Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς

ECDL Ενότητα 9, Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing)
Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Adobe Photoshop Elements 9
Μενού / Παράθυρα του Photoshop Elements
Διάταξη Εγγράφων

Γραμμή Εφαρμογής

Γραμμή Μενού
Γραμμή Επιλογών
Καρτέλες
Edit /
Create /
Share

Εργαλειοθήκη

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου
Καρτέλα
Layers
(Στρώσεις)

Χώρος Εργασίας

Γραμμή Κατάστασης

Γενικά
Άνοιγμα CTRL+O
Αποθήκευση CTRL+S
Εκτύπωση CTRL+P
Κλείσιμο CTRL+W
Αναίρεση CTRL+Z
Ακύρωση Αναίρεσης
CTRL+Y
Βοήθεια F1
Εναλλαγή μεταξύ
εφαρμογών ALT + TAB

Επεξεργασία
Αποκοπή CTRL+X
Αντιγραφή CTRL+C
Επικόλληση CTRL+V
Επαναφορά
SHIFT+CTRL+A
Μεγέθυνση CTRL+=
Σμίκρυνση CTRL+Αυτόματη εξάλειψη
φαινομένου κόκκινων
ματιών CTRL+R

Επιλογή
Επιλογή Όλων CTRL+A
Αποεπιλογή CTRL+D
Αντιστροφή
SHIFT+CTRL+I

9.1 Έννοιες Επεξεργασίας Εικόνας
9.1.1
9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.1.4

Ψηφιακές Εικόνες
Αναγνώριση συνήθων χρήσεων ψηφιακών
εικόνων όπως:
• Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και στον έντυπο
τύπο - Δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας σε
διαδικτυακούς τόπους, σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης ή ιστοσελίδες κοινής χρήσης
φωτογραφιών, χρησιμοποίηση στον έντυπο
τύπο (περιοδικά, φυλλάδια).
• Διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) και κινητού τηλεφώνου – Στείλτε τις
φωτογραφίες σας σε φίλους και συναδέλφους.
• Εκτύπωση στο σπίτι – Χρησιμοποιώντας έναν
εκτυπωτή ή εκτυπωτή φωτογραφιών.
•  Χρήση ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών –
Προβολή φωτογραφιών σε μια ψηφιακή κορνίζα.
Κατανόηση των όρων εικονοστοιχείο (pixel),
ανάλυση/ευκρίνεια (resolution).
• Εικονοστοιχείο - Το μικρότερο μέρος μιας
ψηφιακής εικόνας στην οθόνη ή ένα μοναδικό
σημείο σε μια εικόνα ψηφιδοπλέγματος (raster
image).
• Ανάλυση – Το μέτρο της ποιότητας στη
λεπτομέρεια μιας ψηφιακής εικόνας.
Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών
μιας ψηφιακής εικόνας:
• σύνθεση από διακριτά εικονοστοιχεία
• αναπαριστώνται ψηφιακά σε δυαδικό κώδικα
Κατανόηση των όρων συμπίεση γραφικών/
εικόνων χωρίς απώλειες (lossless), με
απώλειες (lossy).
• Η συμπίεση χωρίς απώλειες δημιουργεί
ένα συμπιεσμένο αρχείο και εξασφαλίζει ότι
από τα αποσυμπιεσμένα δεδομένα μπορεί να
ανακατασκευαστεί η ίδια ακριβώς αρχική εικόνα
χωρίς απώλειες σε pixels.
• Η συμπίεση με απώλειες δημιουργεί ένα
συμπιεσμένο αρχείο μικρότερου μεγέθους από
το οποίο προκύπτει μια εικόνα χαμηλότερης
ανάλυσης από την αρχική και με απώλειες σε
pixels.
Κατανόηση του όρου πνευματικά δικαιώματα
(copyright) και των συνεπειών χρήσης εικόνων.
• Πνευματικά Δικαιώματα – Τα δικαιώματα που
παρέχονται για χρήση, δημοσίευση ή διανομή
εικόνων, ή άλλων τμημάτων μιας εργασίας για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

9.1.1.4

9.1.2
9.1.2.1

9.1.2.1

Κατανόηση των όρων εικόνων άνευ
δικαιωμάτων (royalty-free images) και εικόνων
με δικαιώματα (rights-managed images).
• Εικόνες άνευ δικαιωμάτων – Με μια εφάπαξ
χρηματική εισφορά ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την εικόνα όσες φορές θέλει
έχοντας κάποιους περιορισμούς.
• Εικόνες με δικαιώματα – Μια άδεια
πνευματικών δικαιωμάτων η οποία αν αγοραστεί
από έναν χρήστη επιτρέπει τη χρησιμοποίηση
της φωτογραφίας για μια μόνο φορά όπως
καθορίζεται στην άδεια.
Μορφές - Τύποι Γραφικών
Κατανόηση των όρων γραφικά
ψηφιδοπλέγματος (raster) και διανυσματικά
(vector) γραφικά καθώς και των διαφορών τους.
• Τα γραφικά ψηφιδοπλέγματος αποτελούνται
από ένα πλέγμα εικονοστοιχείων των οποίων
το μέγεθος αν αυξηθεί κλιμακωτά θα έχει ως
αποτέλεσμα απώλειες στην ποιότητα.
• Τα διανυσματικά γραφικά αποτελούνται από
κουκίδες, γραμμές και καμπύλες που βασίζονται
σε μαθηματικές εξισώσεις. Το μέγεθος τους
μπορεί να αυξηθεί κλιμακωτά χωρίς να
υπάρξουν απώλειες στην ποιότητα.
Αναγνώριση κοινών μορφών ψηφιδοπλέγματος/
raster (jpeg, gif) και διανυσματικών μορφών/
vector (svg, eps).
Μορφή Αρχείου
Ψηφιδοπλέγματος

