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Κινούμενα Σχέδια 
 Σα κινοφμενα ςχζδια είναι ταινίεσ, ςτισ οποίεσ πρωταγωνιςτοφν ηωγραφιςτζσ φιγοφρεσ αντί για 

θκοποιοί. Οι ιρωεσ τουσ είναι ςυνικωσ ηϊα ι φανταςτικά πλάςματα, με αςτεία μορφι. Μιλοφν και 

ςυμπεριφζρονται ςαν άνκρωποι. 

Θ δθμιουργία των ταινιϊν αυτϊν βαςίηεται, όπωσ ο κινθματογράφοσ, ςτο μεταίςκθμα με χριςθ τθσ 

τεχνικισ Animation. Αρχικά οι ςκθνζσ τθσ ταινίασ ηωγραφίηονται ξεχωριςτά θ κακεμία. Για να 

δθμιουργθκεί ζνα κινοφμενο ςχζδιο, τα αρχικά ςκίτςα ηωγραφίηονται ςε διάφανεσ επιφάνειεσ και 

μετά ηωγραφίηονται. Κάκε ςχζδιο διαφζρει ελάχιςτα από το προθγοφμενο. τθ ςυνζχεια τα ςχζδια 



φωτογραφίηονται με τθ ςειρά και δθμιουργείται ζνα ενιαίο φιλμ. Όταν το φιλμ προβάλλεται με 

ταχφτθτα, οι φιγοφρεσ των ςχεδίων φαίνονται ςαν να κινοφνται. 

 

Figure1 - Η πρώτη ταινία 

Σθν πρϊτθ ταινία κινουμζνων ςχεδίων γφριςε ο Αμερικανόσ .Μπλάκτον το 1907. Οι ταινίεσ του 

Γουόλτ Ντίςνεϊ ανζδειξαν αυτό το κινθματογραφικό είδοσ ςε αλθκινι τζχνθ. 



 

Figure2 - Σ.Μπλάκτον 

Σο 1937 ο Γουόλτ Ντίςνεϊ γφριςε τθ Χιονάτθ και τουσ επτά νάνουσ. Ιταν θ πρϊτθ ταινία κινουμζνων 

ςχεδίων μεγάλου μικουσ. Χρειάηονταν 24 διαφορετικά ςκίτςα για να αποδοκεί ςτθ ςκθνι κίνθςθ 

διάρκειασ ενόσ δευτερολζπτου. 

 



 

Θ WaltDisneyPictures είναι εταιρεία παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν. τθν πραγματικότθτα 

ιδρφκθκε το 1929 με τθν ονομαςία WaltDisneyProductions αλλά μετονομάςτθκε το 1983 ςε Walt-

DisneyPictures. Ιδρφκθκε από τον ΟυϊλτΝτίςνευ και μζχρι το 1937 αςχολοφνταν με τθν παραγωγι 

ταινιϊν μικροφ μικουσ. Σο 1937, φζρνει ςτθ μεγάλθ οκόνθ τθν πρϊτθ ταινία κινουμζνων ςχεδίων 

μεγάλου μικουσ, με τθν ιςτορία τθσ Χιονάτθσ και των επτά νάνων. Από εκείνθ τθν μζρα, και μζχρι 

ςιμερα ζχει δθμιουργιςει χιλιάδεσ κινοφμενα ςχζδια μικροφ και μεγάλου μικουσ, αλλά πολφ 

λιγότερεσ ζχουν προβλθκεί αυτοτελείσ ςτον κινθματογράφο, ενϊ μόνο 44 ταινίεσ χαρακτθρίςτθκαν 

ωσ κλαςικζσ (WaltDisneyClassics). Σο 1992 μάλιςτα, θ ταινία Θ Πεντάμορφθ και το Σζρασ ζγινε θ 

μοναδικι ταινία κινουμζνων ςχεδίων, (μοναδικότθτα τθν οποία διατθρεί και ςιμερα) που 

κατάφερε να προτακεί για Όςκαρ καλφτερθσ ταινίασ 

Οι ταινίεσ τθσ WaltDisneyPictures χαρακτθρίςτθκαν όλεσ κατάλλθλεσ για κάκε θλικία ςε Ελλάδα και 

Θ.Π.Α., με μοναδικι εξαίρεςθ τθν ταινία Οι Πειρατζσ τθσ Καραϊβικισ θ οποία χαρακτθρίςτθκε ωσ 

ακατάλλθλθ για ανθλίκουσ κάτω των δεκατριϊν ετϊν. 

