
 

Οδηγόσ Φωτογραφύασ για το Photosynth 

 

Η δθμιουργία των καλφτερων ςυνκζςεων, ξεκινά με τισ κατάλλθλεσ φωτογραφίεσ. Ο οδθγόσ αυτόσ κα ςασ 

βοθκιςει να κατανοιςετε πϊσ να τραβιξετε φωτογραφίεσ, ϊςτε να ζχετε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα με 

το Photosynth. Διαβάηοντασ τον οδθγό, κα μπορζςετε να βγάλετε τισ κατάλλθλεσ φωτογραφίεσ ϊςτε να 

αξιοποιιςετε ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτεσ του Photosynth! Μπορείτε τζλοσ να κατεβάςετε το Photosynth από 

τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του: http://photosynth.net/  

Γρόγορεσ Συμβουλϋσ 
 

 Ξεκινιςτε απλά. Μπορείτε αρχικά να φωτογραφίςετε κάτι απλό, όπωσ ζναν πίνακα ηωγραφικισ, ι ζνα 

ζπιπλο και να κάνετε μια εκπλθκτικι ςφνκεςθ με 10 φωτογραφίεσ ςε λίγα μόλισ λεπτά, αν 

ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που δίνονται. Στθ ςυνζχεια, προχωριςτε ςε κάτι μεγαλφτερο. 

 Θυμθκείτε τον «κανόνα των τριϊν». Κάκε κομμάτι που φωτογραφίηετε, κα πρζπει να εμφανίηεται ςε 3 

τουλάχιςτον εικόνεσ, που ζχουν λθφκεί από διαφορετικζσ κζςεισ. Ο κανόνασ αυτόσ, ςθμαίνει ότι κα 

χρειαςτεί να πάρετε πολφ περιςςότερεσ φωτογραφίεσ για τθ ςφνκεςι ςασ, από όταν κα 

φωτογραφίηατε κανονικά το αντικείμενο. 

 Ρρϊτα πανοραμικά, και ζπειτα περιμετρικά. Ξεκινιςτε φωτογραφίηοντασ μια πανοραμικι εικόνα του 

τοπίου, και ζπειτα τραβιξτε και άλλεσ φωτογραφίεσ από διαφορετικζσ γωνίεσ και κζςεισ. Εάν 

τραβιξετε μόνο μια πανοραμικι εικόνα, τότε δεν κα ζχετε ζνα ικανοποιθτικό 3D αποτζλεςμα. 

 Κάνετε επικαλφψεισ. Ρροςπακιςτε να υπάρχει τουλάχιςτον 50% επικάλυψθ μεταξφ των 

φωτογραφιϊν που τραβάτε. 

 Ορίςτε γωνίεσ για τθ λιψθ φωτογραφιϊν. Κακϊσ φωτογραφίηετε ζνα αντικείμενο περιμετρικά, 

προςπακιςτε να τραβάτε μια φωτογραφία κάκε 25 μοίρεσ περίπου. Μεγαλφτερεσ γωνίεσ, δεν κα 

ζχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 Φωτογραφίςτε περιοχζσ με λεπτομζρεια και επιφάνειεσ. Η επιφάνεια είναι αυτι που ςυνδζει τισ 

φωτογραφίεσ. Ζνασ λευκόσ τοίχοσ, δε μπορεί να φζρει αποτζλεςμα. Ζνασ με αφίςεσ, κα δουλζψει 

όπωσ πρζπει. 

 Μθν κόβετε τισ φωτογραφίεσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ λανκαςμζνθ λειτουργία του Photosynth 

 Φωτογραφίηετε ευρείεσ λιψεισ. Οι ευρείεσ λιψεισ ( αυτζσ δθλαδι που γίνονται από μακριά ι με το 

zoom απενεργοποιθμζνο)  καταςκευάηονται καλφτερα. Είναι καλό να υπάρχουν και κοντινζσ λιψεισ, 

αλλά κζλετε να πετφχετε ςωςτι κάλυψθ του κζματόσ ςασ, κα χρειαςτείτε αρκετζσ επικαλυπτόμενεσ 

φωτογραφίεσ ευρείασ λιψθσ. 

