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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ ηδέα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γελλήζεθε απφ ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ θφξκα θαη ηελ θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία, φπσο απηή εθθξάδεηαη 

θαη εκθαλίδεηαη  ζηελ ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ζε ζχκβνια θαη εηθνλίδηα φπσο νη θσδηθνί 

QR. 

Με αθνξκή ην κάζεκα «Πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζηελ ηέρλε», πνπ παξαθνινχζεζα ζην 

πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δηθαζηηθέο ηέρλεο θαη Γεκφζηνο 

Υψξνο», απνθάζηζα λα δεκηνπξγήζσ κηα εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε κεηαβάιινληαο ηελ θφξκα 

θαη ηελ δνκή ελφο θψδηθα QR. Πξνζπάζεζα λα αλαηξέςσ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηφζν ηεο 

εηθφλαο, φζν θαη ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο ηνπ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θπξία Ακαιία Φσθά, ηφζν 

γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζε, φζν θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο κνπ κε 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη φρη κφλν. Τπήξμε δε ηδηαίηεξα βνεζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή  

ζε έλα λέν πεδίν  εληειψο αλεμεξεχλεην απφ πιεπξάο κνπ θαη κε βνήζεζε λα αληηιεθζψ θαη 

λα πεξηνξηζηψ ζηα νπζηψδε. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΜΠ, θαζψο θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε απηά ηα δχν ρξφληα ησλ ζπνπδψλ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή πνπ 

κνπ παξέρεη ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα κειέηε θαη έλα εηθαζηηθφ project βαζηζκέλν ζηνπο θψδηθεο 

QR. Γηαρξνληθά, πάληα ε ηερλνινγία έδηλε ζηνπο θαιιηηέρλεο ηα λέα εξγαιεία θαη κέζα 

έθθξαζεο. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. Υάξε ζηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο 

θαιιηηέρλεο, λέεο κνξθέο ηέρλεο εμειίζζνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δηαξθψο. 

Ζ κειέηε πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζή 

ηεο δηακέζνπ ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηεο ηέρλεο. Παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηνπο θψδηθεο QR 

(θψδηθεο γξήγνξεο αληαπφθξηζεο), ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ζηνλ δεκφζην 

ρψξν θαη ζηελ ζχγρξνλε ηέρλε θαη έθθξαζε. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο κνπ, είλαη λα κειεηήζσ θαη λα εξεπλήζσ ηνπο θψδηθεο QR θαη λα ηνπο 

ελζσκαηψζσ ζηελ εηθαζηηθή δνπιεία κνπ. Απφ ηελ κειέηε απηή  πξνέθπςε κηα λέα γιππηηθή 

θφξκα, ην project: QR code apoclisi. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηέρλε, ηερλνινγία, πιεξνθνξία, θψδηθαο, θψδηθαο QR, εηθφλα, ζχκβνιν, 

θφξκα, δεκφζηνο ρψξνο, θσδηθνπνίεζε, απνθσδηθνπνίεζε. 
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Abstract 

 

The present thesis is a study and a visual project based on QR codes. Over time, technology 

always gave artists new tools and means of expression. Today, more than ever, computer 

science is closely related to the course of modern art. Thanks to scientists and artists, new 

forms of art are evolving and constantly developing. 

This thesis describes the course of information, coding and decoding it through science and 

art. Presents and analyzes QR codes, their role in everyday life, public space, and modern art 

and expression. 

The purpose of my work is to study and research QR codes and integrate them into my 

artwork. This study revealed a new sculptural form, the project: QR code apoclisi. 

 

 

Key words: art, technology, information, code, QR code, image, symbol, form, public space, 

coding, decoding.  
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Εισαγωγή 

 

Ενχκε ζε έλαλ ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ. Ζ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία θαζψο θαη ηα νπηηθά 

εξεζίζκαηα πνπ δερφκαζηε πηα, δελ αλήθνπλ κφλν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην 

ηερλεηφ. Σν νπηηθφ λεχξν ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη εμνηθεησκέλν λα δέρεηαη 

εθαηνληάδεο νπηηθά κελχκαηα θαζεκεξηλά. Ο άλζξσπνο εμειίζζεηαη, εξεπλά, δεκηνπξγεί θαη 

ζρεκαηίδεη ηνλ θφζκν ηνπ αχξην. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη εηζβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαη 

δηακνξθψλεη ην ζχγρξνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ . 

Ο εξρνκφο ησλ δηαδξαζηηθψλ θαη πνιπκεζηθψλ ηερλψλ ελίζρπζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

θαηαλφεζε ελφο έξγνπ απνηειεί κηα αληηιεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο λνεηηθήο, ρσξηθήο, 

ζσκαηηθήο θαη θπζηθήο εκπεηξίαο. Γεκηνπξγείηαη αιιαγή ηεο αληίιεςεο γηα ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία, ε νπνία ππεξβαίλεη πιένλ ην θαζαπηφ θαιιηηερληθφ πιαίζην θαη επηδηψθεη ηε 

κεηακφξθσζε ηνπ νπηηθνχ, πιηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε εμέιημε 

παξνπζηάδεη ηελ αιιαγή ηεο δεκηνπξγηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ θαιιηηέρλε ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσλία: απφ ηελ ηέρλε σο αληηθείκελν, ζηελ ηέρλε σο πεξηβάιινλ
2
. 

Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηελ πιεξνθνξία, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ θφξκα φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ θσδηθψλ QR, ζηελ ηέρλε θαη ηνλ δεκφζην 

ρψξν. 

Ζ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη πην άκεζε θαη πην εχθνιε κε ηελ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Γελ ρξεηάδεηαη θαλείο λα είλαη δεηλφο γλψζηεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα λα 

κπνξέζεη λα απνθσδηθνπνηήζεη έλαλ θψδηθα QR, απιά έρνληαο έλα smart phone ή έλα tablet 

κπνξεί ακέζσο λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ απηφ εκπεξηέρεη. Ζ γεσκεηξηθή 

δνκή θαη θφξκα ησλ θσδηθψλ QR είλαη απηή πνπ εκπεξηέρεη-εμσηεξηθεχεη έλα εζσηεξηθφ 

πεξηερφκελν, κηα πιεξνθνξία. Μηα πιεξνθνξία θσδηθνπνηεκέλε, θξπκκέλε πίζσ απφ κηα 

θφξκα. Ζ ζρέζε απηή ηεο θφξκαο θαη ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο κνπ ηξάβεμε ην 

ελδηαθέξνλ θαη ζέιεζα λα δεκηνπξγήζσ ην  εηθαζηηθφ project: QR code apoclisi. 

                                                           
2
 Πολυχρονάτου Ελζνθ, Διδακτορικι Διατριβι ,ΑΚΣ, Ζργα Σζχνθσ Μεγάλθσ Κλίμακασ ς ον Αςτικό και τ Φυςικό 

Χϊρο, 2006-2007, 
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Ζ θφξκα ησλ θσδηθψλ QR, απνηέιεζε γηα κέλα κηα πεγή  φπνπ κπνξνχζα λα δαλεηζηψ φια 

ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δεκηνπξγεκάησλ κνπ. ηα έξγα ησλ δσγξάθσλ, γιππηψλ θαη 

αξρηηεθηφλσλ, ε ππνδηαίξεζε ηνπ νπηηθνχ ζρήκαηνο είλαη ηδηαηηέξσο απαξαίηεηε θαη 

εκθαλήο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο είλαη λα κεηαδίδεη νπηηθέο δειψζεηο.  

 

Ζ δεκφζηα απνδνρή ελφο έξγνπ ζην ρψξν ζπρλά πξνυπνζέηεη ηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηεο 

θφξκαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ωζηφζν, ην ζχγρξνλν έξγν ηέρλεο πεξηέρεη θαη πνιιέο 

άιιεο εξκελείεο πέξα απφ απηή πνπ θπξίσο αληηιακβάλεηαη ην θνηλφ
3
. 

 

Ζ ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη θαη ε ηέρλε ζπκπνξεχεηαη καδί ηεο. Ζ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο 

έρεη ζέζεη λέα δεηήκαηα εηθφλαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηφζν ηνπ ζεαηή φζν θαη ηνπ θαιιηηέρλε. 

Ο άλζξσπνο πιένλ δέρεηαη πιεξνθνξίεο θαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη απφ ηνλ εηθνληθφ ρψξν, 

νη νπνίεο ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ηφπν θαη ζηνλ ίδην ρψξν. Ο θαιιηηέρλεο δηεξεπλά θαη 

απνθαιχπηεη ζηνλ ζεαηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηέρλε θαη ν δεκφζηνο ρψξνο σο ζχλνιν 

επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Ο  θαιιηηέρλεο ζρνιηάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππήξμε πξφθιεζε γηα κέλα, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

θαιιηηερληθφ επίπεδν. Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο πξνζπάζεζα λα θαηαλνήζσ ηελ ζεκαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ηεο. Απφ θαιιηηερληθήο 

πιεπξάο πξνζπάζεζα λα ζπλδέζσ ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγία κνπ κε θαηλνχξηα εξγαιεία, λα 

αλακείμσ ηα εθθξαζηηθά  κέζα κε ηελ ηερλνινγία θαη λα δεκηνπξγήζσ έλα θαηλνχξην νπηηθφ 

θψδηθα. 

 

Έηζη ινηπφλ  μεθηλψ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κνπ, αθεγνχκελε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο. 

 

ην 1
ν
 Κεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ζεκαζία ηεο, ηα δεδνκέλα, ην 

κήλπκα θαη ε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία. Παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ν αηζζεηηθφο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπλ είλαη ε ζεκαζηαθή θαη ε αηζζεηηθή. 

                                                           
3
Αυγουςτίνοσ  Ηενάκοσ , «Damien Hirst: Ικελα να νιϊςω τθ φρίκθ», Ζνκετο Σο Άλλο Βιμα, Εφθμερίδα Σο Βιμα 

τθσ Κυριακισ, 26-10-2003 
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ην 2
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνπο θψδηθεο QR, πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπο, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δνκή ηνπο. Σέινο, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζήο ηνπο. 

 

ην 3
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο νη θαιιηηέρλεο αληηκεηψπηζαλ ηελ πιεξνθνξία σο 

εηθαζηηθή απεηθφληζε θαη δεκηνπξγία. Παξνπζηάδνληαη εηθαζηηθνί θψδηθεο πνπ νη 

θαιιηηέρλεο δεκηνχξγεζαλ θαη παξνπζίαζαλ θαζ΄ φιε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ ηέρλε ηνπο κε κηα δηθή ηνπο λέα γιψζζα. Μέζα απφ 

απηή ηελ πξνζπάζεηά ησλ θαιιηηερλψλ λα παξνπζηάζνπλ θάηη θαηλνχξην κε ηελ ηέρλε ηνπο, 

είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη κηα λέα πξφθιεζε, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Αλνίρηεθαλ 

κπξνζηά ηνπο λένη δξφκνη, πνπ ηνπο ψζεζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα βγνπλ έμσ απφ ηα 

φξηα ηεο πξνυπάξρνπζαο ηέρλεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξσηνπνξηαθά ηερλνινγηθά έξγα, 

κεγάιεο θιίκαθαο πνπ αιιάδνπλ θαη δνλνχλ ηνλ δεκφζην ρψξν. 

 

χκθσλα κε ηνπο George Duby θαη Jean-Luc Daval, «ε  θνηλσλία πξέπεη λα  εκπηζηεχεηαη 

ηνλ θαιιηηέρλε επεηδή είλαη ην κφλν ηνικεξφ άηνκν πνπ βάδεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα πνηφηεηα 

πάλσ απφ θάζε άιιε αλάγθε. Δάλ δελ ελζαξξπλζεί  ε ειεχζεξε ζπλεηζθνξά ησλ θαιιηηερλψλ 

ηεο επνρήο καο θαη  εάλ δελ ζηεξηρζεί ε δηαίζζεζή ηνπο, ηφηε ην παξφλ θαη ην κέιινλ ζα 

ζηεξεζεί κηα νπζηψδε δηάζηαζε ηεο χπαξμήο καο
4
». 

 

ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη  πξνηάζεηο θαιιηηερλψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, φπνπ θνηλφο 

παξνλνκαζηήο ησλ έξγσλ ηνπο είλαη νη θψδηθεο QR. 

 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο γξαπηήο κειέηεο, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε 

ηεο εηθαζηηθήο πξφηαζεο κνπ, πνπ αθνξά ηνπο θψδηθεο QR.  Πεξηγξάθεηαη ε ηδέα, θαζψο θαη 

ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηνπ εηθαζηηθνχ project: QR code apoclisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 George Duby,Jean-Luc Daval, “ Sculpture, from Antiquite to the Present Day”, Tachen 2002 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1
o
 

 

Διζαγωγή ζηην πληποθοπία 

 

Ο φξνο επηθνηλσλία πεξηέρεη ηνλ φξν «θνηλφο», δειαδή θάηη πνπ αλήθεη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αλζξψπνπο. ηαλ επηθνηλσλνχκε, απνδεηνχκε λα 

θαζηεξψζνπκε έλαλ θνηλφ θψδηθα αιιεινθαηαλφεζεο. Σαπηφρξνλα, πξνζπαζνχκε λα 

κνηξαζηνχκε κηα ηδέα, κηα ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά, κε άιια ιφγηα κηα πιεξνθνξία
5
. 

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πνιηηηζκνχ είλαη πσο φιεο νη πιεπξέο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, απφ ηελ εθπαίδεπζε σο ηελ νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη ηνλ 

πφιεκν, αηνκηθέο θαη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία 

είλαη ηφζν πνιχηηκε θαη αλαγθαία, πνπ ζεσξείηαη  εζληθή πεγή πινχηνπ, φπσο ν 

ειεθηξηζκφο θαη ε θάζε κνξθήο ελέξγεηα, ην πεηξέιαην, ν ρξπζφο θαη ε βηνκεραλία. 

Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ, αθνχ ε πιεξνθνξία δελ κεηαδίδεηαη ρσξίο ηελ αλαγθαία 

ηερλνινγία πνπ ηελ ζπλνδεχεη θαη ηεο επηηξέπεη λα δηθηπσζεί. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα 

ηνπ επηθνηλσληαθνχ πνιηηηζκνχ είλαη πσο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο θάζε πνιίηεο έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία
6
. 

 

1.1 Σι είναι η πληποθοπία 

 

Ζ πιεξνθνξία είλαη κία δηάηαμε ζπλδπαζκνχ δηαθνξνπνηήζεσλ (ή κνλαδηθή 

δηαθνξνπνίεζε) κέζα απφ εληξνπηθφ πιεξνθνξηαθφ εχξνο (δπλεηηθέο πιεξνθνξηαθέο 

παξαιιαγέο). Ζ πιεξνθνξία δελ είλαη αλαγθαζηηθά δεδνκέλε, νχηε απαηηεί γλψζε 

ππάξρεη ρσξίο λα είλαη γλσζηή, δελ απαηηεί αλζξσπηθή ζεκαζηνινγηθή αληηζηνηρία. 

 

                                                           
5
 Ο οριςμόσ είναι βαςιςμζνοσ ςτον John Fiske, “Ειςαγωγι ςτθν επικοινωνία – Επικοινωνία και κουλτοφρα», 

Ακινα 1992. 