 

  



 

Θ PixarAnimationStudios ι Pixar, είναι μια εταιρεία παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, που 

εδρεφει ςτο Ζμερβιλ (Emeryville) τθσ Καλιφόρνια των Θνωμζνων πολιτειϊν. υνιδρφκθκε από τον 

τθβΣηομπσ και μζχρι ςτιγμισ ζχει παρουςιάςει 13 παραγωγζσ με ιδιαίτερθ επιτυχία, ενϊ ςτθ φάςθ 

τθσ παραγωγισ βρίςκονται άλλεσ πζντε ταινίεσ. 

 Θ Pixar ξεκίνθςε το 1984 από τθν ομάδα των ειδικϊν εφζ του ςκθνοκζτθ Σηορτη Λοφκασ, οπότε και 

δθμιοφργθςε το πρϊτο τθσ τριςδιάςτατο κινοφμενο ςχζδιο, μια ταινία μικροφ μικουσ, με τον τίτλο 

Andre&Wally B. ςκθνοκετθμζνο από τον Σηον Λάςιτερ. Σο όνομά τθσ ωσ ανεξάρτθτθ εταιρεία, 

ωςτόςο, δεν το απζκτθςε πριν το 1986 όταν ο πολφ γνωςτόσ επιχειρθματίασ τθβΣηομπσ εξαγόραςε 

το τμιμα των ειδικϊν εφζ του Σηορτη Λοφκασ, το οποίο εκείνθ τθν περίοδο απαςχολοφςε ςαράντα 

τζςςερα άτομα. Με τθ φαινομενικά πρϊτθ τθσ τριςδιάςτατθ, επίςθσ μικροφ μικουσ ταινία LuxoJr. 

προτείνεται για το πρϊτο τθσ Όςκαρ, και ςυνεχίηει μζχρι το 1990 με τισ μικροφ μικουσ ταινίεσ 

Red'sdream, TinToy και KnickKnack. Για να εξαςφαλίηουν οι υπάλλθλοι τθσ τα προσ το ηθν μζχρι 

τότε, θ Pixar αναλάμβανε τθν δθμιουργία πολλϊν τριςδιάςτατων διαφθμίςεων μεγάλων εταιρειϊν, 

των οποίων οι παραγγελίεσ πλικαιναν όςο περνοφςε ο καιρόσ. 

Σο 1991, θ Pixar, κλείνοντασ ζνα ςυμβόλαιο με τθν WaltDisneyPictures, εξαςφαλίηει το λαμπρότερο 

μζλλον τθσ. Χάρθ ςτο ςυμβόλαιο αυτό, θ Pixar δθμιουργεί αρκετά τριςδιάςτατα ςκθνικά, που 

εντάχκθκαν ςε ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων τθσ Ντίςνεϊ, όπωσ είναι ο Αλαντίν και Θ Πεντάμορφθ και 

το Σζρασ. Παράλλθλα, δίνεται ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ θ ευκαιρία για τθν δθμιουργία τθσ πρϊτθσ 

ταινίασ μεγάλου μικουσ εξ ολοκλιρου με χριςθ υπολογιςτϊν, που γίνεται πραγματικότθτα με τθν 

ταινία ToyStory. Χάρθ ςτθν μεγάλθ τθσ επιτυχία το 1995, οπότε και προβλικθκε, αλλά και το Όςκαρ 

που τθσ εξαςφάλιςε, οι παραγωγοί τθσ εταιρείασ ξεκινοφν το 1996 τθν δθμιουργία τθσ επόμενθσ 

ταινίασ τουσ, και τθν εξαγωγι τθσ πρϊτθσ τουσ ςε Βίντεο. Μετά από 6 ακόμθ ταινίεσ, και ζςοδα που 



ξεπερνοφν τα 3 διςεκατομμφρια δολάρια θ Pixar ςχεδιάηει τθν όγδοθ ταινία τθσ με τον τίτλο Ο 

Ρατατοφθσ, που προβλικθκε ςτισ Θ.Π.Α. τον Ιοφνιο του 2007. 

