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Εισαγωγή: 
Το Deep Zoom εύναι ϋνα λογιςμικό το οπούο αναπτύχθηκε από 

τα Live Labs Sea dragon Team. Εύναι μια τεχνολογύα που 
επιτρϋπει ςτον χρόςτη να βλϋπει μεγϊλεσ εικόνεσ χωρύσ να 
χρειαςτεύ να τισ φορτώςει ολόκληρεσ ςτον υπολογιςτό του από 
το διαδύκτυο. Το πρόγραμμα φορτώνει μόνο το κομμϊτι τησ 
εικόνασ που βλϋπει ο χρόςτησ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο χρόνοσ 

αναμονόσ ςτον browser μειώνεται ςημαντικϊ. Η τεχνολογύα αυτό ϋχει ςυμπεριληφθεύ 
ςτο Microsoft Silverlight 2.0. Ακολουθόςτε τισ παρακϊτω απλϋσ οδηγύεσ για να 
φτιϊξετε μια εικόνα με αυτό την τεχνολογύα χρηςιμοποιώντασ το Deep Zoom 
Composer. 
 
 
Deep Zoom Composer 
Εγκατάσταση: 
 
Μπορεύτε να κατεβϊςετε το πρόγραμμα δωρεϊν ςτη διεύθυνςη : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=457b17b7-52bf-4bda-
87a3-fa8a4673f8bf&displaylang=en (για ευκολύα κϊντε search: Deep Zoom Composer) 
Ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ ςτην οθόνη για εγκατϊςταςη. 
 
 
Δημιουργία Εικόνας Deep Zoom 
 
Ανούξετε το πρόγραμμα το οπούο βρύςκεται ςτο Start > Microsoft Expression > Deep 
Zoom Composer. 
 

1. Επιλϋξετε New Project 
2. Δώςτε το όνομα και την τοποθεςύα αποθόκευςησ του project. 
3. Χρηςιμοποιεύςτε τισ τρεισ καρτϋλεσ για να κϊνετε το project. 

 

 
 

4. Στην καρτϋλα Import ειςϊγετε τισ ςυνιςτώςεσ εικόνεσ του project κϊνοντασ 
κλικ ςτο Add Image κουμπύ ςτα δεξιϊ. 

5. Κϊντε κλικ ςτην καρτϋλα Compose. 
6. Σύρετε τισ εικόνεσ που βρύςκονται ςτα αριςτερϊ και τοποθετόςτε τισ μϋςα ςτο 

πλαύςιο εργαςύασ.  
7. Το πλαύςιο εργαςύασ δύνει τη δυνατότητα τησ αναδιοργϊνωςησ των εικόνων και 

προςφϋρει οριςμϋνα βαςικϊ εργαλεύα (επιλογό, μεγϋθυνςη, κτλ). 
8. Δοκιμϊςτε να βϊλετε διϊφορα μεγϋθη φωτογραφιών. Η ποιότητα τουσ δεν θα 

μειωθεύ και για να δεύτε τισ μικρότερεσ εικόνεσ απλϊ κϊνετε zoom. Μια καλό 
εφαρμογό εύναι να «κρύψετε» μικρϋσ εικόνεσ μϋςα ςε μια μεγαλύτερη. 
 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=457b17b7-52bf-4bda-87a3-fa8a4673f8bf&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=457b17b7-52bf-4bda-87a3-fa8a4673f8bf&displaylang=en


 
 

9. Τϋλοσ πηγαύνετε ςτην καρτϋλα export. Επιλϋξτε Silverlight Deep Zoom ςτο 
πλαύςιο Output Size.  

10. Δώςτε ϋνα όνομα για το αρχεύο ςτο κουτύ  Name και πατόςτε το Export. 
11. Θα εμφανιςτεύ το ακόλουθο μενού. 
 

 
 

12. Επιλϋξτε την επιλογό Preview in Browser. 
13. Θα ανούξει ο internet browser όπου θα μπορεύτε να δεύτε το project ςασ 

χρηςιμοποιώντασ το Microsoft Silverlight ( απαιτεύται για να μπορϋςετε να δεύτε 
το project.) 
 

 
Μια καλό εφαρμογό : http://memorabilia.hardrock.com/ 
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