6 ιφθσ Φιτςανάκθσ, «Ανατρεπτικι Σεχνολογία: από τθν βιντεοεξζγερςθ ςτθν ψθφιακι δθμοκρατία», 

Εκδόςεισ Καλζντθσ. 
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Ζ δεδνκεληθή πιεξνθνξία είλαη κηα αιιεινπρία ζεκάησλ, πνπ είηε θαηαγξάθνληαη είηε 

κεηαδίδνληαη, ε νπνία κπνξεί λα εξκελεπηεί σο κήλπκα θαη κπνξεί λα επεξεάζεη έλα 

δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ην επεμεξγαζηεί. Αληίζηξνθα, εξκελεχεηαη 

σο ζηνηρείν γλψζεο, ε λνεηηθή νξγάλσζε κηαο ζπιινγήο απφ απιά πξάγκαηα πνπ 

απνθηά ζεκαζία. 

 

Ζ πιεξνθνξία ζηελ θνηλή γιψζζα είλαη γεγνλφηα θαη απφςεηο πνπ πξνζθέξνληαη θαη 

ιακβάλνληαη απφ έκβηα φληα, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

(θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ) θαη απφ πάζεο θχζεσο παξαηεξήζηκα θαηλφκελα ζην 

πεξηβάιινλ. ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, φηαλ ε πιεξνθνξία εμεηάδεηαη 

ζηαηηζηηθά, απεθδχεηαη θάζε έλλνηαο λνήκαηνο θαη απνζπλδέεηαη απφ θάζε "ζεκαζία" κε 

ηελ έλλνηα πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη
7
. 

 

1.2 Η ζημαζία ηηρ πληποθοπίαρ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο απνδίδεηαη πξαθηηθά κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο: 

Απζηεξά ηερληθά αληηιακβαλφκαζηε ηελ πιεξνθνξία σο κηα αιιεινπρία ζπκβφισλ πνπ 

απνηππψλνπλ ή κεηαδίδνπλ θάπνην κήλπκα. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεξνθνξία είλαη απηή 

πνπ επεξεάδεη κε κε ηπραίν ηξφπν ηελ εμέιημε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο. 

 

Ωο έλλνηα αθνξά, εθθξάδεη ή ζπλδέεηαη κε: 

 ηε κεηάδνζε κελπκάησλ 

 ηελ εξκελεία δεδνκέλσλ (πξαγκάησλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ή έρνπλ απνηππσζεί ρξνληθά) 

 ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θξπθήο ηαπηφηεηαο κεηαβιεηψλ κε πξαγκαηηθά κεγέζε 

(pattern theory) 

 ηελ απεηθφληζε/αλαπαξάζηαζε ζπκβνιηζκψλ 

 ηε κνξθή πνπ ιακβάλνπλ ζην λνπ ηα εξεζίζκαηα απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλά καο 

 ηελ αληίιεςε 

 ηελ απφδνζε λνήκαηνο 

                                                           
7,8

Abraham Moles, Κεωρία τθσ Πλθροφορίασ και Αιςκθτικι Αντίλθψθ, Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ, 
Ακινα 2005 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE_(%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%AD%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
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 ηε δηδαρή 

 ηελ απφθηεζε γλψζεο 

 ηνλ έιεγρν πνπ νξγαλψλεη (δηαρεηξίδεηαη, δίλεη εληνιέο, θαηεπζχλεη ή ξπζκίδεη) 

ηνλ εαπηφ ηνπ ή θάπνην άιιν ζχζηεκα 

 ην βαζκφ ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο 

(ζεσξία πιεξνθνξίαο) 

 θαη ηδηαίηεξα, ηελ νξγάλσζε, ηελ ηάμε θαη ηελ πνιππινθφηεηα
8
. 

 

1.3 Γεδομένα και πληποθοπία 

 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο νξίδεηαη ζπρλά ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

δχν έλλνηεο πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη αθξηβψο γηαηί απνθηψληαο ηα δεδνκέλα ζεκαζία 

κεηαπίπηνπλ ζε πιεξνθνξία. Σα δεδνκέλα δελ είλαη πιεξνθνξία, φηαλ δελ έρνπλ ιάβεη 

απφ ηε λφεζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, ελψ ε πιεξνθνξία είλαη δεδνκέλα κε ζεκαζία, 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ «νπζηαζηηθφ» πεξηερφκελν. Ζ κεηάβαζε απφ ηα δεδνκέλα ζηελ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα αθνξά ηελ επίιπζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ηελ 

απάληεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο θαη γεληθφηεξα παξαπέκπεη ζε θαηλνχξην 

ζηνηρείν γλψζεο γηα θάηη. Ζ Δηθφλα 1 πεξηγξάθεη ηελ δηαδξνκή απφ ηα δεδνκέλα σο ηελ 

γλψζε (ελδηάκεζα βήκαηα: ζεκαζία, νξηζηηθή (δήισζε), αιεζήο (πιεξνθνξία), γλψζε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1,  Αλγοριθμοποίηςη τησ πληροφορίασ ςφμφωνα με τον Luciano Floridi8 

                                                           
8
 Luciano Floridi, INFORMATION, A Very Short Introduction, Oxford University Press, Εκδόςεισ 

Ελευκερουδάκθσ,  2010 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1#%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
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1.4 Μήνςμα και πληποθοπία 

 

Έλα αληηθείκελν ή έλα θαηλφκελν ζεσξείηαη σο κήλπκα (σο έλα ζχλνιν ζπκβφισλ). ινη 

μέξνπκε πσο έλα κήλπκα εκπεξηέρεη πιεξνθνξίεο
9
. Γηαλέκεηαη απφ έλαλ πφιν απνζηνιέα 

ζηνλ πφιν ηνπ αληρλεπηή, κε θσδηθνπνίεζε θαη κεηέπεηηα κε απνθσδηθνπνίεζε (αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε). Ζ γεληθή ηδέα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαίλεη, θαηαξράο, φηη θάζε πφινο ηεο 

δνκήο έρεη ζεκαζία κφλν ζε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άιινπο πφινπο. Γεχηεξνλ, απηφ 

ζεκαίλεη φηη κηα ηξνπνπνίεζε ζηε ιεηηνπξγία ελφο απφ ηνπο πφινπο νδεγεί ζε θαηαζηξνθή 

θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ: ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη άιιν κήλπκα
10

. 

Εικόνα 2, Μήνυμα 

 

 

 

1.5 ημαζιακή και αιζθηηική πληποθοπία 

 

Ο αηζζεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο, δηαζέηεη δχν ηχπνπο πιεξνθνξίαο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

πνπ έλαο εμσηεξηθφο σο πξνο ην δίαπιν κεηάδνζεο παξαηεξεηήο ζπγθεληξψλεη ζε νκάδεο ηα 

δηαδνρηθά ζηνηρεία ηεο αθνινπζίαο πνπ απνηεινχζαλ ην κήλπκα γηα λα ηα εληάμεη ζε 

κεηξψα: 

                                                           
9
 άββασ Κονταράτοσ, θμειϊςεισ για τθν αντίλθψθ του χϊρου, ΑΚΣ 1989 

10
 Bruce W. Ferguson, “Thinking about Exhibitions”, Routledge, 2006 
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 πιεξνθνξία ζεκαζηαθή, κε θαζνιηθά ηζρχνπζα ινγηθή, δνκεκέλε, δηαηππψζηκε, 

κεηαθξάζηκε ζε μέλε γιψζζα, πιεξνθνξία πνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ρξεζηκεχεη  γηα λα πξνεηνηκάδεη πξάμεηο. 

 πιεξνθνξία αηζζεηηθή, πνπ είλαη κε κεηαθξάζηκε, πνπ αλαθέξεηαη φρη ζε θαζνιηθφ 

κεηξψν αιιά ζην κεηξψν ησλ θνηλψλ γηα ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε γλψζεσλ θαη 

ζεσξεηηθά δελ κεηαθξάδεηαη ζε άιιε «γιψζζα» ή ζχζηεκα ινγηθψλ ζπκβφισλ, αθνχ 

άιιε γιψζζα δελ ππάξρεη. 

 

Ζ χπαξμε εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή είλαη θηινζνθηθά απαξαίηεηε γηα λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ 

ηνπο νη δχν ηχπνη πιεξνθνξίαο. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζεκαζηαθή πιεξνθνξία είλαη εχθνιν λα κεηξεζεί θαη λα 

πξνζδηνξηζηεί αληηθεηκεληθά, νπφηε θαη ηελ γλσξίδνπκε θαιχηεξα. Ζ αηζζεηηθή πιεξνθνξία 

αληίζεηα είλαη απξνζδηφξηζηε, ηδηαίηεξε γηα θάζε δέθηε, εθφζνλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην 

δηθφ κεηξψν γλψζεσλ, ζπκβφισλ θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηξφπσλ δφκεζεο. Δίλαη ειάρηζηα 

γλσζηή θαη κεηξηέηαη δχζθνια. 

 

Έλαο πίλαθαο δηαζέηεη ζεκαζηαθή πιεπξά. Σν ζέκα, νη ζρέζεηο ηζνξξνπίαο, πξννπηηθήο, 

αλαηνκίαο ησλ παξηζηάκελσλ αληηθεηκέλσλ είλαη ζπλδέζεηο κεηαμχ «ζπκβφισλ», θαη 

ζχκβνια είλαη εδψ νη παξηζηάκελεο κνξθέο. Σν αηζζεηηθφ κήλπκα, ζηελ παξαδνζηαθή 

εηθαζηηθή αηζζεηηθή ραξαθηεξίδεηαη κε λεθειψδεηο φξνπο, φπσο πξνζσπηθφηεηα ηνπ πίλαθα, 

δεμηνηερλία, πξσηνηππία θηι. Ζ ζχγρξνλε ηέρλε φκσο αθνινχζεζε άιινπο δξφκνπο. Ζ 

πνζφηεηα πιεξνθνξίαο, ε κε πξνβιεςηκφηεηα πνπ πεξηθιείεη ην εηθαζηηθφ έξγν, απέρεη πνιχ 

απφ απηή πνπ ππήξρε πξηλ νγδφληα ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα ν ζνπξεαιηζκφο αχμεζε ηε 

ζεκαζηαθή πιεξνθνξία, ε ζρνιή ηεο κε παξαζηαηηθήο δσγξαθηθήο αχμεζε πεξηζζφηεξν ηελ 

αηζζεηηθή πιεξνθνξία θαη απφ ηελ άιιε νη δσγξάθνη ηεο νπηηθήο ηέρλεο κεηψλνπλ 

ζπζηεκαηηθά θαη ηελ ζεκαζηαθή θαη ηελ αηζζεηηθή πιεξνθνξία. 
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Εικόνα 3, Ηωγραφικό μήνυμα
11

 

 

1.6 Κωδικοποιημένη πληποθοπία 

 

Ζ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο απνηειείηαη απφ κηα δηαδηθαζία (έλαλ θψδηθα) πνπ ζπζρεηίδεη 

έλα ζχλνιν ραξαθηήξσλ φπσο νη ραξαθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε έλα αιθάβεην, κε έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχλνιν, πρ αξηζκψλ, ή ειεθηξηθψλ ζεκάησλ. θνπφο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνζήθεπζε, θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε 

κεηαθνξά ηεο κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ 

 

Ο θψδηθαο Μνξο είλαη κηα κέζνδνο γηα κεηάδνζε πιεξνθνξίαο κε παικνχο κηθξήο θαη 

κεγάιεο δηάξθεηαο ή ζεκάδηα-ηειείεο θαη παχιεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1890 ρξεζηκνπνηήζεθε 

εθηελψο ζηελ ξαδηνεπηθνηλσλία. Δπηλνήζεθε γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ κέζσ ηειεγξάθνπ 

ζηα κέζα ηνπ 1830 απφ ηνλ άκηνπει Μνξο. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο φπσο  νη ξαδηνθάξνη. 

 

                                                           
11

  Abraham Moles, Κεωρία τθσ Πλθροφορίασ και Αιςκθτικι Αντίλθψθ, Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ, 
Ακινα 2005 
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Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε ην θσδηθνπνηεκέλν ζχλνιν ραξαθηήξσλ ASCII (1963) ην νπνίν 

αθνξνχζε κφλν ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ιαηηληθψλ αιθαβήησλ. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ινηπφλ δελ 

άξρηζαλ λα θαλνχλ, θαη δηάθνξνη πξφρεηξνη ηξφπνη πνπ απνηεινχζαλ παξαιιαγέο ηνπ 

πξνηάζεθαλ γηα ηνλ επεθηείλνπλ ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο γιψζζεο. Ζ αλάγθε φκσο 

γηα ππνζηήξημε θαη ζπκβφισλ γισζζψλ φπσο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο πνπ πεξηέρνπλ 

εθαηνληάδεο ζχκβνια απαηηνχζε πιένλ κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ. Μηα ηέηνηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα έγηλε κε ην ζχλνιν 

θσδηθνπνηεκέλσλ ραξαθηήξσλ Unicode πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 100.000 ραξαθηήξεο. 

Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο αληηζηνηρεί κέζσ κηαο έλα πξνο έλα απεηθφληζεο ζε 

έλαλ κνλαδηθφ αθέξαην πνπ αλήθεη ζην δηάζηεκα απφ ην 0 κέρξη ην 10ffff δεθαεμαδηθφ 

ζχζηεκα, δειαδή ιίγν πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην αξηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε λα θσδηθνπνηήζνπκε δπλεηηθά αληίζηνηρνπο ζην πιήζνο ραξαθηήξεο. 

 

Με βαζηθά ρξψκαηα ηα θφθθηλν, πξάζηλν θαη κπιέ (RGB), θσδηθνπνηεί φια ηα ρξψκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε κία νζφλε (ζπλήζσο ππνινγηζηή). Κάζε ρξψκα κπνξεί λα 

παξαζηαζεί κε κία ηξηάδα αξηζκψλ θαη ηηκέο απφ 0 έσο 255 (8 bit). Οπζηαζηηθά ηα ρξψκαηα 

δεκηνπξγνχληαη κε ππέξζεζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πξνζζεηηθφ. 

 

Σν barcode (ή γξακκσηφο θψδηθαο) είλαη κηα νπηηθή απεηθφληζε πιεξνθνξηψλ, πνπ 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αληζφπαρσλ παξάιιεισλ γξακκψλ θαη αλάινγσλ αξηζκψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, φπσο ηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο, ηελ ηηκή, ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Σν barcode “δηαβάδεηαη” απφ νπηηθνχο 

ζαξσηέο (scanners), θαη απνθσδηθνπνηείηαη απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ βνεζψληαο ηελ 

γξήγνξε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

  

Ο θψδηθαο QR (Quick Response) απνηειεί κηα δηζδηάζηαηε απεηθφληζε θσδηθνπνηεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζθαλαξηζηνχλ κέρξη θαη απφ έλα απιφ θηλεηφ ηειέθσλν κε 

θάκεξα. Πεξηέρεη πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ απφ ηα barcodes θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ κπνξεί λα 

θηινμελήζεη κέρξη θαη 4.296 ραξαθηήξεο γξακκάησλ ή 7.089 ραξαθηήξεο αξηζκψλ
12

. 

