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Compact ψηφιακή µηχανή 

Βασικά πλεονεκτήµατα:

1. Μικρότερο κόστος από τις D-SLR

2. Μικρότερο µέγεθος και βάρος (χωράει συνήθως στην τσέπη µας)

3. Ευκολότερη λειτουργία και χρήση από µικρούς και µεγάλους, αρχάριους και µη (auto)

4. Σχεδίαση all-in-one χωρίς επιπρόσθετα µέρη

5. Συνήθως µεγάλη οθόνη προεπισκόπησης και θέασης των φωτογραφιών

Βασικά µειονεκτήµατα:

6. Χαµηλότερη ποιότητα φωτογραφιών σε σχέση µε τις D-SLR

7. Μικρές δυνατότητες λήψεων σε σκοτεινούς χώρους 

8. Πολύ περιορισµένες ρυθµίσεις για φαντασία και παραγωγικότητα και µηδενική επεκτασιµότητα 

µε αλλαγή φακών και φίλτρων

9. Περιορισµένη δυνατότητα για µεγάλες εκτυπώσεις λόγω ποιότητας φακού και αισθητήρα



Α.  Έννοιες και επεξηγήσεις (γενικά)

Τhe Exposure Triangle ή το τρίγωνο της έκθεσης.

Η λήψη µιας φωτογραφίας καλείτε και έκθεση γιατί απαιτεί την έκθεση του αισθητήρα µας (η του 

φιλµ) στο φως. Εξαρτάται από τρείς παράγοντες που αντιπροσωπεύουν τις τρείς γωνίες του 

παραπάνω τριγώνου:

1. Το διάφραγµα (aperture) είναι το πόσο µεγάλο είναι το άνοιγµα που επιτρέπει την δίοδο του 

φωτός.

2. Η ταχύτητα κλείστρου (shutter speed) είναι η χρονική διάρκεια που µένει αυτό το άνοιγµα 

ανοιχτό.

3. To iso ή ευαισθησία είναι το πόσο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας (ή το φιλµ) στο φως που 

πέφτει πάνω του.

Είναι φανερό ότι ισχύουν τα εξής:

Μεγαλύτερο άνοιγµα, µεγαλύτερη διάρκεια και µεγαλύτερη ευαισθησία σηµαίνουν αύξηση 

της έκθεσης ενώ τα αντίθετα σηµαίνουν µείωση αυτής.



Το διάφραγµα (1)

Το διάφραγµα (aperture) είναι ένα προπέτασµα από µεταλλικά 
φύλλα, το οποίο ρυθµίζεται όσον αφορά στο άνοιγµά του, 
επιτρέποντας τη διέλευση του φωτός προς τον αισθητήρα. Το άνοιγµά
του επηρεάζει το επίπεδο έκθεσης, δηλαδή το πόσο φως θα διέλθει 
και πόσο φωτεινή ή σκοτεινή θα είναι η φωτογραφία - όσο µεγαλύτερο είναι το άνοιγµα του 
διαφράγµατος, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φωτογραφία και το αντίστροφο. Ωστόσο ισχύουν:
�  Μεγαλύτερο διάφραγµα: 1) τόσο περισσότερη λεπτοµέρεια στα εστιασµένα µπροστινά αντικείµενα
                                            2) τόσο πιο θολά φαίνονται τα αντικείµενα που είναι πολύ πίσω από το  
  
                                                αντικείµενο στο οποίο εστιάζουµε
�  Μικρότερο διάφραγµα:   1) τόσο περισσότερη λεπτοµέρεια για τα µακρινά αντικείµενα
                                           2) όλη η φωτογραφία είναι καθαρή και όχι µόνο τα µπροστινά 
                                               αντικείµενα στα οποία εστιάζει η µηχανή.
Οι τιµές του διαφράγµατος δεν εµφανίζονται µε κανονικές αριθµητικές τιµές, αλλά µε συγκεκριµένες 
τιµές που ονοµάζονται f-στοπ ή απλώς στοπ. Οι καθιερωµένες τιµές f-στοπ είναι οι εξής: f/1, f/1,4, 
f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 και f/45.
Το βάθος πεδίου (Depth of Field) είναι το πόσο από το πεδίου που υπάρχει µπροστά µας θα είναι 
αποδεκτά εστιασµένο. �ηλαδή πόσο µέρος της φωτογραφίας µας θα είναι εστιασµένο και πόσο θα 
είναι θολό. Το διάφραγµα επηρεάζει το βάθος πεδίου και την ευκρίνεια µιας λήψης. 



