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1.   ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Στην παρακάτω εικόνα θέλω να αφαιρέσω τα αερόστατα που πετάνε 
 

 
 

1. Επιλέγω εργαλείο ΖΟΟΜ  

 
  και κάνω κλικ πάνω στο αντικείµενο που θέλω να αφαιρέσω. 
 

2. Επιλέγω το εργαλείο σφραγίδας - clone stamp tool.(Με αριστερό κλικ πάνω στο εργαλείο 
σφραγίδας εµφανίζονται οι επιλογές)  

 
 

 
 
 3.   Στη γραµµή επιλογών εργαλείων, η επιλογή Aligned  να είναι απενεργοποιηµένη. 
 

 
  

 
 

4.    Επιλέγω µιας µετρίου µεγέθους βούρτσα (από την παλέτα Brush) 
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5.    Επιλέγω µια περιοχή δίπλα στο αντικείµενο που θέλω να διαγράψω και κρατώ 
πατηµένο το Alt. Κάνω κλικ για να πάρω δείγµα . ( Η περιοχή που θα επιλέξω θα πρέπει  να 
µπορεί να αναµειχθεί καλά και να ταιριάζει µε την περιοχή  γύρω από το αντικείµενο που 
πρόκειται να εξαλείψουµε)  

    

 
 

 
 6.    Κάνω κλικ ή σύρω το εργαλείο της σφραγίδας πάνω στο ανεπιθύµητο 
αντικείµενο για να αντικατασταθεί µε κοµµάτια από το δείγµα που πήραµε εφαρµόζοντας το 
προηγούµενο βήµα. 
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 7.    Ανάλογα  µε την υφή της περιοχής γύρω από το αντικείµενο που πρόκειται να 
εξαλείψουµε  εφαρµόζουµε για περισσότερες φορές τα βήµατα  5 και 6.  

 
  8.    Κάνω διπλό κλικ στο χέρι για να εµφανίσω ολόκληρη την εικόνα 
 

 
 

9. File > save ή save as  για να αποθηκεύσω την εργασία µου. 
 
 

2.    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 
 Στην παρακάτω εικόνα θέλω να αντικαταστήσω τον ουρανό από µπλε που είναι  µε 
ένα άλλο ουρανό συννεφιασµένο. 
 
 

  
 

1. Επιλέγω το εργαλείο µαγικό ραβδί 

 
 
2. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων εισάγουµε ανοχή -  Tolerance.( Καλά είναι  16) 
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3.   Χρησιµοποιώντας το µαγικό ραβδί κάνω κλικ για να επιλέξω ένα τµήµα του 
ουρανού. Κρατώ πατηµένο το shift  και κάνω κλικ στο υπόλοιπο του ουρανού για να 
το επιλεξω. 

 
 
4.    Επιλέγω File > open για να ανοίξω µια εικόνα µε τον συννεφιασµένο ουρανό. 
(στο συγκεκριµένο παράδειγµα το αρχείο είναι big sky )  

 

 
 

5. Επιλέγω εντολή select > all  
 

 
 
6.   Και κατόπιν Edit > copy . Και κλείνουµε το αρχείο big sky.  
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7.   Επανέρχοµαι στην αρχική εικόνα επιλέγω την εντολή Edit > paste into 
 

 
 
8. Και προκύπτει η παρακάτω εικόνα 
 

 
 

9.  Με το εργαλείο µετακίνησης     σύρω τα σύννεφα στην επιθυµητή θέση 
 
10. Αλλάζω την αδιαφάνεια – opacity  στην παλέτα Layers (µε µαρκαρισµένο το 

layer του ουρανού)  ώστε ο καινούριος ουρανός να αναµιγνύεται καλύτερα µε τα 
υπόλοιπα χρώµατα της εικόνας. 
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3.    ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Στην παρακάτω εικόνα θέλω να αφαιρέσω ολόκληρο το φόντο που υπάρχει 
γύρω από το αεροσκάφος. 
 

  
 

 
 

1. Επιλέγω Image > Extract 
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2 .  Με τη βοήθεια του εργαλείου Edge highlighter tool µαρκάρουµε το περίγραµµα 
του αντικειµένου 

 
 

 
 

  3.  Με το εργαλείο fill toll γεµίζουµε το αντικείµενο µε χρώµα (για να µην σβηστεί 
όταν εφαρµοστεί το Extract)  
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 4.   Πιέζουµε OK και το φόντο µαζί µε ότι υπάρχει στην γύρω περιοχή από το 
αντικείµενο εξαφανίζονται. 
 

 
 

5.   Τώρα στο αντικείµενο που έµεινε µπορούµε να προσθέσουµε φόντο  
6.   Κατά τα διάρκεια που κάνουµε Extract αντικείµενο µπορούµε να ρυθµίσουµε το 
πάχος του   Edge highlighter tool από τις επιλογές που υπάρχουν διαθέσιµες . 
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4.   ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

 Τα εργαλεία επιλογής στο Photoshop είναι   
 

Α.  Το πλαίσιο επιλογής (marquee tool) , µε το οποίο µπορώ να επιλέξω περιοχές 
µέσα σε µια εικόνα 

 
 

 µε δεξί κλικ εµφανίζονται και τα υπόλοιπα πλαίσια ανάλογα µε το σχήµα της  
περιοχής – αντικειµένου  που θέλω να επιλέξω 

 

   
  
 έτσι έχω τη δυνατότητα να επιλέξω  

i) ορθογώνια αντικείµενα 
ii) ελλειπτικά αντικείµενα  
iii) απλών γραµµών (µε πλάτος 1 pixel) 
iv) απλών στηλών (µε πλάτος 1 pixel) 

 
Β.  Το εργαλείο µετακίνησης (move tool) ,µε το οποίο µπορώ να µετακινήσω µια 
περιοχή που έχω επιλέξει σε κάποια θέση στην εικόνα. 

 

 
  
Γ.  Το λάσο (lasso) , µε το οποίο µπορώ να σχεδιάσω ένα ελεύθερης µορφής πλαίσιο 
επιλογής γύρω από µια εικόνα 
 

 
  µε δεξί κλικ εµφανίζονται οι επιλογές στο λάσο  
 

 
   
 έτσι έχω τη δυνατότητα να δηµιουργώ πλαίσια  

i)  ελεύθερου σχήµατος 
ii) πολυγωνικού σχήµατος  
iii)  περίγραµµα  εικόνα ( µε τη χρήση του µαγνητικού το 
οποίο «έλκεται» από το περίγραµµα της εικόνας. 
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∆. Το µαγικό ραβδί (magic wand) , το οποίο µπορώ να επιλέγω µέρη µιας εικόνας 
βασιζόµενα στις οµοιότητες χρωµάτων των γειτονικών pixels  
 

 
 

5.  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
  Για να γίνει κατανοητή χρήση των εργαλείων επιλογή εκτελώ το παρακάτω 
παράδειγµα. 
   Ανοίγω την εικόνα   ‘’Εργαλεία επιλογής.psd ‘’  
 

 
 
 
 
 

 Α. Επιλογή µε ελλειπτικό σχήµα  
 
   

1.  Επιλέγω εργαλείο ζουµ    και κάνω ζουµ πάνω στο βατόµουρο 
µέχρι 300%  
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2.  Επιλέγω το εργαλείο ελλειπτικών  πλαισίων 
 

  
 

3.  Τοποθετώ το εργαλείο πάνω σε ένα σηµείο στην άκρη του βατόµουρου 
πατάω τα ποντίκι και σύρω διαγωνίως. Οπότε αρχίζει να σχηµατίζεται ένα 
ελλειψοειδές σχήµα. 

 
4.   Για να διορθώσω τη θέση του πλαισίου, µε πατηµένο το ποντίκι πατάω 

spacebar στο πληκτρολόγιο και σύρω το ποντίκι. Παρατηρώ ότι το πλαίσιο 
µετακινείται χωρίς να αλλάζει µέγεθος. 

 
 

     
 

5. Αφού τοποθετήσω το πλαίσιο στην επιθυµητή θέση ελευθερώνω το  
Spacebar   και σύρω ξανά µέχρι να σχηµατισθεί το επιθυµητό σχήµα. 

6. Ελευθερώνω το ποντίκι στη σωστή θέση και στο σωστό σχήµα  
7. Επιλέγω select > deselect 
    

 
 

Β.  Επιλογή από ένα σηµείο του  κέντρου    
    

1. Επιλέγω το εργαλείο ελλειπτικών περιοχών. 
2. Τοποθετώ το εργαλείο περίπου στο κέντρο του βατόµουρου. 
3. Κάνω κλικ και αρχίζω το σύρσιµο 
4. Χωρίς να ελευθερώσω το ποντίκι πατάω Alt από το πληκτρολόγιο και 

συνεχίζω το σύρσιµο µέχρι να φτάσω στην περίµετρο του βατόµουρου.  
5. Εάν χρειαστεί να αλλάξω τη θέση του πλαισίου, µε πατηµένο το Alt 

πατάω ταυτόχρονα και spacebar και σύρω το ποντίκι. 
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6. Για να ολοκληρωθεί η επιλογή ελευθερώνω πρώτα το ποντίκι και µετά το 
Alt 

7.  Επιλέγω  select > deselect  
 

 
 
Γ.   Μετακίνηση επιλογής  
 

1. Για να µετακινήσω µια περιοχή µέσα σα µια εικόνα πρέπει πρώτα να την 
έχω επιλέξει. 

2. Επιλέγω το εργαλείο µετακίνησης  και σύρω το βατόµουρο πάνω 
στο καρότο 

 

                                                    
3 .  Επιλέγω  select > deselect  

 
 

∆. Μετακίνηση και αντιγραφή (ταυτόχρονα) 
 

1. Επιλέγω View > Fit on screen για να µπορώ να δω ολόκληρη την εικόνα στην 
οθόνη. 
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2. Επιλέγω εργαλείο ελλειπτικών πλαισίων επιλογής 
 

 
 

3. Σύρω για να σχηµατιστεί µια επιλογή γύρω από τη φέτα µε το καρότο που 
περιέχει το βατόµουρο. ( όπως έχει προαναφερθεί) 

 

 
 
 

4. Επιλέγω εργαλείο µετακίνησης  και κρατώ πατηµένο το πλήκτρο Alt. 
 
5. Τοποθετώ τον δείκτη µέσα στην επιλεγµένη περιοχή. 

 
 
6. Ο δείκτης µετατρέπεται σε διπλό βέλος που σηµαίνει ότι θα δηµιουργηθεί 

αντίγραφο όταν µετακινήσω την επιλογή.   
 
7. Με πατηµένο το Alt σύρω αντίγραφο µατιού στην αριστερή πλευρά του 

προσώπου.  

 
 

8. Κατά τη µετακίνηση µπορώ να χρησιµοποιώ το πλήκτρο shift για τον περιορισµό 
της κίνησης στον εγκάρσιο ή τον διαµήκη άξονα (µεγαλύτερη ακρίβεια). 
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9. Πάνω στο µάτι που ήδη έχω προσαρµόσει αφού πατήσω τα πλήκτρα Alt και shift 
κάνω κλικ και προσαρµόζω ένα νέο αντίγραφο του µατιού στο δεξιό µέρος του 
προσώπου  

 
 

 
 

10. Επιλέγω  select > deselect  
 

 
  
 Ε. Μετακινήσεις µε πλήκτρα συντόµευσης 
 

1. Επιλέγω εργαλείο ελλειπτικών πλαισίων   
 

 
 

2. Σύρω για να σχηµατίσω µια επιλογή (όπως παραπάνω) 
 
3. Με επιλεγµένο ακόµη το εργαλείο των ελλειπτικών πλαισίων πατάω το πλήκτρο 

control.  
 

 
4. Τοποθετώ τον δείκτη µέσα στην επιλεγµένη περιοχή. Ο δείκτης θα εµφανισθεί µε 

ένα ψαλίδι που σηµαίνει ότι η επιλογή θα αποκοπεί από τη συγκεκριµένη θέση. 
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5. Σύρω τη φέτα πάνω στο πρόσωπο. 
 

 
6. Για τις µικροδιορθώσεις µπορώ να χρησιµοποιήσω τα βελάκια του 

πληκτρολογίου και να µετακινήσω κατά  1 pixel  τη φορά (πάνω – κάτω – δεξιά – 
αριστερά ) 

 
 
7. Κατά  τη διάρκεια των µικροδιορθώσεων έχω τη δυνατότητα για µεγαλύτερη 

ακρίβεια να εξαφανίσω το πλαίσιο επιλογής για να µην µου αποσπά την προσοχή. 
Αυτό γίνεται  µε την επιλογή  View > Show > Selection Edges 

 

 
 

8. Για µεγαλύτερες µετακινήσεις (10pixel) πατάω το shift και τα βελάκια. 
9. Μετά την ολοκλήρωση της µετακίνησης επιλέγω ξανά view > show > selection 

edges για να επανεµφανισθεί το πλαίσιο επιλογής 
10. Επιλέγω select > deselect. 
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ΣΤ.  Επιλογές µε το µαγικό ραβδί 
 

1. Επιλέγω το µαγικό ραβδί  
2. Στη γραµµή επιλογών υπάρχουν επιλογές που µου επιτρέπουν να αλλάξω τον 

τρόπο λειτουργίας του εργαλείου. 
3. Η επιλογή Tolerance (ανοχή) ελέγχει πόσοι παρόµοιοι τόνοι χρώµατος θα 

επιλέγονται όταν κάνω κλικ σε µια περιοχή . Η  προεπιλεγµένη τιµή είναι 32 που 
σηµαίνει ότι θα επιλέγονται 32 παρόµοιοι φωτεινότεροι και 32 σκουρότεροι 
τόνοι.   