Επέκταση Αρχείου

Joint Photographic
Experts Group (JPEG)

.jpeg

Graphics Interchange
Format (GIF)

.gif

Μορφή Διανυσματικού
Αρχείου

Επέκταση Αρχείου

Scalable Vector Graphics .svg
(SVG)
Encapsulated PostScript
(EPS)

.eps

9.1.2.2

9.1.3
9.1.3.1

9.1.3.1

9.1.3.2

Αναγνώριση των κατοχυρωμένων τύπων/
μορφών αρχείων δημοφιλών εφαρμογών
επεξεργασίας εικόνας:
Μορφή Αρχείου

Επέκταση Αρχείου

Κατοχυρωμένος τύπος
αρχείου (native format)
Photoshop.

.psd

Κατοχυρωμένος τύπος
αρχείου (native format)
Paint Shop.

.psp

Κατοχυρωμένος τύπος
αρχείου (native format)
GIMP.

.xcf

Τύπος αρχείου Corel
Photo-Paint.

.cpt

Έννοιες Χρωμάτων
Κατανόηση του όρου χρωματικό μοντέλο
(colour model).
• Ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει πώς
τα χρώματα μπορούν να αναπαρασταθούν ως
λίστες αριθμών, συνήθως με τρεις ή τέσσερεις
τιμές ή με σύνθεση χρωμάτων.
Αναγνώριση βασικών μοντέλων καθορισμού
χρωμάτων:
• RGB – Συνδυάζει το κόκκινο (red), το πράσινο
(green) και το μπλε (blue).
• HSB - Συνδυάζει την απόχρωση (hue), τον
κορεσμό (saturation) και τη φωτεινότητα
(brightness).
• CMYK - Συνδυάζει το κυανό (cyan), την
ματζέντα (magenta), το κίτρινο (yellow) και το
μαύρο/key (black).
• Αποχρώσεις του Γκρι (Grayscale) – Συνδυάζει
τις αποχρώσεις του γκρι, οι οποίες ποικίλλουν
από το μαύρο έως το άσπρο.
Κατανόηση των όρων χρωματική παλέτα
(colour palette), βάθος χρώματος (colour depth).
• Χρωματική παλέτα - Το σύνολο των διαθέσιμων
χρωμάτων.
• Βάθος χρώματος - Ο μέγιστος αριθμός των
διαφορετικών χρωμάτων που χρησιμοποιούνται
σε μια εικόνα. Το μεγαλύτερο βάθος δίνει ένα
ευρύτερο φάσμα διαφορετικών χρωμάτων και
μια πιο ρεαλιστική εικόνα.

© 2011, Ίδρυμα ECDL. Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψηφίους ως βοήθεια προετοιμασίας για τη συγκεκριμένη ενότητα του ECDL. To Ίδρυμα ECDL σε καμιά περίπτωση δεν
εγγυάται πως η χρήση του συγκεκριμένου οδηγού θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην εξέταση. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με την άδεια της Adobe Systems Incorporated.

Κατανόηση των όρων απόχρωση (hue), κορεσμός
(saturation), ισορροπία χρώματος (colour balance).
• Απόχρωση - Ένα καθαρό χρώμα που
περιγράφεται με το όνομα όπως κόκκινο ή
κίτρινο.
• Κορεσμός - Η κυριαρχία της απόχρωσης στο
χρώμα.
• Ισορροπία χρώματος - Η συνολική ρύθμιση της
έντασης των χρωμάτων.
Κατανόηση των όρων αντίθεση (contrast),
φωτεινότητα (brightness), γάμα (gamma).
• Αντίθεση - Η διαφορά στο χρώμα και στο
επίπεδο του φωτός μιας εικόνας.
• Φωτεινότητα - Ο βαθμός στον οποίο μια εικόνα
εκπέμπει φως.
• Γάμα - Ο τρόπος με τον οποίο η φωτεινότητα
έχει αλλάξει στη μεσαία γκάμα των γκρι τόνων.
Κατανόηση του όρου διαφάνεια (transparency).
• Η δυνατότητα του φωτός να μεταδίδεσαι μέσα
από μια εικόνα.