Το διάφραγµα (2)

Σχέση διαφράγµατος και βάθος πεδίου
Όσο µεγαλύτερο το άνοιγµα του διαφράγµατος, τόσο µικρότερο το βάθος πεδίου. Μεγάλα 
διαφράγµατα (f/1.7, f/2.8 κλπ) µας δίνουν µικρό βάθος πεδίου ενώ µικρά διαφράγµατα (f/8, f16) 
µεγάλο βάθος πεδίου. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να επιλέξουµε το πόσα πράγµατα θα έχουµε 
εστιασµένα απλά επιλέγοντας το διάφραγµα. Παράδειγµα (1): 

Διάφραγμα f/1.7 και εστίαση στον οδηγό. Έχουμε μικρό  

βάθος πεδίου που δεν αρκεί για να είναι εστιασμένο 

ούτε ολόκληρο το αυτοκίνητο

Διάφραγμα f/22 με ίδια εστίαση. Το βάθος πεδίου είναι 

αρκετά μεγαλύτερο, αφού εκτός του αυτοκινήτου είναι 

εστιασμένα όλα τα αντικείμενα στο τραπέζι



Το διάφραγµα (3)

Παράδειγµα (2):

Επηρεάζεται αισθητά το βάθος πεδίου (κοντινή 

λήψη)
Επηρεάζεται αισθητά η φωτεινότητα (τοπίο)



Η ταχύτητα του κλείστρου (1)

Η ταχύτητα κλείστρου  αντιπροσωπεύει την διάρκεια που µένει ανοικτό το κλείστρο και 
εκτίθεται ο αισθητήρας/φιλµ στο φώς. Αντιπροσωπεύει µε άλλα λόγια το χρόνο έκθεσης. 
Η ταχύτητα µετριέται σε δευτερόλεπτα και συχνότερα σε υποδιαιρέσεις. Μπορεί να είναι από 
πολύ αργή/αργή (30 sec,15 sec,10 sec,1 sec,1/4 sec,1/8 κτλ.) έως και γρήγορη/πολύ γρήγορη 
(1/100,1/500,1/1000 sec κτλ). Συνεπώς: 

αργή ταχύτητα => πιο πολύ φως 
µεγάλη ταχύτητα => λιγότερο φως

Εκτός όµως από αυτό, η ταχύτητα κλείστρου µπορεί να επιφέρει και άλλα αποτελέσµατα. Έτσι 
µε πιο αργή ταχύτητα, τα αντικείµενα, ζώα, άνθρωποι κτλ που κινούνται, θα βγουν θολά. 
Επίσης µε µια αργή ταχύτητα, είναι  δύσκολο να βγάλουµε στο χέρι φωτογραφίες, γιατί 
βγαίνουν κουνηµένες και θολές. Με µια ταχύτητα 1/8,1/4 sec πχ, είναι δύσκολο να πετύχουµε 
σταθερή λήψη, ειδικά αν χρησιµοποιούµε και πιο µεγάλα ζουµ. Ο σταθεροποιητής 
εικόνας(οπτικός ή άλλος) βοηθά λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν όµως η ταχύτητα πέσει 
πολύ, τότε χρειαζόµαστε τρίποδου ή να στερεώσουµε τη µηχανή. Αν η ταχύτητα γίνει πιο 
γρήγορη, τότε ο κίνδυνος να βγει κουνηµένη η φωτογραφία µειώνεται η και εξαλείφεται 
τελείως και ότι κινείται στο κάδρο µας "παγώνει".



