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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: 
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Box  
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Άλλες Εφαρμογές      σελ. 9 
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Google docs 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογών   σελ. 14 
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Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε από μία ομάδα  μαθητών του τμήματος Α5 στα πλαίσια 

της ερευνητικής εργασίας (project). Κάθε μαθητής της ομάδας μας, συνέλεξε πληροφορίες 

για κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη της εργασίας. Στην συνέχεια αφού τα επεξεργαστήκαμε 

όλοι μαζί, ενώσαμε το κάθε κεφάλαιο της εργασίας σε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

δουλειάς μας. Στη συνέχεια επιλέξαμε δύο από τις εφαρμογές web 2.0 εργαλείων που 

αναλύσαμε και προσπαθήσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να βρούμε πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που εντοπίσαμε κατά την χρήση τους. 
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Εργασία Project 2016-2017 

 

Διαμοιρασμός και αποθήκευση αρχείων  

 

 Οι υπηρεσίες αποθήκευσης στο «νέφος» (cloud storage), μας 

παρέχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε αρχεία στο Διαδίκτυο 

και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε υπολογιστή. Μας παρέχουν επίσης τη 

δυνατότητα να μοιράζουμε αρχεία με άλλους (π.χ. με συναδέλφους ή συμμαθητές μας) αλλά 

και να έχουμε κοινούς φακέλους (shared folders) με άλλους. 

Αν αποθηκεύσουμε κάποια από τα αρχεία μας μόνο σε μια συσκευή 

αποθήκευσης (π.χ. σκληρό δίσκο, USB Flash Drive κ.λπ.), υπάρχει 

πάντα ο κίνδυνος να τα χάσουμε αφού  μπορεί να χαλάσει η 

συσκευή ή να χαθεί. Αποθηκεύοντας τα αρχεία μας σε υπηρεσίες 

cloud storage μειώνουμε κατά πολύ την πιθανότητα απώλειας. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν οι υπηρεσίες νέφους (και διαφέρουν αρκετά μεταξύ 

τους) είναι τα εξής: 

 Δωρεάν GB: Οι περισσότερες υπηρεσίες Cloud, προσφέρουν δωρεάν μερικά GB για να 

προσελκύσουν χρήστες. Αυτή τη στιγμή κυμαίνονται από 1 έως 50 GB. 

 Μέγιστο μέγεθος αρχείου: Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν κανένα όριο στα αρχεία που 

μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Μερικές όμως έχουν (κυρίως στο δωρεάν λογαριασμό), και 

είναι αρκετά μικρό (πχ 200MB).  

 Τιμή pro λογαριασμού: Αν χρειαζόμαστε αρκετά GB, τότε μάλλον θα αναγκαστούμε να 

αγοράσουμε μια συνδρομή σε κάποια cloud υπηρεσία. Οι τιμές διαφέρουν αρκετά και 

μπορούμε να βρούμε 100GB από 2 έως 100 ευρώ το μήνα.  

 Μέγιστα GB: Μερικές υπηρεσίες cloud, έχουν περιορισμό στο μέγιστο χώρο που μπορούμε 

να αγοράσουμε. Άλλες προσφέρουν απεριόριστο. Αν έχουμε σκοπό να αποθηκεύσουμε πάρα 

πολλά δεδομένα, είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε σίγουρα. 

 Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: Σχεδόν όλα τα cloud προσφέρουν συμβατότητα 

με Windows, Mac, Android και iOS για τα desktop client που παρέχουν. Αν όμως είμαστε 

χρήστες διαφορετικού λειτουργικού (πχ Linux, Blackberry), θα αντιμετωπίσουμε 

προβλήματα με αρκετές εταιρίες σίγουρα. Έτσι καλό είναι να βεβαιωθούμε ότι υποστηρίζει 

όλες τις συσκευές τις οποίες διαθέτουμε, πριν αγοράσουμε κάτι. 
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 Κωδικοποίηση και ασφάλεια: Αν έχουμε σκοπό να αποθηκεύσουμε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα στο cloud, τότε καλό είναι να προτιμήσουμε μια εταιρία που προσφέρει αυξημένη 

ασφάλεια και κωδικοποίηση. Το βέλτιστο θα ήταν τα αρχεία μας να είναι κωδικοποιημένα 

και στον τοπικό δίσκο εκτός από τον server, το οποίο είναι κάτι που το προσφέρουν πλέον 

αρκετές εταιρίες. Επιπλέον ασφάλεια μπορούμε να εξασφαλίσουμε με την προσθήκη 2-step 

verification αν το προσφέρει η υπηρεσία. 