9.3.1.5

9.2

Σύλληψη Εικόνας

9.2.1

Σύλληψη και Αποθήκευση Εικόνων

9.3.2
9.3.2.1

9.2.1.1

Αποθήκευση μιας εικόνας από ψηφιακή κάμερα
(digital camera) σε μια θέση στον δίσκο.
• Συνδέστε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού για να
επιλέξετε την εικόνα που θα αποθηκεύσετε.
• Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης στη μονάδα
δίσκου και αποθηκεύστε την εικόνα.
Χρήση της λειτουργίας σύλληψης οθόνης/print
screen (PrtScr) για τη σύλληψη στιγμιότυπου
πλήρους οθόνης, ενεργού παραθύρου.
• Πατήστε το πλήκτρο Print Screen.
• Ανοίξτε μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας.
• Κάντε κλικ στο μενού Edit.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Paste.
• Ανοίξτε ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας.
• Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Print Screen από το
πληκτρολόγιο.
• Ανοίξτε μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας.
• Κάντε κλικ στο μενού Edit.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Paste.
Αποθήκευση εικόνας από βιβλιοθήκη γραφικών
(image library), ιστοσελίδα σε μια θέση στον δίσκο.
• Κάντε δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο.
• Επιλέξτε την επιλογή Save Target As.
• Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε
τη θέση αποθήκευσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Άνοιγμα εφαρμογής σάρωσης εικόνων
(scanning application) και σάρωση μιας εικόνας:
προεπισκόπηση, ρυθμίσεις παραμέτρων
σάρωσης, σάρωση εικόνας, αποθήκευση.
• Τοποθετήστε την εικόνα στο σαρωτή.
• Επιλέξτε σάρωση για να δείτε τις επιλογές.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε τις
παραμέτρους σάρωσης.
• Επιλέξτε τη θέση για να αποθηκεύσετε την
εικόνα και σαρώσετε.

9.1.3.3

9.1.3.4

9.1.3.5

9.2.1.2

9.2.1.3

9.2.1.4

9.3

Χρήση της Εφαρμογής

9.3.1
9.3.1.1

Δημιουργία Εικόνας
Άνοιγμα μιας εφαρμογής επεξεργασίας εικόνων.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.
• Κάντε κλικ στο Adobe Photoshop Elements 9.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής επεξεργασίας εικόνων.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Exit.
Άνοιγμα αρχείων εικόνας.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Open.
• Επιλέξτε το/τα αρχείο/α που επιθυμείτε να
ανοίξετε και κάντε κλικ στο κουμπί Open.
Κλείσιμο αρχείων εικόνας.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Close.
Δημιουργία ενός νέου αρχείου εικόνας και
ορισμός επιλογών/παραμέτρων αρχείου:
χρωματικό μοντέλο, μέγεθος, ανάλυση/
ευκρίνεια (resolution), χρώμα φόντου.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή New.
• Κάντε κλικ στο Blank File.
• Δώστε ένα όνομα στο αρχείο και ορίστε τις
επιλογές αρχείου.
• Κάντε κλικ στο OK.
Δημιουργία μιας νέας εικόνας από το πρόχειρο
(clipboard).
• Βεβαιωθείτε ότι ένα στοιχείο έχει αντιγραφεί στο
πρόχειρο.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή New.
• Κάντε κλικ στο Image from Clipboard.
Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών αρχείων εικόνας.

9.3.1.1
9.3.1.1

9.3.1.1

9.3.1.2

9.3.1.3

9.3.1.4

• Επιλέξτε την καρτέλα του αρχείου εικόνας
που επιθυμείτε να μεταβείτε προκειμένου να
μεταφερθείτε σε αυτό.

9.3.1.5

9.3.1.6

9.3.2.2

9.3.3
9.3.3.1

Αποθήκευση μιας εικόνας σε μια θέση στον δίσκο.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Save.
• Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε
τη θέση αποθήκευσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Αποθήκευση εικόνας με άλλο όνομα σε μια
θέση στον δίσκο.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Save As.
• Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου πάνω
από το υπάρχον όνομα και επιλέξτε τη θέση
αποθήκευσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Αποθήκευση, εξαγωγή μιας εικόνας σε άλλον
τύπο αρχείου, όπως: jpeg, gif, tiff, png.
• Κάντε κλικ στο μενού File.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Save As.
• Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού Format και
επιλέξτε τον τύπο του αρχείου.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Ρυθμίσεις
Επιλογή χρώματος φόντου (background
colour), χρώματος προσκηνίου (foreground
colour) εικόνας.
• Στην Εργαλειοθήκη κάντε κλικ στην επιλογή Set
Background Colour ή Set Foreground Colour.
• Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα χρησιμοποιώντας
τον Επιλογέα Χρώματος.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ρύθμιση ιδιοτήτων πλέγματος (grid): μονάδα
μέτρησης, οριζόντιο διάστημα, κάθετο
διάστημα, χρώμα.
• Στο μενού Edit κάντε κλικ στην επιλογή
Preferences και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
Guides & Grid.
• Επιλέξτε Guides Colour και Style
• Επιλέξτε Grid Color και Style και στη συνέχεια
επιλέξτε την απόσταση των Gridlines και τη
συχνότητα των Subdivisions.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Βελτίωση Παραγωγικότητας
Ρύθμιση βασικών επιλογών της εφαρμογής,
όπως: διαφάνεια (transparency), ρυθμίσεις
πλέγματος (grid), μονάδες μέτρησης.
• Για να ρυθμίσετε τη διαφάνεια, στο μενού Edit,
κάντε κλικ στην επιλογή Preferences και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Transparency.
• Επιλέξτε Grid size, grid Colors και επιλέξτε
First και Second Transparency Background
Colors.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