Όλεσ οι ταινίεσ μεγάλου μικουσ τθσ Pixar δθμιουργοφνταν ςε άρρθκτθ ςυνεργαςία με τθν WaltDis-

neyPictures. Όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ (ςυγγραφι, ανάπτυξθ, παραγωγι κινουμζνων ςχεδίων) 

γίνονταν από τθν Pixar με τα κόςτθ να καλφπτονται κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ από τθν 

Ντίςνεϊ. Θ Ντίςνεϊ επίςθσ αναλάμβανε τθν διαφιμιςθ των ταινιϊν και τθν διανομι τουσ ςτισ 

Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. Μετά τθ δθμιουργία τθσ ταινίασ ToyStory θ Pixar ζκλειςε με τθν Ντίςνεϊ 

δεκαετζσ ςυμβόλαιο για τθν δθμιουργία πζντε ταινιϊν, από τισ οποίεσ θ Ντίςνεϊ κα κρατοφςε το 10-

15% των εςόδων κάκε ταινίασ ωσ φόρο διανομισ, και τα πνευματικά δικαιϊματα πάνω ςτουσ 

χαρακτιρεσ των ταινιϊν. 

Θ ςυμφωνία ιταν εξαιρετικά κερδοφόρα και για τισ δφο εταιρείεσ, με τισ 6 ταινίεσ να αποδίδουν 

ςτθν Pixar το ποςό των περίπου 2,5 διςεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δίνει ςτθν Pixar τθν πρωτιά 

ςτα ζςοδα ανά ταινία, ανάμεςα ςε κάκε εταιρεία κινθματογραφικισ παραγωγισ ςε ολόκλθρο τον 

κόςμο. Θ ςυνεργαςία τθσ Pixar με τθν Ντίςνεϊ, φαινόταν ότι κα ςταματοφςε το 2006 αφινοντασ τθν 

ταινία Αυτοκίνθτα (2006) ωσ τον τελευταίο ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των δφο εταιρειϊν, ωςτόςο ςτισ 

24 Ιανουαρίου 2006, θ Ντίςνεϊ ανακοινϊνει πωσ αγόραςε το 51% των μετοχϊν τθσ Pixar (ζναντι του 

προθγοφμενου 7%) με το ποςόν των 7,4 διςεκατομμυρίων δολαρίων, ςυγχωνεφοντασ ζτςι τισ δφο 

εταιρείεσ. 

 

 

  



 

 

Θ WarnerBros., (Αδελφοί Γουόρνερ) είναι εταιρεία κινθματογραφικισ παραγωγισ που εδρεφει ςτθν 

Καλιφόρνια των Θνωμζνων Πολιτειϊν και ζχει δθμιουργιςει εκατοντάδεσ κινθματογραφικζσ 

παραγωγζσ, με διάςθμουσ θκοποιοφσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Ιδρφκθκε το 1918 και ςιμερα 

απαςχολεί 84.900 υπαλλιλουσ.  

HWarnerBros. εμπεριζχει και άλλεσ εταιρείεσ του κεάματοσ όπωσ είναι οι WarnerBros. Television, 

Warner Home Video, Castle Rock Entertainment, Turner Entertainment, Dark Castle Entertainment, 

DC Comics, TriStar Pictures, Cartoon Network Studios, και τα The CW Television Network 

  



Η εξέλιξη της τεχνολογίας των καρτούν 

Πρόωρα παραδείγματα των προςπακειϊν για να ςυλλθφκεί το φαινόμενο του ςχεδίου κίνθςθσ 

μποροφν να βρεκοφν ςε παλαιολικικζσ ηωγραφιζσ των ςπθλαίων , όπου τα ηϊα απεικονίηονται 

με πολλά πόδια ςε διαδοχικζσ κζςεισ, προφανϊσ προςπακϊντασ να μεταφζρουν τθν αίςκθςθ 

τθσ κίνθςθσ. Πιλινα μπολ 5.000 χρόνων που βρζκθκαν ςτο Ιράν Shahr-i Sokhta είχαν πζντε 

εικόνεσ τθσ κατςίκασ ηωγραφιςμζνο κατά μικοσ των πλευρϊν. Αυτό ζχει αξιωκεί να είναι ζνα 

παράδειγμα τθσ πρϊιμθσ animation. Ωςτόςο, δεδομζνου ότι δεν υπιρχε εξοπλιςμόσ για να 

δείξει τισ εικόνεσ ςε κίνθςθ, όπωσ μια ςειρά από εικόνεσ που δενμπορεί να τεκεί ςε κίνθςθ μια 

πραγματικι ζννοια τθσ λζξθσ.  