 Backup υπηρεσίες: Εκτός από δεδομένα, τα cloud είναι ένας καλός χώρος να αποθηκεύουμε 

backup από τον υπολογιστή  ή το κινητό μας. Μερικές εταιρίες προσφέρουν αυξημένες 

λειτουργίες backup ενώ άλλες δεν προσφέρουν καθόλου.  

 

Dropbox 

 Είναι μια εφαρμογή για την αποθήκευση, τον συγχρονισμό και την κοινή 

χρήση αρχείων σε διάφορες συσκευές που ο χρήστης έχει διαλέξει.  

 Κάθε νέος χρήστης που εγκαθιστά το λογισμικό του Dropbox στον υπολογιστή του, έχοντας 

πρώτα δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, δημιουργεί έναν 

ειδικό φάκελο με το όνομα Dropbox στον υπολογιστή. 

  Μέσα σε αυτόν το φάκελο ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει αρχεία σε διαφορετικούς 

φακέλους, να δημιουργήσει καινούριους, να ανοίξει και να τροποποιήσει αρχεία ενώ 

παράλληλα το λογισμικό παρακολούθησης του Dropbox αναπαράγει τις ενέργειες αυτές 

στους υπόλοιπους συνδεδεμένους υπολογιστές.  

 

Εργαλεία για το Dropbox:  

 DropItToMe 

 BoxCryptor 

 Droptunes 

 IFTTT  

 Send to Dropbox 

 

 Κύρια προσόντα του είναι η σταθερότητά του και ότι παίζει σχεδόν παντού χωρίς κανένα 

πρόβλημα. Επίσης διαθέτει file versioning για 30 ημέρες, έτσι ώστε αν σβηστεί κάτι κατά 

λάθος να μπορούμε να το επαναφέρουμε μέσα σε 1 μήνα. 

 



6 
 

 Δεν προσφέρει πολλές επιλογές backup και επιπλέον έχει κακή φήμη όσον αφορά την 

ασφάλεια. Γι αυτό είναι καλό να μη χρησιμοποιείται για αποθήκευση ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων. 

 

   

Box  

 Διαθέσιμο για Windows, Mac, iOS, Android, Blackberry 

 To box ήταν μία από τις πρώτες υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων στο σύννεφο, όταν 

δημιουργήθηκε το 2005 και προσφέρει υπηρεσίες τόσο για ιδιώτες, αλλά κυρίως για 

επιχειρήσεις, στις οποίες  είναι αρκετά δημοφιλές. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που το 

συνοδεύουν, τόσο για το desktop του χρήστη, (όποιο λειτουργικό κι αν χρησιμοποιεί, ή όποιο 

browser) και οι εφαρμογές αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δυνατότητες σάρωσης, 

διαμοιρασμού και επεξεργασίας των αρχείων. 

 

 

Google drive 

 

 Είναι και αυτή μία εφαρμογή αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων. Είναι δωρεάν. 

Λειτουργίες: αποθήκευση, επεξεργασία, αποστολή, διαμοιρασμός αρχείων, κοινοποίηση 

συνδέσμου, εκτύπωση, λήψη αρχείου, διαγραφή και μετονομασία. 

 Παρέχεται από την Google και κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 2012. Τα αρχεία που 

μοιράζονται δημόσια στο GoogleDrive μπορούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης.  

 Το GoogleDrive είναι το "σπίτι" των GoogleDocs, μιας σουίτας γραφείου με εφαρμογές 

παραγωγικότητας, που προσφέρει την συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών 

φύλλων, παρουσιάσεων και άλλων. 

 Προσφέρει 15 GB δωρεάν και πάρα πολύ χαμηλές τιμές στις συνδρομές (100 GBγια λιγότερο 

από 2 ευρώ το μήνα) καθώς και πλήρη αλληλεπίδραση με σχεδόν όλες τις εφαρμογές της 

Google. 

 Δεν προσφέρει αυξημένες δυνατότητες backup, ούτε κάποια ασφάλεια στα δεδομένα στο 

δίσκο. Δεν θα έπρεπε να είναι η πρώτη επιλογή για αποθήκευση πολύ ευαίσθητων 

προσωπικών  δεδομένων. 

 ΥποστηρίζειWindows, Mac, iOS, Android. 

 

http://box.com/
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Microsoft One Drive 

 

 Διαθέσιμο για  Windows, Mac, iOS, Windows Phone. 