Η ταχύτητα του κλείστρου (2)

Παράδειγµα (1):

Ταχύτητα κλείστρου 1/400: το νερό και η ροή του έχουν 

κυριολεκτικά παγώσει και διακρίνονται καθαρά

Ταχύτητα κλείστρου 1/4: το νερό και η ροή του έχουν 

αποκτήσει μια «κίνηση» και διακρίνονται θολά



Η ταχύτητα του κλείστρου (3)

Τεχνική panning VS τεχνική blurring

Tο PANNING βγάζει την αίσθηση της κίνησης και της 

ταχύτητας διατηρώντας το θέμα (που κινείται) ακίνητο στο 

κάδρο και το Background κουνημένο/blurred.  Έτσι δίνεται 

οπτικά η αίσθηση της κίνησης σε αντικείμενα που σε γενικές 

γραμμές κινούνται σε ευθεία γραμμή και μάλιστα κάθετα 

προς εμάς και τον φακό μας

Tο BLURRING βγάζει την αίσθηση της κίνησης και της 

ταχύτητας διατηρώντας το Background ακίνητο στο κάδρο και 

το θέμα (που κινείται) κουνημένο/blurred.  



Η ταχύτητα του κλείστρου (4)

Παράδειγµα (2):

Ταχύτητα κλείστρου 8’’: διακρίνονται οι γραμμές από τα 

κόκκινα και λευκά φώτα των αυτοκινήτων που κινήθηκαν 

μέσα σε αυτό το διάστημα

Ταχύτητα κλείστρου 3’’: εκτός από τη θολούρα 

διακρίνονται και η κίνηση των 3 δευτερολέπτων του 

δείκτη των δευτερολέπτων



Η ευαισθησία του αισθητήρα – ISO (1)

Το ISO έχει να κάνει µε την ευαισθησία του αισθητήρα της φωτογραφικής µας στο φως. Με 
απλά λόγια όσο αυξάνουµε την τιµή του ISO τόσο αυξάνεται και η ευαισθησία και άρα 
αποτυπώνονται καλύτερα και µε περισσότερες λεπτοµέρειες οι λήψεις µε χαµηλό φωτισµό. Η 
αύξηση του ISO βοηθά σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, αλλά όχι πάντα, γιατί µια υπερβολική 
αύξηση αυξάνει και τον αποκαλούµενο «ψηφιακό θόρυβο», δηλαδή τον κόκκο που µεγαλώνει 
και γίνεται πιο αντιληπτός όσο αυξάνει το ISO.
Στις σύγχρονες ψηφιακές µηχανές υπάρχει σύστηµα µείωσης του θορύβου (noise reduction).

Οι συνηθισµένες ρυθµίσεις ISO είναι:
AUTO ISO: αφήστε τη µηχανή να ρυθµίσει αυτόµατα το ISO
ISO 50: για έντονους φωτισµούς (ήλιος κλπ.)
ISO 100:η πιο συνηθισµένη τιµή 
ISO 200:συνθήκες κανονικού φωτισµού (πχ. συννεφιασµένη 
              µέρα, φωτισµένο δωµάτιο κτλ.)
ISO 400 και άνω: χαµηλός φωτισµός και το φλας δεν βοηθάει

Παράδειγμα (1): στην δεξιά πλευρά φαίνεται ο 

κόκκος που έχει δημιουργηθεί λόγω της αύξησης του 

ISO



Η ευαισθησία του αισθητήρα – ISO (2)

Παράδειγµα (2):

Τιμή ISO 200: η λήψη είναι καθαρή Τιμή ISO 3200: ο θόρυβος είναι πιο έντονος στα σκοτεινά σημεία 

(εκεί δηλαδή που πήρε ο αισθητήρας το λιγότερο φως άρα και η 

σχέση σήμα/θόρυβος μεταβάλλεται υπέρ του θορύβου) ενώ 

περνά σχεδόν απαρατήρητος στα φωτεινότερα σημεία



Β.  Λήψεις µε compact ψηφιακή µηχανή 

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστούν ορισµένες λήψεις µε µια 

compact ψηφιακή µηχανή και θα σχολιαστούν τόσο οι 

ρυθµίσεις λήψεως όσο οι επιπτώσεις τους στην εικόνα. 

Ταυτόχρονα θα δοθούν ορισµένες συµβουλές για λήψεις µε 

αυτή τη µηχανή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, που γενικά 

ισχύουν για το σύνολο των compact. Η µηχανή των λήψεων 

που ακολουθούν είναι η CANON DIGITAL IXUS 860 IS µε 

αισθητήρα 8 MP, 28-107, του 2007.