 

 



Μια κινεηικι ςυςκευι είχε εφευρεκεί το 180 μ.Χ. . Θ phenakistoscope,praxinoscope, και το 

κοινό flipbook ιταν από τισ πρϊτεσ δθμοφιλείσ ςυςκευζσ ψυχαγωγίασ που εφευρζκθκαν κατά 

τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα.Αυτζσ οι ςυςκευζσ που παριγαγαν κίνθςθ με διαδοχικι ςχζδια 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογικά μζςα, αλλά θ κίνθςθ δεν είχε πραγματικά αναπτυχκεί πολφ 

περιςςότερο μζχρι τθν ζλευςθ του κινθματογράφου .  

 

Ο CINEMATOGRAPHE ιταν ζνασ προβολζασ, εκτυπωτισ, και φωτογραφικι μθχανι ςε ζνα 

μθχάνθμα που επζτρεψε κινοφμενεσ εικόνεσ που εμφανίηονται με επιτυχία ςε μια οκόνθ θ 

οποία εφευρζκθκεαπό τουσ παλαιότερουσ κινθματογραφιςτζσ τθσ ιςτορίασ, Auguste και 

LouisLumière, το 1894. Δεν μπορεί μόνο ζνα πρόςωπο να κεωρθκεί ο "δθμιουργόσ" τθσ ταινίασ 

κινουμζνων ςχεδίων, κακϊσ υπάρχουν αρκετοί άνκρωποι που εργάηονται περίπου τθν ίδια 

περίοδο ςε ζργα τα οποία κα μποροφςαν να κεωρθκοφν animation.  



 

Ο GeorgesMéliès ιταν ζνασ δθμιουργόσ ταινιϊν ειδικϊν-εφζ και γενικά κεωρείται ωσ ζνασ από 

τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που χρθςιμοποιοφςαν κινοφμενα ςχζδια. Ανακάλυψε τθν τεχνικι 

από ατφχθμα κατά τθ διακοπι τθσ κάμερασ του, προκειμζνου να αλλάξει κάτι ςτθ ςκθνι, και 

ςτθ ςυνζχεια, και ςυνζχιςε το γφριςμα τθσ ταινίασ. Αυτι θ ιδζα ζγινε αργότερα γνωςτό ωσ 

stop-motionanimation . Θ κάμερα του Μελιζσ χάλαςε, ενϊ γφριηε ζνα λεωφορείο. Όταν είχε 

φτιάξει τθν κάμερα, μιανεκροφόρα ζτυχε να περνά από το εκεί τθν ϊρα που ο Μελιζ 

ξαναγφριηε τθν ταινία. Σελικό αποτζλεςμα του ιταν ότι είχε καταφζρει να μετατρζψει ζνα 

λεωφορείο ςε μια νεκροφόρα. Ιταν απλά μία από τισ μεγάλεσ ςυνειςφζροντεσ ςτθν ανάπτυξθ 

των κινουμζνων ςχεδίων κατά τα πρϊτα χρόνια. 



 

Θ πρϊτθ επιηϊν stop-motion ταινία διαφιμιςθ ιταν μια ςφντομθ Αγγλικι από τον Arthur 

Melbourne-Cooper και ονομαηόταν Matches: An Appeal (1899). Αναπτφχκθκεγιατθν Bryant and 

May Matchsticks company , πουενζπλεκεstopmotion animation. 15J. StuartBlackton ιταν 

πικανϊσ ο πρϊτοσ Αμερικανόσ κινθματογραφιςτισ να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ του stop-

motion και hand-drawnanimation. Ειςιχκθ ςτθν παραγωγι ταινιϊν από τον Edison ,και ιταν 

πρωτοπόροσ με αυτζσ τισ ζννοιεσ ςτα γυρίςματα του 20ου αιϊνα. Πολλζσ από τισ ταινίεσ του, 

μεταξφ των οποίων το The Enchanted Drawing (1900) και Humorous Phases of Funny Faces 

(1906) ιταν εκδόςεισ ταινιϊν του "καλλιτζχνθ αςτραπι" Blackton, και. 