9.4.1.2

9.4.1.3

9.4.1.4
9.4.1.5

9.3.3.2

9.3.3.3

9.3.3.4

9.3.3.4

9.3.3.5

• Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις πλέγματος
στο μενού Edit, κάντε κλικ στην επιλογή
Preferences και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
Guides & Grid.
• Επιλέξτε Guides Color και Style
• Επιλέξτε Grid Color και Style και στη συνέχεια
επιλέξτε την απόσταση των Gridlines και τη
συχνότητα των Subdivisions.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
• Για να ρυθμίσετε τις μονάδες μέτρησης,
στο μενού Edit, κάντε κλικ στην επιλογή
Preferences και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
Units & Rulers.
• Επιλέξτε τα κατάλληλα Units, Column Size,
New Document Preset Resolutions και Photo
Project Units.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας.
• Κάντε κλικ στο μενού Help.
• Επιλέξτε Photoshop Elements Help.
Χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
(zoom).
• Στο μενού View, κάντε κλικ στο Zoom In ή στο
Zoom Out.
Χρήση των λειτουργιών αναίρεσης (undo) και
ακύρωσης αναίρεσης (redo).
• Στη Γραμμή Εφαρμογής, κάντε κλικ στο Undo
ή στο Redo.
Χρήση του ιστορικού ενεργειών.
• Στο μενού Window, κάντε κλικ στο Undo
History.
• Επιλέξτε μια κατάσταση στην οποία θέλετε να
επιστρέψετε.
Εμφάνιση, απόκρυψη διαθέσιμων γραμμών
εργαλείων (toolbars), παλετών (palettes),
παραθύρων εργασίας.
• Στο μενού Window, επιλέξτε/αποεπιλέξτε
κατάλληλα για γραμμή εργαλείων, παλέτα,
παράθυρο εργασίας.

9.4

Εργασία με Εικόνες

9.4.1
9.4.1.1

Επιλογή
Επιλογή ολόκληρης της εικόνας, μιας
στρώσης/στρώσεων (layer(s)).
• Στο μενού Select, κάντε κλικ στο All.
• Στο μενού Select, κάντε κλικ στο All Layers.

9.4.1.5

9.4.2
9.4.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

9.4.2.4

Ρύθμιση ιδιοτήτων εργαλείου επιλογής
(selection tool): συνδυασμός πολλαπλών
επιλογών, απάλυνση (feathering), ομαλοποίηση
οδόντωσης (antialiasing), πλάτος, ύψος.
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο κατάλληλο
εργαλείο επιλογής, επιλέγοντας από τα:
παραλληλόγραμμο/έλλειψη (rectangular/elliptic
marquee), λάσο (lasso), μαγικό ραβδί (magic
wand), γρήγορη επιλογή (quick selection).
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε την επιθυμητή
σχέση μεταξύ των επιλογών feathering,
antialiasing, width και height του εργαλείου
επιλογής.
Επιλογή τμήματος εικόνας με χρήση εργαλείων
επιλογής: παραλληλογράμμου (rectangular),
έλλειψης (elliptic), μαγικό ραβδί (magic wand),
μαγνητικό λάσο (magnetic lasso), ελεύθερη
επιλογή (freehand image)
Εργαλείο Επιλογής

Περιγραφή

Παραλληλόγραμμο/
έλλειψη
(Rectangular /
Elliptical Marquee
tool)

Σχεδιάζει τετράγωνη
ή ορθογώνια
περιοχή επιλογής ή
σχεδιάζει στρογγυλή
ή ελλειπτική περιοχή
επιλογής.

Μαγικό Ραβδί
(Magic Wand)

Επιλέγει
εικονοστοιχεία
παρόμοιου χρώματος
με ένα κλικ.

Μαγνητικό λάσο
(Magnetic Lasso)

Σχεδιάζει μια περιοχή
επιλογής που το
περίγραμμα της
αυτόματα ασφαλίσει
στις άκρες στις
οποίες σέρνετε το
εργαλείο πάνω στη
φωτογραφία.

Λάσο (Lasso)

Σχεδιάζει ελεύθερα
σχέδια περιοχών
επιλογής. Το εργαλείο
αυτό είναι ιδανικό
για να σχεδιάζετε
περιοχές επιλογής με
μεγάλη ακρίβεια.

Πολυγωνικό Λάσο
(Polygonal Lasso)

Σχεδιάζει μια
περιοχή επιλογής
με πολλαπλά
ευθύγραμμα τμήματα
και γωνίες στο
περίγραμμα της.