Αν και µε περιορισµένες δυνατότητες και σχεδόν απουσία 

χειροκίνητων ρυθµίσεων αυτές οι µηχανές µπορούν να 

τραβήξουν καταπληκτικές φωτογραφίες. 

Όλες οι φωτογραφίες παρουσιάζονται όπως ακριβώς 

τραβήχτηκαν χωρίς καµία παρέµβαση ή διόρθωση µε κάποιο 

πρόγραµµα επεξεργασίας φωτογραφιών.



Κίνηση και βραδινή λήψη (1)

Ρυθμίσεις: από το πρόγραμμα 

«χειροκίνητο» επιλέγουμε 

«αργό κλείστρο» και την 

επιθυμητή διάρκεια σε 

δευτερόλεπτα. Τα υπόλοιπα τα 

ρυθμίζει η μηχανή. Εκτός από το 

χρόνο μπορούμε να αλλάξουμε 

το ISO. Εδώ ο χρόνος είναι 8’’ και 

το ISO 100. 

Συμβουλή: επειδή η ταχύτητα 

κλείστρου είναι πολύ αργή 

απαιτείται ένα τρίποδο ή κάποιο 

σταθερό σημείο. Για να μην 

κουνηθεί καθόλου η μηχανή με 

το πάτημα του κλείστρου 

προτείνεται να οριστεί 

χρονοδιακόπτης στα 2’’ το 

ελάχιστο.



Κίνηση και βραδινή λήψη (2)

Ρυθμίσεις: από το μενού 

«σκηνές» επιλέγουμε την 

επιλογή «εσωτερική» και 

απενεργοποιούμε το φλας. 

Χαρακτηριστικά λήψης: χρόνος 

1/5, ISO 320 και f 2.8 (κατώτερο 

της μηχανής). 

Συμβουλή: επειδή η ταχύτητα 

κλείστρου είναι αργή απαιτείται  

κάποια σταθερότητα. Αν και το 

ISO δεν είναι πολύ ψηλά, έχουμε 

λίγο θόρυβο. Γενικά πάνω από 

ISO 400 αυτές οι μηχανές 

παράγουν αρκετό θόρυβο. 

Βέβαια θα μπορούσαμε στο 

πρόγραμμα χειροκίνητο και με 

επιλογή ISO 400 και χωρίς φλας 

να πάρουμε περίπου το ίδιο 

αποτέλεσμα, αλλά με 

περισσότερο θόρυβο.  



Κίνηση και βραδινή λήψη (3)

Ρυθμίσεις: από το πρόγραμμα 

«χειροκίνητο» επιλέγουμε 

«αργό κλείστρο» και την 

επιθυμητή διάρκεια σε 

δευτερόλεπτα. Τα υπόλοιπα τα 

ρυθμίζει η μηχανή. Εδώ ο χρόνος 

είναι 15’’, το μέγιστο της 

μηχανής και το ISO 80, το 

κατώτερο της μηχανής. 

Συμβουλή: επειδή η ταχύτητα 

κλείστρου είναι πάρα πολύ αργή 

απαιτείται ένα τρίποδο ή κάποιο 

σταθερό σημείο. Για να μην 

κουνηθεί καθόλου η μηχανή με 

το πάτημα του κλείστρου 

προτείνεται να οριστεί 

χρονοδιακόπτης στα 2’’ το 

ελάχιστο.

Στην πάνω φωτογραφία παρατηρείτε το 
φαινόµενο της οµίχλης στο τρεχούµενο 
νερό λόγω της µεγάλης έκθεσης και την 
κόκκινη γραµµή στο πάνω µέρος από 
διερχόµενα αυτοκίνητα. Η δεξιά έχει 
τραβηχτεί στο ίδιο µέρος, αλλά ηµέρα.



Χρήση φλας σε 

εσωτερικούς χώρους

Ρυθμίσεις: Θα πρέπει να 

ενεργοποιήσετε από το 

μενού «σκηνές» την επιλογή 

«εσωτερική». Η αριστερή 

λήψη έγινε με χρήση φλας 

και η δεξιά χωρίς. 