 

 
  

4. Εισάγω 50 στη ρύθµιση Tolerance για να αυξηθεί ο αριθµός των τόνων που θα 
επιλέγονται όταν κάνω κλικ µε το µαγικό ραβδί. 

5. Κάνω κλίκ µε το µαγικό ραβδί οπουδήποτε µέσα στη ντοµάτα. Το µεγαλύτερο 
µέρος της θα επιλεγεί. 

 

 
 
6. Για να επιλέξω και τις υπόλοιπες περιοχές κρατώ πατηµένο shift και κάνω κλίκ 

στις µη επιλεγµένες περιοχές 
7. Αφού επιλέξω ολόκληρη την ντοµάτα την µετακινώ (µε διαδικασίες που 

προανέφερα ) στη µύτη του προσώπου. 
 

 
8. Επιλέγω  select > deselect 
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Z. Επιλογές µε το λάσο  
 

 Όταν χρησιµοποιώ λάσο   πρέπει πρώτα απ΄  όλα να µεγεθύνω το 
αντικείµενο που πρόκειται να επιλέξω.  
 

1. Επιλέγω το εργαλείο ζουµ και κάνω κλικ στο ζυµαρικό ώστε η µεγέθυνση να 
είναι 300 %   

2. Επιλέγω από την εργαλειοθήκη στο λάσο  
3. Ξεκινώ από την πάνω αριστερή γωνία  προς τα δεξιά για να κάνω ένα ελεύθερης 

µορφής περίγραµµα 
 

   
   

4. Μόλις φτάσω στην πάνω δεξιά πλευρά πατάω Alt και ελευθερώνω το ποντίκι. 
Τώρα το εργαλείο λάσο από ελεύθερης σχεδίασης  έγινε πολυγωνικό .  

 
5. Ελευθερώνω το ποντίκι και αρχίζω να κάνω µικρά ευθύγραµµα τµήµατα (για να 

σταµατήσω ένα ευθύγραµµο τµήµα κάνω κλίκ στο σηµείο που θέλω. 
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6. Στο κάτω δεξιό µέρος ελευθερώνω το Alt κρατώντας πατηµένο το ποντίκι. 
Εµφανίζεται το λάσο ελεύθερης σχεδίασης και διαγράφω το περίγραµµα του 
κάτω µέρους 

7. Στο κάτω αριστερό µέρος κρατώ πατηµένο Alt και όπως και προηγουµένως 
σχεδιάζω το αριστερό µέρος απ΄ τ ο παπιόν 

8. Φροντίζω όταν τελειώσω το περίγραµµα ώστε το τέλος του λάσο να συµπίπτει µε 
την αρχή. 

 

 
 

9. Επιλέγω View > Fit on screen για να µπορώ να δω ολόκληρη την εικόνα στην 
οθόνη. 

    
   

10. Κρατώ πατηµένο to Control και µεταφέρω την επιλογή στη θέση του παπιόν. 
 

 
11. Επιλέγω Select > Deselect 
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Η.  Προσθήκη και αφαίρεση από τις επιλογές 
 

1. Επιλέγω ζουµ και κάνω µεγέθυνση 300% πάνω στο µανιτάρι. 
2. Επιλέγω εργαλείο λάσο και ιχνηλατώ κατά προσέγγιση την περίµετρο του 

µανιταριού (συµπεριλαµβάνω και λίγη περιοχή έξω από το µανιτάρι και αφήνω 
λίγη εκτός) 

 

 
  

3. Κρατώ πατηµένο το πλήκτρο shift. Οπότε ένα ( + )εµφανίζεται δίπλα από το 
εργαλείο του λάσο. 

4. Σύρω το εργαλείο γύρω από µια περιοχή που θέλω να προσθέσω και ελευθερώνω 
το ποντίκι. Η περιοχή προστίθεται στην υπάρχουσα επιλογή. 

5. Κρατώ πατηµένο το Alt . Οπότε ένα ( - ) εµφανίζεται δίπλα από το εργαλείο. 
6.  Σύρω το εργαλείο γύρω από µια περιοχή που θέλω να αφαιρέσω και ελευθερώνω 

το ποντίκι. Η περιοχή αφαιρείται από την υπάρχουσα επιλογή. 
7. Επιλέγω  View > Fit on Screen 
8. Για να µετακινήσω το µανιτάρι – καπέλο κρατώ πατηµένο το control και σύρω µε 

το ποντίκι.. 
9. Επιλέγω Select > Deselect 

 
Θ. Επιλογή µε το µαγνητικό λάσο 
 

1. Κάνω ζουµ στη φέτα του γκρέιπφρουτ στα 200% 
2. Επιλέγω το εργαλείο του µαγνητικού λάσο   

 
   

3. Κάνω κλικ µια φορά στην αριστερή γωνιά του γκρέιπφρουτ και αρχίζω να 
ιχνηλατώ το περίγραµµα της κόκκινης περιοχής . Παρατηρώ ότι το εργαλείο  
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έλκεται στο περίγραµµα και τοποθετείται αυτόµατα στα σηµεία σταθεροποίησης για 
το πλαίσιο επιλογής 

.  
 

4. Όταν φτάσω στη δεξιά πλευρά της φέτας κάνω διπλό κλικ και το µαγνητικό λάσο 
επιστρέφει στην αρχή. 

 

 
 

5. Κάνω διπλό κλικ στο εργαλείο χέρι   για να εµφανιστεί ολόκληρη η εικόνα 
6. Μετακινώ το επιλεγµένο κοµµάτι στο µέσο της αριστερής πλευράς του πεπονιού 

και δεν κάνω deselect. 
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ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ (Layers) 
 

Α. ∆ηµιουργία και εµφάνιση επιπέδων 
 

1. Ανοίγω το αρχείο Επίπεδα.psd 
2. Για να δηµιουργήσω ένα νέο επίπεδο φέρνοντας µέσα  σ΄ αυτό µια εικόνα από 

κάποιο άλλο αρχείο ανοίγω το αρχείο clock  (file>open>…..) 
 

 
 

3. Επιλέγω το εργαλείο µετακίνησης (move)  
 
4. Κρατώ πατηµένο το πλήκτρο Shift και κάνω κλικ πάνω στην εικόνα clock.και 

την σύρω πάνω από την εικόνα του πληκτρολογίου. 
 

5. Το ρολόι θα εµφανισθεί τώρα σε δικό του επίπεδο, µε όνοµα Layer 1 
 

6. Κλείνω το αρχείο Clock . 
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7. Εάν η παλέτα Layers δεν φαίνεται επιλέγω Window > Show Layers 

 
8. Στην παλέτα Layers που εµφανίζεται όπου είναι µαρκαρισµένο το Layer 1 

                                      
για να αλλάξω το όνοµα του επιπέδου επιλέγω  Layer > Layer Properties ή 

κάνω δεξί κλικ πάνω στο µαρκαρισµένο Layer 1 και επιλέγω Layer Properties
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 9. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται 
 

 
 

 αλλάζω το όνοµα από Layer 1 σε clock 
 

 10. Η παλέτα Layers δείχνει ότι η εικόνα Επίπεδα περιέχει τέσσερα επίπεδα 
εκ΄ των οποίων τα δύο είναι ορατά (έχουν εικονίδιο µατιού αριστερά) ενώ   
τα άλλα δύο είναι κρυφά (δεν έχουν εικονίδιο µατιού αριστερά) 

 

 
 

Β. Επιλογή και διαγραφή περιεχοµένου από ένα επίπεδο 
 
 Θέλω να διαγράψω το λευκό φόντο γύρω από το ρολόι και να το κάνω 
διαφανές 
  

1. Επιλέγω το επίπεδο clock πάνω στην παλέτα Layers. (Κάνω κλικ πάνω 
στο όνοµα του επιπέδου). Το επίπεδο θα είναι µαρκαρισµένο ενώ το 
πινέλο αριστερά από το όνοµα δηλώνει ότι είναι ενεργό 

    

Κρυφά 

Φανερά 
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2. Κρύβω τα υπόλοιπα εµφανή επίπεδα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο το 
µατιού αριστερά από το όνοµα του επιπέδου στην παλέτα Layers 

  

 
 

η εικόνα του πληκτρολογίου εξαφανίζεται, ενώ το ρολόι βρίσκεται πάνω σε 
ένα µοτίβο σκακιέρας που υποδεικνύει τις διαφανείς περιοχές γύρω από το 
ενεργό επίπεδο. 

 
 

3.  Επιλέγω το εργαλείο µαγική γόµα       
 

4. Καθορίζουµε ανοχή Tolerance   Μικρή ανοχή θα 
αφήσει αρκετό λευκό γύρω από το ρολόι ενώ µεγάλη θα διαγράψει µέρος 
από το ρολόι . Στο συγκεκριµένο παράδειγµα καλά είναι η τιµή 22. 
 
5. Κάνω κλικ στη λευκή περιοχή που περιβάλει το ρολόι. 
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 6.Το µοτίβο της σκακιέρας γεµίζει ολόκληρη την περιοχή που ήταν 
προηγουµένως λευκή. 

 

 
  

7. Επανεµφανίζω το φόντο της εικόνας κάνοντας κλικ στη στήλη µε το 
εικονίδιο του µατιού. 
 

 
 

 8. Η εικόνα του πληκτρολογίου εµφανίζεται πίσω από τις διαφανείς 
περιοχές του ρολογιού. 
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Γ. Αναδιοργάνωση επιπέδων 
 
 Η σειρά µε την οποία είναι οργανωµένα τα επίπεδα καθορίζει την τελική 
σύνθεση που εµφανίζει η εικόνα. Έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τη σειρά και να 
διαµορφώσω τη σύνθεση που επιθυµώ. 
 

1. Εµφανίζω τα επίπεδα Gauge και Bearing κάνοντας κλικ στη στήλη µε το 
εικονίδιο του µατιού αριστερά από το όνοµά  τους στην παλέτα Layers. Η 
εικόνα του ρολογιού καλύπτεται από άλλα δύο στοιχεία 

 

 
  

2. Στην παλέτα  Layers κάνω κλικ πάνω στο επίπεδο clock και το σύρω προς τα 
πάνω ώστε να φτάσει στην κορυφή της παλέτας. Όταν δω µια παχιά µαύρη 
γραµµή πάνω από το όνοµα του πρώτου επιπέδου ελευθερώνω το πλήκτρο 
του ποντικιού. Οπότε το επίπεδο clock είναι πρώτο σε ολόκληρη τη 
διαστρωµάτωση και προκύπτει η παρακάτω εικόνα. 
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∆. Αλλαγή της αδιαφάνειας και της κατάστασης ανάµειξης ενός επιπέδου 
 
 Στην προηγούµενη εικόνα το ρολόι καλύπτει κάποια απ΄ τα περιεχόµενα της 
εικόνας. Έχω τη δυνατότητα να µειώσω την αδιαφάνεια του ρολογιού για να 
φαίνονται και τα υπόλοιπα µέρη της εικόνας. Επίσης  έχω τη δυνατότητα να αλλάξω 
τις καταστάσεις ανάµειξης (blending mode) σ΄ αυτό το επίπεδο οπότε θα αλλάξει και 
ο τρόπος   µε τον οποίο αναµειγνύεται η εικόνα του ρολογιού µε τις εικόνες των 
επιπέδων που βρίσκονται από κάτω. 
 

1. Με ενεργό το επίπεδο του ρολογιού (εικονίδιο του πινέλου δίπλα από το 
clock) κάνω κλικ δίπλα στο πλαίσιο κειµένου opacity (αδιαφάνεια ) της 
παλέτας Layer και σύρω στο 50% 
 

 
 

2. Το ρολόι γίνεται εν µέρει διαφανές. Η αλλαγή επηρεάζει µόνο τις περιοχές 
που βρίσκονται στο επίπεδο clock.    
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3.  Στην παλέτα Layer έχω τη δυνατότητα να εφαρµόσω ορισµένες καταστάσεις 
ανάµιξης για κάθε επίπεδο.  