 Συμφέρει, αυτή θα μπορούσε να είναι η λέξη για το SkyDrive, καθώς προσφέρει τον 

περισσότερο «χώρο» δωρεάν από κάθε άλλη υπηρεσία, αλλά και με την καλύτερη 

τιμολογιακή πολιτική, όπως θα δείτε στον συγκριτικό πίνακα παρακάτω. Το SkyDrive, πέρα 

από τις δυνατότητες αποθήκευσης διάφορων αρχείων, είναι σημαντικό ότι μας επιτρέπει να 

μοιραζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε έγγραφα του Microsoft Office σε πραγματικό χρόνο 

με μία ομάδα άλλων χρηστών, αποφεύγοντας έτσι την πολύ συχνή ανταλλαγή διαφόρων 

version ενός εγγράφου. 

 

 

PromptFile  

 

 Το PromptFile επιτρέπει αποθήκευση έως 250GB στη δωρεάν έκδοσή του και 5GB μέγεθος 

ανά αρχείο, (μεγάλο πλεονέκτημα), και δεν περιορίζει την ταχύτητα μεταφοράς, που σημαίνει 

ότι και το up και το down, είναι αυτό που επιτρέπει η σύνδεσή μας. Μας δίνει τη δυνατότητα 

να ανεβάσουμε αρχεία και απευθείας από URL. Δεν διαθέτει Client προς το παρόν και ο 

χειρισμός γίνεται από κάποιον browser. Εννοείται πως πριν ανεβάσουμε κάποιο αρχείο, θα 

πρέπει να έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό. 

 

 

 

MEGA 

 

 Το MEGA είναι μια αρκετά καλή και αξιόπιστη λύση, αφού και client διαθέτει, για όλα τα 

γνωστά λειτουργικά, και κρυπτογράφηση των δεδομένων κάνει, και στο αυτόματο backup τα 

καταφέρνει μια χαρά, το μόνο μείον είναι ότι δίνει 50 GB στη δωρεάν εκδοχή του. Υπάρχει 

βέβαια η δυνατότητα να πληρώσουμε και να πάρουμε και 4 TB. Για να ξεκινήσουμε 

το MEGA, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό.  

 Πρέπει να προσέξουμε  στη δημιουργία του passwort, γιατί λειτουργεί σαν master encryption 

key (αφού μιλάμε για κρυπτογράφηση) και αν χαθεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 

ανάκτησης των δεδομένων μας, ούτε από την ίδια την υπηρεσία. 

http://windows.microsoft.com/el-GR/skydrive
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pCloud 

 

 To pCloud είναι μια αρκετά υποσχόμενη υπηρεσία νέφους. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι ότι προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κρατώντας αντίγραφα των 

αρχείων πάντα σε 3 διαφορετικούς servers. Χρησιμοποιεί TLS/SSLκωδικοποίηση, για τη 

μεταφορά των αρχείων από τον υπολογιστή στον server και δίνει τη δυνατότητα να μπορεί 

κάποιος να ανεβάσει αρχεία στο νέφος μας με τη χρήση ενός μοναδικού link, χωρίς να είναι 

καν χρήστης του pCloud. 

 Δίνει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τους λογαριασμούς μας σε κοινωνικά δίκτυα 

όπως το Face Bookκαι το Instagram και να κάνουμε αυτόματα backupτων δεδομένων μας. 

 Έχει αρκετά ανταγωνιστικές τιμές και δωρεάν 20GB για μια ζωή, τα οποία μπορούμε να τα 

διπλασιάσουμε καλώντας φίλους ή κάνοντας link άλλους λογαριασμούς. 

 Δεν προσφέρει κωδικοποίηση στο δίσκο. Υποστηρίζει Windows, Mac, Linux, Android, iOS 

 

I Drive 

 

 

 

 Το iDrive είναι μια από τις καλύτερες και γνωστότερες υπηρεσίες backup. Προσφέρει 

encryption και στον δίσκο μας και στον server και έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε unique 

key για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας. Αυτό το  unique key το ξέρουμε μόνο εμείς και 

ούτε το ίδιο το iDrive μπορεί να δει τα αρχεία μας. Είναι σίγουρα μια από τις πιο ασφαλείς 

λύσεις για backup των αρχείων μας. 

 Βέβαια αν το ενεργοποιήσουμε δε θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε share αρχεία. 

 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος. 

 Υποστηρίζει file versioning για 30 ημέρες. 

 Προσφέρει  5 GB δωρεάν χώρο και υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν λίγα ακόμα με τα 

γνωστά Ιinvites, share, like). 

 ΥποστηρίζειWindows, Mac, Android, iOS και Linux. 
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ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

 

 

 

Το Podcast έκανε την εμφάνισή του 3 χρόνια πριν και έγινε αναγνωρίσιμο, αποδεκτό και 

αξιόπιστο σε γρήγορο χρονικό διάστημα ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Για να παίρνουμε 

όμως τα πράγματα από την αρχή ας αναλύσουμε τον όρο podcasting: ο όρος podcast 

αποτελεί συνένωση των λέξεων “iPod” και “Broadcast”. 