                                                           
12

 Κατςιμάρδοσ Δθμοςκζνθσ, Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία , «Μελζτθ και υλοποίθςθ ενόσ ψθφιακοφ 
ςυςτιματοσ για QR κϊδικεσ», Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Σμιμα Φυςικισ, 2017 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Διζαγωγή ζηοςρ κώδικερ QR 

2.1 Ποιοί είναι οι κώδικερ QR 
13

 

Ο θψδηθαο QR είλαη έλαο γξακκσηφο θψδηθαο (barcode) δχν δηαζηάζεσλ, ηνλ νπνίν 

δεκηνχξγεζε ε Ηαπσληθή εηαηξεία Denso-Wave ην 1994. Σν φλνκα QR πξνέξρεηαη απφ ηα 

αξρηθά ησλ ιέμεσλ Quick Response (Γξήγνξε Αληαπφθξηζε), γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπ είραλ 

σο ζθνπφ ηα δεδνκέλα πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζε έλαλ θψδηθα QR λα 

απνθσδηθνπνηνχληαη ηαρχηαηα. Ο θψδηθαο QR είλαη ην πην δηαδεδνκέλν είδνο γξακκσηνχ 

θψδηθα δχν δηαζηάζεσλ. Ο θψδηθαο QR, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλαο γξακκσηφο θψδηθαο κίαο δηάζηαζεο. Δίλαη πην 

βειηησκέλνο θαη έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Απηφ είλαη ην 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο θάλεη πην ηδηαίηεξνπο, ε απμεκέλε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο.  

Έλαο θψδηθαο QR είλαη νπζηαζηηθά κία εηηθέηα κε ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο απφ θάπνηα 

κεραληθή/ειεθηξνληθή ζπζθεπή (ζπλήζσο έμππλα ηειέθσλα), ε νπνία πεξηέρεη 

θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε βάζε ην πξφηππν (ISO/IEC 18004).  

Έλαο θψδηθαο QR απνηειείηαη απφ ζθνηεηλά θαη θσηεηλά ζηνηρεία δηαηεηαγκέλα ζε έλα 

ηεηξαγσληθφ πιέγκα κε ιεπθφ ππφβαζξν, ην νπνίν κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ θάπνηα ζπζθεπή 

φπσο κία θάκεξα ελφο έμππλνπ ηειεθψλνπ, θαη κεηά απφ ςεθηαθή επεμεξγαζία θάλνληαο 

ρξήζε ηεο ζεσξίαο δηφξζσζεο ζθαικάησλ Reed-Solomon, λα εμαρζεί θαη λα αλαθηεζεί ε 

πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εηθφλα.  

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ (modules) νη θψδηθεο QR ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 

εθδφζεηο, απφ ηελ κηθξφηεξε έθδνζε 1 ε νπνία είλαη ζηελ νπζία έλαο πίλαθαο 21x21 

ζηνηρείσλ έσο ηελ έθδνζε 40 ε νπνία είλαη έλαο πίλαθαο 177x177 ζηνηρείσλ. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο εθηφο ησλ QR Codes ππάξρνπλ θαη ηα Micro QR Codes.  

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
13

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_QR 
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                                             Εικόνα  4 (κϊδικασ QR με το όνομά μου, Πζννυ) 

 

2.2 Πωρ λειηοςπγούν οι κώδικερ QR 

 

θεθηείηε ηνλ θψδηθα QR σο γιψζζα. Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ απηή ηε 

γιψζζα, αιιά νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη νη ζαξσηέο κπνξνχλ. 

Αθξηβψο φπσο ε ειιεληθή  γιψζζα γηα παξάδεηγκα έρεη θαλφλεο γηα ην πψο  ζρεκαηίδεηαη κηα 

πξφηαζε, έηζη θαη νη θψδηθεο QR απνηεινχληαη  απφ ζηνηρεία (modules). 

Οη παξαθάησ Eηθφλεο 5 θαη 6, απεηθνλίδνπλ ηε βαζηθή δνκή ελφο θψδηθα QR θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ
14

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 https://scanova.io/blog/blog/2015/02/19/how-qr-codes-work/ 

https://scanova.io/blog/blog/2015/04/01/qr-code-scanner-iphone-android/?utm_source=gg_pr_how-qr-codes-work_bod&utm_medium=blog&utm_campaign=content
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Εικόνα 5 και 6 (Βαςική δομή και ςτοιχεία του κϊδικα QR) 

Ο θψδηθαο QR είλαη έλαο ηεηξαγσληθφο πίλαθαο, πνπ απαξηίδεηαη απφ άζπξα θαη καχξα 

ηεηξάγσλα θειηά, ηα νπνία νλνκάδνληαη modules. Κάζε θψδηθαο QR απνηειείηαη απφ δχν 

θχξηεο πεξηνρέο, ηελ πεξηνρή πνπ θσδηθνπνηεί ηα δεδνκέλα (Data Area) θαη ηηο πεξηνρέο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ππάξρεη κηα νπδέηεξε πεξηνρή (Quiet Zone) 

πνπ είλαη εμσηεξηθά ηνπ θψδηθα QR. Σα πξφηππα ιεηηνπξγίαο πνπ δηαζέηεη είλαη ην πξφηππν 

εληνπηζκνχ ζέζεο (Finder Pattern), ην πξφηππν επζπγξάκκηζεο (Alignment Pattern), θαη ην 

πξφηππν ρξνληζκνχ (Timing Pattern). Ο ξφινο ησλ πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο είλαη λα βνεζνχλ 

ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα QR. 

2.3 Οι ενόηηηερ δεδομένων (modules) ηων κωδικών QR 

Μηα ελφηεηα (module)  είλαη ε ζεκειηψδεο κνλάδα ελφο θψδηθα QR. Πξφθεηηαη γηα ηα 

αζπξφκαπξα κπινθ πνπ απνηεινχλ ηα δεδνκέλα πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζε έλαλ θψδηθα QR. 

 Οη ελφηεηεο απνζεθεχνπλ δεδνκέλα θαη ζπλζέηνπλ ηηο ζεηξέο θαη ηηο ζηήιεο ηνπ θψδηθα QR 

(πνπ νλνκάδεηαη Matrix Γεδνκέλσλ). Ζ ηνπνζέηεζε ησλ bits δεδνκέλσλ αξρίδεη απφ ηελ 

θάησ δεμηά γσλία ηεο κήηξαο. Μεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ ζε κηα πιαηθφξκα δηπινχ 

ζηνηρείνπ θαη αιιάδεη θαηεχζπλζε φηαλ θηάλεη ζηελ θνξπθή. 
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                                            Εικόνα 7 (Φορά ανάγνωςησ δεδομζνων ςε κϊδικα QR) 

Ο αξηζκφο ησλ ζεηξψλ θαη ησλ ζηειψλ ησλ ελνηήησλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ έθδνζεο.  

Ο αξηζκφο έθδνζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 θαη 40. 

Έλαο θψδηθαο QR έρεη ίζν αξηζκφ ζεηξψλ θαη ζηειψλ ησλ ελνηήησλ (ηεηξάγσλν ζρήκα). 

Ωζηφζν, νη θσδηθνί QR δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αξηζκφ γξακκψλ (ή ζηειψλ). Ο αξηζκφο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ έθδνζεο ηνπ θψδηθα QR. Γηα παξάδεηγκα: 

 Ζ έθδνζε 1 έρεη 21 ζεηξέο θαη 21 ζηήιεο ελνηήησλ. 

 Ζ έθδνζε 2 έρεη 25 ζεηξέο θαη 25 ζηήιεο θαη νχησ θαζεμήο. 

Εικόνα 8 (Εκδόςεισ κϊδικα QR) 

 

ζν πςειφηεξε είλαη ε έθδνζε ηεο έθδνζεο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεηξψλ 

θαη ησλ ζηειψλ. Έηζη, πςειφηεξε είλαη ε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο. 
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2.4 Κωδικοποίηζη δεδομένων ζε κώδικα QR 

Δίλαη δπλαηή ε θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε έλα θψδηθα QR ζε ηέζζεξηο ηξφπνπο: 

αξηζκεηηθφ, αιθαξηζκεηηθφ, δπαδηθφ θαη Kanji. Ζ ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ έθδνζεο θαη ηε ιεηηνπξγία θσδηθνπνίεζεο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9 (Κωδικοποίηςη δεδομζνων ςε ζνα κϊδικα QR) 

Ο ζαξσηήο αλαγλσξίδεη ηνπο θψδηθεο QR κέζσ κνηίβσλ αλαδήηεζεο. ε αληίζεζε κε ηνπο 

γξακκσηνχο θψδηθεο, ν θψδηθαο QR έρεη κνηίβα Finder (πνπ νλνκάδνληαη επίζεο Markers 

Position ή Eyes). Απηά θαηαιακβάλνπλ ηξεηο γσλίεο ηνπ θψδηθα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζαξσηέο λα βξνπλ ηηο άθξεο ηνπ θψδηθα QR. Σν πξφηππν εληνπηζκνχ (finder 

pattern) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ θψδηθα QR. Ζ ζέζε, ε γσληά θαη ην 

κέγεζνο ηνπ θψδηθα QR ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηξηψλ πξνηχπσλ εληνπηζκνχ, πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ αξηζηεξά-πάλσ γσλία, ζηελ αξηζηεξά-θάησ γσλία θαη ζηε δεμηά-

πάλσ γσλία ηνπ θψδηθα. Σα πξφηππα εληνπηζκνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εχθνια απφ φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο .Σα κνηίβα ηνπ Finder θαη ηα δεδνκέλα δηαθξίλνληαη απφ έλαλ δηαρσξηζηή. 

Ο δηαρσξηζηήο βνεζά ηνλ ζαξσηή λα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ κνηίβσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Έλαο θψδηθαο QR ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί κηα Ήζπρε Εψλε (Quiet area) γχξσ απφ 

ην φξην ηνπ. Βνεζάεη ηνλ ζαξσηή λα εληνπίζεη ηα κνηίβα ηνπ Finder. Ζ νπδέηεξε πεξηνρή 

(Quiet area) βξίζθεηαη εμσηεξηθά ηνπ θψδηθα ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε αλάγλσζε ηνπ θψδηθα QR. Ζ πεξηνρή θαηαιακβάλεη ην κέγεζνο 

ηεζζάξσλ θειηψλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θψδηθα. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θψδηθα QR θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δείθηεο επζπγξάκκηζεο. Απηφ 

θαζηζηά δπλαηή ηε ζάξσζε ελφο θψδηθα QR ζε νπνηαδήπνηε γσλία. Σν πξφηππν 

επζπγξάκκηζεο (alignment pattern) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ παξακνξθσκέλσλ 
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θσδηθψλ QR. Σν πξφηππν απηφ δε ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ θψδηθα QR. 

Σν πξφηππν επζπγξάκκηζεο απνηειείηαη απφ 5x5 καχξα θειηά, 3x3 άζπξα θειηά θαη έλα 

καχξν θειί ζην θέληξν (Δηθφλα 10). Ζ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ πξφηππνπ αλαγλσξίδεηαη γηα λα 

δηνξζσζεί ε παξακφξθσζε ζηνλ θψδηθα QR. 

 

 

 

 

Εικόνα 10 (Πρότυπο ευθυγράμμιςησ ςε ζνα κϊδικα QR) 

2.5 Αποκωδικοποίηζη δεδομένων ζε κώδικα QR 

Γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θψδηθα QR απαηηνχληαη επίζεο νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

1. επίπεδν δηφξζσζεο ζθαικάησλ  

2. πξφηππν κάζθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Δπίπεδν δηφξζσζεο ζθαικάησλ 

Οη θψδηθεο QR έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επαλαθέξνπλ ηα αξρηθά δεδνκέλα ζε πεξίπησζε πνπ 

ν θψδηθαο έρεη θαηαζηξαθεί ή ιεξσζεί αθφκε κέρξη θαη 30%. Ζ δηφξζσζε ζθαικάησλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θψδηθα "Reed Solomon" ζηα αξρηθά δεδνκέλα. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα δηφξζσζεο ζθαικάησλ:   

 L: πεξίπνπ 7% 

 Μ: πεξίπνπ 15% 

 Q: πεξίπνπ 25% 

 Ζ: πεξίπνπ 30% 

                   Εικόνα 11 (Επίπεδα διόρθωςησ ςφαλμάτων ςε ζνα κϊδικα QR) 
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Σα CD θαη ηα DVD ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο απηφλ ηνλ αιγφξηζκν γηα λα παξακείλνπλ 

αλαγλψζηκνη παξά ηηο γξαηζνπληέο, ηε θζνξά θιπ. Ζ πξνζζήθε ηεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ 

απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ (κπινθ δεδνκέλσλ) ζε έλαλ θψδηθα QR. Έρεηε 

παξαηεξήζεη φηη κεξηθνί θψδηθεο QR έρνπλ εηθφλεο σο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Απηφ 

είλαη δπλαηφ επεηδή νη ζρεδηαζηέο πξνζζέηνπλ ηελ εηθφλα σο ζθάικα. 

                             

Εικόνα 12 (Εικόνα ωσ μζροσ του ςχεδιαςμοφ ςε ζνα κϊδικα QR) 

Πξφηππα κάζθαο (Masking Process)  

Σν Masking Process (Δηθφλα 13,14) είλαη κία ηερληθή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε 

αλάγλσζε ηνπ θψδηθα QR. Ζ ηερληθή απηή ηνπνζεηεί ηα καχξα θαη ηα άζπξα θειηά κε 

νκνηφκνξθν ηξφπν θαη εκπνδίδεη ηελ παξάγσγε δηπιφηππσλ πξνηχπσλ. Δπίζεο εκπνδίδεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο αλαινγίαο 1:1:3:1:1 ζηελ πεξηνρή δεδνκέλσλ, θαζψο ε αλαινγία απηή πξέπεη 

λα ππάξρεη κφλν ζην πξφηππν εληνπηζκνχ ζέζεο, δηαθνξεηηθά ζα δεκηνπξγνχζε αζάθεηεο ζην 

ζχζηεκα αλάγλσζεο. 

 

Εικόνα 13 (Masking Process) 
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Ζ κάζθα αλαζηξέθεη ηα ρξψκαηα ησλ κνλάδσλ. Οη ζθνηεηλέο ελφηεηεο κεηαηξέπνληαη ζε 

ιεπθέο θαη ιεπθέο ζε ζθνηεηλέο. 

 Εικόνα 14 (Masking Process) 

 

 

Ζ κάζθα δεδνκέλσλ είλαη έλαο ηξφπνο επηινγήο ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ξχζκηζεο ησλ 

ελνηήησλ. Απηφ θαζηζηά εχθνιν γηα ηνπο ζαξσηέο λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηνλ θψδηθα QR. 

Τπάξρνπλ νθηψ ηχπνη κάζθαο .  

 

Εικόνα 15 (Οι οκτϊ τφποι μαςκϊν) 

  

http://www.thonky.com/qr-code-tutorial/data-masking
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Κεθάλαιο 3ο  

Πληποθοπία και κωδικοποίηζη ζηην εικαζηική δημιοςπγία 

 

«Σα ζχκβνια είλαη απαξαίηεηα, γηαηί καο επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλήζνπκε εηο βάζνο κε ηνπο 

αλζξψπνπο…» 

                                                                                 Louis Bourgeois 

 

3.1 Ιζηοπική αναζκόπηζη 

Σν αλζξψπηλν είδνο κέζα απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δηαγξάθνληαο ηελ εμειηθηηθή ηνπ 

πνξεία, αλέπηπμε ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη 

δηαηχπσζεο
15

. Ζ ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αθήγεζε. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, είλαη φηη δεη κε ηηο ηδέεο κέζα ζην κπαιφ ηνπ. Οη ηδέεο παίξλνπλ ηελ 

κνξθή κειινληηθψλ ζρεδίσλ, νλείξσλ, αλακλήζεσλ, ζθέςεσλ, γλψζεσλ, πεπνηζήζεσλ
16

.  