• Κάντε κλικ στο κατάλληλο εργαλείο επιλογής
από την Εργαλειοθήκη.
• Επιλέξτε το κομμάτι που επιθυμείτε από την
εικόνα χρησιμοποιώντας το εργαλείο.
Αναστροφή (Inverse) επιλογής.
• Στο μενού Select, επιλέξτε Inverse.
Αποθήκευση μιας επιλογής.
• Κάντε κλικ στο κατάλληλο εργαλείο επιλογής,
από την Εργαλειοθήκη.
• Επιλέξτε το τμήμα που επιθυμείτε από την
εικόνα χρησιμοποιώντας το εργαλείο.
• Από το μενού Select κάντε κλικ στην επιλογή
Save Selection.
• Πληκτρολογήστε ένα Όνομα για την Επιλογή
(Selection).
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Άνοιγμα μιας αποθηκευμένης επιλογής.
• Από το μενού Select κάντε κλικ στην επιλογή
Load Selection.
• Επιλέξτε την επιθυμητή Επιλογή (Selection).
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Διαχείριση Εικόνας
Αλλαγή του μεγέθους του καμβά εικόνας.
• Στο μενού Image κάντε κλικ στο Resize και στη
συνέχεια στο Canvas Size.
• Εισάγετε τις λεπτομέρειες του νέου μεγέθους.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Αλλαγή μεγέθους εικόνας σε εικονοστοιχεία
(pixels), μονάδες.
• Στο μενού Image κάντε κλικ στο Resize και στη
συνέχεια στο Image Size.
• Εισάγετε τις λεπτομέρειες του νέου μεγέθους.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Περικοπή (crop) μιας εικόνας.
• Κάντε κλικ στο εργαλείο περικοπής (crop tool),
από την Εργαλειοθήκη.
• Επιλέξτε το τμήμα της εικόνας που θέλετε να
περικόψετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ προκειμένου να
αποδεχθείτε τις αλλαγές.
Αντιγραφή, μετακίνηση εικόνας (ων),
επιλεγμένου τμήματος της εικόνας.
• Για να αντιγράψετε εικόνα/ες κάντε κλικ στο
εργαλείο μετακίνηση (move tool) από την
Εργαλειοθήκη.
• Επιλέξτε την εικόνα και πατήστε Ctrl + C
προκειμένου να αντιγράψετε.
• Για να μετακινήσετε εικόνα/ες κάντε κλικ στο
εργαλείο μετακίνηση (move tool) από την
Εργαλειοθήκη.
• Επιλέξτε την εικόνα και με κλικ και σύρσιμο (click
and drag) μετακινήσετε την.
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9.4.2.5

9.4.3
9.4.3.1

9.4.3.2

Περιστροφή, αναστροφή εικόνας, επιλεγμένου
τμήματος της εικόνας.
• Επιλέξτε μια εικόνα, τμήμα μιας εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Από το μενού Image, κάντε κλικ στην επιλογή
Rotate και κάντε κλικ στην επιθυμητή επιλογή
περιστροφής (rotation) ή αναστροφής (flip
(mirror)).
Στρώσεις (Layers)
Ορισμός και κατανόηση του όρου στρώση (layer).
• Οι στρώσεις χρησιμοποιούνται για να
διαχωρίζονται τα διαφορετικά στοιχεία μιας
εικόνας και στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη.
Δημιουργία μιας στρώσης (layer).
• Στο μενού Layer, κάντε κλικ στο New και στη
συνέχεια στο Layer.
• Εισάγετε το όνομα της στρώσης (Layer Name)
και τις λεπτομέρειες για Mode και Opacity.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

9.4.3.5

9.4.3.5

9.4.3.5

9.4.3.5

9.4.3.5

9.4.3.6
9.4.3.2

9.4.3.2

9.4.3.3

Αντιγραφή μιας στρώσης (layer).
• Στο μενού Layer, κάντε κλικ στο Duplicate
Layer.
• Εισάγετε το όνομα της στρώσης (Layer Name)
και τις λεπτομέρειες για τη θέση αντιγραφής της
(Destination).
Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Διαγραφή μιας στρώσης (layer).
• Στο μενού Layer, κάντε κλικ στο Delete Layer.
• Κάντε κλικ στο Yes.
Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: ονομασία (name)

9.4.3.7

Μετατροπή στρώσης (εων): κλίμακα.
• Επιλέξτε μια στρώση και από το μενού Image
κάντε κλικ στο Resize και στη συνέχεια στο
Scale.
• Χρησιμοποιήστε τις λαβές που υπάρχουν
γύρω από τη στρώση της εικόνας προκειμένου
να αλλάξετε την κλίμακα μεγέθους της, ή
εισάγετε τις νέες τιμές κλίμακας από τη Γραμμή
Επιλογών.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για να αποδεχτείτε
τις αλλαγές.
Μετατροπή στρώσης (εων): περιστροφή.
• Επιλέξτε μια στρώση και από το μενού
Image κάντε κλικ στο Rotate και επιλέξτε την
κατάλληλη επιλογή περιστροφής στρώσης.
Μετατροπή στρώσης (εων): αναστροφή.
• Επιλέξτε μια στρώση και από το μενού
Image κάντε κλικ στο Rotate και επιλέξτε την
κατάλληλη επιλογή αναστροφής στρώσης.
Μετατροπή στρώσης (εων): μετακίνηση.
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στη στρώση
που επιθυμείτε να μετακινήσετε.
• Επιλέξτε το εργαλείο μετακίνηση (move), κάντε
κλικ στη στρώση και με σύρσιμο τοποθετήστε τη
στην επιθυμητή θέση.
Μετατροπή στρώσης (εων): ψαλίδιση (trim).
• Επιλέξτε μια στρώση και από την Εργαλειοθήκη
κάντε κλικ στο εργαλείο της περικοπής (crop
tool).
• Επιλέξτε το τμήμα της εικόνας που θέλετε να
περικόψετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για να αποδεχτείτε
τις αλλαγές.
Μετατροπή σχεδιαστικού αντικειμένου σε
στρώση πλέγματος (raster layer).
• Επιλέξτε ένα σχεδιαστικό αντικείμενο και από το
μενού Layer κάντε κλικ στην επιλογή Simplify
Layer.
Δημιουργία κινούμενου γραφικού (animated
gif) από στρώσεις (layers).
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Save for
Web και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Animate.