 Θζςθ. Βεβαιωκείτε ότι οι όλεσ οι φωτογραφίεσ ςασ ζχουν τθ δεξιά πλευρά επάνω, πριν αρχίςετε τθ 

ςφνκεςθ. 

 

 

http://photosynth.net/


 
Έχετε χρόνο; 
 

 Διαβάςτε αυτόν τον οδθγό, κακϊσ κα βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το πϊσ να φωτογραφίηετε, ςε 

κάκε περίςταςθ τα αντικείμενα που κζλετε. 

 Μελετιςτε τισ υπάρχουςεσ ςυνκζςεισ. Μπορείτε να εξετάςετε τισ φωτογραφίεσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για να φτιαχτοφν οι ςυνκζςεισ. Κάνετε απλά κλικ ςτθν προβολι πλζγματοσ  

 Μάκετε τισ ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου. Η τελευταία ενότθτα του οδθγοφ αυτοφ, εξθγεί τισ 

ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου, και του πλικτρου ελζγχου. 

Λόψεισ εςωτερικού χώρου 
 

Αρχικά ςτακείτε ςτο κζντρο του δωματίου και απενεργοποιιςτε το zoom τθσ μθχανισ ςασ. Ξεκινιςτε 

φωτογραφίηοντασ το χϊρο κυκλικά, και φροντίςτε οι φωτογραφίεσ να επικαλφπτονται ςε κάποιο βακμό 

μεταξφ τουσ (τουλάχιςτον κατά το 50%). Ανάλογα με τθν ευρφτθτα τθσ λιψθσ του φακοφ τθσ μθχανισ ςασ 

μπορεί να χρειαςτεί να τραβιξετε από 15-30 φωτογραφίεσ για να καλφψετε όλο το χϊρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Για να μπορζςετε να πετφχετε τθν τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του χϊρου που φωτογραφίηετε, κα πρζπει ςτθ 

ςυνζχεια να τραβιξετε επικαλυπτόμενεσ φωτογραφίεσ και από τθν κάκε γωνία του χϊρου. Για πλιρθ κάλυψθ, 

και ζνα αξιόπιςτο αποτζλεςμα,  τραβιξτε φωτογραφίεσ και από το κζντρο κάκε τοίχου επίςθσ. 

 

 

 

 

 

Τζλοσ, εςτιάςτε ςε λεπτομζρειεσ, που τυχόν διζφυγαν από τθ φωτογράφιςθ. Βεβαιωκείτε ότι όλεσ οι 

εςτιάςεισ ςασ παρζχουν ζνα μζτριο μζγεκοσ του εκάςτοτε αντικειμζνου ςτο οποίο εςτιάηετε.  

Για παράδειγμα, αν φωτογραφίηετε ζναν  τοίχο με πίνακεσ ηωγραφικισ, και κζλετε να εςτιάςετε ςε ζναν 

ςυγκεκριμζνο πίνακα,  κα χρειαςτείτε και κάποιεσ ενδιάμεςεσ φωτογραφίεσ για να μπορζςει το Photosynth να 

τισ ςυνδυάςει ζτςι ϊςτε να ζχετε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Δείτε το παράδειγμα που ακολουκεί. 

Ζνασ κανόνασ που κα πρζπει να ακολουκείτε είναι να μθν μετακινιςτε πάνω απ’ τθ μιςι απόςταςθ από το 

αντικείμενο που φωτογραφίηετε, χωρίσ να τραβάτε μια επιπλζον φωτογραφία. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ρλθςιάςτε ζνα αντικείμενο που ςασ ενδιαφζρει, αλλά βεβαιωκείτε ότι τραβάτε μια 

επιπλζον φωτογραφία κάκε φορά που μετακινιςτε πάνω από το 50% τθσ απόςταςθσ. 



 
 

Ζτςι, κυμθκείτε να: 

 Ξεκινιςετε από το κζντρο του χϊρου που φωτογραφίηετε, και τραβιξτε επικαλυπτόμενεσ 

φωτογραφίεσ κυκλικά ςτο χϊρο. 

