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Σημαντικές Πληροφορίες για την κάμερα της συσκευής
Όλες πια οι συσκευές αφής είναι εξοπλισμένες με μια κάμερα, με την οποία 

μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος 

να απαθανατίσουμε αυθόρμητα στιγμές της ζωής μας και συγχρόνως να τις 

έχουμε διαθέσιμες σχεδόν παντού, αφού αποθηκεύονται μέσα στη συσκευή 

και δε χρειάζεται να τις εκτυπώσουμε. Έτσι εξοικονομούμε χρήματα και είμαστε 

και φιλικοί προς το περιβάλλον μιας και δεν χρησιμοποιούμε χαρτί.

Η ποιότητα των φωτογραφιών εξαρτάται από τις προδιαγραφές της κάμερας. 

Έτσι, αν επιθυμούμε να βγάζουμε επαγγελματικές φωτογραφίες, καλό θα ήταν 

να το αναφέρουμε όταν αγοράζουμε τη συσκευή μας. Οι περισσότερες συ-

σκευές πάντως έχουν πολύ καλές κάμερες για ερασιτεχνική χρήση (και πολλές 

φορές και επαγγελματική).

Βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή 

ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και οι φωτογραφίες να βγαίνουν θολές ή 

κακής ποιότητας. Μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντα την άδεια των ατόμων που φω-

τογραφίζετε ή μαγνητοσκοπείτε και μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους, 

όπου απαγορεύεται νομικά!

Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρ-

μογή Άλμπουμ/Συλλογή ή στο φάκελο Εικόνες μέσα στην εφαρμογή File 

Commander (ή Τα αρχεία μου).

Κάθε συσκευή και κάθε εφαρμογή κάμερας έχει δικές της δυνατότητες. Για 

να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη συσκευή μας καλό θα ήταν να 

διαβάσουμε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή. Παρακάτω θα διαβάσετε 

για τη βασική χρήση και τις βασικές λειτουργίες. Μη μείνετε μόνο εκεί! Πειρα-

ματιστείτε!
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Gallery ή κάτι παρόμοιο.ΔΙΑΓΡΑΦΗ: "μέσα στην εφαρμογή...(τα Αρχεία μου)"ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Όλες οι συσκευές πια διαθέτουν 2 κάμερες ώστε να μπορεί κανείς να βγάζει φωτογραφίες είτε τον εαυτό του (φωτογραφία selfie) είτε άλλα πρόσωπα και τοπία. 



Η βασική χρήση της κάμερας (φωτογραφικής μηχανής)

Λήψη φωτογραφιών 

Η κάμερα έχει δική της εφαρμογή και είναι το εικονίδιο με την κάμερα. Για να 

βγάλουμε φωτογραφία ή βίντεο κάνουμε τα εξής βήματα:

1.  Πηγαίνουμε στην οθόνη εφαρμογών από τα γκρι τετραγωνάκια.

2.  Πατάμε το εικονίδιο με την Κάμερα. 

3.  Εστιάζουμε με την κάμερα. Για λήψη φωτογραφίας πατάμε μία φορά τη φω-

τογραφική μηχανή. 

 i.  Για μεγέθυνση (zoom) τοποθετούμε επί της οθόνης δύο δάχτυλα και τα 

απομακρύνουμε μεταξύ τους (αντίστοιχα τα πλησιάζουμε για σμίκρυνση).

 ii.  Για να βγάλουμε selfie (τον εαυτό μας) πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη 

μπροστινή κάμερα. Πατάμε στο εικονίδιο με την κάμερα και τα βελάκια.

4.  Για να δούμε τη φωτογραφία που τραβήξαμε πατάμε στο τετραγωνάκι/ σμί-

κρυνση της προεπισκόπησης.

5.  Για να ενεργοποιήσουμε τη χρονοκαθυστέρηση πατάμε στο εικονίδιο με τις 

τελίτσες και τη λέξη χρονοδιακόπτης. Επιλέγουμε στη συνέχεια τα δευτερό-

λεπτα της χρονοκαθυστέρησης.

6.  Στις τελίτσες μπορούμε να βρούμε κι άλλες λειτουργίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
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Εγγραφή βίντεο

1.  Πηγαίνουμε στην οθόνη εφαρμογών από τα γκρι τετραγωνάκια.

2.  Πατάμε το εικονίδιο με την Κάμερα. 

3.  Εστιάζουμε με την κάμερα.