9.4.4.3

9.4.4.4

9.4.4.5

9.4.5
9.4.5.1

9.4.3.3

9.4.3.3

9.4.3.3

9.4.3.3

9.4.3.4

9.4.3.4

9.4.3.4

9.4.3.4

• Στην καρτέλα Layers, κάντε διπλό κλικ στη
στρώση προκειμένου να ανοίξουν οι ιδιότητες
της στρώσης,
• Επεξεργαστείτε το όνομα της στρώσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: απόκρυψη
(hide), εμφάνιση (show).
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στο σύμβολο
του ματιού προκειμένου να Eμφανίσετε/
Aποκρύψετε μια στρώση.
Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: κλείδωμα (lock).
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στο σύμβολο
του λουκέτου προκειμένου να κλειδώσετε μια
στρώση.
Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: αδιαφάνεια
(opacity).
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στο βέλος
Opacity.
• Σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε την
κατάλληλη αδιαφάνεια.
Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: ανάμειξη
(blending mode).
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στο βέλος
Blending mode.
• Επιλέξτε την κατάλληλη ανάμειξη.
Τακτοποίηση (arrange) στρώσεων.
• Στο μενού Layer κάντε κλικ στην επιλογή
Arrange.
• Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή προκειμένου να
φέρετε τη στρώση προς τα Πίσω (Backward)/
προς τα Εμπρός (Forward).
Συγχώνευση (merge) στρώσεων.
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στη στρώση
που επιθυμείτε να συγχωνεύσετε.
• Στο μενού Layer κάντε κλικ στην επιλογή Merge
Down προκειμένου να συγχωνευτεί η τρέχουσα
στρώση με τη στρώση που βρίσκεται από
κάτω ή επιλέξτε Merge Visible προκειμένου να
συγχωνευτούν όλες οι ορατές στρώσεις.
Σύνδεση (link) στρώσεων.
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ σε δύο
ή περισσότερες στρώσεις που θέλετε να
συνδεθούν μεταξύ τους (χρησιμοποιήστε το
πλήκτρο Ctrl για να επιλέξετε τις στρώσεις.
• Στην καρτέλα Layers, κάντε κλικ στο σύμβολο
της σύνδεσης (αλυσίδα) για να συνδεθούν οι
στρώσεις.
Ισοπέδωση (flatten) στρώσεων.
• Στο μενού Layer κάντε κλικ στην επιλογή
Flatten.

• Ορίστε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ρυθμίσεις
για συνεχή επανάληψη (loop) και καθυστέρηση
καρέ (frame delay).
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK
• Εισάγετε όνομα αρχείου και επιλέξτε τη θέση
αποθήκευσης.
• Κάντε κλικ στο Save.

9.4.4
9.4.4.1

9.4.4.1

9.4.4.1

9.4.4.2

Σημείωση: Θα πρέπει να υπάρχουν δύο
ή περισσότερες στρώσεις προκειμένου να
δημιουργήσετε ένα κινούμενο γραφικό
Κείμενο
Προσθήκη κειμένου.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε κλικ και σύρετε πάνω στην εικόνα για
να δημιουργήσετε μια περιοχή επεξεργασίας
κειμένου.
• Στη Γραμμή Επιλογών ορίστε τις κατάλληλες
επιλογές κειμένου και στη συνέχεια
πληκτρολογήστε το κείμενο.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Επεξεργασία κειμένου.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Επεξεργαστείτε το κείμενο όπως απαιτείται.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Διαγραφή κειμένου.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Διαγράψτε το κείμενο όπως απαιτείται.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε/
μετακινήσετε.
• Στο μενού Edit, κάντε κλικ στην επιλογή Cut ή
Copy.
• Επικολλήστε το κείμενο στην επιθυμητή θέση.

9.4.5.2

Στοίχιση κειμένου: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά,
πλήρης στοίχιση.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να στοιχίσετε.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε την επιθυμητή
στοίχιση.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Εφαρμογή μορφοποιήσεων κειμένου: μέγεθος
γραμματοσειράς, τύποι γραμματοσειρών,
χρώμα γραμματοσειράς.
• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να
μορφοποιήσετε.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε το επιθυμητό
μέγεθος γραμματοσειράς, τύποι γραμματοσειράς
ή χρώμα γραμματοσειράς.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Εφαρμογή αναδίπλωσης κειμένου (text warp).