Ο άλζξσπνο απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο 

απνθσδηθνπνηήζεη δεκηνπξγψληαο έξγα ηέρλεο. Οη πξψηεο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγεί ν 

άλζξσπνο θαη νη πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη, είλαη ε ηέρλε ησλ ζπειαίσλ. Σα έξγα 

πνπ δσγξαθίδεη ν άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο αξρή ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο φπνπ ν άλζξσπνο έρνληαο βξεη θαηαθχγην, δεκηνπξγεί  ηηο πξψηεο 

εηθφλεο. Σα  δείγκαηα δσγξαθηθήο ησλ ζπειαίσλ, αλαδεηθλχνπλ ηηο πξψηκεο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν. Δίλαη ηα πξψηα κελχκαηα θαη ε 

πξψηε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο θαη θαηαγξαθήο γεγνλφησλ. Μέζα απφ ηελ απνηχπσζή ηνπο, 

δηαθξίλνληαη ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ζπκβνιηζκνχ, θσδηθνπνίεζεο θαη 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Δδψ θαη δεθαεηίεο αξραηνιφγνη κειεηνχλ ηηο 

βξαρνγξαθίεο ζηα επξσπατθά ζπήιαηα, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 

θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο ησλ παγεηψλσλ.  

                                                           
15

 Tarkovsky Andrey, “Sculpting in time”, Reflections on the Cinema, University of Texas Press, Austin, 1987 
16

 Δρ. τζλλα Μουηακιϊτου, «Θ ςθμειολογία τθσ εικόνασ ςτθν Σζχνθ και τθν Εκπαίδευςθ», Πρακτικά Διεκνοφσ 
εμιναρίου του Ελλθνικοφ  Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου, 2013 
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Πξφθεηηαη γηα ηελ απεηθφληζε θπξίσο δψσλ, φπσο άινγα, βίζσλεο αιιά θαη δηάθνξα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Λίγνη φκσο αξραηνιφγνη είλαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζρήκαηα 

απηά, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη αδπλαηψληαο λα ηα εξκελεχζνπλ ηα ζεσξνχλ απιψο 

δηαθνζκεηηθά. Απηφ δελ ηζρχεη γηα φινπο. Ζ παιαηνληνιφγνο Genevieve von Petzinger, 

πξαγκαηνπνίεζε κηα λέα κειέηε ησλ ζρεκάησλ απηψλ. Ζ von Petzinger, παππνχο  ηεο νπνίαο 

ήηαλ έλαο απφ απηνχο πνπ «έζπαδαλ» ηνπο θσδηθνχο ησλ Ναδί ζην Bletchley Park θαηά ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν άξρηζε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξηλ απφ πεξίπνπ κηα δεθαεηία, 

μεθηλψληαο απφ ζπήιαηα κε βξαρνγξαθίεο ζηε Γαιιία κε ζθνπφ ηελ εχξεζε γεσκεηξηθψλ 

ζπκβφισλ. ηε ζπλέρεηα ηα θαηαρψξεζε αλά ηχπν ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη αλαδήηεζε 

κνηίβα. Απηφ πνπ βξήθε ηελ εμέπιεμε. 

Ζ ίδηα ζεσξνχζε πσο νη θαιιηηέρλεο ηεο Δπνρήο ησλ Παγεηψλσλ άξρηδαλ κε ιίγα είδε 

ζπκβφισλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζέζεηαλ πεξηζζφηεξα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζε κηα 

ηάζε πξνο ηε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα ε νπνία παξαηεξήζεθε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εξγαιείσλ. Ωζηφζν, απηφ δελ ζπλέβε ζηε Γαιιία. Γηαπίζησζε πσο νη Δπξσπαίνη ηεο Δπνρήο 

ησλ Παγεηψλσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα «ζεη» 32 ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ γεσκεηξηθψλ 

ζπκβφισλ κέζα ζε κηα πεξίνδν 30.000 εηψλ, ππνδεηθλχνληαο φηη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

ζθνπνχο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. Ζ Καλαδή επηζηήκνλαο δηαπίζησζε πσο πεξίπνπ ηα ¾ ησλ 

ηχπσλ ζπκβφισλ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά κία πεξίνδν πνπ δηήξθεζε 40.000 κέρξη 28.000 

ρξφληα πξηλ. Δπέθηεηλε ηελ κειέηε ηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε, κειεηψληαο αλαθνξέο απφ 367 

ρψξνπο κε βξαρνγξαθίεο, απφ ηελ Ηζπαλία σο ηα Οπξάιηα. Σα ζχκβνια απηά είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά, θαζψο απνηεινχζαλ έλαλ ηξφπν απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο (φπσο ράξηεο, 

δηεγήζεηο, αλαθνξέο ζε ηειεηέο θ.α.)
17

. 

Ζ ηζηνξία ηνπ ζπκβνιηζκνχ
18

 έρεη δείμεη φηη εθηφο απφ ηα γεσκεηξηθά ζχκβνια (ηξίγσλν, 

ηεηξάγσλν, θχθινο, ζπείξα, ρηαζηί, ζηαπξφο) ν άλζξσπνο ζε θαζεηί κπνξεί λα αληηιεθζεί κηα 

ζπκβνιηθή ζεκαζία: ζηα θπζηθά αληηθείκελα φπσο νη πέηξεο, ηα μχια, ην ρψκα, ζε απηά πνπ 

ν ίδηνο έρεη δεκηνπξγήζεη, φπσο ην ζπίηη, ην θαξάβη ή ζηα έκςπρα φληα φπσο ηα δψα, ηα 

πηελά, ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
19

. Πνιιέο θνξέο ε επηινγή ησλ ζπκβφισλ ζε έλαλ θαζνξηζκέλν 

ρψξν, αξθνχζε γηα λα ην θαηαζηήζεη ηεξφ θαη λα ην εκπνηίζεη κε θάπνην ζπκβνιηζκφ
20

. 

                                                           
17

 Άρκρο: https://www.nationalgeographic.org/explorers-festival/2016/emerging-explorers/genevieve-von-
petzinger/ 
18

 Pierre Brunel, Companion to Literary Myths, Heroes and Arhetypes,Routledge, 1995 
19

 φμφωνα με τον Carl Jung, ολόκλθρο το ςφμπαν είναι ζνα ςφμβολο εν δυνάμει. 
20

 Carl Gustav Jung, « Ο Άνκρωποσ και τα ςφμβολά του», Εκδόςεισ Αρςενίδθσ, Ακινα 1964 
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Έλα ηέηνην  παξάδεηγκα  θαη είλαη νη ζαξθνθάγνη ησλ Φαξαψ θαη ηα Φαγηνχκ, φπνπ ν 

άλζξσπνο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ εηθφλα ηνπ λεθξνχ, σο κηα δηαξθήο ππελζχκηζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπο θαη ην πέξαζκά ηνπο απφ ηε δσή ζην ζάλαην. Παξάιιεια, καο παξέρνληαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο πθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ νξηνζεηνχλ θαη 

αλαδεηθλχνπλ ην επξχηεξν ζθεπηηθφ πξνζέγγηζεο ζε επίπεδν αζηηθνπνίεζεο δεηεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε έλλνηεο, φπσο νη ζρέζε κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. 

ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο ζπλαληνχκε επίζεο ηνλ αλαπαξαζηαηηθφ ηξφπν θαηαγξαθήο θαη 

κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ ινγνγξακκάησλ. Απηφ καο δείρλεη ηελ 

κεγάιε θαη νπζηαζηηθή επίδξαζε πνπ αζθνχζε ε εηθφλα ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ελφο θαηά 

πνιχ πην απινπνηεκέλνπ θψδηθα, πνπ κέζα απφ κηα ιεηηνπξγηθή δφκεζε ζα εμππεξεηνχζε 

απηή ηελ αλάγθε. 

Αλαθεξφκαζηε ζηα ηεξνγιπθηθά, έλα πξψηκν ζχζηεκα γξαθήο πνπ ζπλδπάδεη ινγνγξαθηθά 

θαη αιθαβεηηθά ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζε ζξεζθεπηηθά θείκελα γηα απηφ θαη ε 

νλνκαζία ηνπο «ηεξέο γιπθέο» ηεξά αλάγιπθα, θαη ηα ζπλαληνχκε ζηελ Αίγππην, ηελ 

Μηλσηθή Κξήηε θαη ζε άιινπο αλαπηπγκέλνπο ιανχο. ηελ ηεξνγιπθηθή, ηα ινγνγξάκκαηα 

είλαη εηθφλεο πνπ πεξηέρνπλ κηα νιφθιεξε έλλνηα ή θαη θάπνηεο άιιεο θνξέο κπνξνχλ λα 

πξνζδψζνπλ θαη κηα θσλεηηθή αμία ζηελ εηθφλα. Κάπνηα απφ απηά δελ έρνπλ αθφκα 

απνθξππηνγξαθεζεί, φπσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Μηλσηθήο 

Κξήηεο, ν Γίζθνο ηεο Φαηζηνχ, απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα κπζηήξην ν ζθνπφο θαηαζθεπήο 

ηνπ θαη ην λφεκα ησλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζε απηφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16 (Ο Δίςκοσ τησ Φαιςτοφ) 

χκθσλα κε ηνλ R.Arnheim, νη πξσηφγνλεο εηθφλεο δελ πεγάδνπλ νχηε απφ αθεξεκέλε 

πεξηέξγεηα ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ θφζκνπ νχηε επί ηε βάζεη ηεο «δεκηνπξγηθήο» 
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δηάζεζεο θαη κφλν. Γελ θηηάρλνληαη γηα λα παξάγνπλ επράξηζηεο ςεπδαηζζήζεηο. Ζ 

πξσηφγνλε ηέρλε είλαη έλα φξγαλν πξαθηηθφ πνπ ππνβνεζά ηηο ζεκαληηθέο ελαζρνιήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο δίλεη ζψκα ζε ππεξάλζξσπεο δπλάκεηο, έηζη πνπ λα κπνξεί θαλείο λα ηηο 

πξνζεηαηξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα εγρεηξήκαηα. Αληηθαζηζηά πξαγκαηηθά αληηθείκελα, δψα, ή 

αλζξψπνπο, θη έηζη αλαιακβάλεη αλη΄ απηψλ ηνπο ξφινπο ηνπο ηνπ λα πξνζθέξνπλ φισλ ησλ 

εηδψλ ηηο ππεξεζίεο. Καηαγξάθεη θαη κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο
21

. 

 

3.2 Η αποκωδικοποίηζη ηηρ εικόναρ 

Ζ εηθφλα, ζχκθσλα κε ηνλ Roland Barthes, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ ιφγν, 

ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα. Πξψηνλ, σο αγθχξσζε
22

. Γειαδή, ν ιφγνο ζπγθξαηεί θαη 

παξαθπιάεη ηελ εηθφλα, ψζηε ν αλαγλψζηεο/ζεαηήο λα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θαιιηηέρλεο θαηεπζχλεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κήλπκα γηα ην έξγν ηνπ δηακέζνπ ηνπ ιφγνπ. Με ζηφρν, λα πεξάζεη έλα 

πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηλφκελν, απνξξίπηνληαο, έηζη, ηαπηφρξνλα ηα νπνηαδήπνηε 

πνιιαπιά ζεκαηλφκελα, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ, αλ ην έξγν δελ ζπλνδεπφηαλ απφ 

ηνλ ιφγν.  

Γεχηεξνλ, σο αλακεηάδνζε. πγθεθξηκέλα, ν ιφγνο ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά, αιιά θαη απηφλνκα. Έρνπκε, δειαδή κηα ζρέζε αιιεινζπκπιήξσζεο.  

Σξίηνλ, έρνπκε ηελ αθχξσζε ηνπ κελχκαηνο, δειαδή ν ιφγνο θαηαξγεί ηελ εηθφλα. 

Γηα ηνλ Ronald Barthes, ε γιψζζα ιεηηνπξγεί σο κέζν κε ζρεηηθά ξεηέο,  θαζνξηζκέλεο 

έλλνηεο ζηηο νπνίεο νη αληηιήςεηο ησλ εηθφλσλ κπνξεί ζε γεληθέο γξακκέο λα 

αληηπαξαβάιινληαη. Οη εηθφλεο δελ «ιέλε» ηίπνηα είλαη ζησπειέο,  δελ θάλνπλ πξνηάζεηο γηα 

ηνλ θφζκν  θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ εθηηκεζεί απφ ηνπο κνληεξληζηέο πνηεηέο σο ηξφπνο 

λνήκαηνο ή θαηαλφεζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί δηαινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Απφ ηελ άιιε, νη 

εηθφλεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηα θείκελα ηεο θπζηθήο γιψζζαο, ππάξρνπλ θνηλνί ηφπνη  

θαη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαδεηήζεη παξαιιειηζκνχο κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ. πσο ηα 

                                                           
21

 Rudolf Arnheim, «Σζχνθ και οπτικι αντίλθψθ», Εκδόςεισ Κεμζλιο, 2005 
22

 Barthes Ronald, «Εικόνα –Μουςικι –Κείμενο», Πλζκρον, Ακινα, 1988 
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θείκελα, νη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα  δηαηεηαγκέλα ζε κηα 

επηθάλεηα
23

. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Peirce, ππάξρνπλ ηξία κνληέια ζεκεηαθήο αλάιπζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ εηθφλα. Αξρηθά, εληνπίδνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο σο εηθφλα ή νκνίσκα 

(icon). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηθφλα βαζίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα ηεο κε ην αληηθείκελν 

αλαθνξάο ηεο. Σεο ηάμεο απηήο, είλαη ε δσγξαθηθή θαη γεληθφηεξα ην ζρέδην. ηελ ζπλέρεηα, 

ζπλαληάκε ην ζχκβνιν. ε απηή ηελ θιάζε, πξνεγείηαη ν ζπκβαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο, κε 

παξάδεηγκα ηελ γξαθή, δηαθξίλνληαο έηζη ηελ εηθφλα σο ζχκβνιν. Ωζηφζν, είλαη αλαγθαίν 

λα εηπσζεί φηη, ζηελ εηθφλα είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ θαη νη ηξεηο ηδηφηεηεο καδί 

(εηθφλα, ζχκβνιν, δείθηεο). Ζ εηθφλα είλαη θαη νκνίσκα, θαη ζχκβνιν, αιιά θαη δείθηεο 

καδί
24

. 

Σέινο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί, κηα αθφκε ζεσξία ηνπ Ronald Barthes, πεξί ζπλδήισζεο 

θαη θαηαδήισζεο ηεο εηθφλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηθφλα απνηειεί ην “ηέιεηνλ αλάινγνλ‟‟. 