4.  Για την εγγραφή βίντεο πατάμε μία φορά το κόκκινο κουμπάκι (ή εκεί που 

λέει βίντεο).

 i.  Για λήψη φωτογραφίας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατάμε στη 

φωτογραφική μηχανή.

 ii.  Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατάμε με το 

δάχτυλό μας στην οθόνη εκεί όπου θέλουμε να εστιάσουμε.

 iii.  Για να σταματήσουμε τη λήψη πατάμε το τετράγωνο κόκκινο κουμπάκι 

 iv.  Στην οθόνη είναι επίσης εμφανής ο χρόνος εγγραφής.

Λήψη Στιγμιότυπου οθόνης (Screenshot) 

Πολλές φορές πρέπει να «αποθηκεύσουμε» την εικόνα που βλέπουμε στην 

οθόνη μας για μετέπειτα χρήση. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους ανάλογα τη 

συσκευή που έχουμε (για σιγουριά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας):

1.  Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού On/Off και επιλογή του Λήψη 

στιγμιότυπου οθόνης.

2.  Πατώντας συγχρόνως το κουμπί On/Off και το πλήκτρο ήχου / κεντρικό 

κουμπί (όταν/αν υπάρχει).
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ: ή υπάρχει το εικονίδιο μιας βιντεοκάμερας και μετά το κόκκινο κουμπί
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Προβολή, Μεγέθυνση, Διαγραφή και Κοινή Χρήση 
φωτογραφιών ή βίντεο 
Για να προβάλλουμε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό μας ακολουθούμε τα εξής 

βήματα:

1.  Στην οθόνη εφαρμογών πατάμε Άλμπουμ (σε κάποια τάμπλετ Συλλογή, 

Εικόνες ή κάτι παρόμοιο). Εμφανίζονται όλες οι λήψεις. Αυτές μπορεί να 

είναι κατηγοριοποιημένες ανά άλμπουμ, ημερομηνία, τοποθεσία κ.λπ. Τα 

αρχεία βίντεο εμφανίζουν σε μικρογραφία προεπισκόπησης το εικονίδιο

2.  Επιλέγουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο που επιθυμούμε πατώντας επάνω του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία 

αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας! 

Είναι το λεγόμενο screenshot. Συνήθως 

πρέπει να πατήσουμε το κουμπί POWER  

συνεχόμενα και να επιλέξουμε «λήψη 

στιγμ.οθόνης» ή συγχρόνως το 

κεντρικό κουμπί  

και το POWER. 
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ΑΛΛΑΓΗ SCREENSHOT 9! ΤΣΕΚ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ!
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3.  Το στοιχείο που επιλέξαμε μεγεθύνεται.

4.  Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή του μενού και άλλες επιλογές και ρυθ-

μίσεις. Για την απόκρυψη ή προβολή τους ακουμπάμε στιγμιαία την οθόνη. 

5.  Για επιστροφή στο Άλμπουμ πατάμε στο κουμπί επιστροφής, ή στο  

βελάκι-πίσω στην οθόνη πάνω αριστερά.

6.  Αν θέλουμε να διαγράψουμε αυτό που βλέπουμε πατάμε στον κάδο απορ-

ριμμάτων και στο κουτάκι που εμφανίζεται επιβεβαιώνουμε πατώντας Δια-

γραφή.

7.  Για να κάνουμε μεγέθυνση (zoom) ακουμπάμε τα δάχτυλά μας ενωμένα 

στο σημείο που θέλουμε να μεγεθύνουμε και τα απομακρύνουμε μεταξύ 

τους σαν να θέλαμε να «ξεχειλώσουμε» την φωτογραφία. Για να την επα-

ναφέρουμε στο αρχικό της μέγεθος κάνουμε διπλό άγγιγμα σε οποιοδή-

ποτε σημείο της φωτογραφίας.

8.  Αν θέλουμε να μοιρα-

στούμε τη φωτογραφία/

βίντεο με κάποιον πα-

τάμε στο Κοινή χρήση 

 και επιλέγουμε με 

ποιόν τρόπο θέλουμε 

να το στείλουμε π.χ. με 

email, Skype κ.λπ. (βλ. 

επόμενα κεφάλαια).

56

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

User
Sticky Note
ΑΛΛΑΓΗ SCREENSHOT! ΤΣΕΚ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ!
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 9. Για πρόσθετες λειτουργίες μπορούμε να πατήσουμε το εικονίδιο του μενού με τις τελίτσες. Η εντολή Χρήση ως μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία που βλέπουμε σαν ταπετσαρία (να εμφανίζεται στο φόντο), σαν φωτογραφία επαφής (να εμφανίζεται οταν καλούμε αυτό το άτομο) κ.ά.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ εμφανίζεται η γραμμή του μενού και άλλες επιλογές και ρυθμίσεις ΜΕ ΤΟ εμφανίζονται διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις σε μορφή εικονιδίων. 
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