 Ζπειτα, τραβιξτε φωτογραφίεσ από τισ γωνίεσ του χϊρου. 

 Τραβιξτε μακρινζσ, κοντινζσ και πολφ κοντινζσ φωτογραφίεσ όπου χρειάηεται. Πςο περιςςότερεσ τόςο 

καλφτερα. 

 Θυμθκείτε τον «κανόνα των 3»: Κάκε κομμάτι τθσ φωτογραφίασ, κα πρζπει να εμφανίηεται 

τουλάχιςτον και ςε 3 άλλεσ φωτογραφίεσ. 

 

2D ςυνθϋςεισ: 
 

Εάν τραβιξετε επικαλυπτόμενεσ φωτογραφίεσ από μια διςδιάςτατθ επιφάνεια, από διαφορετικζσ 

αποςτάςεισ, το Photosynth κα μπορζςει να δθμιουργιςει μια λεπτομερι ςφνκεςθ των εικόνων ςασ. 

Μετακινιςτε τθ φωτογραφικι μθχανι, ζτςι ϊςτε να «βλζπει» πάντα τθν επιφάνεια από μπροςτά. Δε 

χρειάηεται να φωτογραφίςετε από διαφορετικζσ γωνίεσ, αλλά αν το κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλθμα. 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφύζοντασ ϋνα 3-Διϊςτατο αντικεύμενο 
 

Είναι ςθμαντικό να κάνετε όςεσ περιςςότερεσ επικαλφψεισ μπορείτε ςε ζνα αντικείμενο, και να το 

φωτογραφίςετε περιμετρικά. Για να πετφχετε εξαιρετικά αποτελζςματα με ζνα καμπφλο αντικείμενο (όπωσ 

ζνα βάηο) κα πρζπει να φωτογραφίηετε κάκε 15 μοίρεσ περίπου, και κα χρειαςτείτε τουλάχιςτον 24 

φωτογραφίεσ για να μπορζςετε να το φωτογραφίςετε ςωςτά. Αν το αντικείμενο δεν είναι απόλυτα καμπφλο, 

τότε κα χρειαςτείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ. 

Φωτογραφίηοντασ μια διςδιάςτατθ επιφάνεια 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιωκείτε ότι το κζντρο του αντικειμζνου βρίςκεται ςτθ μζςθ τθσ φωτογραφίασ, και ότι ςτθν εικόνα 

φαίνεται ολόκλθρο το αντικείμενο. Κάνετε κοντινζσ λιψεισ. Με τθν τεχνικι αυτι μπορείτε να κάνετε ζναν 

πλιρθ κφκλο γφρω από το αντικείμενο,  ζνα μικρό τόξο, ι οτιδιποτε ενδιάμεςο. 

Θϋλετε να χρηςιμοποιόςετε περιςτρεφόμενη βϊςη; 
 

Εάν ζχετε ζνα πολφ μικρό αντικείμενο και το τοποκετιςετε επάνω ςε μια περιςτρεφόμενθ βάςθ, μπορείτε να 

κάνετε μια πολφ καλι ςφνκεςθ. Εάν δεν ζχετε φωτογραφικι περιςτρεφόμενθ βάςθ, μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε μια περιςτρεφόμενθ βάςθ κουηίνασ ι κάτι παρόμοιο. Οι κανόνεσ που πρζπει να ακολουκείτε 

όταν χρθςιμοποιείτε περιςτρεφόμενεσ βάςεισ: 

1. Τοποκετιςτε τθ μθχανι ςασ ςε ζνα τρίποδο. 

2. Τοποκετιςτε το αντικείμενο όςο ακριβζςτερα γίνεται ςτο κζντρο τθσ περιςτρεφόμενθσ βάςθσ 

3. υκμίςτε ζτςι τθν φωτογραφικι ςασ μθχανι, ϊςτε το αντικείμενο να βρίςκεται ςτο κζντρο του 

ςκοπεφτρου, και περιςτρζψετε τθ βάςθ για να βεβαιωκείτε ότι το αντικείμενο παραμζνει ςτο κζντρο 

του ςκοπεφτρου κακϊσ περιςτρζφετε τθ βάςθ. 