Απφ ηελ κηα πιεπξά, είλαη εθείλε πνπ δεκηνπξγεί, έλα αλαινγηθφ κήλπκα κε ην αληηθείκελν 

αλαθνξάο ηεο, θαη άξα δελ ρξεηάδεηαη θψδηθα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη εθείλε ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί, έλα επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθφ κήλπκα, ην νπνίν ρξεηάδεηαη θψδηθα. πλάγεηαη 

έηζη ην ζπκπέξαζκα φηη ζην επίπεδν ηεο θαηαδήισζεο, βξίζθεηαη ε αλαινγηθή εηθφλα ε 

νπνία δελ ρξήδεη θψδηθα, δηφηη ζα ιέγακε φηη έρνπκε ην ζεκαίλνλ=αληηθείκελν αλαθνξάο, 

απηφ θαζαπηφ. ηελ θαηαδήισζε, σζηφζν, έρνπκε θαη ζεκαηλφκελν ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο. Αληίζεηα, ζην επίπεδν ηεο ζπλδήισζεο, έρνπκε ηελ εηθφλα πνπ 

ρξήδεη άκεζα θσδηθνπνίεζεο (θψδηθα) εμαηηίαο ηνπ φηη εηθφλα θαη αληηθείκελν αλαθνξάο, 

θέξνπλ έλα ζεκαηλφκελν (=κήλπκα). Ζ ζπλδήισζε, επηπιένλ θέξεη ην ζεκαίλνλ πνπ είλαη 

φιε ε θαηαδήισζε (ζεκαίλνλ + ζεκαηλφκελν) θαη παξαπέκπεη ζηε ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο, θαη 

ην ζεκαηλφκελν πνπ είλαη ε ηδενινγία ηεο. Ζ ξεηνξηθή ηεο εηθφλαο, θαηαδεηθλχεη ηελ 

ζπλχπαξμε δχν κελπκάησλ. Σνπ αλαινγηθνχ κελχκαηνο θαη ηνπ κελχκαηνο κε θψδηθα. 

Αλαθνξηθά, κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, ην κήλπκα κε θψδηθα αλαθέξεηαη ζε 

πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ ε εηθφλα θέξεη. Αμίεο κηαο επνρήο, αιιά θαη ν αγψλαο ην πλεχκα ηνπ 

αλαινγηθνχ κελχκαηνο, δειαδή, ηελ πξαγκαηηθή αηζζεηηθή απεηθφληζε πνπ βιέπνπκε εθείλε 

ηελ ζηηγκή. Με ιίγα ιφγηα, απηφ πνπ ζέιεη λα καο δείμεη πξαγκαηηθά ε εηθφλα ηελ δεδνκέλε 

ζηηγκή (αλαινγία) θαη ηα φζα ζέιεη λα καο θαηαδειψζεη, δειαδή, ηα κελχκαηα πνπ πεξλάεη 

                                                           
22

Barthes Ronald, «Εικόνα –Μουςικι –Κείμενο», Πλζκρον, Ακινα, 1988 
24

 Writings on semiotic, “Peirce on signs”, Edited by James Hoopes, 1998 
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απφ πίζσ θαη γίλνληαη θαλεξά κφλν αλ απνθσδηθνπνηήζνπκε (θψδηθαο) ηα πνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδφκελα ηεο εηθφλαο. Πάληα ε εηθφλα κε κήλπκα (θαηαδήισζε), αλαπηχζζεηαη πάλσ 

ζηελ αλαινγηθή (ζπλδήισζε) εηθφλα. 

 

3.3 Δικαζηικοί κώδικερ   

 

Ζ ηζηνξία ηεο ηέρλεο καο απνδεηθλχεη πσο νη θαιιηηέρλεο είραλ ηελ αλάγθε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πξνζσπηθνχο θψδηθεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ ηέρλε 

ηνπο. Αλαπηχρζεθε κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηελ αιγνξηζκηθή 

ινγηθή πνιχ πξηλ εκθαληζηνχλ νη ππνινγηζηέο. Σνλ 20
ν
 αηψλα πνιινί θαιιηηέρλεο 

ελζσκαηψλνπλ ζηα έξγα ηνπο κηα αιγνξηζκηθή ινγηθή ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Ζ ρξσκαηηθή ζεσξία ηνπ Wassily Kandinsky είλαη κία απφ απηέο. Γεκηνχξγεζε 

έλαλ λέν θψδηθα γηα ηελ ρξήζε ηεο θφξκαο θαη ηνπ ρξψκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνπζηθή. 

Έλα κηθξφ παξάδεηγκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Kandinsky  είλαη φηη ην βαζχ κπιε ζχκηδε ηνλ ήρν ηνπ 

θνληξακπάζνπ. Σν θίηξηλν, σο ρξψκα ηεο γεο εθπέκπεη έληαζε θαη επηζπκία. Σν καχξν είλαη 

έλα «ήζπρν» ρξψκα, δελ ζπκίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ εξεκία θαη γαιήλε ηνπ κπιε, αιιά 

κηα λεθξηθή ζηγή, είλαη αλακθηζβήηεηα ην ρξψκα ηνπ ζξήλνπ θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

δσήο
25

.Ο Kandinsky πξνζπάζεζε λα νξίζεη ην ρξψκα κε επηζηεκνληθνχο φξνπο 

δεκηνπξγψληαο έλαλ δηθφ ηνπ θψδηθα θαη θαηάθεξε λα πξνζδψζεη κηα δηθή ηνπ πξνζσπηθή 

ρξνηά πνπ καο απαζρνιεί θαη ηε κειεηάκε έσο θαη ζήκεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Εικόνα 17 (Wassily  Kandinsky, “Διαγϊνιοσ γραμμή”, 1923) 

                                                           
25

 Kandinsky Wassily, «Για το Πνευματικό ςτθν Σζχνθ», Εκδόςεισ Νεφζλθ, 1981 
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Ο Οιιαλδφο δσγξάθνο Piet Mondrian, πξνζπάζεζε λα απνδψζεη ηελ θχζε κέζα απφ έλα 

ζπζηεκαηηθφ δίθηπν νξζψλ γσληψλ θαη πιέγκαηνο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ήηαλ 

πνιχ πην επίπεδε θαη ιηγφηεξν αζαθήο απφ εθείλε ησλ ηεηξηκκέλσλ ηξηψλ (ή ηεζζάξσλ) 

δηαζηάζεσλ ηνπ θπβηζκνχ. Άιια παξαδείγκαηα είλαη νη γεσκεηξηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ 

Maurits Cornelis Eshcer, ηα πξφηππα κνξθνθιαζκαηηθψλ γεσκεηξηψλ (fractals) ζε πίλαθεο 

ηνπ Jackson Pollock, ην «πιαζηηθφ αιθάβεην» ηνπ Victor Vassarely, ην νπνίν αλαθέξεηαη σο 

ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Σέρλεο, ε ζεηξά ησλ έξγσλ 1200 drawings ηνπ Sol Le Witt. 

 

 

               

 

 

 

 

 

   

      Εικόνα 18 (Piet  Mondrian, «φνθεςη με κόκκινο, κίτρινο, μπλε  και μαφρο», 1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα 19 (Sol Le Witt, Wall drawing#414, Center Pompidou Metz, 1984) 
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Δίλαη φκσο γεγνλφο, φηη ε ηζρχο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζα 

δψζεη ζηνπο θαιιηηέρλεο ηελ δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζηνχλ κε αθφκα πην ζχλζεηεο δνκέο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ είλαη εθηθηφ λα αλαπαξαρζνχλ νπηηθά ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζηή (π.ρ. κνξθνθιαζκαηηθέο γεσκεηξίεο). 

 

3.4 Σέσνη και επιζηημονική έπεςνα 

 

Μια ιζηοπική αναδπομή ωρ ηοςρ κώδικερ QR 

Σνλ 20
o
 αηψλα νη θαιιηηέρλεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κεηθηά κέζα γηα ηελ δεκηνπξγία 

έξγσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηέιαβαλ ην θσο, ηνλ ήρν, ηελ δξάζε θαη ηελ θίλεζε. Ηδξχζεθαλ 

πνιιέο πεηξακαηηθέο νκάδεο, φπσο ε νκάδα Zero (1957-1960, Dusseldorf, Germany) κε ηνπο 

Otto Piene, Heinz Mack, G. Uecker θαη ηελ νκάδα G.R.A.V  (Groupe de Reserche d΄ Art 

Visuel, 1961-68, Paris). O Otto Piene ηεο Οκάδαο Zero, αλέθεξε ζπλνςίδνληαο ηελ αληίιεςή 

ηνπ γηα ηνλ ρψξν, ην θσο θαη ηελ θίλεζε φηη: «θαληάδνκαη έλαλ ηεξάζηην εκηζθαηξηθφ ρψξν, 

ζηνπο ηνίρνπο ηνπ νπνίνπ, πξνβάιιεηαη ην θσο ζε αδηάθνπεο κεηακνξθψζεηο θαη ηνπο ζεαηέο 

λα πεγαηλνέξρνληαη φπνηε ζέινπλ
26

» 

Ζ ηέρλε αξρίδεη λα αλακεηγλχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ επηζηήκε. ην C.A.V.S  

(Center for Advanced Visual Studies) ζην ΜΗΣ ηελ δεθαεηία ηνπ 60, επεμεξγάζηεθαλ έξγα 

βαζηδφκελνη ζηε ζπλεξγαζία θαιιηηερλψλ, κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ, δεκηνπξγψληαο λέα 

πεδία έξεπλαο θαη δξάζεο. Γηακφξθσζαλ κε ηελ εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη ηελ 

παξαγσγή θαη κεηάδνζε θαιιηηερληθψλ έξγσλ έλαλ άιιν ρψξν έξεπλαο επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο. 

                                                           
26

 Άλκθσ Χαραλαμπίδθσ, «Θ Σζχνθ του 20
ου

 αιϊνα», Εκδόςεισ Λανόσ, 2000 
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   Εικόνα 20 (Otto Piene, Lichtraum, Deutche Bank, KunstHlle, 2014) 

 

Πνιινί θαιιηηέρλεο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη κεηά ρξεζηκνπνίεζαλ ζηα έξγα ηνπο σο 

βαζηθφ πξσηαγσληζηή ην θσο (light artists). Απφ ηνπο πξψηνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

ελζσκάησζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ην θσο ζηα έξγα ηνπο ήηαλ ν Fontana, Martial Rayesse, ε 

Υξχζα, ν Steven Antonakos θαη ν Dan Flavin. 

Ζ Υξχζα εκπλεπζκέλε απφ ηηο θσηεηλέο δηαθεκίζεηο ζηα δεκφζηα θηίξηα ηεο Νέαο Τφξθεο, 

δεκηνχξγεζε θνπηηά θαη γξάκκαηα απφ ζσιήλεο λένλ. Ο Dan Flavin ρξεζηκνπνίεζε ην θσο 

ζε εζσηεξηθφ ρψξν κε ζηφρν ηελ αληίδξαζε ηνπ ζεαηή φηαλ εηζέξρεηαη ζηα πνιχρξσκα ή 

κνλφρξσκα πεξηβάιινληα. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „70 θαη κεηά ν θσηηζκφο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηφζν ζηελ 

γιππηηθή φζν θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη σο 

έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν ζηε δνκή ηνπ έξγνπ. ε πνιιέο κεγάιεο πφιεηο ζε φινλ ηνλ θφζκν 

πιένλ, ν θσηηζκφο ησλ κλεκείσλ, ησλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ αζηηθνχ 

ηνπίνπ, δελ απνηειεί κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, αιιά κηα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

Ο Ηάλεο Ξελάθεο, θηιφζνθνο, αξρηηέθηνλαο, κνπζηθφο θαη εηθαζηηθφο, ρξεζηκνπνίεζε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηνλ θσηηζκφ ζε κεγάια δεκφζηα ζεάκαηα. 
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ην έξγν ηνπ «Πνιχηνπα», ζην Παξίζη (1967), ηνπνζέηεζε θαηά κήθνο ηνπ θηηξίνπ 

ρξσκαηηζηά θαη ιεπθά θψηα δεκηνπξγψληαο θσληθέο κνξθέο ζηνλ ηξηζδηάζηαην 

αξρηηεθηνληθφ ρψξν. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή κπνξνχζε λα ειέγμεη θαη λα ζπγρξνλίζεη ηα 

κνπζηθά θαη νπηηθά κέξε ηνπ έξγνπ κε απνηέιεζκα θάζε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζέακα λα είλαη 

κηα πξαγκαηηθή εηζβνιή κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν δηάξθεηαο 6΄ ιεπηψλ. 

ήκεξα, ε ρξήζε ησλ ιέηδεξ, ηνπ θσηφο θαη ηεο λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ δεκηνπξγία 

θαιιηηερληθψλ έξγσλ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε. Ζ ηέρλε έρεη αξρίζεη λα δαλείδεηαη ηα κέζα ηεο 

δηαθήκηζεο γηα λα παξνπζηαζζεί ή λα επηβιεζεί σο εηθφλα. Κακβάο ησλ θαιιηηερλψλ 

απνηεινχλ νη φςεηο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη γεληθά ησλ αζηηθψλ ρψξσλ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21 (Ιάνισ Ξενάκησ, «Πολφτοπα», εγκατάςταςη ςτο Γαλλικό περίπτερο τησ Διεθνοφσ Ζκθεςησ, Παρίςι 

1967) 
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Εικόνα 22 (Rebecca Horn, “Mother of pearl Spirits”, 2002, Νάπολι, Piazza del Plebiscito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Εικόνα 23 (Krzysztof Wodiczko, «Hirshhorn Museum Washington», DC, 1988) 

 

Οη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηέρλε ηνπ βίληεν (video art) κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε 

θάπνηνπ κελχκαηνο ή πιεξνθνξίαο. Σα έξγα ηνπο ήηαλ βηληενζθφπεζε κηαο δξάζεο ή 

ζπκπεξηθνξάο, κηα ειεθηξνληθή επεμεξγαζία κηαο εηθφλαο, εγθαηαζηάζεηο βίληεν κε βίληεν-

γιππηά θαη πνηθίια άιια αληηθείκελα. Πξσηνπφξνη θαιιηηέρλεο ηεο video art  ήηαλ ν Nam 

June Paik θαη ν Wolf Vostell. O Nam June Paik πξνρψξεζε ηελ βίληεν ηέρλε έλα βήκα 

παξαπέξα ρξεζηκνπνηψληαο πνιπζχλζεηεο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο ζηηο πξνζφςεηο ή ζην 

εζσηεξηθφ θηηξίσλ. Σν 1963 θαηαζθεχαζε ην πξψην ζπλζεζάηδεξ εηθφλσλ θαη επηρείξεζε λα 
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παξακνξθψζεη ηηο εηθφλεο
27

. Ο Paik θαηά ηνλ Vasulka
28

, έιεγε: «Θα καο δνζεί ε επθαηξία λα 

δηακνξθψζνπκε ηελ νζφλε ηειεφξαζεο ζε θακβά ν νπνίνο ζα καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε 

κε ηφζε αθξίβεηα φζε δηέζεηε ν Leonardo da Vinci, ηφζν ειεχζεξα φζν θαη ν Picasso, ηφζν 

πνιχρξσκα φζν θαη ν Renoir, ηφζν βαζηά φζν θαη ν Mondrian, ηφζν βίαηα  φζν θαη ν Pollock 

θαη ηφζν ιπξηθά φζν ν Jasper Johns
29

». 