• Επιλέξτε από την Εργαλειοθήκη το επιθυμητό
Εργαλείο Πληκτρολόγησης.
• Κάντε διπλό κλικ πάνω στο υπάρχον κείμενο για
να ανοίξει η περιοχή επεξεργασίας κειμένου.
• Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να
αναδιπλώσετε.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε την επιλογή
Τext Warp.
• Επιλέξτε style, προσανατολισμό (horizontal
ή vertical) και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για
bend και distortion.
• Κάντε κλικ στο Πράσινο Τικ για αποδοχή.
Εφέ και Φίλτρα (Effects and Filters)
Εφαρμογή καλλιτεχνικών (artistic) εφέ, εφέ
παραμόρφωσης (distortion): κουκιδοποίηση
(pixelate), ανάγλυφο (emboss), άνεμος,
(wind), ρυτίδωμα (ripple), στροβίλισμα (twirl),
αποκορεσμός (desaturate).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ κουκιδοποίησης, στο
μενού Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Pixelate
και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή
υποεπιλογή κουκιδοποίησης.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα ανάγλυφο εφέ, στο μενού
Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Stylize και στη
συνέχεια επιλέξτε Emboss.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ ανέμου, στο μενού
Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Stylize και στη
συνέχεια επιλέξτε Wind.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ ρυτιδώματος, στο
μενού Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Stylize και
στη συνέχεια επιλέξτε Ripple.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ στροβιλίσματος, στο
μενού Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Distort και
στη συνέχεια επιλέξτε Twirl.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ αποκορεσμού
επιλέξτε το Εργαλείο του Σπόγγου (Sponge
Tool) από την Εργαλειοθήκη.
• Στη Γραμμή Επιλογών, στο mode επιλέξτε
Desaturate και ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις
όπως επιθυμείτε.
• Κάντε κλικ και σύρετε το εργαλείο πάνω στην
περιοχή της εικόνας που θέλετε να εφαρμόσετε
αποκορεσμό.
Εφαρμογή εφέ θαμπώματος (blur): φίλτρο
Gauss, κίνηση (motion).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ θαμπώματος
Gaussian, στο μενού Filter, κάντε κλικ στην
επιλογή Blur και στη συνέχεια επιλέξτε
Gaussian Blur.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ θαμπώματος
κίνησης, στο μενού Filter, κάντε κλικ στην
επιλογή Blur και στη συνέχεια επιλέξτε Motion
Blur.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
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9.4.5.3

9.4.5.4

9.4.5.5

9.4.5.6

Εφαρμογή εφέ φωτοσκίασης: φωτισμός
(lighting), έκλαμψη (flare).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ φωτισμού, στο μενού
Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Render και στη
συνέχεια επιλέξτε Lighting Effects.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε ένα εφέ έκλαμψης, στο μενού
Filter, κάντε κλικ στην επιλογή Render και στη
συνέχεια επιλέξτε Lens Flare.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
Εφαρμογή ρυθμίσεων: φωτεινότητα-αντίθεση
(brightness-contrast), χροιά-κορεσμός (huesaturation), ισορρόπηση χρωμάτων (colour
balance).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Για να ρυθμίσετε τον συνδυασμό φωτεινότητααντίθεση, στο μενού Enhance, κάντε κλικ στην
επιλογή Adjust Lighting και στη συνέχεια
επιλέξτε Brightness/Contrast.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να ρυθμίσετε τον συνδυασμό χροιάκορεσμός, στο μενού Enhance, κάντε κλικ
στην επιλογή Adjust Colour και στη συνέχεια
επιλέξτε Adjust Hue/Saturation.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να ρυθμίσετε την ισορρόπηση χρωμάτων,
στο μενού Enhance, κάντε κλικ στην επιλογή
Adjust Colour και επιλέξτε Colour Curves.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
Εφαρμογή όξυνσης, μάσκας όξυνσης (sharpen,
unsharpen).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Για να εφαρμόσετε όξυνση, στο μενού Enhance,
κάντε κλικ στην επιλογή Adjust Sharpness.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
• Για να εφαρμόσετε μάσκα όξυνσης, στο μενού
Enhance, κάντε κλικ στην επιλογή Unsharp
Mask.
• Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ
στο κουμπί OK.
Εφαρμογή εξάλειψης φαινομένου κόκκινων
ματιών (red eye reduction).
• Επιλέξτε την εικόνα, μέρος της εικόνας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επιλογής από
την Εργαλειοθήκη.
• Στο μενού Enhance, κάντε κλικ στην επιλογή
Auto Red Eye Fix.