4. Εάν κζλετε, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε φλασ ι φωτιςμό κατά τθ φωτογράφιςθ. Το Photosynth 

λειτουργεί χωρίσ πρόβλθμα με διαφορετικζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ, και ζτςι δεν χρειάηεται να 

ανθςυχείτε για το τελικό αποτζλεςμα. 

Και τϊρα περνάμε ςτο εφκολο μζροσ. Τραβιξτε μια φωτογραφία, ζπειτα περιςτρζψετε το αντικείμενο μζχρι 

15 μοίρεσ, και ςυνεχίςτε φωτογραφίηοντασ με αυτόν τον τρόπο μζχρι να κάνετε ζναν πλιρθ κφκλο (360 

μοίρεσ). Δε χρειάηεται να είςτε απόλυτα ακριβείσ με τθν περιςτροφι του αντικειμζνου, αλλά κα πρζπει να 

κυμάςτε ότι ο κανόνασ των 15 μοιρϊν ανταποκρίνεται ςε κυρτά αντικείμενα. Εάν ζχετε ζνα αντικείμενο με 

βακουλϊματα, ι είναι γενικά περίπλοκο, κα χρειαςτεί να φωτογραφίηετε ςε γωνίεσ μικρότερεσ των 15 

μοιρϊν. 

Φωτογραφίηοντασ ζνα τριςδιάςτατο αντικείμενο 



 
Φωτογραφύζοντασ γωνύεσ 
 

Για να είςτε ςίγουροι, κα χρειαςτείτε τουλάχιςτον 9 φωτογραφίεσ για να απεικονίςετε μια εξωτερικι γωνία. 

Στο παράδειγμα που ακολουκεί κα προςζξετε ότι υπάρχουν εμφανείσ ομοιότθτεσ ςτισ φωτογραφίεσ που είναι 

δίπλα θ μια με τθν άλλθ (εικόνεσ 1/2),  κάποιεσ ομοιότθτεσ ςε φωτογραφίεσ που διαφζρουν κατά 2 (εικόνεσ 

4/6), και όχι πολλζσ ομοιότθτεσ ςε φωτογραφίεσ που διαφζρουν κατά 3 (εικόνεσ 4/7). 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 

Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 

Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 



 
Σασ αρϋςει να επεξεργϊζεςτε τισ φωτογραφύεσ ςασ; 
 

Αν είςτε ο τφποσ του φωτογράφου που ςασ αρζςει να ρυκμίηετε το χρϊμα ι τθν αντίκεςθ πριν να μοιραςτείτε  

τθ δουλειά ςασ, μπορείτε να το κάνετε. Το Photosynth είναι εντυπωςιακά προςαρμόςιμο ςε διαφορετικά  

χρϊματα και δυναμικζσ περιοχζσ. Αν κζλετε να αφαιρζςετε για παράδειγμα τα κόκκινα μάτια ι να κακαρίςετε 

άλλεσ ατζλειεσ ςε ζνα μζροσ τθσ φωτογραφίασ, μθ διςτάςετε. 

Αντίκετα,  οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ κα μπερδζψουν το Photosynth, και πρζπει να αποφευχκοφν εάν κζλετε 

μια καλι αναδθμιουργία. 

 Μθν κόβετε κομμάτια τθσ φωτογραφίασ. 

 Μθν κάνετε καμιά γεωμετρικι μετατροπι ςτισ φωτογραφίεσ ςασ εκτόσ από περιςτροφι (για 

παράδειγμα αναςτροφζσ και αλλαγζσ προοπτικισ μποροφν να προξενιςουν περίεργα αποτελζςματα). 

 Μθν αλλάηετε τθν οπτικι υφι των φωτογραφιϊν με χριςθ φίλτρων. Ειδικά φίλτρα που προκαλοφν 

κόλωςθ ι άλλα καλλιτεχνικά φίλτρα κα επθρεάςουν ςχεδόν ςίγουρα τα αποτελζςματα. 