Ουσιαστικά είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία μοιάζει με την κλασσική ραδιοφωνική 

μετάδοση με την διαφορά ότι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν πότε και που θα 

ακούσουν το αγαπημένο τους τραγούδι. Συγκεκριμένα είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που 

επιτρέπει στον κάθε χρήστη να δημιουργεί εύκολα και γρήγορα δημοσιεύσεις ήχου στο 

διαδίκτυο με την μορφή ψηφιακών αρχείων ήχου. Οι δημοσιεύσεις αυτές αναρτούνται 

σταδιακά δημιουργώντας έτσι σιγά σιγά μια σειρά επεισοδίων που στη συνέχεια θα 

συντελέσουν το αντίστοιχο κανάλι.  

Τέλος ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το κάθε τραγούδι που αναρτάται και 

στη συνέχεια να το αναπαράγει οποιαδήποτε στιγμή από διαφορετικές συσκευές. 

 

 

MUVIZU 

 

Το Muvizu είναι μια διασκεδαστική και εύκολη στη χρήση εφαρμογή για τη δημιουργία  

animation. Μπορείς να δημιουργήσεις χαρακτήρες 3D και να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. 
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Το MuseScore είναι ένα ελεύθερο πρόγραμμα σύνθεσης και επεξεργασίας μουσικού κειμένου 

για Windows, MacOS και Linux. 

 

Μερικά χαρακτηριστικά: Οι νότες εισάγονται σε μία "εικονική παρτιτούρα", υπάρχει 

απεριόριστος αριθμός συστημάτων, μέχρι και τέσσερις φωνές ανά πεντάγραμμο, εύκολη και 

γρήγορη εισαγωγή νότων με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή μέσω MIDI, ενσωματωμένο 

sequencer και FluidSynth software synthesizer, εισαγωγή και εξαγωγή MusicXML και 

Standard MIDI αρχείων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι εφαρμογή web 2.0 εργαλείων για την online δημιουργία ενός κόμικς. 

  

Σαν ομάδα φτιάξαμε ένα κομικ που …  

… Αποτελείται από 3 σκηνές. …Περιέχει 2 διαφορετικά πρόσωπα,  

…Περιέχει τουλάχιστον 3 αντικείμενα, …Περιέχει  τους διαλόγους,  

…Περιέχει, ένα δικό μας χαρακτήρα 
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Google docs 

 Είναι μία υπηρεσία της google, που παρέχεται online: δηλαδή δεν χρειάζεται να την 

κατεβάσει και να την εγκαταστήσει κανείς  στον υπολογιστή του, αλλά την χρησιμοποιεί 

απευθείας.  

 

 Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κλπ.  

 

 Στα Google docs, μπορείς να ανεβάσεις ένα αρχείο που έχεις στον υπολογιστή σου, να το 

επεξεργαστείς όπως θα έκανες πχ στο Word, και να το σώσεις είτε online στο λογαριασμό 

σου, είτε πάλι πίσω στον υπολογιστή σου.  

 

 Αντίστοιχα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα καινούριο αρχείο.  

 

 Το πλεονέκτημα των google docs είναι ότι μπορείς να τα χρησιμοποιείς δωρεάν και μπορείς 

να έχεις αποθηκευμένα τα αρχεία σου online, άρα να έχεις πρόσβαση σε αυτά από 

οπουδήποτε (κι όχι μόνο από τον υπολογιστή σου).  

 

 Διευκολύνει τη συνεργατική γραφή και μάθηση. 

 

 Όλα αυτά απλά έχοντας έναν δωρεάν λογαριασμό στη google. 

 

 

Sch. Grafis 

Τα Συνεργατικά Έγγραφα (Sch. Grafis) είναι μια νέα υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου για την online διαχείριση εγγράφων με ασφαλή τρόπο. Τα συστήματα online 

διαχείρισης εγγράφων υποστηρίζουν τη διαχείριση, την επεξεργασία και την αποθήκευση 

ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου. Είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την 

εκπαίδευση, τόσο για τα σχολεία, όσο και για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, διότι 

υποστηρίζουν τη συνεργατικότητα και την ασφαλή διαμοίραση πληροφοριών. Ενδεικτικά: 

 Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν τις εργασίες τους σε φακέλους στο διαδίκτυο και 

να κάνουν εύκολη και γρήγορη αναζήτηση σε αυτές. 
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 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώνουν διαγράμματα εργασιών, να τις αναθέτουν 

στους μαθητές τους και κατόπιν να διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών τους μέσω 

του διαδικτύου. Μπορούν επίσης να διαμοιράζουν έγγραφα και ψηφιακό υλικό τόσο 

με τους μαθητές τους όσο και με τους συναδέλφους τους. 