Παρατηρείστε πως έχει 

χρωματιστεί το τέλος του 

διαδρόμου και τη 

λεπτομέρεια που έχουμε σε 

σχέση με αυτή από 

αριστερά. 

Συμβουλή: Η χρήση του φλας 

ειδικά σε εσωτερικούς 

χώρους μπορεί να μην έχει 

τα αποτελέσματα που 

θέλουμε. Όταν δεν το 

χρησιμοποιούμε θα πρέπει η 

μηχανή να είναι πιο σταθερή 

γιατί αυξάνει η ταχύτητα 

κλείστρου, όπως βλέπουμε 

στις λεζάντες.  
ISO 250, 1/60, f 2.8 ISO 320, 1/12, f 2.8



Λήψεις σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους

Ρυθμίσεις:  Η αριστερή έχει τραβηχτεί με το 

πρόγραμμα «σκηνές» και «πρόσωπα» ενώ η δεξιά με 

την επιλογή «νυχτερινή λήψη». Και στις δυο με 

χρήση του φλας. 

Συμβουλή: Συνίσταται η επιλογή «νυχτερινή λήψη» 

ή «εσωτερική» για λήψεις όπου το φλας 

ουσιαστικά δεν επαρκεί λόγω απόστασης.  Στο 

αυτόματο θα παίρναμε τη φωτογραφία πάνω 

αριστερά και πάλι. Χρειάζεται περισσότερη 

σταθερότητα γιατί αυξάνεται ο χρόνος του 

κλείστρου (1/60 – 1/25).



Παιχνίδι αποχρώσεων σε βραδινή λήψη

Ρυθμίσεις: Ρυθμίστε τη μηχανή για 

βραδινή λήψη και «παίξτε» με τα μενού 

ισορροπία λευκού, τα χρώματά μου, 

αντιστάθμιση έκθεσης (+/_) και το 

χρόνου του κλείστρου.

Συμβουλή: μην ανεβάσετε το ISO πάνω 

από 200 και χρησιμοποιείστε τρίποδο ή 

κάποιο σταθερό σημείο για τη μηχανή 

και χρονοδιακόπτη.  

2’’, ISO 80, WB A 2’’, ISO 80, WB φως ηµέρας

2’’, ISO 80, WB λυχνία πυράκτωσης, ζωηρά 
χρώµατα

3,2’’, ISO 80, WB λυχνία πυράκτωσης, 
ζωηρά χρώµατα

4’’, ISO 80, WB A



Φάντασμα

Ρυθμίσεις: από το 

πρόγραμμα 

«χειροκίνητο» 

επιλέγουμε 

«αργό κλείστρο» 

και μεγάλη 

διάρκεια σε 

δευτερόλεπτα. Τα 

υπόλοιπα τα 

ρυθμίζει η 

μηχανή. Εδώ ο 

χρόνος είναι 15’’, 

το μέγιστο, και το 

ISO 80. Πιο νέα 

μοντέλα έχουν 

για μέγιστο τα 

30’’ ή το 1’.

Συμβουλή: απαιτείται πλήρη σταθερότητα και χρονοδιακόπτης. Επειδή συνήθως δεν υπάρχει λειτουργία χειροκίνητης 

ρύθμισης του διαφράγματος, τέτοια εφέ σε φωτογραφίες μπορούν να τραβηχτούν μόνο σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού και όχι στο άπλετο φως και την ημέρα. Νέα και πιο ακριβά μοντέλα παρέχουν αυτή τη ρύθμιση.



Πυροτεχνήματα

Ρυθμίσεις: απλά επιλέγουμε την 

επιλογή «πυροτεχνήματα» από 

το πρόγραμμα «Σκηνή» που μας 

δίνει η μηχανή. Είναι σύνολο 

έτοιμων ρυθμίσεων για αυτό το 

θέμα, όπως και για πολλά άλλα.

Συμβουλή: επειδή η ταχύτητα 

κλείστρου είναι αργή, εδώ 2’’, 

προτείνεται ένα τρίποδο ή 

κάποιο σταθερό σημείο, εκτός 

αν το χέρι σας είναι βράχος.