 

 
 
4. Κάνω µερικές δοκιµές για να δω πως λειτουργεί αυτή η επιλογή και τελικά 
επιλέγω screen και βάζω opacity 90% 
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E. ∆ιασύνδεση Επιπέδων 
 
 ∆ιασύνδεση επιπέδων χρησιµοποιώ για να δουλεύω ταυτόχρονα µε 
περισσότερα του ενός επίπεδα. 
 

1. Με ενεργό το Layer clock επιλέγω το εργαλείο µετακίνησης και µετακινώ 
το ρολόι προς τα κάτω, ώστε να είναι ορατό µόνο το µισό.  

 

 
  
 2.  Με ενεργό το επίπεδο clock στην παλέτα Layers, κάνω κλικ στο µικρό 

πλαίσιο στα δεξιά του εικονιδίου του µατιού του επιπέδου Bearing. Οπότε 
εµφανίζεται ένα εικονίδιο συνδέσµου στο πλαίσιο που σηµαίνει ότι το επίπεδο 
Bearing είναι διασυνδεόµενο µε το επίπεδο clock.. 
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 3.  Τοποθετώ το εργαλείο µετακίνησης στο παράθυρο της εικόνας και σύρω 
προς το περιθώριο. Οι εικόνες του ρολογιού και του ρουλεµάν κινούνται 
ταυτόχρονα . 

 
 

3. Για να αλλάξω την κλίµακα και να περιστρέψω τα διασυνδεόµενα 
τµήµατα επιλέγω Edit>Free transform. 
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4. Για να περιστρέψω τοποθετώ τον δείκτη έξω από τις λαβές  µέχρι να δω 

ένα βέλος δύο αιχµών. 
 
5. Για να µειώσω-αυξήσω το µέγεθος πατάω shift και σύρω µια λαβή του 

περιβάλλοντος πλαισίου. 
 

6. Για να αλλάξω τη θέση τω εικόνων τοποθετώ το δείκτη µέσα στο πλαίσιο 
και το σύρω ανάλογα 

 
7. Πατώ Enter για να οριστικοποιήσω τους µετασχηµατισµούς 

 
ΣΤ. Προσθήκη γεµίσµατος ντεγκραντέ σ΄ ένα επίπεδο 
 
 Το εφέ ντεγραντέ (Βαθµιαία ανάµιξη δύο ή περισσοτέρων χρωµάτων) 
εφαρµόζεται σε όσα επίπεδα είναι κάτω από αυτό. 
 

1. Στην παλέτα  Layer κάνω κλικ πάνω στο Background για να ενεργοποιηθεί 
το επίπεδο του φόντου. 
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2. Κάνω κλικ πάνω δεξιά στην παλέτα Layers και εµφανίζονται οι επιλογές. 
Επιλέγω New Layer. 

 

 
 
3. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου New Layer δίνω όνοµα Gradient 
 

 
 

4. Το επίπεδο Gradient εµφανίζεται πάνω από το φόντο στην παλέτα  Layers 
 

 
 

5. Για να εφαρµόσω ένα γέµισµα ντεγκραντέ επιλέγω το εργαλείο Gradient 
tool 
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6. Στη γραµµή των επιλογών κάνω κλικ στο κουµπί Liner Gradient (γραµµικό 
ντεγκραντέ)  

 

 
 
7. Κάνω κλικ στο κουµπί µε το κάτω βέλος δίπλα στην περιοχή µε το δείγµα 

του ντεγκραντέ για να εµφανίσω την παλέτα επιλογής ντεγραντέ.  
 

 
 

8. Επιλέγω τον τύπο ντεγραντέ που θέλω ( Foreground to Transparent – 
Χρώµα προσκηνίου έως διαφανές) 

 

 
 

9.  Κάνω κλικ στην παλέτα Swatches για να επιλέξω ένα χρώµα που θέλω 
(µώβ) 
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 10.  Με ενεργό επίπεδο Gradient στην παλέτα Layers σύρω το εργαλείο 
ντεγκραντέ από την αρχή ως το τέλος της εικόνας. Αυτό θα επηρεάσει την 
εµφάνιση του πληκτρολογίου που βρίσκεται σε επίπεδο κάτω από το επίπεδο 
που εφαρµόσαµε ντεγκραντέ.    

 

 
 

11.  Αν κάτι δεν φαίνεται καλά στην παλέτα Layers µπορώ να αλλάξω την 
αδιαφάνεια opacity   

 
Z. Προσθήκη κειµένου 
 

1. Στην παλέτα  Layers κάνω κλικ στο επίπεδο clock για να το ενεργοποιήσω 

2. Επιλέγω το εργαλείο κειµένου   
 

3. Κάνω κλικ στην εικόνα στη αριστερή της γωνία.. Ένα νέο επίπεδο θα 
προστεθεί στην παλέτα Layers το Τ. 
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4. Από τη γραµµή εργαλείων επιλέγω :  
 

 
   
 i) Γραµµατοσειρά  ( Arial Regular) 
 

 
 

ii) Μέγεθος σε στιγµές για το κείµενο στο πλαίσιο size ( 60 ) 
 

 
 

iii) Anti- Aliasing   ( Grisp) 
 

 
 
5. Πληκτρολογώ το κείµενο που θέλω ( Ζ2000) 

 
6. Με το εργαλείο µετακίνησης µετακινώ το κείµενο εκεί που θέλω. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Θέλουµε να χρωµατίσουµε το παρακάτω σχέδιο και να προκύψει η 
φωτογραφία. 

 
Σχέδιο Αρχικό Σχέδιο Τελικό 

  
 
Α. Γέµισµα επιπέδου φόντου ( Background) µε χρώµα 
 

1. Εάν η παλέτα Layers δεν είναι ορατή επιλέγω Window > Show Layers 
2. ∆ηµιουργώ ένα νέο αρχείο στο Photoshop ( File > New ) 
3. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται : 
 

 
i) ∆ίνω στο επίπεδο όνοµα background 
ii) Οι διαστάσεις 25 cm πλάτος & 25 cm ύψος 
iii) Στα Contents (περιεχόµενα)  επιλέγω Transparent (διαφανές)  
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Το επίπεδο που δηµιουργήθηκε θα χρησιµοποιηθεί ως φόντο για την εικόνα που 
πρόκειται να δηµιουργήσω. 

 
4. Εάν η παλέτα Color δεν είναι ορατή επιλέγω Window > Show Color 

 
5. Στο µενού της παλέτας Color πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή RGB 

Sliders (µηχανισµοί κύλισης για την επιλογή χρωµάτων από το µοντέλο RGB) 
 

 
 

6. Στην παλέτα Color εισάγω τιµές για το χρώµα (R : 182 , G:201 , B : 139) 
 

 
 

7. Στη γραµµή των εργαλείων το φωτεινό πράσινο χρώµα είναι το χρώµα του 
προσκηνίου 

 

8. Από την εργαλειοθήκη επιλέγω το εργαλείο γεµίσµατος  
 

9. Κάνω κλικ µέσα στο επίπεδο που δηµιούργησα. Οπότε το χρώµα του επιπέδου 
γίνεται πράσινο που επιλέξαµε. 

 
Β. ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΝΤΟ 

1. Ανοίγω το αρχείο arxiko sxedio.psd και µε το εργαλείο µετακίνησης   
πατώντας shift (για το κεντράρισµα) τοποθετώ την εικόνα πάνω στο φόντο. 
Οπότε εµφανίζεται η εικόνα του σχεδίου µε περίγραµµα το χρώµα του φόντου 
που δηµιουργήθηκε πρίν. 
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2. Για να αναµειχθεί το φόντο της εικόνας µε την υπόλοιπη εικόνα µε 

µαρκαρισµένο το layer επιλέγω κατάσταση ανάµιξης Multiply (Layer >Layer 
style > Blending Options – Blend Mode ή στην παλέτα Layers πάνω αριστερά  

 

 
 
3. Οπότε η εικόνα αναµιγνύεται µε το φόντο  
 

 
 

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

1. Στην παλέτα Layers κάνω κλικ πάνω δεξιά και επιλέγω New Layer.∆ηµιουργώ 
νέο επίπεδο ώστε να εφαρµόσω πάνω σ΄ αυτό χρωµατικές αλλαγές. 
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2. Ονοµάζω το νέο Layer -  Flower.  
 

 
 

3. Κάνω κλικ στο εικονίδιο εναλλαγής χρωµάτων προσκηνίου / φόντου  
ώστε το χρώµα του προσκηνίου να είναι το λευκό και το χρώµα του φόντου να 
είναι το πράσινο. 

 
4.    Επιλέγω το εργαλείο πινέλο από την εργαλειοθήκη. 
 
Όταν επιλέγω το εργαλείο πινέλο, η γραµµή επιλογών αλλάζει, εµφανίζοντας τις 
διαθέσιµες επιλογές για αυτό το εργαλείο. 
 

 
 

4. Στην αναδιπλούµενη λίστα  Brush επιλέγω πινέλο Hard Round 5 Pixels. 
 

 
 

5. Εισάγω 75% στο πεδίο Opacity για να καθορίσω την αδιαφάνεια των πινελιών 
 

6. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων κάνω κλικ στο Brush Dynamics. Από την 
αναδιπλούµενη λίστα Opacity επιλέγω Fade (εξασθένιση) και εισάγω 50 στο 
πεδίο Steps (βήµατα). Όσο περισσότερα βήµατα έχω τόσο περισσότερο διαρκεί 
µια πινελιά πριν να αρχίσει να εξασθενεί.  
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7. Στο παράθυρο εγγράφου χρησιµοποιώ το πινέλο και το εφαρµόζω πάνω στα 
πέταλα των λουλουδιών. Το λευκό χρώµα κάθε πινελιάς ξεκινά µε αδιαφάνεια 
75% και εξασθενεί σταδιακά µέχρι να σβήσει ολοκληρωτικά. 

 
8. Για γρήγορη αλλαγή του µεγέθους των πινελιών είναι το πάτηµα του πλήκτρου  [ 

για αύξηση της µύτης και το πάτηµα του πλήκτρου ] για µείωση της µύτης. 
 

9. Έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζεται ένα εργαλείο 
στην οθόνη. Επιλέγω Edit > Preferences > Display & Cursors.Από την ενότητα 
Painting Cursors έχω τη δυνατότητα να επιλέξω  Standard (στάνταρ δείκτης), 
Precise (δείκτης ακριβείας ) , Brush Size ( ο δείκτης εµφανίζεται µε το 
επιλεγµένο µέγεθος ) 

 

    
 
 
 
 
∆. ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
 
 Καθώς δουλεύω στο Photoshop ιδιαιτέρως µε εργαλεία όπως το πινέλο συχνά κάνω λάθη τα 
οποία απαιτούν διορθώσεις. Η επιλογή undo είναι διαθέσιµη µόνο για την τελευταία ενέργεια. Εχώ 
τη δυνατότητα να κάνω διορθώσεις: 
  
 
 Ι.  Με χρήση της παλέτας ιστορικού (History) 
 

i) Εάν η παλέτα του ιστορικού δεν είναι ενεργή επιλέγω Windows > Show History. 
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ii) Στην παλέτα µπορώ να επιλέξω να βρεθώ σε προηγούµενη /  προηγούµενες 
καταστάσεις επεξεργασίας.(ολόκληρες εργασίες) 

 

 
 
 

 ΙΙ.   Με χρήση του εργαλείου διαγραφής (eraser tool)   
 

i) Επιλέγω το εργαλείο διαγραφής  
 
ii) Στην γραµµή επιλογών εργαλείων επιλέγω µέγεθος για τη µύτη του εργαλείου 

διαγραφής, αδιαφάνεια (Opacity) , ενώ από την αναδιπλούµενη λίστα mode 
έχω τη δυνατότητα να επιλέξω κατάσταση λειτουργίας ( πινέλο – Paintbrush , 
αερογράφο – Airbrush, µολύβι – Pencil  ή γόµα – Block ).    

 

 
 
iii)     H µειωµένη αδιαφάνεια του εργαλείου διαγραφής παράγει ένα αδιόρατο 

αποτέλεσµα. 
 
iv) Σύρουµε το εργαλείο διαγραφής πάνω στις πινελιές που κάναµε . Το εργαλείο 

διαγραφής έχει σαν αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της πινελιάς 
  
 ΙΙΙ.    Με τη χρήση εργαλείων ιστορικού 
 
  Τα εργαλεία ιστορικού εφαρµόζουν πινελιές σε µια εικόνα, βασιζόµενα στην 
κατάσταση ή στο φωτογραφικό στιγµιότυπο που έχουµε επιλέξει. Θα δουλέψουµε µε δύο εργαλεία. 
Το καλλιτεχνικό πινέλο ιστορικού (Art history brush) και το κανονικό πινέλο ιστορικού. 
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i) Στην παλέτα History κάνουµε κλικ στο κουµπί Create New Snapshot (∆ηµιουργία 
Νέου φωτογραφικού στιγµιότυπου) 

 
ii)     Μια κατάσταση φωτογραφικού στιγµιότυπου εµφανίζεται στην κορυφή της 
παλέτας  

 
iii)     Στην παλέτα Layers επιλέγω το επίπεδο Sxedio 
 
iv)    Επιλέγω το καλλιτεχνικό πινέλο ιστορικού. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων 
επιλέγω µικρό µέγεθος µύτης (hard Round 3 Pixels) και στυλ από την αναδιπλούµενη 
λίστα Style (Tight Long) 
 
v)    Χρησιµοποιώντας το καλλιτεχνικό πινέλο ιστορικού ζωγραφίζω πάνω στις 
σκούρες γραµµές των λουλουδιών και των φύλλων.  
 