ε πνιιά δεκφζηα θηίξηα πξνβάιινληαη έξγα κέζσ “Projection Mapping”, αιιάδνληαο 

εληειψο ηνλ δεκφζην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν ζέαζήο ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζφςεηο 

δεκφζησλ θηηξίσλ θαη κλεκείσλ ελεξγνπνηψληαο ην θνηλφ απέλαληη ζε απηή ηελ λέα κνξθή 

ηέρλεο κέζσ ησλ video πνπ πξνβάινπλ φπσο έξγα ζαλ απηά ηνπ πνισλνχ θαιιηηέρλε 

Krzrysztof Wodiczko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24 (Ηάφοσ Ξαγοράρησ, Moving Bell Towers”, installation, Dispari & Dispari Project, Reggio Emilia, 

2012, photo by Dario Lasagni) 

 

                                                           
27

 Ελζνθ Πολυχρονάτου, Διδακτορικι Διατριβι ΑΚΣ,  Ζργα Σζχνθσ Μεγάλθσ Κλίμακασ ςτον Αςτικό και Φυςικό 
Χϊρο, Ακινα 2006-2007 
28

 Woody Vasulka, καλλιτζχνθσ που αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθν υπόςταςθ τθσ εικόνασ του βίντεο και τθν 
πειραματικι επεξεργαςία του. 
29

 Μάνκοσ αντοριναίοσ, ταυροφλα Ηϊθ, Νεφζλθ Δθμθτριάδθ, Σαξιάρχθσ Διαμαντόπουλοσ, Γιάννθσ 
Μπαρδάκοσ, «Από τισ ςφνκετεσ τζχνεσ ςτα υπερμζςα και τουσ νζουσ εικονικοφσ – δυνθτικοφσ χϊρουσ», Σόμοσ 
Ά, ΕΑΒ, 2015 
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Ο Εάθνο Ξαγνξάξεο μεθίλεζε λα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ πεξηβάιινληα κε ηελ ζχλζεζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ, απφ ην 1989 θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζην Center of Advanced Visual Studies, ηνπ M.I.T. “Δγθαηαζηάζεηο – 

Πεξηβάιινληα” πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε νινγξαθηθψλ πιαθψλ, αθηίλσλ Laiser, 

θσηεηλψλ πξνβνιψλ θαη δσγξαθηζκέλσλ επηθαλεηψλ
30

. ην έξγν ηνπ “Moving Bell Towers”, 

ρξεζηκνπνηεί θίλεζε, ήρν θαη θσο, κεηαηνπίδνληαο θαη κεηαβάιινληαο εληειψο ηνλ ρψξν. 

Οη θαιιηηέρλεο κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ ζηελ ηέρλε, ελεξγνπνίεζαλ ζηαδηαθά ηελ 

φξαζε θαη ηελ αθνή ησλ ζεαηψλ (interactive art). χκθσλα κε ηελ Marcella Lista
31

νη 

δηαδξαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ έξγνπ ηέρλεο, φηαλ νη θαιιηηέρλεο ζα θαηέρνπλ ηα εξγαιεία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηα νπνία πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηνχλ κε έλα ηξφπν αξθεηά πξσηφιεην θαη 

κεραληθφ
32

. 

Ο θαιιηηέρλεο θαιείηαη λα έρεη γλψζεηο αξρηηεθηνληθήο, ζθελνζεζίαο, ηερλνινγηθή παηδεία, 

κνπζηθή παηδεία γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα λέα «πνιπζεακαηηθά» έξγα. Πξσηαγσληζηήο ησλ 

έξγσλ απηψλ ππήξμε ν ππνινγηζηήο, πνπ ζεσξήζεθε ζπληζηψζα ηνπ ηερλνινγηθνχ πλεχκαηνο 

ηεο λέαο επνρήο. Οη πξψηνη δεκηνπξγνί έξγσλ φκσο ππήξμαλ νη επηζηήκνλεο. Οη θαιιηηέρλεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο πξφηεηλαλ λα ζεσξείηαη θαιιηηερληθή πξάμε ν ςεθηαθφο ρεηξηζκφο ησλ 

εηθφλσλ (Computer Art). Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηάδνζε ησλ ππνινγηζηψλ, άιιαμε ηελ δνκή 

φιεο ηεο ηέρλεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ έξγσλ. Σα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα 

(πιεξνθνξηθή, δηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία) έρνπλ αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ .Οη 

λέεο ηερλνινγίεο δελ κεηαζρεκαηίδνπλ κφλν ηελ χιε, αιιά θαη ηα άπια (πιεξνθνξίεο), δελ 

απνηεινχληαη κφλν απφ ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, αιιά θαη απφ κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 

παξαηήξεζεο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ ελέξγεηα αιιά θαη γλψζε, δελ απνηεινχλ ζπλέρεηα ή 

ζπκπιήξσκα ή εγθαηάζηαζε ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αιιά θαη έκπξαθηε 

πιηθή απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη ηνπ λνπ
33

. Μέζσ ηεο 

αδηάθνπεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηάδξαζε ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ, πξνθχπηεη κηα 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ηέρλεο: ν ρψξνο σο 

                                                           
30

 ARTI,Θ ΣΕΧΝΘ ΘΜΕΡΑ-ART TODAY,τεφχοσ –volume 31, 1996 
31

 Marcella Lista, επιμελιτρια, ςυγγραφζασ, ιςτορικόσ τζχνθσ. 
32

 Βανζςςα Κεοδωροποφλου, άρκρο:Ιχοσ και Σζχνθ ςτον 20
ο
 αιϊνα 

http://www.kathimerini.gr/197019/article/politismos/arxeio-politismoy/hxos-kai-texnh-ston-20o-aiwna 
33

 Δθμοςκζνθσ Αγραφιϊτθσ, Κακθγθτισ Οργανικισ Χθμικισ Σεχνολογίασ ςτο Εκνικό Μετςόβειο Πολυτεχνείο 
Νζεσ Σεχνολογίεσ, «Σζχνθ των διαμζςων»(INTERMEDIA ART),1ο Ελλθνικό Φεςτιβάλ Σζχνθσ και Σεχνολογίασ 
1998 
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πιεξνθνξία. Σν εηθαζηηθφ ηνπίν αιιάδεη, ε δπλακηθή ηνπ Γηθηχνπ ηνπνζεηεί ηελ ηέρλε έμσ 

απφ ηα κνπζεία. Γελληέηαη κηα λέα κνξθή ηέρλεο ε “Net Art”, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν ζαλ έλα αθφκε «εθζεζηαθφ ρψξν», αιιά δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

ζπκκεηάζρεη ζην έξγν θαη λα ην δηακνξθψλεη.  

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αιιάδεη ζηελ ηέρλε, είλαη ε δνκή ηεο θαιιηηερληθήο 

εξγαζίαο: πξφθεηηαη γηα ηε δηάζπαζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο επηδεμηφηεηαο ηνπ θαιιηηέρλε απφ 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπ δηεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ
34

. 

Ζ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζέζεη λέα δεηήκαηα εηθφλαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηφζν ηνπ 

θαιιηηέρλε, φζν θαη ηνπ ζεαηή. Ζ ηερλνινγία, γηα ηνπο J.Cage θαη B.Fuller, είλαη ε 

κεγαιεηψδεηο απξφζσπε δχλακε πνπ θαζνξίδεη ηελ χπαξμε θαη ην κέιινλ ηνπ αλζξψπνπ
35

. 

Πνιινί θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο θαη ζχκβνια ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ γεληθφηεξα σο εθθξαζηηθέο δνκέο ησλ έξγσλ ηνπο. Ζ εηθαζηηθή θφξκα δελ 

κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηελ ηερλνινγία. Ζ ρξήζε ηνπ θψδηθα, αξρηθά ησλ bar codes θαη 

κεηέπεηηα ησλ QR επεξέαζε σο θφξκα θαη δνκή πνιινχο θαιιηηέρλεο. Σνπο έδσζε 

εξεζίζκαηα θαη ηελ επθαηξία λα «θξχςνπλ» κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο κέζα ζε απηά ηα 

έξγα. Οη θψδηθεο QR απνηεινχλ έλα δεκφζην ζχκβνιν επηθνηλσλίαο θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηνη απφ ηελ εηθαζηηθή, δεκφζηα έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. 

ηo Άκζηεξληακ ην 2009 δεκηνπξγήζεθε ην Qr Cloud Project: micro secrets in public spaces, 

φπνπ πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσξηλή εηθαζηηθή εγθαηάζηαζε. Σν project απηφ απνηειείηαη απφ 

επηά έξγα  ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία ησλ θσδηθψλ QR θαη 

«εκπεξηέρνπλ» πνηήκαηα θαη ηζηνξίεο  απφ γλσζηνχο νιιαλδνχο θαιιηηέρλεο, πνηεηέο θαη 

επηζηήκνλεο. 

Σα θείκελά ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε δπν δηαζηάζεσλ θσδηθνχο QR νη νπνίνη ηππψζεθαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε επηά παξάζπξα ελφο θηηξίνπ πνπ επξφθεηην λα θαηεδαθηζηεί, θαιψληαο 

ηνπο πεξαζηηθνχο λα ηνπο απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ην κήλπκά ηνπο
36

. 

 

 

                                                           
34

 Μάνκοσ αντοριναίοσ, ταυροφλα Ηϊθ, Νεφζλθ Δθμθτριάδθ, Σαξιάρχθσ Διαμαντόπουλοσ, Γιάννθσ 
Μπαρδάκοσ, «Από τισ ςφνκετεσ τζχνεσ ςτα υπερμζςα και τουσ νζουσ εικονικοφσ – δυνθτικοφσ χϊρουσ», Σόμοσ 
Ά, ΕΑΒ, 2015 
35

 Ειρινθ Φλϊρου, «Θ Μεταπολεμικι Σζχνθ ,1945-1990, Μεταμοντερνιςμόσ:1980», ΑΚΣ 2000-2001 
36

 https://popupcity.net/the-qr-cloud-project-micro-secrets-in-public-space/ 
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Εικόνα 25 (QR code Project in Amsterdam, 7 μεγάλοι κωδικοί QR ςε δημόςιο χϊρο. Σο κοινό μπορεί να 

«διαβάςει» ζνα μήνυμα από γνωςτοφσ ολλανδοφσ διανοοφμενουσ ςχετικά με την τζχνη.) 

 

To 2011 ην Μνπζείν Καιψλ Σερλψλ ηεο Βηξηδίληα  (VMFA) θαη ε Martin Agency 

ζπλεξγάδνληαη θαη πξνβάινπλ ζην θνηλφ 176 έξγα απφ ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή ηνπ Picasso, 

«Picasso: Αξηζηνπξγήκαηα απφ ην Δζληθφ Μνπζείν Picasso, Παξίζη». Ζ έθζεζε απηή είρε 

έλαλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα, θαζψο έξγα ηνπ Picasso ζα πξνβαιιφηαλ κέζσ θσδηθψλ QR θαη 

κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ηελ Νέα Τφξθε, ζηελ γσλία ησλ νδψλ Grand θαη Wooster, έλα 

πνξηξέην θψδηθα QR ηνπ Pablo Picasso είρε δσγξαθηζηεί ζηελ πιεπξά ελφο θηηξίνπ
37

. 

ηε Φηιαδέιθεηα, έλα θαηάζηεκα θαη κηα απνζήθε θηινμέλεζαλ ηελ έθζεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Οη επηζθέπηεο κε ηελ ρξήζε smart 

phones ή tablet κπνξνχζαλ λα ζθαλάξνπλ ηνπο QR θψδηθεο πνπ έβιεπαλ θαη ακέζσο ζα 

εκθαληδφηαλ κπξνζηά ηνπο ηα έξγα ηνπ δηάζεκνπ δεκηνπξγνχ.  

ην Ρίηκνλη, 33 θαηαζηήκαηα Starbucks ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ VMFA γηα λα πξνσζήζνπλ 

ηελ έθζεζε. Κάζε θαηάζηεκα ζα εκθάληδε ζηελ βηηξίλα ηνπ ηνλ θψδηθα QR ηνπ Picasso θαη 

κφιηο ν πειάηεο ζθάλαξε, έξγα ηέρλεο ζα εκθαληζηνχλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ Starbucks κε 

παξφκνην ηξφπν κε ηελ εηθνληθή έθζεζε ηεο Φηιαδέιθεηα
38. 

 

 

                                                           
37

   https://www.vmfa.museum/pressroom/news/social-media-campaign-brings-picassos-art-to-
life/#8z2k5keOLl6Q0ihf.99 
 
38

 http://creativity-online.com/work/virginia-museum-of-fine-arts-picasso-qr-poster/22417 
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Εικόνα 26 (Αφίςα τησ ζκθεςησ, «Picasso: Αριςτουργήματα από το Εθνικό Μουςείο Picasso, Παρίςι»). 

 

χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ VMFA, Alex Nyerges, πξφθεηηαη γηα ηελ πην θηιφδνμε 

έθζεζε ζηελ 75εηή ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ. Μάιηζηα ηφληζε φηη ε θαηλνηνκία ησλ θσδηθψλ QR 

θαη ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ θαηλνηφκν κεγαινθπΐα ηνπ 

Picasso. 

ηελ Biennale αξρηηεθηνληθήο ηεο Βελεηίαο ην 2012, ζην πεξίπηεξν ηεο ξσζηθήο απνζηνιήο, 

παξνπζηάζηεθε έλα project εμ νινθιήξνπ βαζηζκέλν ζηνπο θψδηθεο QR. ηνλ πξψην φξνθν, 

θάζε επηθάλεηα ηνπ ξσζηθνχ πεξηπηέξνπ θαιππηφηαλ κε θψδηθεο QR θαη κε ηελ ρξήζε tablet 

κπνξνχζαλ νη ζεαηέο λα «δηαβάζνπλ» ηηο ηδέεο ησλ δεκηνπξγψλ γηα κηα λέα ξσζηθή πφιε 

αθηεξσκέλε ζηελ επηζηήκε. ηνλ θάησ φξνθν, νη ζεαηέο κπνξνχζαλ λα δνπλ κέζα απφ  

θαθνχο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη, ηηο θξπθέο, ππφγεηεο κπζηηθέο πφιεηο ηεο επηζηήκεο πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ νβηεηηθή Έλσζε, ζε αληίζεζε κε ην λέν ζπλεξγαηηθφ θαη αλνηθηφ 

φξακα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ πξφηαζε γη‟ απηή ηελ λέα πφιε, ην θέληξν επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ηνπ Solkovo, θνληά 

ζηελ Μφζρα, ζα πινπνηνχηαλ ζην άκεζν κέιινλ θαη ζα ζπγθέληξσλε 500 εηαηξείεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή, ηελ ηνταηξηθή έξεπλα, ηελ ππξεληθή έξεπλα, ηελ ελέξγεηα, 

ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαζηήκαηνο, θαζψο θαη έλα παλεπηζηήκην. 
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                    Εικόνεσ 27, 28 ,29 ,30 από την ςυμμετοχή τησ Ρωςίασ ςτην Biennale Αρχιτεκτονικήσ, Βενετία, 2012 

                    Επάνω ο πρϊτοσ όροφοσ και κάτω ο δεφτεροσ όροφοσ τησ εγκατάςταςησ(βραβευμζνο ζργο) 
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χκθσλα κε ηνλ Fiske, νη θψδηθεο κεγάιεο εκβέιεηαο «απνηεινχλ ηα κέζα κε ηα νπνία κηα 

θνπιηνχξα επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηεο»
39

. Ενχκε ζε κηα λέα ηερλνινγηθή επνρή θαη 

αλαπφθεπθηα νη θψδηθεο QR έρνπλ θαηαιάβεη ζεκαληηθφ ρψξν ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο. 