 Τα σχολεία μπορούν να διαμοιράζουν έγγραφα διοικητικής φύσης και εγκυκλίους 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους. 

 Η διευκόλυνση καθημερινών εκπαιδευτικών ή διοικητικών εργασιών αλλά και η 

δημιουργία αξιόλογου ψηφιακού περιεχομένου, κατηγοριοποιημένου και εύκολου 

επεξεργάσιμου. 

 

Η υπηρεσία «Συνεργατικών Εγγράφων Sch. Grafis» παρέχει δωρεάν και με απόλυτη 

πιστοποίηση των χρηστών της, παρόμοια λειτουργικότητα με εμπορικές υπηρεσίες Dropbox, 

Google Drive, Microsoft One Drive, κλπ. Επιπλέον, μπορεί να εγκατασταθεί στον 

υπολογιστή σας και να ολοκληρώσει πιθανή συνδρομή σας στις εμπορικές αυτές υπηρεσίες, 

μέσα από ένα και μόνο σημείο. Συνοπτικά, μέσα από αυτή την υπηρεσία Συνεργατικών 

Εγγράφων (Sch. Grafis) παρέχονται στα μέλη της οι παρακάτω δυνατότητες: 

 Δημιουργία νέων εγγράφων και αρχείων. 

 Επεξεργασία υπαρχόντων εγγράφων σε πραγματικό χρόνο. 

 Κατηγοριοποίηση, οργάνωση και αποθήκευση εγγράφων και αρχείων. 

 Εισαγωγή εγγράφων και αρχείων από εξωτερικές πηγές., καθώς και εξαγωγή τους. 

 Αναζήτηση εγγράφων και αρχείων. 

 Προσθήκη πολυμέσων σε έγγραφα (π.χ. φωτογραφίες, video κλπ.). 

 Δυνατότητα καταχώρησης αρχείου μέσω ειδικής διεπαφής από οποιονδήποτε 

υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Οργάνωση και ανάθεση εργασιών με τη χρήση ημερολογίων. 

 Οργάνωση προσωπικών επαφών. 
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YouTube 

 Δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και τον Οκτώβριο ου 2006 αγοράστηκε από την 

Google. 

 Το YouTube, περιέχει, πλήθος από κλιπ ταινιών, κλιπ τηλεόρασης, βίντεο, μουσική, 

ερασιτεχνικό περιεχόμενο, video blogger, πρωτότυπα βίντεο και άλλα. 

 Όλοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο του και μάλιστα τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν το 

δικαίωμα να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό βίντεο καθώς και να δηλώσουν αν τους 

αρέσουν ή όχι και να σχολιάσουν.  

 Κάθε βίντεο από το YouTube συνοδεύεται από ένα κομμάτι  HTML που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.  

 Αρχικά τα βίντεο που ανεβάζονταν στο YouTube έπρεπε να είναι έως δέκα λεπτά και έως 

2GB. Τώρα πλέον μπορούν να ανέβουν βίντεο με περισσότερο χρόνο διάρκειας με την 

επιφύλαξης του YouTube.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

PODCAST 

Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν : 

Πότε θα το ακούσουν 

Που θα το ακούσουν 

Πως θα το ακούσουν 

Τι θα ακούσουν 

 

MUVIZU 

Μπορούμε να : 

Δημιουργήσουμε και να προσαρμόσουμε 3D χαρακτήρες 

Προσθέσουμε εικονικά φώτα ,κάμερες και ειδικά εφέ 

Συγχρονίσουμε τα χείλια για κάθε γλώσσα 

Έχουμε γρήγορη απόδοση 

 

TOONDOO 

Απλό και εύκολο πρόγραμμα 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

PODCAST 

Μειώνει τις θέσεις εργασίας στον χώρο ραδιοφωνικής παραγωγής. 

 

MUVIZU 

Οι 3D εικόνες που δημιουργούνται από αυτήν την εφαρμογή είναι επιβλαβείς – κουραστικές 

για τα μάτια. 

 

MUSESCORE 

Η καταγραφή παρτιτούρας στον υπολογιστή μπορεί να επιφέρει μουσικά λάθη. 

 

TOONDOO 

Η δημιουργία σκίτσων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μειώνει την αυθεντικότητα και δεν 

αναδεικνύει την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. 

 

 

 

 