Το κανονικό πινέλο ζωγραφίζει ένα αντίγραφο της επιλεγµένης κατάστασης του 
φωτογραφικού στιγµιότυπου στο παράθυρο της τρέχουσας εικόνας 
Με το κανονικό πινέλο ιστορικού µπορώ να διαγράψω τις πινελιές που δηµιούργησε 
το καλλιτεχνικό πινέλο  
 
vi)   Στην παλέτα History  κάνω κλικ στο κενό πλαίσιο στ΄ αριστερά της 
µικρογραφίας Snapshot 1. Το εικονίδιο του πινέλου δηλώνει ότι κάθε πινελιά που θα 
εφαρµόσουµε µε το πινέλο του ιστορικού θα διαγραφεί και µια κατάσταση που 
συνέβηκε µετά τη δηµιουργία του φωτογραφικού στιγµιότυπου.  
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vi)    Επιλέγω το πινέλο ιστορικού και εφαρµόζω πάνω στις περιοχές που χρωµάτισα µε 
το καλλιτεχνικό πινέλο ιστορικού. Οι πινελιές που δηµιουργούνται µε το πινέλο του 
ιστορικού διαγράφουν τις πινελιές που δηµιούργησα µε το καλλιτεχνικό πινέλο 
ιστορικού. 
 
vi)   Στην παλέτα History επιλέγω την κατάσταση του φωτογραφικού στιγµιότυπου που  

         δηµιούργησα. 
 
Ε.  ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΠΙΝΕΛΙΑΣ 
 

1. Στην παλέτα Layers επιλέγω επίπεδο Flower 
 
2. Επιλέγω το εργαλείο πινέλο 

 
3. Στη γραµµή των εργαλείων, κάνω κλικ στο κουµπί Brush Dynamics και από την 

αναδιπλούµενη  λίστα Opacity επιλέγω off 
 

4. Ζωγραφίζω µερικές πινελιές στα πέταλα του λουλουδιού. 
 

5. Επιλέγω το εργαλείο µουτζουρώµατος –smudge tool. 
 

 

 
 

6. Εφαρµόζω το εργαλείο µουτζουρώµατος πάνω στις πινελιές για να εξοµαλύνω τα 
περιγράµµατά τους. 

 
7. Έχω επίσης τη δυνατότητα για ζωγραφική µε το δάχτυλο επιλέγοντας στη γραµµή 

εργαλείων Finger Painting. 
 

 
 
 
ΣΤ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α∆ΙΟΡΑΤΟΥ ΕΦΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
 

1. Στην παλέτα Color , επιλέγω ένα χρώµα κίτρινο για χρώµα προσκηνίου. 
 
2. Επιλέγω εργαλείο πινέλο για να χρωµατίσω τους ύπερους των λουλουδιών. 

 
3. Στην παλέτα Layers κάνω διπλό κλικ πάνω στο επίπεδο flower για να εµφανιστούν οι 

ιδιότητες 
 

4. Στο παράθυρο διαλόγου του Layer Style επιλέγω κατάσταση ανάµειξης Overlay από την 
αναδιπλούµενη λίστα Blend Mode και εισάγω Opacity 70% 
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Z. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

1. Στην παλέτα Layers δηµιουργώ ένα νέο Layer και τον ονοµάζω Leaf (φύλλα) και τον 
τοποθετώ κάτω από τα επίπεδο arxiko sxedio. 

 
2. Με ενεργοποιηµένο το Layer  Leaf  επιλέγω χρώµα προσκηνίου πράσινο βαθύ. Με το 

εργαλείο πινέλο αρχίζω να ζωγραφίζω τα φύλλα. 
 

3. Επιλέγω ένα πιο βαθύ χρώµα πράσινο (για να κάνω τις σκιές ) 
 

4. Με το πινέλο εφαρµόζω µια µεγάλη πινελιά κατά µήκος αρκετών φύλλων. Η πινελιά 
εφαρµόζει το σκούρο χρώµα σε όλα τα φύλλα απ΄ όπου διέρχεται. 

 
5. Επιλέγω Edit > Undo Paintbrush για να αναιρέσω την ενέργεια. 

 
6. Στην κορυφή της παλέτας Layers κάνω κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Lock για να κλειδώσω 

το επίπεδο leaf. 
 

7. Εφαρµόζω επιµήκη πινελιά κατά µήκος των φύλλων. Τώρα το σκούρο χρώµα δεν 
εφαρµόζει όπου δεν υπάρχει πράσινο χρώµα . 

 
8. Με κλειδωµένη τη διαφάνεια του επιπέδου Leaf ζωγραφίζω τις σκούρες περιοχές γύρω 

από τα φύλλα και τα λουλούδια.(µύτη 5 pixels) 
 

9. Στο πεδίο Opacity 80% 
 

 
 

 
Η. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΤΕΓΡΑΝΤΕ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ 
 

1.   Στην παλέτα Layers   δηµιουργώ ένα νέο Layer, το ονοµάζω  gradient και το τοποθετώ    
πάνω από το φόντο – background. 

 

2. Επιλέγω το εργαλείο ντεγκραντέ - gradient tool  
 
3. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων κάνω κλικ στο πλαίσιο µε το δείγµα για να εµφανίσω 

το παράθυρο διαλόγου Gradient Editor. 
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4. Στο παράθυρο διαλόγου Gradient  editor που εµφανίζεται κάνω διπλό κλικ στους 
ενδείκτες χρωµάτων για να εµφανιστεί τον πλαίσιο διαλόγου color picker 

 

 
 
5. Για την αριστερή πλευρά επιλέγω λευκό, ενώ για τη δεξιά πλευρά επιλέγω καφέ δίνοντας 

στο Color picker  R:147, G: 132, B:100. Κάνω κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Only Web 
Colors. 

 
6. Στη γραµµή εργαλείων επιλογών επιλέγω κυκλικό ντεγκραντέ  

 

 
 

7.  Τοποθετώ το εργαλείο ντεγραντέ και σύρω προς τα διαγώνια 
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8.  Στην παλέτα Layers επιλέγω από την αναδιπλούµενη λίστα επιλογής καταστάσεων 
ανάµιξης Luminosity. 

 

 
 
Θ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕ ΛΑΜΨΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟ 
 

1. Στην παλέτα Layers δηµιουργώ το επίπεδο Glow (λάµψη) και την τοποθετώ πάνω από το 
επίπεδο ντεγκραντέ 

  
2. Επιλέγω το εργαλείο το αερογράφου  

 
3. Κρατώ πατηµένο το Alt για να γίνει σταγονόµετρο και κάνω κλικ πάνω σε ένα πέταλο 

λουλουδιού για να πάρω δείγµα ενός φωτεινού χρώµατος από αυτό  
 

4. Στη γραµµή εργαλείων κάνω κλικ στο κουµπί Brush ( µύτη εργαλείου) 
 

5. Στην παλέτα Brush Editor που εµφανίζεται εισάγω 150 στο πεδίο Diameter (διάµετρος) , 
σκληρότητα (Hardness)  0 , και τη ρύθµιση διαστήµατος (Spacing) στο 25. ∆ίνω όνοµα 
Glow Brush. 

 
6. Κάνω κλικ στο Create new Preset στην πάνω δεξιά γωνία της παλέτας για να 

αποθηκεύσω τις ρυθµίσεις 
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7. Κάνω κλικ µε τον αερογράφο που δηµιούργησα για να ζωγραφίσω λάµψη πάνω στα 
άκρα των λουλουδιών. 

 
8. Στην κορυφή της παλέτας Layers εισάγω 80% Opacity και επιλέγω κατάσταση ανάµιξης 

Overlay για το επίπεδο Glow. 
 
 
Θ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΗΣ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
 

1. ∆ηµιουργώ νέο επίπεδο , το ονοµάζω Natural Brush και το τοποθετώ πάνω από το 
επίπεδο νταγκραντέ. 

 
2. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων για το εργαλείο του αερογράφου ανοίγω την 

αναδιπλούµενη παλέτα Brush και επιλέγω την καταχώρηση Natural Brushes 2 abr 
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3. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται κάνω κλικ στο Append για να προστεθεί η 
συλλογή στη συλλογή πινέλων στην παλέτα Brush. 

 
4. Στην παλέτα Brush επιλέγω πινέλο 118 Paste Light 120 pixels 

 
5. Στη γραµµή εργαλείου επιλογών επιλέγω screen  από την αναδιπλούµενη λίστα επιλογής 

καταστάσεων ανάµειξης και 50% στο πεδίο Pressure 
 

6. Επιλέγω χρώµα προσκηνίου ξεµαρκάροντας   το πλαίσιο ελέγχου Only Web Colors µε 
τιµές R:65, G: 73, Β: 157 

 
7. Με το πινέλο κάνω κλικ στην εξωτερική περίµετρο και στο κέντρο των λουλουδιών για 

να προσθέσω χρώµα. 
 

8. Επιλέγω κατάσταση ανάµειξης (Mode) Color Dodge – Φώτισµα χρώµατος και κάνω κλικ 
για να προσθέσω επιπλέον περιοχές φωτεινότερου χρώµατος  στο κέντρο των 
λουλουδιών. 

 
9. Επιλέγω Filter > Noise > Add noise 

 
10. Στο παράθυρο του διαλόγου καθορίζω Amount 10%, η κατανοµή να γίνεται σύµφωνα µε 

την καµπύλη του Gauss (Gaussian)και ενεργοποιώ την επιλογή Manochromatic. 
 

11. Επιλέγω στην παλέτα Layers κατάσταση ανάµειξης Difference και Opacity 80% 
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ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ  
 
Α. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 
 

1. Ανοίγω το αρχείο ‘mask1’ (File > Open…..) 
 

2. Επιλέγω το εργαλείο Μαγικό Ραβδί (Magic Wand) 
 

3. Στην ανοχή (Tolerance) δίνω τιµή 12 
 

4. Κάνω κλικ οπουδήποτε στη λευκή περιοχή του ερωδιού για να αρχίσω τη διαδικασία 
επιλογής 

 
5. Κρατώ πατηµένο το shift και κάνω κλικ σε υπόλοιπα κοµµάτια του ερωδιού για να 

επεκτείνω την επιλογή µου. 
 

  
 
Στο σηµείο αυτό ένα µέρος του ερωδιού δεν είναι επιλεγµένο. 
 

6. Κάνω κλικ στο εικονίδιο της γρήγορης µάσκας (Edit in Quick Mask),στην εργαλειοθήκη 
 

 
 
 
 

Στανταρ κατάσταση 
επεξεργασίας 

Κατάσταση γρήγορης 
µάσκας  
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Στην κατάσταση της γρήγορης µάσκας ένα κόκκινο χρώµα ένα κόκκινο χρώµα εµφανίζεται 
πάνω απ΄ τις περιοχές που δεν επιλέχτηκαν µε το ραβδί. Το χρώµα αυτό προστατεύει τις µη 
επιλεγµένες περιοχές  

 
Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 
 

1. Απ΄ το εικονίδιο εναλλαγής  χρωµάτων επιλέγω προσκηνίου – φόντου επιλέγω χρώµα 
προσκηνίου το λευκό. 

 

 
 

2. Επιλέγω το εργαλείο πινέλο (Paintbrush). 
 
3. Στη γραµµή εργαλείων επιλέγω κατάσταση Normal και µύτη πινέλου µετρίου µεγέθους. 

(από την παλέτα Brush) 
 

4. Καθώς θα εφαρµόζω αλλαγές στην εικόνα µπορώ να εφαρµόζω µεγέθυνση – σµίκρυνση 
είτε µε το εργαλείο Zoom είτε µε Space + Ctrl για µεγέθυνση και Space + Alt για 
σµίκρυνση. 

 
5. Με το πινέλο χρωµατίζω πάνω από τις κόκκινες περιοχές του ερωδιού. Οι κόκκινες 

περιοχές διαγράφονται. 
 

6. Συνεχίζω να χρωµατίζω µε λευκό για να διαγράψω και το υπόλοιπο της µάσκας απ΄το 
ερωδιό περιλαµβάνοντας το ράµφος και τα πόδια. 