To 2011 ε Manchester Art Gallery ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θψδηθεο QR ζε έλα πηινηηθφ project, 

ζρεηηθά κε έξγα ζε δεκφζην ρψξν, κε ηνλ ηίηιν: «Απνθσδηθνπνίεζε ηεο ηέρλεο, 

εξκελεχνληαο ηα δεκφζηα έξγα κε θηλεηά ηειέθσλα». Μεγάιεο εηηθέηεο θσδηθψλ QR 

ηνπνζεηήζεθαλ δίπια ζε δεκφζηα έξγα θαη θάζε κηα απφ απηέο ζπλδέζεθε κε κηα εηδηθά 

ζπλδεδεκέλε ηζηνζειίδα πνπ είρε πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ θαη ερεηηθά θιηπ γηα ην έξγν ηέρλεο. 

Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην θνηλφ, κε ηνλ ηίηιν: «Ση 

είλαη απηφ ην πεξίεξγν ηεηξάγσλν;» ζε κηα πξνζπάζεηα επεμήγεζεο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ 

θνηλνχ γηα ηελ ρξήζε ηνπ θψδηθα QR
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31 (Ετικζτεσ QR για την αποκωδικοποίηςη ζργων ςε δημόςιο χϊρο) 

Εικόνα 32 (δεξιά , το γλυπτό τησ Βαςίλιςςασ Βικτωρίασ) 

 

                                                           
39

 Fiske John, Ειςαγωγι ςτθν Επικοινωνία», Επικοινωνία και Κουλτοφρα, Ακινα 1992 
40   http://www.manchestergalleries.org/decodingart/ 
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Ζ ρξήζε ηνπ θψδηθα QR ζηνλ δεκφζην ρψξν πνηθίιεη, άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δψζεη πιεξνθνξίεο θαη λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ θαη άιιεο ε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απηφλνκν γιππηηθφ ζηνηρείν ζηνλ ρψξν. 

Σν 2012 ζην RHS Chelsea Flower Show ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, δεκηνπξγήζεθε ν QR Code 

Garden, ν νπνίνο είλαη έλαο δηαδξαζηηθφο θήπνο πνπ πξνζθέξεη κηα ηνικεξή νπηηθή δήισζε. 

Σν επίθεληξν ηνπ θήπνπ είλαη έλαο κεγάινο θψδηθαο QR, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ έλαλ ηνίρν 

θάζεηεο θχηεπζεο. Ζ ζρεδίαζε ηνπ θήπνπ δηαηεξεί ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηνπ, 

ελζσκαηψλνληαο ηελ αηρκεξή, γεσκεηξηθή  θφξκα ηνπ θψδηθα QR. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηέρλε θαη ε αξρηηεθηνληθή έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θνξείο 

ςεπδαηζζήζεσλ. Έρνπλ ζηακαηήζεη λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νξαηφ θφζκν, πξνηηκψληαο λα 

γίλνπλ αληηθείκελα ζαπκαζκνχ θαη απεηθφληζεο
41

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33 (RHS Chelsea Flower Show 2012) 

 

Οη αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ CMG ηνπ San Francisco, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο MRY Architects, 

βιέπνπλ ηελ ελδηαθέξνπζα γξαθηθή πνηφηεηα ησλ θσδηθψλ QR σο πηζαλφ κνηίβν γηα ην έξγν 

ηνπο ζην Lower Sproul Plaza ζην UC Berkeley. 

 

                                                           
41

 Bruce W.Fergouson, ”Thinking about Exhibitions”, Routledge, London and New York, 2005 
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Οη θσδηθνί ζα είλαη νξαηνί θαη αληρλεχζηκνη απφ ηνπο επάλσ νξφθνπο ζηα πεξηβάιινληα 

θηίξηα ή απφ ην Google Earth. Σν πεξηερφκελν ησλ θσδηθψλ παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ είλαη νη θχξηνη 

θάηνρνη ηεο πιαηείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34 (Πρόταςη για ζνα πρότυπο κωδικοποίηςησ κϊδικα QR ςτο Lower Sproul Plaza ςτην 

πανεπιςτημιοφπολη UC Berkeley) 

Οκνίσο, νη θψδηθεο QR έρνπλ εθαξκνζηεί ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνζφςεσλ θηηξίσλ σο κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε, φπσο ν ζρεδηαζκφο ηεο MVRDV λα αλαδηακνξθψζεη έλα παιηφ θηίξην 

ζηε Dijon ηεο Γαιιίαο . 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35 (Ο ςχεδιαςμόσ τησ MVRDV να αναδιαμορφϊςει ζνα εγκαταλειμμζνο κτίριο ςτο Dijon τησ Γαλλίασ, με 

ζνα εξωτερικό κάλυμμα QR42.) 

                                                           
42

 https://scenariojournal.com/article/smart-phones-and-public-spaces/ 
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Κεθάλαιο 4o 

4.1 Παποςζίαζη και  ςποζηήπιξη εικαζηικού έπγος 

«Ο θαιιηηέρλεο ζέιεη λα απηνεθθξαζζεί θαη επηιέγεη κφλνλ ηηο ςπρηθά ζπγγελείο ζε απηφλ 

θφξκεο» 

                                                                                          Wassily Kandinsky 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλα εηθαζηηθφ έξγν εκπεξηέρεη έλα λφεκα. Δίηε είλαη παξαζηαηηθφ 

είηε αθαηξεηηθφ, αλαθέξεηαη ζε θάηη. Κάζε έξγν κνπ «κέζα» ηνπ θξχβεη κηα αθνξκή, πνιιέο 

θνξέο δελ είλαη ζαθήο πξνο ηνλ ζεαηή θαη νξαηή. Ζ γεσκεηξηθή δεκηνπξγία, κνπ είλαη κηα 

πνιχ νηθεία θαηάζηαζε. Σα έξγα κνπ θηλνχληαη ζηνλ θφζκν ηεο ιηηφηεηαο, ηεο απζηεξφηεηαο 

θαη ησλ ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ, είηε είλαη ζε δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο.  

Σν ελδηαθέξνλ κνπ θπξίσο, ζηξάθεθε ζην πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε θφξκα θαη ε δνκή ησλ 

ζρεκάησλ απφ ηελ ηερλνινγία. Ζ επαθή κνπ απηά ηα δχν ρξφληα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ κνπ θαη θπξίσο ην κάζεκα “Πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζηελ Σέρλε” απνηέιεζε πεγή 

έκπλεπζεο θαη ην θχξην έλαπζκα ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ project. ε πξψην επίπεδν 

ζέιεζα λα θξαηήζσ ην έλα ζηαζεξφ ζηνηρείν ηεο δνπιείαο κνπ πνπ είλαη ε θφξκα θαη 

πξνζπάζεζα λα εληάμσ θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ, ηελ  ηερλνινγία. Ζ γεληά ησλ εηθαζηηθψλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κε 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, είηε σο θεληξηθφ δεηνχκελν ή γελεζηνπξγφ ζηνηρείν θάπνηαο 

πξαθηηθήο, είηε σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δνπιεηάο θαη εγθαηάζηαζεο ελφο πιαηζίνπ, είηε σο 

εμαγφκελν απνηέιεζκα δηαδηθαζίαο, είηε σο ζηάδην κηαο ζπλνιηθήο ηαθηηθήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη αξθεηά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαρένληαη ζε επηκέξνπο πξαθηηθέο
43

. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εηθαζηηθνχ project: QR code apoclisi, ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, είλαη νη θψδηθεο QR, ηα ζρήκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαθιχζεη ηνλ δεκφζην 

αζηηθφ ρψξν. Ο ρψξνο ηεο πφιεο σο δεκφζηα ζθελή λνείηαη πξντφλ (αιιειν)ζπζρεηηζκψλ, 

(αιιειν)επηδξάζεσλ θαη εκπινθήο. Ο θψδηθαο QR απνηειεί έλα ζχκβνιν πνπ αιιάδεη ηελ 

ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Γεκηνπξγεί κηα δηαθνξεηηθή επαθή θαη 

                                                           
43

Κϊςτασ  Ντάφλοσ, «Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ», Διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ  κοινϊν τόπων: δρϊντα πρόςωπα, 
Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά  υγγράμματα και Βοθκιματα, ΕΑΒ 2015 
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ελεξγή εκπινθή ησλ θαηνίθσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο ζχγρξνλεο πφιεο. Σνπο 

ζπλαληνχκε θαζεκεξηλά ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, δεκφζηα θηίξηα, δεκφζηα έξγα ηέρλεο. 

Ζ έληνλε παξνπζία ηνπο ζηνλ δεκφζην αζηηθφ ρψξν ήηαλ θη απηή πνπ κε ψζεζε  ζηελ 

επηινγή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Henri Lefebvre, ην κέιινλ ηεο ηέρλεο δελ αλήθεη ζηνλ 

θαιιηηερληθφ θφζκν φπσο ηελ θαηαλνεί παξαδνζηαθά, αιιά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, κε φηη 

κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ γηα ηηο πξαθηηθέο ηέρλεο
44

. 

Πξφζεζή κνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ γεσκεηξία κε θαληαζία θαη λα ακθηζβεηήζσ ηελ 

«ζηδεξά πεηζαξρία» ηεο γεσκεηξηθήο δνκήο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ησλ θσδηθψλ QR. ηφρνο 

κνπ είλαη λα δψζσ  κηα λέα ππφζηαζε  ζηνλ θψδηθα QR, λα ηνλ δηεξεπλήζσ, λα ηνλ 

αλαηξέςσ αιιά θαη λα ηνλ μαλαδεκηνπξγήζσ κε έλαλ άιιν ηξφπν πνπ λα απνθιίλεη απφ ηνλ 

νξζφ. 

Απηά ηα κηθξά ή κεγάια ηεηξάγσλα πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο ηελ πιεξνθνξία κνπ ηξάβεμαλ 

ακέζσο ην ελδηαθέξνλ. Ζ γεσκεηξηθή δνκή θαη θφξκα ηνπο πνπ κπνξεί λα δψζεη άπεηξνπο 

ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ θαη θνξκψλ κε έθαλε λα ζέισ λα πεηξακαηηζηψ καδί ηνπο. 

Πξνζπάζεζα λα «ζπάζσ» ηνλ απφιπην θαη άηεγθην θψδηθα QR, δεκηνπξγψληαο έλα λέν 

γεσκεηξηθφ puzzle. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα κέλα εθηφο απφ ηελ θαζαξά γεσκεηξηθή θαη απζηεξή δνκή ηνπο, ήηαλ ε 

θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία πνπ θάζε θψδηθαο QR θέξεη. Σν κήλπκα-πιεξνθνξία δελ είλαη 

άκεζα νξαηφ, ρξεηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Ο ζεαηήο-δέθηεο ζα πξέπεη 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία (ζθαλάξηζκα-ζάξσζε) λα απνθσδηθνπνηήζεη κηα πιεξνθνξία. Ζ 

ζρέζε εηθφλαο ηνπ θψδηθα QR κε ηελ επηδησθφκελε δήισζε πνπ απηφ θέξεη, ππήξμε ε θχξηα 

αθνξκή ηνπ παξαθάησ project, ην νπνίν είλαη έλα έξγν βαζηζκέλν ηφζν ζην λφεκα, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ δνκηθή ζχλζεζε πνπ απηφ έρεη. Θέινληαο ινηπφλ λα δψζσ ηελ δηθή κνπ 

εξκελεία φζσλ αθνξά ηε δνκή θαη ηηο γεσκεηξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θψδηθα QR, 

δεκηνχξγεζα ην έξγν  apoclisi. 

Σν έξγν apoclisi, είλαη νξγαλσκέλν γχξσ απφ έλα θπξίαξρν ζέκα πνπ είλαη νη θψδηθεο QR, 

αιιά απνθιίλεη-εμ‟ νπ θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ- απφ ηελ ηππηθή θαη αξρηθή απεηθφληζε ησλ 

θσδηθψλ QR. Ζ επηινγή ηεο ιέμεο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ ζθέςε κνπ θαη ηελ ζηάζε 

κνπ απέλαληη ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο εηθαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κνπ. ηφρνο κνπ 

                                                           
44
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είλαη λα δεκηνπξγήζσ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θψδηθα QR πνπ λα απνθιίλεη 

απφ απηφλ πνπ φινη μέξνπκε θαη βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηελ δσή καο. Πξφζεζή κνπ είλαη λα 

παξνπζηάζσ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ θψδηθα QR κε έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη αλνξζφδνμν 

αιιά πνιχ πξνζσπηθφ ηξφπν. Δλζαξξχλσ ηνλ ζεαηή λα ζεσξήζεη ηελ φξαζή ηνπ σο κηα 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ λα «δηαβάζεη» ην έξγν 

κνπ. Ζ φξαζε-ελφξαζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη δηαθνξεηηθή, έηζη θαη ε πιεξνθνξία-

κήλπκα θάζε θνξά ζα αιιάδεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μνλαδηθφο θξηηήο ηεο ζχλζεζεο 

ησλ θνξκψλ ηνπ έξγνπ, ππήξμε ε αίζζεζε. Κάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα είλαη έλα νλ κε δηθή 

ηνπ απηφλνκε χπαξμε, αιιά ζπλάκα, φηαλ φια καδί ελσζνχλ καο δίλνπλ κηα θαη κνλαδηθή 

πιεξνθνξία. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε παξακηθξή θαη αλεπαίζζεηε κεηαηφπηζε ηεο θφξκαο ηνπο 

ή ελφο έζησ ηκήκαηνο ηνπ, κεηαβάιιεη νπζησδψο ηελ πιεξνθνξία-κήλπκα. Ζ απφθιηζε ησλ 

ζρεκάησλ ηνπ θψδηθα QR, δεκηνπξγεί κηα δηαθνξεηηθή έληαζε θαη αίζζεζε ζηνλ ζεαηή. Ζ 

αλνξζφδνμε δηάηαμή ηνπο ζηνλ ρψξν δεκηνπξγεί κηα ηάζε πξνο πεξάησζε ηνπ ζρήκαηφο ηνπ 

απφ ηνλ ζεαηή. ρη κφλν ηα ηεηξάγσλα ζρήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηα ζρήκαηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ κεηαμχ ηνπο είλαη δπλακηθά. Πξνζπάζεηά κνπ είλαη λα αληηκεησπίζσ ηελ 

θφξκα ησλ θσδηθψλ QR σο έλα εηθαζηηθά δνκεκέλν έξγν απνκνλψλνληάο ην απφ ηνλ 

πεξίγπξφ ηνπ. 

4.2 Γημιοςπγία ηος QR code apoclisi 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εηθαζηηθνχ project QR code apoclisi μεθηλά κε ηελ δεκηνπξγία ελφο θψδηθα 

QR ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ιέμε apoclisi. Ζ ιέμε apoclisi δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Qr Code 

Generetor  σο απιφ θείκελν. Δίλαη έλαο θψδηθαο QR έθδνζεο 1 (21 ζεηξέο θαη 21 ζηήιεο) κε 

θσδηθνπνίεζε (Encode) «Binary/byte». 