 Να είςτε προςεχτικοί με τα υδατόςιματα (watermarks) ι όποια άλλθ πράξθ που προςκζτει τθν ίδια 

επίςτρωςθ ςε όλεσ τισ φωτογραφίεσ ςασ. Αν κζλετε να είςτε ςίγουροι  ότι κα φαίνεται το δικαίωμα 

δθμιουργοφ (copyright) τότε μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα πεδία τθσ εφαρμογισ  Photosynth για 

να το δακτυλογραφιςετε ι να ψάξετε ςτον ιςτότοπο υποςτιριξθσ για βοικεια. 

 

Τι ΔΕΝ πρϋπει να κϊνετε 
 

  

Λάκοσ (όχι αρκετι επικάλυψθ)    Λάκοσ (μεγάλθ γωνία ) 

Αποφφγετε τισ μεγάλεσ γωνίεσ και τισ αλλαγζσ κλίμακασ- μια κοντινι λιψθ μιασ πινακίδασ μπορεί να μθ 

κολλάει αν θ μόνθ άλλθ φωτογραφία τθσ πινακίδασ αυτισ είναι τραβθγμζνθ από 100 μζτρα μακριά. 



 
Τι  να ΜΗΝ τραβόξετε φωτογραφύα 
Υπάρχουν μερικά αντικείμενα που του Photosynth απλά δεν του «αρζςουν». Εδϊ είναι μερικά παραδείγματα 

που μποροφν να ζχουν καλά ι κακά αποτελζςματα. 

Καλά Κακά 
 

 
 

 
Το Photosynth δουλεφει καλά με διαφορετικζσ 

οπτικζσ υφζσ  

 

 
Αγνοεί τισ άκρεσ, τισ γωνίεσ, και τισ περιοχζσ τθσ 

ομοιομορφίασ 

 

 

 

 

 
 

Ρράγματα που είναι παρόμοια αλλά λίγο 

διαφορετικά είναι εντάξει  

 

 
Συνεχισ επανάλθψθ μπερδεφει το Photosynth  

 



 

  
 

Απλά εμπόδια (όπωσ ζνα κλαδί που κρφβει ζνα 

άλλο κακϊσ κινείςαι γφρω-γφρω) είναι εντάξει 

 

 
Ρερίπλοκα εμπόδια είναι πρόβλθμα γιατί ακόμα 

και μια μικρι κίνθςθ με τθ φωτογραφικι μθχανι 

ζχει ωσ αποτζλεςμα μια πολφ διαφορετικι 

φωτογραφία 

 

 

 

 

 
  

 
Ρολλζσ μικρζσ λεπτομζρειεσ είναι καλζσ 

 

 

 
Επανάλθψθ και λαμπερζσ επιφάνειεσ είναι κακζσ 

 
 



 

  

 
Οι περιςςότερεσ ςκθνζσ είναι καλζσ 

 

 
Αντικείμενα που γυαλίηουν μπορεί να είναι 

πρόβλθμα. Οι κακρζφτεσ μπορεί να μπερδζψουν 

το Photosynth 

 

Έτοιμοι να ξεκινόςετε; 
 

Τϊρα που γνωρίηετε τι δουλεφει καλά και τι όχι, είςτε ζτοιμοι να ξεκινιςετε. Μθν απογοθτευτείτε αν θ πρϊτθ 

ςασ ςφνκεςθ δε βγει όςο καλι όςο ελπίηατε. Σφντομα κα καταλάβετε ποιά ποικιλία από φωτογραφίεσ κα 

κάνουν τθν καλφτερθ ςφνκεςθ. Το πιο ςθμαντικό που πρζπει να κυμάςτε είναι να περνάτε καλά! 

Συντομεύςεισ πληκτρολογύου που μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε 
 

Χρθςιμοποιιςτε τισ παρακάτω ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου και τα κόλπα με τθ δεικτικι ςασ ςυςκευι 

(ποντίκι) για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι εμπειρία με το Photosynth. 