 
7. Καθώς δουλεύω µπορώ να εναλλάσσω µεταξύ γρήγορης µάσκας και Normal 

κατάστασης επεξεργασίας  
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8.  Μεταφέροµαι  από τη  γρήγορη µάσκα στη Normal κατάστασης επεξεργασίας  
 
9. Παρατηρώ ότι το πλαίσιο επιλογής έχει αυξηθεί 

 

 
 

Γ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Αν έχω διαγράψει κάποιο µέρος της µάσκας έξω απ΄ το περίγραµµα (που σηµαίνει ότι θα 
συµπεριλάβω και µέρος του φόντου στην επιλογή µου) πρέπει να το διορθώσω. Για τη διόρθωση 
κάνω τα εξής : 

 
1. Έρχοµαι στην κατάσταση γρήγορης µάσκας κάνοντας κλικ στο Edit in Quick Mask 

 

 
 

2.   Ορίζω τρέχων χρώµα προσκηνίου το µαύρο.(Ο χρωµατισµός µε το µαύρο χρώµα 
αυξάνει την κόκκινη περιοχή της µάσκας. 

 
3. Επιλέγω πινέλο (αν δεν το έχω επιλέξει) µε µια µικρή µύτη (από την παλέτα Brushes στη 

γραµµή εργαλείων) 
 

4. Χρωµατίζω µε το µαύρο χρώµα για να προσθέσω µάσκα (κόκκινη επίστρωση) σε 
οποιαδήποτε περιοχή του φόντου. 
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5. Έχω τη δυνατότητα να αλλάζω τον συντελεστή απεικόνισης (space + ctrl για µεγέθυνση 
και space+Alt για σµίκρυνση ) καθώς και το µέγεθος του πινέλου (  [ για µείωση της 
µύτης και ] για αύξηση) 

 
6. Αφού Κάνω και τις τελευταίες διορθώσεις κάνω κλικ στο εικονίδιο standard mode για να 

επανέλθω στη κανονική µορφή επεξεργασίας. 

 
 
∆. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΝ ΜΑΣΚΑ 
 
 Για να µην χάσω τη διαδικασία που έκανα για την δηµιουργία της µάσκας θα αποθηκεύσω 
την επιλογή  σε ένα κανάλι Alpha. 
 

1. Εµφανίζω την παλέτα Channels (Window > Show Channels). Η πληροφορία για την 
κατανοµή των χρωµάτων είναι κατανεµηµένη σε χρώµατα . Ένα κανάλι RGB για 
σύνθετη έγχρωµη άποψη της εικόνας και ξεχωριστά κανάλια για τα πρωτεύοντα 
χρώµατα: Red, Green, Blue.    

 
2. Με ενεργή την επιλογή επιλέγω Select > Save Selection. 

 
3. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται: 
 

 
 

 κάνω κλικ στο ΟΚ για να παραµείνουν οι εξ ορισµού τιµές. Θα δώ ΄να κανάλι µε το 
όνοµα Alpha 1 στο τέλος της παλέτας Channels. 

 
4. Εξετάζω τα κανάλι ένα ένα κάνοντας κλικ στη στήλη µε τα εικονίδια του µατιού 

αριστερά. Μπορώ να διαγράφω τα κανάλια να τα τροποποιώ µε τα εργαλεία εφαρµογής 
χρώµατος και επεξεργασίας. 
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5. Για κάθε κανάλι µπορώ να καθορίσω ένα όνοµα , το χρώµα και τη αδιαφάνεια (η οποία 
επηρεάζει µόνο την εµφάνιση του καναλιού και όχι την εικόνα) 

 
6. Κάνω κλικ στο εικονίδιο του µατιού δίπλα από το κανάλι RGB για νε εµφανιστεί η 

εικόνα. 
 

7. Για να µετονοµάσω το νέο κανάλι κάνω διπλό κλικ στην παλέτα Channel στην 
καταχώρηση Alpha 1 και πληκτρολογώ το όνοµα που θέλω (pouli) 

 
E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 
  
 Για να τελειοποιήσω την επιλογή στη µάσκα (οι οποία σίγουρα θα έχει κάποιες 
µικροατέλειες) 
 

1. Εµφανίζω µόνω τη µάσκα αφαιρώντας όλα τα εικονίδια µατιού απ τα κανάλια και αφήνω 
µόνο το εικονίδιο δίπλα από την µάσκα. 

 
2. Αναζητώ µαύρες ή γκρι κηλίδες µέσα στην επιλεγµένη περιοχή τις οποίες θα διαγράψω 

χρωµατίζοντας µε λευκό για να αυξήσω την επιλεγµένη περιοχή. 
 

3. Οι κανόνες που ισχύουν όταν τροποποιώ κανάλι µε εργαλείο εφαρµογής  χρώµατος ή 
επεξεργασίας είναι: 

 
• Το λευκό χρώµα διαγράφει τη µάσκα και αυξάνει την επιλεγµένη περιοχή. 
 
• Το µαύρο χρώµα προσθέτει στη µάσκα και µειώνει την επιλεγµένη περιοχή 

 
• Η εφαρµογή τόνων του γκρι προσθέτει η αφαιρεί από τη µάσκα µεταβαλλόµενη 

αδιαφάνεια ανάλογα µε τον τόνο του γκρι που χρησιµοποιώ. Για παράδειγµα εάν 
εφαρµόσω ένα µεσαίο τόνο του γκρι όταν θα χρησιµοποιήσω τη µάσκα σαν επιλογή, 
τα pixels θα είναι 50% επιλεγµένα. Εάν εφαρµόσω σκούρο τόνο το γκρι και στη 
συνέχεια χρησιµοποιήσω τη µάσκα σαν επιλογή τα pixels θα είναι λιγότερα από 50% 
επιλεγµένα. Κα ι  εάν εφαρµόσω φωτεινό τόνο το γκρι και στη συνέχεια 
χρησιµοποιήσω τη µάσκα σαν επιλογή τα pixels θα είναι περισσότερα  από 50% 
επιλεγµένα.  

 
ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣΚΕΣ 
 

1. Στην παλέτα Channels κάνω κλικ στο RGB για νε εµφανίσω ολόκληρη την εικόνα   
 
2. Επιλέγω select > Load selections (Φόρτωση επιλογής) και στο πλαίσιο διαλόγου που 

ακολουθεί κλικ στο ΟΚ. 
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 Τώρα που έχω διορθώσει τα προβλήµατα της επιλογής εφαρµογής θα προσαρµόσω την 
τονική ισορροπία των τόνων στη επιλογή.  
  

3. Επιλέγω Image > Adjust > Auto Levels   
 

 
 

 Η εντολή Auto Levels ορίζει τα σκουρότερα και τα φωτεινότερα pixels σε κάθε κανάλι σαν 
µαύρο και λευκό, αντίστοιχα και κατόπιν κατανέµει αναλογικά τους ενδιάµεσους τόνους. 
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Ζ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
 
 Εξαγωγή ενός αντικειµένου από το φόντο του. 
 

1. Ανοίγω το αρχείο staxy (File > Open…) 
 
2. Επιλέγω  Image > Image Size και ελεέγχω ή ανάλυση να έιναι ίδια τόσο της εικόνας που 

έχουµε οσο και της εικόνας προορισµού για να αποφήφουµε απρόβλεπτα αποτελέσµατα. 
 

 
 

3.  Με ανοιχτό το αρχείο staxy επιλέγω Image > Extrac οπότε εµφανίζεται το πλαίσιο 
διαλόγου : 

 
 
4. Εισάγω στο πεδίο Brush Size 20   
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5. Σύρω το εργαλείο επισήµανσης   ακρών πάνω στο σταχύ µέχρι να το περικλήσει 
όλο.  

 
6. Μείωνω το µέγεθος του εργαλείου (Brush size) σε 5 και σύρω πάνω στο µίσχο 

(περισάτερη λεπτοµέρεια µε το ΖΟΟΜ) 
 

7. Επιλέγω το εργαλείο γεµίσµατος     και κάνω κλικ µέσα στο αντικείµενο για να 
γεµίσει το εσωτερικό του 

 
8. Αφού κάνω ορισµένες διορθώσεις για να επιτύχωεπιθυµιτό αποτέλεσµα κάνω κλι στο 

ΟΚ. 
 

9. Προσθέτω το αντικέιµενο που εξήγαγα στη εικόνα µου. 
 

10. Επιλέγω Edit > Transform > Scale για να αλλαξω την κλίµακα –Enter για ολοκληρωση 
της κλιµάκωσης 

 
11. Στην παλέτα Layers µε επιλεγµενο το στάχυ αδειαφάνεια 70%   

 
 
Εξαγωγή πολύπλοκου αντικειµένου από µια εικόνα  
 
1. Ανοίγω το αρχείο staxia (File > Open….) 
 
2. Image > Extract 

 
3. Στο παράθυρο του διαλόγου κλικάρω την επιλογή Force Foreground 

 

 
 

4. Επιλέγω το εργαλείο σταγονόµετρο   και κάνω κλικ σε µια περιοχή των σταχυών  
για  να πάρω δείγµα της εικόνας 

 

5. Επιλέγω το εργαλείο επισήµανσης άκρων   και δίνω µία σχετικά µεγάλη τιµή στο 
πεδίο Brush Size (20-30) 
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6. Σύρω το εργαλείο για να επιλέξω τα ακανόνιστα άκρα από τα στάχυα που βρίσκονται 

στο σκούρο φόντο. 
 

 
 

7.  Σύρω για να επιλέξω το ένα τρίτο των σταχυών.   
 

 
 

8. Για την προεπισκόπηση επιλέγω στο display Black Matte. Και επιλέγω Preview. 
 

 
 
9. Αν το αποτέλεσµα είναι το επιθυµητό κλικ στο ΟΚ. 
 
10. Με το εργαλείο µετακίνησης µετακινώ τα στάχυα πάνω στη εικόνα και ρυθµίζω 

αδιαφάνεια (Opacity) 70% 
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Η.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
1. Στην παλέτα channels σύρω το κανάλι pouli στο κουµπί Load channel as Selection 
 

 
 
2. Για να µην εφαρµοστούν οι αλλαγές στο πουλί επιλέγω Select > Inverse 
 
3. Κάνω κλικ στη παλέτα layers και µε επιλεγµένο το επίπεδο Background εφαρµόζω 

φίλτρο Filter > Artistic > Colored Pencil. ∆οκιµάζω τις επιλογές για να πετύχω τα 
αποτέλεσµα που θέλω. 

 
4. Μπορώ να συγχωνεύσω τα επίπεδα µε τη εντολή Layer > Flatten Image 

 
 
Θ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑΝΤΕ 
 

1. Στην παλέτα Channels δηµιουργώ ένα νέο κανάλι κάνοντας κλικ στο κουµπί Create New 
channel 
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2. Κάνω διπλό κλικ και από το Channel Options αλλάζω το όνοµα σε Gradient. 

 

 
 

3. Επιλέγω το εργαλείο Ντεγκραντέ    
 

4. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων επιλέγω Black / White 
 

 
 

5. Με πατηµένο το shift (για σταθερή κατεύθυνση) σύρω το εργαλείο από πάνω προ τα 
κάτω . Το ντεγκραντέ εφαρµόζεται στο επιλεγµένο κανάλι. 

 

 
 
Ι. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑΝΤΕ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΕ 
 

1. Στην παλέτα Channels κάνω κλικ στο RGB για να εµφανιστεί η σύνθετη έγχρωµα άποψη 
της εικόνας. 
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2. Χωρίς να αποεπιλέξω το κανάλι RGB τοποθετώ τον δείκτη πάνω στη καταχώρηση 
Gradient και σύρω στο κουµπί Load as selection. Οπότε εµφανίζεται ένα πλαίσιο στο 
τέλος της εικόνας. 

 

 
 

3. Ελέγχω τα χρώµατα προσκηνίου – φόντου να είναι µαύρο-λευκό αντίστοιχα  
 

 
 
4. Πιέζω το πλήκτρο Delete για να γεµίσει η επιλογή που σχηµάτισα µε το χρώµα του 

φόντου (λευκό)   
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ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Ανοίγω το αρχείο retous1  
 
Α. ΚΟΠΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
  

1. Επιλέγω το εργαλείο κοπής  
 
2. Στη γραµµή τω επιλογών εργαλείων εισάγω τις επιθυµητές διαστάσεις για την 

τελική έκδοση της εικόνας  ( στη συγκεκριµένη περίπτωση δίνω τιµές στα πεδία 
πλάτος –width 3,75 cm και ύψος-Height 6 

 

 
 
 

3. Σχηµατίζω ένα πλαίσιο γύρω απ΄ την εικόνα ώστε να περιλαµβάνεται η κορυφή 
του πύργου και η πορτοκαλί περιοχή  κάτω δεξιά από τη γόνδολα. Παρατηρώ ότι 
καθώς σχηµατίζω το πλαίσιο αυτό διατηρεί τις αναλογίες που έχω καθορίσει στη 
γραµµή επιλογών εργαλείων. 

