιεξσζεί ην θνιιάδ, θάησ από ην Δλέξγεηεο επηιέμηε ην εηθνλίδην Απνζήθεπζε. Η 

πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη γηα δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ησλ θνιιάδ ζε αξρεία .jpg, νξηδόληηαο 

δηάηαμεο, κε δηαζηάζεηο 4 ίληζεο επί 6 ίληζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή, θάλνληαο θιηθ 

ζην εηθνλίδην Δπηινγέο. 

 

 

 

Photosynth 

Σν Photosynth ζάο επηηξέπεη λα πάξεηε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ ζθεληθνύ ή αληηθεηκέλνπ θαη λα 

θάλεηε απηόκαηε ζπξξαθή ηνπο, δεκηνπξγώληαο κία δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο πνπ 

κπνξείηε λα κνηξαζηείηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ζαο κέζσ ηνπ δηθηύνπ. 

Απνθηήζηε ην Photosynth 

1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα http://photosynth.net. 

2. Από ην επάλσ κελνύ πινήγεζεο, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. 

3. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε Photosynth. 

4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα ηξέμεηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 

 

http://photosynth.net/
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5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην Photosynth θάλνληαο πξώηα θιηθ ζην 

κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο Photosynth ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. 

Κάληε θιηθ ζην Photosynth από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. 

6. Όηαλ ην πξόγξακκα αλνίμεη, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπλδεζείηε κε ην ινγαξηαζκό ζαο ζην Windows Live. 

Γεκηνπξγία πξνθίι ζην Photosynth 

7. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Photosynth, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνθίι. 

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γεκηνπξγία πξνθίι. Θα κεηαθεξζείηε ζηελ ηζηνζειίδα γηα δεκηνπξγία πξνθίι. 

Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε θαη πξνζζέζηε κία πεξηγξαθή γηα ηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ζαο. ηε 

ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ. 

 

 

 

8. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην ινγαξηαζκό ζαο, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζην πξόγξακκα Photosynth. Κάληε 

θιηθ ζην ζύλδεζε. Θα ζαο δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ Windows Live. 
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Γεκηνπξγία Σύλζεζεο 

9. Όηαλ ζπλδέεζηε, ζα αλνίγεη ην παξάζπξν Γεκηνπξγία ζύλζεζεο. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε 

θσηνγξαθηώλ γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Σύλζεζε θαη ην 

Photosynth ζα θάλεη ηα καγηθά ηνπ. 

 

 

 

10. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο βίληεν θαη ελόο δηαζέζηκνπ γηα ιήςε 

(downloadable) νδεγνύ, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα http://photosynth.net/howtosynth.aspx.  

 

 

http://photosynth.net/howtosynth.aspx
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Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δσξεάλ εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Γηα εθπαηδεπηηθνύο: 

www.microsoft.com/education/freetools 

Γηα παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο: 

www.microsoft.com/freetools 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο Windows Live, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 

download.live.com. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Bing, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα bing.com. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft AutoCollage, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 

www.microsoft.com/autocollage. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft Photosynth, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα photosynth.net. 
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