HumorousPhasesofFunnyFaces ςυχνά ωσ το πρϊτο αλθκινό ταινία κινουμζνων ςχεδίων, και ο 

Blackton κεωρείται ωσ ο πρϊτοσ πραγματικόσ animator . Ζνασ άλλοσ Γάλλοσ καλλιτζχνθσ, 

ÉmileCohl , άρχιςε τθν κατάρτιςθ του ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων και δθμιοφργθςε μια ταινία 

το 1908 ονομαηόμενθ Fantasmagorie .  



 

Θ ταινία αποτελείται ςε μεγάλο βακμό από ζνα ραβδόμορφο ςχιμα κίνθςθσ περίπου και 

αντιμετϊπιηε κάκε είδουσ morphing αντικείμενα, όπωσ ζνα μπουκάλι κραςί που 

μεταμορφϊνεται ςε ζνα λουλοφδι. Τπιρχαν επίςθσ τμιματα τθσ ηωντανισ δράςθσ, όπου τα 

χζρια του εμψυχωτι κα ειςζλκουν ςτθν ςκθνι. Θ ταινία δθμιουργικθκε από τθν κατάρτιςθ 

κάκε καρζ ςε χαρτί και ςτθ ςυνζχεια, τα γυρίςματα κάκε καρζ ςε αρνθτικό φιλμ , που ζδωςε 

ςτθν εικόνα τθ μορφι μαφρου πίνακα. Σο γεγονόσ αυτό κακιςτά το Fantasmagorie τθν πρϊτθ 

ταινία κινουμζνων ςχεδίων που δθμιουργικθκε από τθ χριςθ αυτοφ που είχε μακευτεί ω 

παραδοςιακό (χειρόγραφο) animation . Ο ςυγγραφζασ τθσ πρϊτθσ μαριονζτα -ταινία 

κινουμζνων ςχεδίων ( TheBeautifulLukanida (1912)) ιταν ο ρωςικισ καταγωγισ (εκνικότθτα 

Πολωνοφ ) διευκυντισ WladyslawStarewicz, γνωςτι ωσ LadislasStarevich . Μετά τισ επιτυχίεσ 

του Blackton και Cohl, πολλοί άλλοι καλλιτζχνεσ άρχιςαν να πειραματίηονται με κινοφμενα 

ςχζδια. Μια από αυτοφσ ιταν ο WinsorMcCay , ζνασ επιτυχθμζνοσ ςκιτςογράφοσ εφθμερίδασ 

που δθμιοφργθςε λεπτομερείσ κινιςεισ που απαιτοφςαν μια ομάδα καλλιτεχνϊν και ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ λεπτομζρεια. Κάκε πλαίςιο ςυντάχκθκε ςε χαρτί, τα οποία απαιτοφςαν πάντοτε 

υπόβακρο και τουσ χαρακτιρεσ να χαραχκοφν εκ νζου και να γίνουν κινοφμενα ςχζδια.  



 

Figure3JohnBrayRandolphcartoon 

Μεταξφ των πιο ξακουςτϊν ταινιϊν του McCay είναι το LittleNemo, GertietheDinosaur και 

TheSinkingoftheLusitania Θ παραγωγι των ταινιϊν μικροφ μικουσ κινουμζνων ςχεδίων, 

ςυνικωσ αναφζρεται ωσ «κινοφμενα ςχζδια», ζγινε μια βιομθχανία από μόνθ τθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1910, και ςορτσ κινοφμενων ςχεδίων παριχκθςαν για τθν προβολι 

ςε κινθματογραφικζσ αίκουςεσ . Ο πιο επιτυχθμζνοσ παραγωγόσ κινουμζνων ςχεδίων ιταν ο 

JohnBrayRandolph , ο οποίοσ, μαηί με εμψυχωτι EarlHurd , κατοχφρωςαν με δίπλωμα 

ευρεςιτεχνίασ το celanimation διαδικαςία που κυριάρχθςε ςτθ βιομθχανία animation για το 

υπόλοιπο τθσ δεκαετίασ. ElApóstol (ιςπανικά: «Ο Απόςτολοσ») ιταν 1917 Αργεντίνικθ ταινία 

κινουμζνων ςχεδίων που χρθςιμοποιεί animation διακοπισ, και θ πρϊτθ ταινία κινουμζνων 