 
4. Όταν αφήσω το κουµπί του ποντικιού οι επιλογές στη γραµµή εργαλείων 

αλλάζουν 

  
και µια «ασπίδα κοπής» εµφανίζεται έξω από την επιλεγµένη περιοχή. Εάν θέλω 
µπορώ να απενεργοποιήσω την ασπίδα ξεκλικάροντας την επιλογή Shield cropped 
area. Ακόµη µπορώ να αλλάξω το χρώµα (επιλογή color) και την αδιαφάνεια 
(Opacity)  της ασπίδας. 
 
5. Με την επιλογή Perspective (προοπτική) µπορώ να µετακινήσω µια µόνο πλευρά 

του τετράπλευρου που έχει σχηµατισθεί για αυτό φροντίζω να είναι 
ξεκλικαρισµένο. 

 
6. Όταν το εργαλείο είναι µέσα στο πλαίσιο επιλογής έχει το σχήµα           που 

σηµαίνει ότι µπορώ να µετακινήσω ολόκληρο το πλαίσιο επιλογής . 
 

7. Εκτός του πλαισίου επιλογής το εργαλείο έχει το σχήµα           που σηµαίνει ότι 
µπορώ να περιστρέψω το πλαίσιο γύρω από τον άξονα που δηλώνω 
τοποθετώντας το βοηθητικό  εργαλείο         που υπάρχει µέσα στο πλαίσιο 
επιλογής. 
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8. Τοποθετώ τον δείκτη µέσα στο πλαίσιο κοπής και σύρω ώστε το δεξιό άκρο να 

ευθυγραµµίζεται µε το δεξιό άκρο της εικόνας  
 

 
 

9. Εάν χρειάζεται προσαρµόζω το πλαίσιο κοπής σέρνοντας µια γωνιακή λαβή του   
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10. Εφαρµόζοντας εκτός του πλαισίου  επιλογής τον δείκτη και δηλώνοντας τη θέση 
του κέντρου περιστροφής περιστρέφω το πλαίσιο κοπής. 

 

 
 
 
 
 

11. Μόλις ολοκληρώσω τις διαδικασίες και επιλέξω την περιοχή που 
επιθυµώ πατάω Enter και εµφανίζεται η εικόνα χωρίς το µαύρο 
πλαίσιο. 

 
 

Θέση κέντρου 

Εργαλείο 
περιστροφής 
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Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ 
  
 Η γκάµα των τόνων µιας εικόνας αντιπροσωπεύει το ποσό της αντίθεσης (contrast) ή της 
λεπτοµέρειας της εικόνας, και καθορίζεται από την κατανοµή των pixels της από τους 
σκουρότερους (µαύρο) έως τους φωτεινότερους (λευκό) τόνους . 
 

1. Επιλέγω Image > Adjust > Levels. Ελέγχω να είναι µαρκαρισµένο το πλαίσιο ελέγχου  
Preview. 

 

 
 Το ιστόγραµµα έχει συγκέντρωση προς το κέντρο που δείχνει ότι δεν έχω πολλούς σκούρους 
ή φωτεινούς τόνους στην εικόνα. Ένα η εικόνα είχε χρώµατα σε όλη τη γκάµα τιµών φωτεινότητας, 
τότε το γράφηµα θα εκτεινόταν σε όλο το πλάτος του ιστογράµµατος από το µαύρο ως το λευκό. 
 

2.  Σύρω το αριστερό και το δεξιό τρίγωνο προς το εσωτερικό του µηχανισµού κύλισης στις 
που το ιστόγραµµα δείχνει την αρχή των σκουρότερων και των φωτεινότερων χρωµάτων 
της εικόνας και κάνω κλικ στο ΟΚ για να εφαρµοστούν 
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3.  Επιλέγω Image > Histogram για να εµφανίσω το νέο ιστόγραµµα. Η γκάµα των τόνων             
εµφανίζεται σε όλο το εύρος του ιστογράµµατος. Κάνω κλικ στο ΟΚ .  

 

 
 

 
Γ. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
 
 Ορισµένες εικόνες περιέχουν ανεπιθύµητες αποχρώσεις (ανισορροπίες στα χρώµατα) οι 
οποίες µπορεί να παρουσιαστούν κατά το σκανάρισµα  ή και να υπήρχαν στη φωτογραφία. Η εικόνα 
του παραδείγµατος είναι λίγο πιο κόκκινη απ΄ ότι θα έπρεπε. 
 

1. Επιλέγω Layer > New Adjustment Layer > Color Balance για να δηµιουργήσω επίπεδο 
προσαρµογής της ισορροπίας  των χρωµάτων. 

 
2. Στο παράθυρο του διαλόγου New Layer κάνω ΟΚ γι να δηµιουργήσω το επίπεδο 

προσαρµογής και να εµφανιστεί το παράθυρο του διαλόγου Color Balance. 
 

3. Για να προσαρµόσω τους µεσαίους τόνους ώστε να είναι λιγότερο “κοκκινωποί” σύρω 
τον πρώτο µηχανισµό κύλισης προς τα αριστερά (τιµή –15) και τον µεσαίο µηχανισµό 
κύλισης δεξιά ( τιµή +8). Κλικ στ ΟΚ. 
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4. Στην παλέτα Layers κάνω κλικ στο εικονίδιο του µατιού δίπλα στο επίπεδο Color 

Balance για να το κρύψω και στη συνέχει κάνω κλικ για να το επανεµφανίσω και να 
καταλάβω τη διαφορά. 

 
∆. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
 

1. Στην παλέτα Layers επιλέγω επίπεδο Background. 
 
2. Επιλέγω το εργαλείο ζουµ και κάνω κλικ µια φορά στην πορτοκαλί περιοχή για να 

εµφανίσω ένα κοντινό πλάνο της  
 

3. Επιλέγω το εργαλείο ορθογώνιων πλαισίων για να σχηµατίσω ένα πλαίσιο γύρω απ΄ την 
πορτοκαλί περιοχή. ∆εν ενδιαφέρει η ακρίβεια αρκεί να περιλαµβάνεται η περιοχή. 

 

 
 

4. Επιλέγω Image > Adjust > Replace Color για να εµφανιστεί το παράθυρο Replace color. 
Αρχικά η περιοχή Selection (επιλογή) εµφανίζει ένα µαύρο τετράγωνο το οποίο 
αντιπροσωπεύει την τρέχουσα επιλογή στην εικόνα 
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- Η επιλογή Fuzziness ελέγχει τον βαθµό µε τον οποίο περιλαµβάνονται τα 
σχετιζόµενα µε το επιλεγµένο χρώµα(ανοχή). 

- Το πρώτο σταγονόµετρο επιλέγει ένα µεµονωµένο χρώµα.  
- Το σταγονόµετρο µε το συν χρησιµοποιείται για την προσθήκη χρωµάτων σε µια 

επιλογή. 
- Το σταγονόµετρο µε το µείον για την αφαίρεση χρωµάτων από µια επιλογή  
- Η χροιά (Hue) είναι προσδιοριστικό στοιχείο του χρώµατος (τι χρώµα έχουµε) 
- Ο κορεσµός (Saturation) εκφράζει πόσο αµιγές είναι το χρώµα (πυκνότητα) 
- Η φωτεινότητα (Lightness) εκφράζει πόσο λευκό ή µαύρο περιέχεται στο χρώµα . 
   

5. Κάνω κλικ στο σταγονόµετρο του παραθύρου  διαλόγου και κατόπιν κάνω κλικ µια φορά 
στο πορτοκαλί αντικείµενο για να το επιλέξω 

 
6. Με το εργαλείο σταγονόµετρο σύν σύρω στις υπόλοιπες πορτοκαλί περιοχές µέχρι να 

εµφανιστεί ολόκληρο το αντικείµενο  µε λευκό στο παράθυρο διαλόγου. 
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7. Προσαρµόζω το επίπεδο ανοχής (Fuzziness) τιµή 61. 
 
8. Επιλέγω το σταγονόµετρο – µείον και κάνω κλικ στη µαύρη περιοχή γύρω από την 

επιλογή στο παράθυρο του διαλόγου Replace Color για να αφαιρέσω οποιεσδήποτε 
λευκές περιοχές. 

 
9. ∆ίνω τιµές Hue +160 , Saturation –20 και Lightness –40 

 
10. ΟΚ και το πορτοκαλί χρώµα αντικαθίσταται µε νέο χρώµα σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 

Χροιάς – Κορεσµού – Φωτεινότητας. 
 
Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΠΟΓΓΟΣ 
    

1. Επιλέγω το εργαλείο σπόγγος (Sponge tool) 
 

 
 

2. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων επιλέγω στο Mode Saturate ( κορεσµός ) και για να 
καθορίσω τη δύναµη του κορεσµού δίνω τιµή στο πεδίο pressure (90) 

 
3. Επιλέγω τη µύτη (21) στο πινέλο (παλέτα Brush) .  

 
4. Σύρω το σπόγγο πάνω στις γόνδολες για να αυξήσω τον κορεσµό του χρώµατος  

 
ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΦΩΤΙΣΜΑΤΟΣ 
 

1. Επιλέγω το εργαλείο φωτίσµατος (Dodge Tool) 
 

 
 
2. Στη γραµµή επιλογών εργαλείων στο πεδίο Range επιλέγω Highlights για να 

επηρεαστούν οι περιοχές µεγίστου φωτισµού και ορίζω ρύθµιση Expose (έκθεση) σε 50 
3. Επιλέγω ένα µικρό πινέλο >21 
4. Σύρω το εργαλείο φωτίσµατος πάνω στο σκαρί της γόνδολας για να εµφανιστούν οι 

περιοχές µεγίστου φωτισµού. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΕΝΑΣ 
 

 Για να επαναφέρω τις προτιµήσεις στις προεπιλεγµένες τιµές τους πριν από κάθε εργασία  
 

1.Πατώ και κρατώ πατηµένα τα πλήκτρα Shift+AIt+Control αµέσως αφού ξεκινήσω το 
Photoshop 

 
2. ∆ιαγράφω τις προτιµήσεις κατά την εκκίνηση της εφαρµογής: κάνοντας κλικ στο 

Yes για να διαγράψετε το αρχείο προτιµήσεων του Adobe-Photoshop. 
 

3. Εάν το Photoshop ρωτήσει εάν θέλω να ορίσω εξειδικευµένες ρυθµίσεις χρώµατος 
απαντώ αρνητικά κάνοντας κλικ στο Νο. 

 
Α. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΝΑΣ 
 
 Το εργαλείο πένας σχεδιάζει ευθείες και καµπύλες γραµµές, οι οποίες αποκαλούνται 
διαδροµές (paths). Μία διαδροµή είναι οποιαδήποτε γραµµή ή σχήµα το οποίο σχεδιάζω 
χρησιµοποιώντας ένα από τα εργαλεία πένας (pen), µαγνητικής πένας (magnetic pen), ή πένας 
ελεύθερης σχεδίασης (freeform pen). Από αυτά, το εργαλείο πένας σχεδιάζει διαδροµές µε την 
µεγαλύτερη ακρίβεια τα άλλα δύο επιτρέπουν να δηµιουργώ διαδροµές σαν να τις σχεδιάζα µε 
µολύβι.  
 Οι διαδροµές µπορούν να είναι ανοικτές (ορeη), ή κλειστές (closed). Ανοικτές είναι οι 
διαδροµές που έχουν δύο ξεχωριστά τελικά σηµεία. Οι κλειστές διαδροµές είναι συνεχείς -χωρίς 
σηµείο αρχής και τέλους. Για παράδειγµα, ένας κύκλος είναι µία κλειστή διαδροµή. Ο τύπος της 
διαδροµής που σχεδιάζω επηρεάζει το πώς µπορώ να την επιλέξω και να την επεξεργαστώ. Οι 
διαδροµές δεν εκτυπώνονται όταν εκτυπώνετε τις εικόνες σας.(Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
διαδροµές είναι ανυσµατικά αντικείµενα τα οποία δεν περιέχουν pixels, ανόµοια µε τα bitmap 
σχήµατα που δηµιουργώ µε το µολύβι και τα άλλα εργαλεία σχεδίασης). 
 
 1 Επιλέγω το εργαλείο πένας από την εργαλειοθήκη. 
 

 
 

 (Μπορώ πατώντας το πλήκτρο Ρ να επιλέξω το εργαλείο πένας µε το πληκτρολόγιο. Και 
πατώντας τον συνδυασµό πλήκτρων Shift+P για εναλλαγή µεταξύ των εργαλείων πένας και πένας 
ελεύθερης σχεδίασης) 
 
 2 Στην γραµµή επιλογών εργαλείων, ελέγχω να είναι ενεργοποιηµένες οι επιλογές Create 
New Work Path (δηµιουργία νέας διαδροµής εργασίας) και Auto Add/Delete (αυτόµατη 
προσθήκη/διαγραφή). Για τις ασκήσεις αυτού του µαθήµατος, αφήνω απενεργοποιηµένη την 
επιλογή Rubber Band. 
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 3 Κάνω κλικ στην καρτέλα της παλέτας Paths για να εµφανίσετε τις επιλογές της µπροστά 
από τις υπόλοιπες καρτέλες της οµάδας. Η παλέτα Paths εµφανίζει µικρογραφίες των διαδροµών 
που σχεδιάζετε, σε προεπισκόπηση. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Β. ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
 Οι ευθείες διαδροµές δηµιουργούνται κάνοντας απλώς κλικ µε το πλήκτρο του ποντικιού. 
Την πρώτη φορά που κάνω κλικ µε το πλήκτρο του ποντικιού, ορίζω το σηµείο αρχής για µία 
διαδροµή. Μετά από αυτό, κάθε φορά που κάνω κλικ µε το ποντίκι, σχεδιάζω µία ευθεία διαδροµή 
µεταξύ του προηγούµενου σηµείου και του τρέχοντας σηµείου που ορίζω.  
 