 Σν ζχλνιν ησλ modules δειαδή είλαη 21Υ21=421 

 

 

 

 

                                               Εικόνα 36 (QR code  apoclisi)                  
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                                                     Εικόνα  37  (Ανάλυςη του QR code apoclisi) 

 

4.3 Αποκωδικοποίηζη ηος Qr code  apoclisi 

ηελ Δηθφλα 37 βιέπνπκε ηελ πεξηνρή δεδνκέλσλ (DATA AREA) εθεί δειαδή πνπ έρεη 

θσδηθνπνηεζεί ε ιέμε apoclisi. 

1. Με ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηα άζπξα modules αληηζηνηρνχλ ζην 0 

(κεδέλ) θαη ηα καχξα modules αληηζηνηρνχλ ζην 1 (έλα). 

 

2. Ο Qr Code Generator ρξεζηκνπνίεζε ηελ κάζθα  

101 πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 3 bits πνπ είλαη ζην Format  

Info (πξάζηλν) ζηηο ζέζεηο 3,4 θαη 5 

 



50 
 

3. Ο θσδηθφο δηφξζσζεο ζθαικάησλ (θίηξηλν) ζηηο ζέζεηο  

1,2 είλαη o L: πεξίπνπ 7% 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ θάησ δεμηά γσλία δηαθξίλσ κε ηελ ζεηξά 

1. Encoding (Binary/byte) Σν δείγκα ηνπ κελχκαηφο καο μεθηλά κε 1000, 

ππνδεηθλχνληαο φηη ππάξρνπλ 8 bits αλά ραξαθηήξα 

2. LEN (Σν κήθνο ηεο ιέμεο κνπ apoclisi πνπ είλαη νθηψ ραξαθηήξεο) 

3. Σα bit δεδνκέλσλ δηαβάδνληαη αλά νθηάδεο (8 modules) μεθηλψληαο απφ ηελ θάησ 

δεμηά γσλία κεηά ην LEN θαη κεηαθηλψληαο πξνο ηα επάλσ ηηο δχν δεμηά ζηήιεο ζε 

ζρήκα δηγθ-δαγθ. (Πνξηνθαιί βέινο). Γηαβάδνληαη νπζηαζηηθά ζαλ αξηζκνί 8-bit νη 

νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε έλα γξάκκα
45

. 

Οη επφκελεο δχν ζηήιεο δηαβάδνληαη πξνο ηα θάησ. Μεηά ηελ άθημε ζην θάησ κέξνο, νη δχν 

ζηήιεο κεηά δηαβάδνληαη πξνο ηα πάλσ. Πξνρσξάκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν επάλσ θαη θάησ 

κέρξη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζπκβφινπ (παξαθάκπηνληαο ην κνηίβν ρξνληζκνχ, φπνπ 

ρξεηάδεηαη) γηα λα θάλνπκε ηελ απνθσδηθνπνίεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Εικόνα  38 (Ανάλυςη του QR code - apoclisi, Data area) 

                                                           
45  https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/ table-of-8-bit-ascii-character-codes  

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/%20table-of-8-bit-ascii-character-codes
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4. Ο ηξφπνο πνπ δηαβάδνληαη νη νθηάδεο (8 modules) ησλ ραξαθηήξσλ είλαη ν εμήο 

αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζην Qr code: 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Εικόνα 39 (Σρόποσ διαβάςματοσ δυαδικϊν ψηφίων ςε κϊδικα Qr)  

Γηα παξάδεηγκα ν ραξαθηήξαο «a» ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε πάληα φηη 

ηα άζπξα modules αληηζηνηρνχλ ζην 0 (κεδέλ) θαη ηα καχξα modules αληηζηνηρνχλ ζην 1 

(έλα) κεηαθξάδεηαη: 

 

 

 

 

 

 

                                             Εικόνα 40 (Αντιςτοιχία δυαδικϊν ψηφίων ςε κϊδικα Qr) 

 

χκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία θσδηθψλ 8-bit κε γξάκκαηα απηφο ν ραξαθηήξαο είλαη ν “a”. 

Έηζη αθνινπζνχκε φιε ηελ (πνξηνθαιί) δηαδξνκή θαη απνθσδηθνπνηνχκε φινπο ηνπ 

ραξαθηήξεο ηνπ κελχκαηνο, γηα λα απνθαιχςνπκε ηελ ιέμε apoclisi. 

 

 

 

0 0 

0 1 

1 1 

1 1 
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4.4 Καηαζκεςή ηος εικαζηικού project 

Δπφκελν ζηάδην ηνπ εηθαζηηθνχ project QR code apoclisi, είλαη ε θαηαζθεπή ηεο εηθαζηηθήο 

εγθαηάζηαζεο. Θεκέιην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ην project είλαη ν θψδηθαο QR. 

ηφρνο κνπ είλαη λα ηνλ αλαζπλζέζσ θαη λα ηνλ αλαγάγσ ζε έλα εηθαζηηθφ έξγν. 

Γεκηνπξγψ κηα ζπλζεηηθή παξαιιαγή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θψδηθα QR. 

Ζ εγθαηάζηαζε απνηειεί κηα απφθιηζε. 

Με εξγαιείν κνπ ηελ απνθιίλνπζα παξνπζίαζε αιιά θαη ηελ ιηηφηεηα, πξνζπαζψ λα 

δεκηνπξγήζσ εχζηνρεο αληηπαξαζέζεηο θφξκαο θαη θσηφο . 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο πιεξνθφξεζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία ησλ κέζσλ. Ζ ίδηα ε ζεσξία ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη κηα ζεσξία 

ηεο δνκήο, εθφζνλ «δνκή» ζεκαίλεη, ηειηθά, κηα «λνεηηθή θφξκα» πνπ επηβάιιεηαη απφ ην 

λνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
46

 . 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θψδηθα QR ρσξίδνληαη θαη θαηαιακβάλνπλ ηνλ ρψξν. 

Ο ρψξνο δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ φγθν, αιιά απφ ηηο δπλακηθέο θπγέο ησλ γξακκψλ θαη 

ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ.   

θνπφο κνπ είλαη νη θφξκεο λα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηεο. Αθαηξψ θαη ηκήκαηα ηνπ θψδηθα QR θαη δεκηνπξγψ κηα λέα 

ζπκθσλία κνξθψλ, αηζζήζεσλ, εληππψζεσλ θαη ζπκβνιηζκψλ. Ο ξφινο ηνπ θσηηζκνχ είλαη 

ζρεηηθφο κε ηελ θφξκα, ηελ κνξθή θαη ην κήλπκα ηνπ έξγνπ. Σν θσο θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ 

θφξκα θαη πξφζεζή κνπ είλαη λα παξαπέκπεη ζηελ πιεξνθνξία πνπ θξχβεη θάζε ηκήκα ηνπ 

θψδηθα QR.  

Ζ φξαζε θαη ε αίζζεζή κνπ είλαη επηιεθηηθέο. ηακαηψ ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο ηνπ θψδηθα QR, φπσο ζηα ιεηηνπξγηθά πξφηππα (Finder Pattern ή αιιηψο Markers 

Position ή Eyes), θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή θσδηθνπνίεζεο (Data and Error Correction, Format 

info). 
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Σα άζπξα θαη καχξα ηεηξάγσλα θειηά (modules), απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

δνπιεηάο κνπ. Σν πιηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία. Ο ξφινο ηνπο αιιάδεη. Σα κεηαθηλψ, αιιάδσ ηελ 

ζέζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Γεκηνπξγψ λένπο ξπζκνχο θαη εληππψζεηο κε ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηνλ ρψξν. 

Γεκηνπξγψ επηά επηηνίρηεο αλάγιπθεο θαηαζθεπέο απφ μχιν, ρξψκα θαη θσηηζκφ led. Με ηελ 

εγθαηάζηαζε απηή πξνζπαζψ λα δεκηνπξγήζσ κηα λέα δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηεο θφξκαο 

ηνπ θψδηθα QR, δίλνληαο φκσο παξάιιεια έκθαζε ζηελ αμία ηεο δνκήο ηνπ πνπ είλαη ε 

πιεξνθνξία. Δπηιέγσ λα απνζπάζσ κέξε ηνπ θψδηθα QR θαη λα ηα παξνπζηάζσ ζηνλ ρψξν 

απηφλνκα, απνθφβνληάο ηα απφ ην νξζφ ηξφπν απεηθφληζήο θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

Υξεζηκνπνηψ ηελ απνθσδηθνπνίεζε σο αθεηεξία αιιά θαη σο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

εηθαζηηθήο εγθαηάζηαζεο .  

Γεκηνπξγψ ηξία έξγα κε ηνλ ηίηιν “red eye”, “white eye” θαη “blue eye”, ηα νπνία είλαη ηα 

πξφηππα εληνπηζκνχ ζέζεο (Finder Patterns) ηνπ θψδηθα  QR. Αιιάδσ ηελ ζέζε ηνπο απφ ηηο 

ηξείο γσλίεο ηνπ θψδηθα QR , ηα ηνπνζεηψ ην έλα δίπια ζην άιιν ζε νξηδφληηα δηάηαμε λα 

«θνηηάδνπλ» ηνλ ζεαηή. Ο ξφινο ηνπο αιιάδεη, δελ θαζνδεγνχλ ηνπο ζαξσηέο αιιά ζηέθνπλ, 

παξαηεξνχλ, «θνηηάδνπλ» ηνλ ρψξν αλακέλνληαο απφ ηνλ ζεαηή  λα ηα αλαγλσξίζεη θαη λα ηα 

αλαγλψζεη σο απηφλνκα ζηνηρεία κηαο απνθιίλνπζαο κνξθήο θψδηθα. Σα ηξία έξγα 

θσηίδνληαη κε θσηηζκφ led ζηα ηξία ρξψκαηα κπιε, θφθθηλν θαη ιεπθφ, ρξψκαηα πνπ επηιέγσ 

πάληα ζηα έξγα κνπ θαη πνπ επηθξαηνχλ θαη ζε απηφ  ην εηθαζηηθφ project. Σα ηξία απηά έξγα 

πξφζεζή κνπ είλαη απφ θαζνδεγεηέο λα κεηαηξαπνχλ ζε παξαηεξεηέο. 

Σν ηέηαξην έξγν κε ηίηιν “error correction” είλαη έλα έξγν κε άκεζε αλαθνξά ζην επίπεδν 

δηφξζσζεο ζθαικάησλ ελφο θψδηθα QR. Δπηιέγσ λα «θξχςσ» ην θσο led αθξηβψο ζην 

ηκήκα πνπ ππάξρεη θαη ε δηφξζσζε ζθάικαηνο (βι. Δηθφλα 38).  

Σν έξγν “mask 101”, ζχκθσλα θη απηφ κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θψδηθα QR, απνηειεί ην 

ηκήκα πνπ  εκπεξηέρεη ηελ κάζθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα QR. Ο 

θσηηζκφο ηνπ είλαη ν αλάινγνο, βξίζθεηαη ζην ζεκείν φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ε κάζθα. 

Απφ ηελ άιιε, ην έξγν κε ηίηιν “no data”, είλαη ην κφλν έξγν ζε νιφθιεξε ηελ εηθαζηηθή 

εγθαηάζηαζε πνπ ην ρξψκα ηνπ (ιεπθφ) θαη ν θσηηζκφο ηνπ δηαθέξεη απφ ηα άιια, κηαο θαη 

είλαη ην ηκήκα ηνπ θψδηθα QR ην νπνίν δελ θέξεη θακία πιεξνθνξία, θαλέλα δεδνκέλν.  

Σέινο, ην έξγν κε ηίηιν “2/4 structure elements” απνηειεί θαη ηελ αξρή ηεο θσδηθνπνίεζεο 

(encoding) ηνπ κελχκαηνο. «Φσηίδεηαη» ε αθεηεξία, ην πξψην ηκήκα ηεο επηηνίρηαο 
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θαηαζθεπήο. Πξφζεζή κνπ είλαη λα νξίζσ θαη λα ηνλίζσ ηελ έλαξμε ηεο ιήςεο ηνπ 

κελχκαηνο. 

Γεκηνπξγψ έλαλ θψδηθα QR, ν νπνίνο αλ θαη απνθιίλεη απφ ηελ αξρηθή ηνπ δνκή, δελ παχνπλ 

ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ λα είλαη δηαθξηηά. Πξσηαγσληζηνχλ ζε νιφθιεξε ηελ 

εγθαηάζηαζε κέζσ ηεο ζηνρεπκέλεο ρξήζεο ηνπ θσηηζκνχ. Δπηιέγσ ηελ αξρηθή δεκφζηα 

εηθφλα ηνπ λα ηελ αλαγάγσ ζε κηα πξνζσπηθή νπηηθή δήισζε. 

ια ηα έξγα ζπλνδεχνληαη απφ κηα εηηθέηα κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κε ηνλ θψδηθα 

QR apoclisi απφ ηνλ νπνίν θαη πξνέξρνληαη. Σν έξγν “mask 101” είλαη ην κφλν πνπ 

ζπλνδεχεηαη κε εηηθέηα πνπ θέξεη ηελ κάζθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θψδηθα QR.  

Ο ζεαηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην smart phone ή tablet ηνπ θαη ζαξψλνληαο ηελ εηηθέηα 

πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ θάζε έξγν,  λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε ιέμε apoclisi. Ζ επηινγή 

ηεο ιέμεο είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη φιν ην εηθαζηηθφ project. Δίλαη απηή πνπ κε νδήγεζε 

ζε φιεο ηηο παξαπάλσ επηινγέο κνπ φζσλ αθνξά ηελ θφξκα θαη φρη κφλν. Δίλαη ην κήλπκα 

κνπ πξνο ηνπο ζεαηέο ηνπ εηθαζηηθνχ project. Θεσξψ φηη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ θψδηθα 

QR apoclisi απνηειεί κηα πξσηφηππε, απνθιίλνπζα θαη πνιχ πξνζσπηθή καηηά. 

Έλαο θψδηθαο QR φπσο αλαθέξζεθε θαη αλαιχζεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα είλαη κηα 

εηηθέηα κε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο απφ θάπνηα κεραληθή ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή, αιιά γηα 

εκέλα απνηέιεζε ηελ πξψηε χιε γηα δεκηνπξγία, κειέηε θαη πεηξακαηηζκφ. Δπηιέγσ λα 

δεκηνπξγήζσ  έλαλ δηθφ κνπ θψδηθα QR, πνπ δελ ζθαλάξεηαη απιά απφ έμππλεο ζπζθεπέο , 

αιιά απνθιίλεη θαη  αλαιχεηαη ζε έλα εηθαζηηθφ έξγν βαζηζκέλν ηφζν ζηα δνκηθά ζηνηρεία 

ελφο θψδηθα QR φζν θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ.  
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Εικόνα 41, 42(blue eye,white eye,red eye) 



56 
 

        

         Εικόνα 43(error correction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Εικόνα 44(2/4 stusture elements) 
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        Εικόνα 45(no data, 2/4 structure elements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Εικόνα 46(ςκανάριςμα τησ ετικζτασ που ςυνοδεφει το ζργο από τουσ θεατζσ) 
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Εικόνα 47(blue eye,white eye,red eye,mask 101) 
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