ςτον κόςμο χαρακτθριςτικό. Δυςτυχϊσ, μια πυρκαγιά που κατζςτρεψε ςτοφντιο του 

παραγωγοφ ταινιϊν FredericoValle του οποιου αποτεφρϊνεται το μόνο γνωςτό αντίγραφο του 

Ελ Apóstol , και πλζον κεωρείται χαμζνθ ταινία .Animation υπολογιςτι ζχει γίνει δθμοφιλισ 

από το ToyStory (1995), θ πρϊτθ ταινία κινουμζνων ςχεδίων εντελϊσ γίνονται με τθ χριςθ 

αυτισ τθσ τεχνικισ.  

ιμερα, τα ςχζδια των δθμιουργϊν και τα φόντα ςαρϊνονται ι ηωγραφίηονται απευκείασ ςε 

ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα. Χρθςιμοποιοφνται διάφορα λογιςμικά προγραμμάτων για τον 

χρωματιςμό των ςχεδίων και για τθν προςομοίωςθ των κινιςεων και των εφζ ςτθν κάμερα. Σο 

τελικό κομμάτι τθσ διαδικαςίασ είναι θ εξαγωγι ςε κάποιο από τα μεταφορικά μζςα, από το 

παραδοςιακό φιλμ των 35 mm και μετά, μζςα όπωσ το ψθφιακό βίντεο. Θ εμφάνιςθ των 

παραδοςιακϊν διαφανειϊν διατθροφνται ακόμα, και θ ουςιαςτικι δουλειά των animator ζχει 

παραμείνει το ίδιο απαραίτθτθ τα τελευταία 70 χρόνια. Κάποιοι παραγωγοί animation 

χρθςιμοποιοφν τον όρο "tradigital" (παραδοςιακό-ψθφιακό) για να περιγράψουν τθν τεχνικι 

των διαφανειϊν που κάνουν εκτεταμζνθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ των Θ/Τ. 



 

τον 21 αιϊνα, θ μζκοδοσ δθμιουργιασ των κινουμενων ςχεδίων ζχει αλλάξει περιςςότερεσ 

ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων ζχουν περάςει ςτθν εποχι τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ του 3D 

Animation. Είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία αναπτφςςεται μια μακθματικι εκπροςϊπευςθ 

κάκε τριςδιάςτατθσ επιφάνειασ άψυχων ι ζμψυχων αντικειμζνων μζςω εξειδικευμζνου 

λογιςμικοφ παράγοντασ ζνα 3D μοντζλο. Σα 3D μοντζλα αντιπροςωπεφουν ζνα επίςθσ 3D 

αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ μια ςυλλογι ςθμείων & άλλων πλθροφοριϊν, ςτο τριςδιάςτατο 

χϊρο, τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με διάφορεσ γεωμετρικζσ οντότθτεσ όπωσ τρίγωνα, 

ευκφγραμμα τμιματα, καμπφλεσ, 17κλπ. Σα μοντζλα μποροφν να δθμιουργθκοφν είτε 

χειροκίνθτα είτε με αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ (proceduralmodeling) ι μζςω ςάρωςθσ 

(modelscanning). Εφαρμογζσ 3D Animation διαδραματίηουν εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο και ςε 

τομείσ όπωσ θ Αρχαιολογία, θ Αρχιτεκτονικι και θ Μθχανικι, θ Ιατρικι κακϊσ και ςε όλεσ τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ όπωσ γεωλογία, γεωγραφία, χθμεία, πυρθνικι φυςικι, αςτρονομία κλπ. 

Θ τεχνικι των 3D Animation χρθςιμοποιείται πολφ και για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ μιασ και 

ζτςι οι μακθτζσ βοθκοφνται ςτο να φανταςτοφν τα αντικείμενα και τισ ζννοιεσ κατανοϊντασ 

ζτςι πολφπλοκεσ και δυςνόθτεσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ. Επιπλζον μζςω του Animation οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να δθμιουργιςουν προςομοιϊςεισ καταςτάςεων και διαδικαςιϊν και 

να δείξουν ςτουσ μακθτζσ τα φαινόμενα που μελετοφν όπωσ ακριβϊσ αυτά ςυμβαίνουν ςε 

πραγματικό χρόνο. 

 

 