Εςτίαςη (zoom) 
 
Ροδζλα κφλιςησ 

 
Κυλϊντασ τθ ροδζλα του ποντικιοφ μεγεκφνετε ι ςμικρφνετε. Η εςτίαςθ γίνεται 

γφρω από το ςθμείο που δείχνει το ποντίκι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι 

 

 
+ ή - 

 
Μεγεκφνετε ι ςμικρφνετε γφρω από το κζντρο του παρακφρου 

 

  



 
← ή →  

 

Κινείςτε αριςτερά ι δεξιά ςε μια γειτονικι φωτογραφία, αν είναι διακζςιμθ 

 

 
↑ ή ↓  

 

 
Κινείςτε προσ τα μζςα ι προσ τα ζξω ςε μια γειτονικι φωτογραφία, αν είναι 

διακζςιμθ 

 

 
u ή j  

 

 
Κινείςτε πάνω ι κάτω ςε μια γειτονικι φωτογραφία, αν είναι διακζςιμθ 

 

 

Ξεναγήςεισ και Ιςτορία 
 
πλήκτρο 
διαςτήματοσ 

 
Ρθγαίνετε ςτθν επόμενθ φωτογραφία 

 

 
Shift- 
πλήκτρο 
διαςτήματοσ 

 

 
Ρθγαίνετε ςτθν προθγοφμενθ φωτογραφία 

 
. (τελεία) 

 
Ρθγαίνετε ςτθν επόμενθ φωτογραφία με βάςθ τθν αλφαβθτικι ςειρά τουσ 

(ανάλογα τθ φωτογραφικι μθχανι, ςυνικωσ είναι θ ςειρά με τθν οποία ζχετε 

τραβιξει τισ φωτογραφίεσ) 

 

 
, (κόμμα) 

 
Ρθγαίνετε ςτθν προθγοφμενθ φωτογραφία με βάςθ τθν αλφαβθτικι ςειρά τουσ 

 
Ζ 

 
Ρθγαίνετε ςτθν τελευταία ςελίδα που βριςκόςαςταν (όπωσ με «πίςω» τθσ 

μθχανισ αναηιτθςθσ Ιςτοφ)  

 

 
Z  

 

 
Ανατρζψτε το z (όπωσ με «μπροςτά» τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ Ιςτοφ) 

 

Για διαςκζδαςη 
 
Ctrl 

 
Κρατιςτε το Ctrl πατθμζνο και για λίγο κα κρυφτοφν όλεσ οι φωτογραφίεσ 

επιτρζποντάσ ςασ να δείτε το «ςφννεφο ςθμείων». Αν παράλλθλα με το 

πατθμζνο πλικτρο, πατιςετε ςφρετε το ποντίκι τότε κα μπορζςετε να 

περιςτραφείτε ςτο χϊρο. Δοκιμάςτε το! 

 

 
Ρ 

 
Αλλάηετε μεταξφ 3 τρόπων εμφάνιςθσ: ςθμεία, εικόνεσ, και τα δφο 

 

 



 
 

Χρήςιμεσ ςυντομεφςεισ 
 
Enter 

 
Ρθγαίνετε ςτθν κεντρικι φωτογραφία 

 

F Βλζπετε ςε πλιρθ εικόνα 

~ Μπορείτε να βλζπετε είτε ςε διςδιάςτατο ι τριςδιάςτατο 

Μ Ρθγαίνετε ςτθν επόμενθ τριςδιάςτατθ ομάδα ςτο synth 

 
Y 

 
Μπορείτε να γυρίηετε τθ φωτογραφία προσ τα πάνω. Αυτό είναι χριςιμο όταν το 

Photosynth δε μπορεί να αναγνωρίςει ποια πλευρά είναι προσ τα πάνω 

 

 

Ελεφθερη πλοήγηςη (μόνο για τριςδιάςτατο τρόπο εμφάνιςησ) 
Α Ρθγαίνετε αριςτερά 

D Ρθγαίνετε δεξιά 

W Ρθγαίνετε προσ τα μπροςτά 

S Ρθγαίνετε προσ τα πίςω 

Ε Ρθγαίνετε προσ τα πάνω 

C Ρθγαίνετε προσ τα κάτω 

L Ρεριςτραφείτε αριςτερά 

‘ Ρεριςτραφείτε δεξιά 
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