9.5

Σχεδίαση και Ζωγραφική

9.5.1
9.5.1.1

Εργαλεία Σχεδίασης
Προσθήκη γραμμής σε μια εικόνα: ευθεία
γραμμή, γραμμή ελευθέρας σχεδίασης,
καμπύλες. Ορισμός, τροποποίηση πάχους,
μεγέθους και χρώματος γραμμής.
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Γραμμή (Line) ή Μολύβι (Pencil).
• Στη Γραμμή Επιλογών ορίστε weight, style και
colour.
• Σχεδιάστε τη γραμμή.
Προσθήκη σχήματος σε μια εικόνα:
παραλληλόγραμμο, έλλειψη, πολύγωνο.
Ορισμός, τροποποίηση περιγράμματος,
χρώματος και στυλ γεμίσματος σχήματος.
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Παραλληλόγραμμο (Rectangle), Έλλειψη
(Elipse) ή Πολύγωνο (Polygon).
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε το επιθυμητό
περίγραμμα, χρώμα και στυλ γεμίσματος.
• Σχεδιάστε το σχήμα.
Εργαλεία Ζωγραφικής
Επιλογή τιμής χρώματος με το σταγονόμετρο
(dropper).
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Σταγονόμετρο.
• Διαλέξτε το χρώμα της εικόνας που θέλετε να
επιλέξετε και κάντε κλικ πάνω του.
Γέμισμα μέρους εικόνας με το εργαλείο
διαβάθμισης (gradient), επιλογή αδιαφάνειας/
διαφάνειας (opacity/transparency), ακτινωτή
(radial), γραμμική (linear), θέση (position),
περιστροφή (rotation).
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Διαβάθμιση.
• Στη Γραμμή Επιλογών, ορίστε αδιαφάνεια/
διαφάνεια, τύπο διαβάθμισης, θέση και
περιστροφή.
• Για να εφαρμοστεί η διαβάθμιση κάντε κλικ
στο σημείο από το οποίο θέλετε να αρχίζει
και σύρετε έως τη θέση στην οποία θέλετε να
σταματήσει η διαβάθμιση.
Χρωματισμός μέρους εικόνας με το πινέλο
(paintbrush tool), επιλογή χρώματος,
σχήματος, μεγέθους πινέλου.
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Πινέλο και επιλέξτε Χρώμα Προσκηνίου.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε το επιθυμητό
Σχήμα και Μέγεθος.
• Χρωματίστε μέρος της εικόνας.

9.5.1.2

9.5.2
9.5.2.1

9.5.2.2

9.5.2.3

9.5.2.4

9.5.2.5

9.5.2.6

Διαγραφή μέρους της εικόνας με τη γόμα (eraser
tool), επιλογή σχήματος και μεγέθους γόμας.
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Γόμα.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε το επιθυμητό
Σχήμα και Μέγεθος.
• Διαγράψτε μέρος της εικόνας.
Γέμισμα μέρους εικόνας με χρώμα
χρησιμοποιώντας τον κουβά γεμίσματος
(paint bucket tool).
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Κουβάς Γεμίσματος και επιλέξτε Χρώμα
Προσκηνίου.
• Γεμίστε μέρος της εικόνας με το χρώμα
προσκηνίου.
Κλωνοποίηση τμήματος μιας εικόνας
χρησιμοποιώντας το εργαλείο κλωνοποίησης
(clone tool), επιλέγοντας μέγεθος, αδιαφάνεια
(opacity).
• Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο
Κλωνοποίηση.
• Στη Γραμμή Επιλογών, επιλέξτε μέγεθος και
αδιαφάνεια.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT, για να
ορίσετε την περιοχή που θα κλωνοποιηθεί.
• Κάντε κλικ στο σημείο που επιθυμείτε να
τοποθετήσετε το κλωνοποιημένο περιεχόμενο.

9.6

Προετοιμασία Εκτυπώσεων

9.6.1
9.6.1.1

Διαμόρφωση
Προεπισκόπηση εικόνας.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Print,
μια προεπισκόπηση της εικόνας θα εμφανιστεί.
Επιλογή κατάλληλου βάθους χρώματος,
μεγέθους εικόνας, κατάλληλης ευκρίνειας/
ανάλυσης και μορφής γραφικού για χρήση στο
Διαδίκτυο, στην οθόνη, για εκτύπωση.
• Στο μενού Image, κάντε κλικ στην επιλογή
Mode.
• Επιλέξτε το κατάλληλο βάθος χρώματος.
• Στο μενού Image, κάντε κλικ στην επιλογή
Resize και στη συνέχεια επιλέξτε Image Size.
• Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση ή μέγεθος
εικόνας.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Save
As.
• Επιλέξτε την κατάλληλη μορφή αρχείου.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Save.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Save
for Web.
• Επιλέξτε την κατάλληλη μορφή αρχείου.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
• Εισάγετε όνομα αρχείου και πατήστε το κουμπί
Save.
Εκτύπωση
Αλλαγή προσανατολισμού εκτύπωσης:
κατακόρυφος (portrait), οριζόντιος (landscape).
Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Print και
στη συνέχεια επιλέξτε Page Setup.
• Κάντε κλικ στο Portrait ή στο Landscape.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Print.
• Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού.
Εκτύπωση εικόνας σε εγκατεστημένο
εκτυπωτή χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες
επιλογές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Στο μενού File, κάντε κλικ στην επιλογή Print.
• Επιλέξτε επιπρόσθετες επιλογές εκτύπωσης,
εφόσον είναι απαραίτητο.
• Κάντε κλικ στο Print.

9.6.1.2

9.6.2
9.6.2.1

9.6.2.2

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.ecdl.gr
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