 1. Τοποθετώ τον δείκτη του εργαλείου πένας στο σηµείο Α και κάνω κλικ. Κατόπιν κάνω 
κλικ στο σηµείο Β για να δηµιουργήσετε µία ευθύγραµµη διαδροµή.  

      
 
 

Εµφάνιση µικρογραφίας 

Εφαρµογή γεµίσµατος σε διαδροµή 
µε το χρώµα προσκηνίου 

Εφαρµογή περιγράµµατος σε 
διαδροµή, µε το χρώµα προσκηνίου

∆ηµιουργία επιλογής από διαδροµή 

∆ηµιουργία διαδροµής εργασίας από επιλογή 

∆ηµιουργία νέας διαδροµής 
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 Καθώς σχεδιάζω διαδροµές, µία προσωρινή "περιοχή αποθήκευσης" εµφανίζεται στην 
παλέτα Paths.Ο σκοπός της είναι να παρακολουθεί τις διαδροµές που σχεδιάζω.  
 

 

 
 
 

 Παρατηρώ επίσης ότι αφού αρχίσω να χρησιµοποιώ το εργαλείο πένας, η γραµµή επιλογών 
εργαλείων εµφανίζει µία ελαφρώς διαφορετική οµάδα επιλογών. Η επιλογή Add to shape area 
(προσθήκη σε περιοχή σχήµατος) πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη γι' αυτό το µάθηµα. 

 

 
 

2. Τερµατίζω την διαδροµή κάνοντας κλικ στο εργαλείο πένας, στην εργαλειοθήκη. 
 
 Τα σηµεία που συνδέουν τις διαδροµές αποκαλούνται σηµεία-κόµβοι (anchor poϊnts). 
Μπορώ να σύρετε ένα µεµονωµένο σηµείο-κόµβο για να τροποποιήσω συγκεκριµένα τµήµατα µιας 
διαδροµής, ή µπορείτε να επιλέξετε όλα τα σηµεία-κόµβους της εάν θέλω να επιλέξω ολόκληρη την 
διαδροµή. 
 
 3. Κάνω διπλό κλικ στην καταχώριση του ονόµατος της παλέτας Paths για να ανοίξετε το 
παράθυρο διαλόγου Save Path (αποθήκευση διαδροµής).  
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 Πληκτρολογώ το όνοµα Straίght Lίnes και κάντε κλικ στο ΟΚ για να µετονοµάσετε την 
διαδροµή.  
 Η διαδροµή, µε το νέο όνοµα, εµφανίζεται επιλεγµένη στην παλέτα Paths 
 

 
 

 Θα πρέπει να αποθηκεύσω µία διαδροµή εργασίας (work path), εάν δεν Θέλω να χάσω τα 
περιεχόµενά της. Εάν  απο-επιλέξω την διαδροµή εργασίας χωρίς να την αποθηκεύσετε και κατόπιν 
αρχίσω να σχεδιάζω ξανά, µία νέα διαδροµή εργασίας Θα αντικαταστήσει την προηγούµενη 
 
Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
 
 Μπορώ να χρησιµοποιώ το εργαλείο άµεσης επιλογής (ditrect selection tool) από το 
ιπτάµενο µενού του εργαλείου επιλογής συστατικών διαδροµής (path component selection tool) για 
να τροποποιώ σηµεία-κόµβους, τµήµατα διαδροµών, ή ολόκληρες διαδροµές. 
 
 1. Επιλέξτε το εργαλείο άµεσης επιλογής από το ιπτάµενο µενού του εργαλείου επιλογής 
συστατικών διαδροµής. 
 

 
 
  (Για να προσπελάσω το εργαλείο άµεσης επιλογής µε το πληκτρολόγιο, πατώ το πλήκτρο 
Α. Μπορείτε επίσης να προσπελάζετε το εργαλείο άµεσης επιλογής όταν είναι ενεργό το εργαλείο 
πένας πατώντας Ctrl) 
  
 2. Κάνω κλικ στην διαδροµή, στο παράθυρο της εικόνας, για να την επιλέξετε. Κατόπιν 
την  µετακινώ σέρνοντάς την µε το εργαλείο άµεσης επιλογής. 
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3.Για να προσαρµόσω την γωνία ή το µέγεθος της διαδροµής, σύρω ένα από τα σηµεία-
κόµβους της µε το εργαλείο άµεσης επιλογής. 

 

 
4. Επιλέγω το εργαλείο πένας. 
 
5. Για να ξεκινήσω την επόµενη διαδροµή, κάντε κλικ στο σηµείο C µε το εργαλείο πένας. 
Παρατηρώ ότι εµφανίζεται ένα  χ  στην παλέτα Paths, υποδεικνύοντας ότι ξεκινώ µία νέα 
διαδροµή. 

 
6. Κάνω κλικ στο σηµείο D για να σχεδιάσετε µία διαδροµή µεταξύ των δύο σηµείων. 

 

 
7. Τερµατίζω την διαδροµή χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µεθόδους: 
 • Κάνω κλικ στο εργαλείο πένας, στην εργαλειοθήκη. 
 • Κρατώ πατηµένο το πλήκτρο Ctrl (Windows) και κάνω κλικ έξω από την 

διαδροµή. Κρατώντας πατηµένο το Command/Ctrl όταν είναι ενεργό τοεργαλείο 
πένας, ενεργοποιείται το εργαλείο άµεσης επιλογής. 

 
7. Κάνω κλικ στο σηµείο Ε για να ξεκινήσω την επόµενη διαδροµή. Κατόπιν, κρατώ 

πατηµένο το Shift και κάνω κλικ στα σηµεία F, G, Η και Ι. Κρατώντας πατηµένο το Shift 
καθώς κάνω κλικ στα επόµενα σηµεία, περιορίζω την σχεδίαση της διαδροµής σε γωνίες 
45 µοιρών.(Εάν κάνω κάποιο λάθος κατά την διάρκεια που σχεδιάζω τις διαδροµές σας, 
επιλέγω Edit0> Undo για να αναιρέσω το αµέσως προηγούµενο σηµείο-κόµβο που 
επέλεξα. Κατόπιν κάνω κλικ στο εργαλείο πένας για να συνεχίσω. 
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9. Τερµατίζω την διαδροµή χρησιµοποιώντας µία από τις µεθόδους που αναφέρθηκε 
παραπάνω. 
 
 Όταν µία διαδροµή περιέχει περισσότερα από ένα τµήµατα, µπορώ να σύρω τα σηµεία-
κόµβους της για να προσαρµόζω µεµονωµένα τµήµατα της διαδροµής. Μπορώ επίσης να 
επιλέξετε όλα τα σηµεία-κόµβους µιας διαδροµής, εάν θέλω να τροποποιήσωο λόκληρη την 
διαδροµή. 
 
10. Επιλέγω το εργαλείο άµεσης επιλογής. 
 
11. ∆οκιµάζω να σύρω µεµονωµένα σηµεία-κόµβους για να µετακινήσω τµήµατα της 

διαδροµής ζικ-ζακ που µόλις σχεδίασα. 
 
12. Για να επιλέξω ολόκληρη την διαδροµή, κάνω ΑΙt+κλικ µε το εργαλείο άµεσης επιλογής. 

Όταν µία διαδροµή είναι εξ ολοκλήρου επιλεγµένη, όλα τα σηµεία-κόµβοι της 
εµφανίζονται µε µαύρο χρώµα. 

 
 
 

                      
 
 

13. Σύρω την διαδροµή για να αλλάξετε την θέση της', κατόπιν επιλέγω Edit > Undo για 
να αναιρέσω την µετακίνηση. 
 
 
∆. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
 
 Στη συνέχεια Θα σχεδιάσωτε µία κλειστή διαδροµή. Η δηµιουργία κλειστών 
διαδροµών διαφέρει από την δηµιουργία ανοικτών στον τρόπο µε τον οποίο τερµατίζει η 
σχεδίαση της διαδροµής. 
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1. Επιλέγω το εργαλείο πένας. 
2.  Κάνω κλικ στο σηµείο J για να ξεκινήσω µία νέα διαδροµή. Κατόπιν κάντε κλικ 

στα σηµεία Κ και L µε την σειρά. 
 
Όταν τοποθετώ το εργαλείο πένας πάνω από το σηµείο αρχής για να τερµατίσω µία 
διαδροµή, εµφανίζεται ένας µικρός κύκλος στον δείκτη του εργαλείου πένας, 
υποδεικνύοντας ότι η διαδροµή σας θα κλείσει µόλις κάνω κλικ 
 

.  
3.Για να κλείσω την διαδροµή, τοποθετώ τον δείκτη του εργαλείου πάνω στο σηµείο 
αρχής της διαδροµής (σηµείο )) και κάνω κλικ. 

 
Το κλείσιµο τερµατίζει ταυτόχρονα την διαδροµή. εν αντιθέσει, για να τερµατίσω µία 
ανοικτή διαδροµή, Θα πρέπει να κάνω κλικ στο εργαλείο πένας στην εργαλειοθήκη, ή να 
κάνετε Ctrl+κλικ έξω από την διαδροµή, για να την τερµατίσω 
 
 Για, εξάσκηση στην σχεδίαση και άλλων κλειστών διαδροµών χρησιµοποιώ σαν 
οδηγό το σχήµα του αστεριού που υπάρχει στο πρότυπο. 
Στο σηµείο αυτό, όλες οι διαδροµές που έχω σχεδιάσει εµφανίζονται στην καταχώριση της 
διαδροµής Straight Lίηes, στην παλέτα Paths. Κάθε µεµονωµένη διαδροµή που υπάρχει στην 
διαδροµή Straight Lines αποκαλείται υπο-διαδροµή (subpath) 
 
. 
Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
 Μπορώ να εφαρµόσω χρώµα γεµίσµατος (fill) ή περιγράµµατος (stroke) στις 
διαδροµές και υπο-διαδροµές που σχεδιάζω.  
Για να εφαρµόσω χρώµα γεµίσµατος ή περιγράµµατος σε µία διαδροµή, πρέπει πρώτα να 
την επιλέξω 

1. Κάνω κλικ στην καρτέλα της παλέτας Swatches για να την εµφανίσω µπροστά 
από τις άλλες παλέτες της οµάδας της. Κάντε κλικ σ' ένα δείγµα χρώµατος της 
παλέτας για να το ορίσω σαν τρέχον χρώµα προσκηνίου το οποίο θα 
χρησιµοποιήσω στη συνέχεια. 

 
2. Επιλέγω το εργαλείο άµεσης επιλογής 

 
3.  Στο παράθυρο της εικόνας, κάνω κλικ στην γραµµή ζικ-ζακ µε το εργαλείο 

άµεσης επιλογής για να την επιλέξω. Κατόπιν επιλέγω την εντολή Stroke Subpath 
(εφαρµογή περιγράµµατος σε υπο-διαδροµή) από το µενού της παλέτας Paths. 
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 4 Στο παράθυρο διαλόγου Stroke Subpath, από την αναδιπλούµενη λίστα ΤοοΙ 
(εργαλείο)επιλέξτε Airbrush (αερογράφος) και κάντε κλικ στο ΟΚ.  
Το περίγραµµα εφαρµόζεται στην διαδροµή µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του εργαλείου 
αερογράφου. 
 

 
 
Σηµείωση: Μπορώ να επιλέξω ένα εργαλείο εφαρµογής χρώµατος και να ορίσετε τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά γι' αυτό πριν επιλέξετε το εργαλείο στο παράθυρο διαλόγου 
Stroke Subpath. 
 
Τώρα Θα προσπαθήσω να εφαρµόσω γέµισµα σε µία από τις διαδροµές. 
 
5. Στην παλέτα Swatches, κάνω κλικ σ' ένα διαφορετικό δείγµα χρώµατος για να το ορίσω 
σαν τρέχον χρώµα προσκηνίου. 
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 6.Κάνω κλικ στην τριγωνική κλειστή διαδροµή µε το εργαλείο άµεσης επιλογής. Κατόπιν 
επιλέγω την εντολή Fill Subpath (εφαρµογή γεµίσµατος σε υπο-διαδροµή) από το µενού της 
παλέτας Paths. Θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Fill Subpath. 
 

