
Έρευνα στο internet για γραφικά.

Βασική προϋπόθεση για να βρούµε γραφικά που κάνουν για την δουλειά
µας είναι να θεωρίσουµε ότι µε κάποια δικά µας κριτήρια - έστω και ανορθό-
δοξα - κάποιο ή κάποια γραφικά από αυτά που βρίσκουµε ταιριάζουν µε το
θέµα µας.

Πηγές για γραφικά είναι:

1. Βιβλία και περιοδικά που πρέπει να συλλέγουµε ή να δανειζόµαστε για
να σκανάρουµε ή να φωτοτυπήσουµε κάτι που ξεχωρίσαµε.

2. Το internet
H έρευνα στο ίντερνετ χωρίζετε σε δύο κατηγορίες:

Α. Στην χαώδη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σε διάφορες µηχα-
νές αναζήτησης όπως το www.google.com ή www.google.gr. Πως γίνεται:

1) Μπαίνουµε στο google και πατάµε το κουµπί εικόνες/images. Γρά-
φουµε µετά κάποια λέξη κλειδί που είναι κοντά στο θέµα µας. Αν θέλουµε να
φτιάξουµε αφισάκι π.χ. για ένα πάρτυ, λέξεις κλειδιά θα µπορούσαν να είναι -
party, dance, happy, music, κ.α. . Αν για κάποιο θέµα γνωρίζουµε λέξεις κλει-
διά σε άλλη γλώσσα πέραν των αγγλικών τις βάζουµε γιατί θα µας δώσουν
άλλα αποτελέσµατα, από µη αγγλόφωνα site.

2) Επειδή όµως αν βάλουµε απλά τη λέξη θα µας βγάλει πολλές φωτογρα-
φίες και όχι γραφικά που δεν µας είναι πολύ χρήσιµες συνήθως, προσθέτουµε
µία δεύτερη λέξη κλειδί που θα κάνει την έρευνα µας πιο αποτελεσµατική. Λέ-
ξεις κλειδιά για την έρευνα κυρίως γραφικών θα µπορούσαν να είναι -logo,
symbol, clipart ή (clip art), sign, sketch, illustration, drawing, comic, cartoon,(ή
toon), poster, card, paint, και ότι άλλο σκεφτείτε. Παράδειγµα: party poster ή
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party sign.
3) Επειδή τα γραφικά που βρίσκουµε στο internet είναι συνήθως µικρά και

άρα προβληµατικά στην αξιοποίηση τους, µπορούµε στο κατάλληλο κουµπί το
google που είναι µπροστά µας να επιλέξουµε αν θέλουµε να µας δείξει µόνο
µεγάλα µεγέθη ή µόνο µεσαία (αν στα µεγάλα δεν βρούµε κάτι).

4) Σε κάθε σελίδα µας δίνει κάποια αποτελέσµατα. Όταν µια εικόνα µας
κάνει κλικάρουµε πάνω της µία φορά και µόλις εµφανιστεί σε νέα σελίδα,
άλλη µία για να την δούµε στο κανονικό (µεγαλύτερο) µέγεθος της. Μετά µε
δεξί κλικ και save image as ή απλά τραβώντας την µε το mouse την σώζουµε
σε ένα σχετικό φάκελο που έχουµε φτιάξει στο desktop µας. Μετά γυρνάµε
προς τα πίσω και συνεχίζουµε την έρευνα. Προτιµάµε τα γραφικά που είναι
απλά και καθαρά. Σύνθετα σκίτσα, µε πολλά χρώµατα ή φωτογραφίες µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν µόνο αν είναι µεγάλο µέγεθος.

B. Στα site που διαθέτουν free γραφικά και εικόνες (και στα οποία
µπορούµε και εµείς να ανεβάζουµε γραφικά). Kάθε φορά που ανακαλύπτουµε
τέτοια site µε ενδιαφέρουσες εικόνες πρέπει να το κρατάµε στα favorites. Αν
έχουµε διακρίνει ότι ένα site έχει ενδιαφέρουσες εικόνες, βάζουµε αντί για λέ-
ξεις κλειδιά το όνοµα του site στο google-εικόνες/images και τα αποτελέ-
σµατα που θα µας δώσει θα είναι σχεδόν όλες οι εικόνες που υπάρχουν σε
αυτό το site.

Open sites µε free γραφικά

http://radicalgraphics.org/ Κινηµατικά γραφικά.(Μπορείτε και να ανεβάσετε
δικά σας)
http://www.openclipart.org/index.php/ ∆ιάφορα clipart δια πάσα χρήση.
(Μπορείτε και να ανεβάσετε δικά σας)
http://norncposters.org/gallery.htm διάφορες αφίσες

Sites µε ενδιαφέρουσες ιδεές για γραφικά

http://www.pvuk.com/ Image bank µε ενδιαφέρουσες αφίσες για ιδέες lay-
out και στιλ.
http://www.explodingdog.com/ Ένας καταπληκτικός δηµιουργός µε εξαιρε-
τικά σκιτσάκια
http://www.banksy.co.uk Τα γνωστά stencil του banksy από Αγγλία. Φοβε-
ρές ιδέες!
http://stencilarchive.org/ site µε φωτογραφίες από stencil
http://www.theworldofadam.com
http://www.monacaron.com/
http://www.sinkers.org/ Αµερικανικό site µε καταπληκτικές αφίσες κριτικής
στην πολιτική των ηνωµένων πολιτειών και γενικά. ∆ιατίθενται και σε µορφή
γραφικού και άρα δεν έχουν περιορισµό µεγέθους.

Eπίσης µπορείτε να βρείτε πολύ ενδιαφέροντες Συνδέσµοους (Links) από
οργανισµούς και πηγές για design (από Ελλάδα και εξωτερικό) στο site του
τµήµατος: http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/index.htm
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