Γρήγορη κίνηση και παιδιά

Ρυθμίσεις: από το πρόγραμμα 

«σκηνή» επιλέγουμε «παιδιά 

και ζώα». Αυτή η επιλογή το 

μόνο που κάνει είναι να 

ελαχιστοποιήσει όσο είναι 

δυνατόν το χρόνο που 

χρειάζεται για να εστιάσει η 

μηχανή. Έτσι μπορούμε να 

τραβήξουμε αντικείμενα που 

κινούνται γρήγορα, όπως εδώ. 

Το αυτοκίνητο που βρίσκεται η 

μηχανή τρέχει με 60Km και το 

μπλε φορτηγάκι με 70Km 

περίπου.

Συμβουλή: οι μηχανές τέτοιου 

τύπου δεν είναι ικανές για 

τέτοιες λήψεις. Παρόλα αυτά το 

φορτηγάκι διακρίνεται αρκετά 

καλά και το blurring δεν είναι 

τόσο ορατό.



Πανοράματα (1)

Ρυθμίσεις: επιλέγουμε το 

πρόγραμμα «συρραφή εικόνων» 

ή από τα αριστερά προς τα δεξιά 

ή το αντίστροφο. Η μηχανή στην 

πρώτη λήψη αποθηκεύει το 

διάφραγμα, την ταχύτητα 

κλείστρου και το ISO και τα 

εφαρμόζει στις επόμενες λήψεις 

που απαρτίζουν το πανόραμα.  

Συμβουλή: Θα πρέπει να 

τραβήξετε τις φωτογραφίες έτσι 

ώστε να υπάρχει ένα κοινό 

σημείο, μια συνέχεια από λήψη 

σε λήψη και η μηχανή να 

κρατιέται στο ίδιο σημείο και 

επίπεδο. Στη συνέχεια με το 

πρόγραμμα της μηχανής μπορείτε 

στο Η/Υ να κάνετε τη συρραφή. Οι 

νέες μηχανές (Kodak V570, V610, 

V705, C875, Z712) το κάνουν 

αυτόματα και αμέσως μετά το 

βλέπετε έτοιμο.

Ανάλυση 4855 x 2162 (10.5 MP)



Πανοράματα (2)

Ανάλυση 10667 x 2364 (25.2 MP)

Ανάλυση 26209 x 3787 (99.3 MP)



Ηλιοβασίλεμα

Ρυθμίσεις:  Επιλέγουμε το μενού «χειροκίνητο και 

στη συνέχεια από το υπομενού «τα χρώματά μου» το 

«τόνοι δέρματος –». Αυτή η επιλογή δίνει ένα πιο 

έντονο σκούρο σε τόνους του δέρματος. Θα 

μπορούσαμε να επιλέξουμε και «έντονο κόκκινο» για 

να πάρουμε σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα.  Δεξιά 

επάνω οι ρυθμίσεις στο αυτόματο και αριστερά κάτω 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

Συμβουλή: Περιμένετε ο ήλιος να φτάσει κοντά στη 

θάλασσα ώστε να τραβήξετε το ηλιοβασίλεμα. 

Πηγαίνετε στο μενού «τα χρώματά μου» και  παίξτε 

 με τις επιλογές των χρωμάτων και ιδιαίτερα ότι 

έχει σχέση με το κόκκινο. Μπορείτε ακόμα να 

αλλάξετε και την αντιστάθμιση έκθεσης (+/_) και 

την ισορροπία λευκού (WB). Πολλές μηχανές έχουν 

έτοιμες ρυθμίσεις για ηλιοβασίλεμα κάτω από το 

μενού «σκηνές». Χρησιμοποιήστε το!



Χιονισμένα τοπία

Ρυθμίσεις:  Από το πρόγραμμα «σκηνή» επιλέγουμε 

«χιόνι». Η φακός τείνει χιονισμένα τοπία να τα 

αποδίδει λίγο «κρύα» λόγω του λευκού χρώματος 

που γεμίζει το πλάνο. Η ρύθμιση αυτή κάνει την 

εικόνα λίγο πιο «ζεστή» αποτυπώνοντας με πιο 

φυσικές αποχρώσεις του λευκού το χιονισμένο τοπίο.

Συμβουλή: Συνίσταται η χρήση του, αν και αρκετοί 

θα προτιμήσουν την εικόνα από τη λήψη με τις 

αυτόματες ρυθμίσεις (πάνω). Επίσης θα 

μπορούσατε να πειραματιστείτε και με την 

«ισορροπία λευκού – WB» ή «τα χρώματά μου».



Οπτικό ζουμ και ψηφιακό ζουμ

Ρυθμίσεις: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το 

ψηφιακό ζουμ της μηχανής από το αντίστοιχο 

μενού.

Συμβουλή: Η πάνω λήψη έγινε με χρήση όλου του εύρους 

οπτικού ζουμ (3,8x) δηλαδή 28x3.8=106.4 (σε 35μμ), ενώ 

η κάτω με την προσθήκη όλου του εύρους του ψηφιακού 

ζουμ, σύνολο 15x, δηλαδή 28x15=420. Παρατηρείστε την 

εμφάνιση κόκκων στην κάτω φωτογραφία λόγω της 

χρήσης του ψηφιακού ζουμ, που γίνεται μέσω 

αλγορίθμων σε λογισμικό εσωτερικά στην μηχανή. Οπότε 

θα πρέπει η χρήση του ψηφιακού ζουμ να γίνεται με 

φειδώ και μόνο όπου είναι απαραίτητο.



Macro και Digital macro (1)

Ρυθμίσεις:  Η αριστερή έχει τραβηχτεί με το 

πρόγραμμα «αυτόματο» χωρίς ζουμ από απόσταση 

30cm και η δεξιά κάτω με την επιλογή «κοντινή λήψη 

– macro» από απόσταση 5cm από το βιβλίο, την 

κοντινότερη που μπορεί να εστιάσει η μηχανή. Και 

στις δυο δεν έγινε χρήση του φλας. 

Συμβουλή: Συνίσταται η επιλογή «macro» όταν 

θέλουμε να τραβήξουμε λεπτομέρειες κάποιου 

αντικειμένου. Χρειάζεται κάποια σταθερότητα κατά 

τη διάρκεια της λήψης.



Macro και Digital macro (2)

Ρυθμίσεις:  Η δεξιά έχει τραβηχτεί με το πρόγραμμα 

«digital macro» χωρίς ζουμ από απόσταση 5cm και η 

αριστερή κάτω με την ίδια επιλογή και απόσταση 

5cm, αλλά με ψηφιακό ζουμ 4x. Και στις δυο δεν 

έγινε χρήση του φλας. 

Συμβουλή: Η μεγέθυνση είναι πραγματικά μεγάλη 

και η καθαρότητα πολύ καλή. Συνίσταται η επιλογή 

«digital macro» με ζουμ, όταν θέλουμε να 

τραβήξουμε λεπτομέρειες με ευκρίνεια σε μεγάλη 

μεγέθυνση. Και εδώ χρειάζεται αυξημένη 

σταθερότητα κατά τη διάρκεια της λήψης.



Γ.  Σελίδες µε κριτικές και συµβουλές για αγορά compact

1. http://reviews.cnet.com/best-compact-cameras/ 

2. http://digital-cameras.toptenreviews.com/compact/         

3. http://www.digitalcamerainfo.com/Ultra-Compact.htm 

4. http://www.pcmag.com/reviews/digital-cameras 

5. http://www.trustedreviews.com/digital-cameras?att_50[]=Ultra+Compact 

6. http://www.digitalcamerareview.com/reviews/ 

7. http://www.digitalversus.com/digital-camera/buyer-guide-best-compact-cameras-a709.htm 

8. http://www.digitalphotos.gr/siteon/article/which_camera_to_buy/  

9. http://savsidir.blogspot.com/2011/11/blog-post_5872.html 

Οι παρακάτω διευθύνσεις αναφέρονται σε ιστοσελίδες, όπου µπορείτε να δείτε κριτικές και 
συγκριτικούς πίνακες όσον αφορά την αγορά µιας compact αλλά και να λάβετε συµβουλές για το 
τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν αποφασίσετε την αγορά, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα 
χρήµατα που διαθέτετε.