 
 

 7 Στο παράθυρο διαλόγου Fill Subpath, κάνω κλικ στο ΟΚγια να αποδεχτώ τις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις 
 

 
 

Η τριγωνική διαδροµή εµφανίζεται γεµάτη µε το χρώµα προσκηνίου. 
 
 8 Για να κρύψω τις διαδροµές, κάντε κλικ κάτω από τα ονόµατα των διαδροµών, στην 
κενή περιοχή της παλέτας Paths. 
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 9. Επιλέξτε File > Close για να κλείσετε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε τις 
αλλαγές. 
 
ΣΤ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
 Οι καµπύλες διαδροµές δηµιουργούνται κάνοντας κλικ και σέρνοντας µε το ποντίκι. 
Την πρώτη φορά που κάνω κλικ και σέρνω µε το ποντίκι, ορίζω ένα σηµείο αρχής για την 
καµπύλη διαδροµή και επίσης προσδιορίζω τη διεύθυνση της καµπύλης. Κάθε επόµενηφορά 
που σέρνω µε το ποντίκι, σχεδιάζω µία καµπύλη διαδροµή µεταξύ του προηγούµενου 
σηµείου και του τρέχοντας. 
 Καθώς σέρνω µε το εργαλείο πένας, το Ρhοtοshορ σχεδιάζει γραµµές κατεύθυνσης και 
σηµεία κατεύθυνσης από το σηµείο-κόµβο. Οι γραµµές και τα σηµεία κατεύθυνσης 
χρησιµοποιούνται για την αλλαγή του σχήµατος των καµπύλων τµηµάτων και για την 
αλλαγή της κατεύθυνσης των καµπύλων. 
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 Όµοια µε τις διαδροµές χωρίς χρώµα γεµίσµατος / περιγράµµατος, οι γραµµές και τα 
σηµεία κατεύθυνσης δεν εκτυπώνονται όταν εκτυπώνω την εικόνα σας, επειδή είναι 
ανυσµατικά αντικείµενα και δεν αποτελούνται από pixels. 
 

1. Επιλέξτε Fϊle > Open. Ανοίξτε το αρχείο Curves.psd από τον φάκελο pena. 
  
 2 Επιλέγω το εργαλείο πένας από την εργαλειοθήκη. 
  
 3 Τοποθετώ το δείκτη του ποντικιού στο σηµείο Α της πρώτης καµπύλης και κάνω 
κλικ. Κρατώ πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού και σύρω προς την κόκκινη κουκκίδα. 
Κατόπιν ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού. 
 
 4 Για να ολοκληρώσω την πρώτη καµπύλη της διαδροµής, σύρετε από το σηµείο Β 
προς την κόκκινη κουκκίδα. Εάν κάνω κάποιο λάθος καθώς σχεδιάζετε, επιλέξτε Edit > 
Undo New Anchor Point για να αναιρέσω το αµέσως προηγούµενο σηµείο που σχεδιάσα 
Κατόπιν συνεχίζω την σχεδίαση της διαδροµής. 
 

 
 
 5.Ολοκληρώνω την καµπύλη διαδροµή σέρνοντας από το σηµείο C ως την κόκκινη 
κουκίδα και από το σηµείο D ως την κόκκινη κουκκίδα. Τερµατίζω την διαδροµή 
χρησιµοποιώντας µία από τις µεθόδους που εµάθα παραπάνω. 
 
 6.Τώρα Θα αποθηκεύσετε την προσωρινή διαδροµή εργασίας (work path) που 
δηµιουργήσα, έτσι ώστε να µην χάσω τα περιεχόµενά της. 
 
 7.Κάνω διπλό κλικ στην καταχώριση Work Path της παλέτας Paths για να ανοίξει το 
παράθυρο διαλόγου Save Path (αποθήκευση διαδροµής). Πληκτρολογώ το όνοµα Curve1και 
κάντε κλικ στο ΟΚγια να µετονοµάσετε την διαδροµή. Η "επώνυµη" διαδροµή εµφανίζεται 
επιλεγµένη στην παλέτα Paths. Θα πρέπει να αποθηκεύσω την διαδροµή εργασίας (work 
path) πριν την απο-επιλέξετε, για να αποτρέψω την αντικατάστασή της από µία νέα 
διαδροµή που θα σχεδιάσω στη συνέχεια 

 
 
Ζ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
 
 Τώρα που έχω δηµιουργήσει µία νέα διαδροµή στην παλέτα Paths, καθώς συνεχίζω να 
σχεδιάζω από σηµείο σε σηµείο, δηµιουργώ µία σειρά ενωµένων τµηµάτων τα οποία 
αποκαλούνται υπο-διαδροµές. Οι υπο-διαδροµές αποθηκεύονται αυτόµατα. 
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 Αλλά ορισµένες φορές χρειάζεται να δηµιουργήσω ξεχωριστές, επώνυµες διαδροµές, 
για κάθε διαδροµή που σχεδιάζετε. Για να ξεκινήσω µία νέα διαδροµή εργασίας (Work 
Path), κάνω κλικ έξω από την καταχώριση της τρέχουσας διαδροµής, στην παλέτα Paths. 
 
 1. Στην παλέτα Paths, κάνω κλικ στην κενή περιοχή κάτω από την καταχώριση της 
διαδροµής Curve1 για να απο-επιλέξετε αυτή την διαδροµή. 
 
Όταν  απο-επιλέξω µία διαδροµή στην παλέτα Paths, οποιεσδήποτε διαδροµές ανήκουν στην 
επώνυµη διαδροµή απο-επιλέγονται (κρύβονται). Για να τις επανεµφανίσω θα πρέπει να 
κάνω κλικ στην επιθυµητή διαδροµή στην παλέτα Paths (µην κάνετε κλικ στην διαδροµή 
τώρα, επειδή στην συνέχεια Θα δηµιουργήσετε µία νέα). 
 
 2 Σύρω προς τα πάνω από το σηµείο Ε ως την κόκκινη κουκίδα Κατόπιν σύρετε απότο 
σηµείο F ως την κόκκινη κουκίδα. Παρατηρώ ότι αµέσως µόλις ξεκινώ την σχεδίαση, 
εµφανίζεται µία νέα καταχώριση Work Path (για τη νέα διαδροµή εργασίας) στην παλέτα 
Paths. 
 

 
 3 Τερµατίζω την διαδροµή. 

 
 4. Κάνω διπλό κλικ στην καταχώριση Work Path της παλέτας Paths,και ονοµάζω την 
νέα σας διαδροµή Curve2 και κατόπιν κάντε κλικ στο ΟΚ. 
 
 5. Κάνω κλικ έξω από την καταχώριση της νέας διαδροµής στην παλέτα Paths για να 
την απο-επιλέξω 
 

. 
Τώρα Θα δηµιουργήσω µία κλειστή καµπύλη διαδροµή. 
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 6 Σύρω από το σηµείο G προς τα πάνω, ως την κόκκινη κουκίδα. Κατόπιν σύρω προς 
τα κάτω από το σηµείο Η ως την κόκκινη κουκκίδα. Για να κλείσω την διαδροµή, τοποθετώ τον 
δείκτη του ποντικιού πάνω στο σηµείο G και κάντε κλικ. 
 

 
 7 Στην παλέτα Paths, κάνω διπλό κλικ στην καταχώριση Work Path, για να 
αποθηκεύσω την νέα διαδροµή µε όνοµα Closed Path και κατόπιν κάντε κλικ έξω από την 
καταχώρισή της (στην παλέτα Paths) για να την απο-επιλέξω 
 
Τώρα θα έχω την ευκαιρία να τροποποιήσω τις καµπύλες διαδροµές που σχεδίασα. 
 
 8 Επιλέγω το εργαλείο άµεσης επιλογής. 
Ι (Πατώ το πλήκτρο Α, ή κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl όταν το εργαλείο πένας 
είναι ενεργό για να επιλέξω το εργαλείο άµεσης επιλογής µε το πληκτρολόγιο 
. 
 9 Στην παλέτα Paths, κάνω κλικ στην καταχώριση της διαδροµής Curve2 για να την 
επιλέξω κατόπιν κάντε κλικ στην διαδροµή, µέσα στο παράθυρο της εικόνας, για να την 
επιλέξω. 
 
 10 Κάνω κλικ σε ένα από τα σηµεία-κόµβους της καµπύλης κατόπιν σύρω ένα από τα 
δύο σηµεία κατεύθυνσης τα οποία εµφανίζονται στα άκρα της γραµµής κατεύθυνσης πουδιέρχεται 
από αυτό το σηµείο-κόµβο. 

 
 
 11 Τώρα, σύρω ένα σηµείο-κόµβο για να αλλάξετε την θέση της καµπύλης 



                                       Επεξεργασία εικόνας    82 

E:\My Documents\epejergasia eikonas.doc                                        Κ. Μακρής 

. 
 Η.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
 Επιπρόσθετα µε την χρήση της εντολής Stroke Subpath, µπορώ να εφαρµόσω 
περίγραµµα σε διαδροµές σέρνοντας µία επώνυµη διαδροµή στο κουµπί Stroke Path with 
Foreground Color (εφαρµογή περιγράµµατος µε το χρώµα προσκηνίου), το οποίο εµφανίζεται στο 
κάτω άκρο της παλέτας Paths. Για να καθορίσω ποιες ρυθµίσεις εφαρµογής χρώµατος θέλω να 
χρησιµοποιήσω για να εφαρµόσω το περίγραµµα στην διαδροµή, επιλέγω το επιθυµητό εργαλείο 
εφαρµογής χρώµατος από την εργαλειοθήκη πριν σύρω την διαδροµή πάνωστο κουµπί Stroke Path 
with Foreground Color. 
 
 1 Επιλέγω το εργαλείο πινέλο 
 
 2 Σύρω την διαδροµή Curve1 πάνω στο κουµπί Stroke Path with Foreground Color 
(στο τελος της παλέτας Paths) για να εφαρµόσετε στην διαδροµή αυτή ένα περίγραµµα βασιζό- 
µενο στις τρέχουσες ρυθµίσεις του εργαλείου πινέλο. 
 

 
 
 
Σηµείωση: Μπορώ επίσης να εφαρµόζω γέµισµα ή περίγραµµα σε µία διαδροµή κάνoντας απλώς 
κλικ στα κουµπιά Fill Path with Foreground Color ή Stroke Path with Foreground Color, τα οποία 
εµφανίζονται στο κάτω άκρο της παλέτας Paths. Πριν κάνετε κλικ σ' ένα από αυτά τα κουµπιά 
πρέπει η διαδροµή είναι επιλεγµένη στην παλέτα. 
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 3 Σύρω την διαδροµή µε όνοµα Closed Path πάνω στο κουµπί Fill Path with 
Foreground Color για να εcραρµόσω σ' αυτή γέµισµα µε το τρέχον χρώµα προσκηνίου 
. 
Όταν επιχειρώ να εφαρµόσω γέµισµα σε µία ανοικτή διαδροµή, το Ρhοtοshορ σχεδιάζει αυτόµατα 
µία αόρατη γραµµή µεταξύ του σηµείου αρχής και του σηµείου τέλους και εφαρµόζει το γέµισµα 
στην κλειστή περιοχή που ορίζει η διαδροµή. 
 
 4 Επιλέγω File > Close για να κλείσω το αρχείο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 
 
 
Θ. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 
 
 
 Για να δηµιουργήσω µία διαδροµή η οποία θα περιλαµβάνει και ευθύγραµµα αλλά 
καικαµπύλα τµήµατα, δηµιουργώ ένα σηµείο-κόµβο σχηµατισµού γωνίας (corner point) για να 
υποδείξω την µετάβαση από ευθεία γραµµή σε καµπύλη (ή το αντίστροφο). 
  
 1 Επιλέξτε File > Open. Ανοίξτε το αρχείο Combo.psd από τον φάκελο pena. 
 
 2 Επιλέγω το εργαλείο πένας. 
 
 3 Σύρω προς τα πάνω από το σηµείο Α ως την κόκκινη κουκκίδα~ κατόπιν σύρω από 
το σηµείο Β προς τα κάτω, ως την κόκκινη κουκκίδα. 
 
Στην Θέση Β πρέπει να δηµιουργήσω ένα σηµείο σχηµατισµού γωνίας για να αλλάξω την διεύθυνση 
της επόµενης καµπύλης. 
  
 4 Κάντε Αlt +κλικ πάνω στο σηµείο Β έτσι ορίζετε ένα σηµείο σχηµατισµού γωνίας.. 
 
 5 Τώρα σύρω από το ιδιο σηµείο (Β) προς τα πάνω, έως την κόκκινη κουκκίδα για να 
αλλάξω την διεύθυνση της επόµενης καµπύλης. 
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 6 Σύρω από το σηµείο C ως την κόκκινη κουκκίδα για να ολοκληρώσω τη διαδροµή. 
Κατόπιν τερµατίζω την διαδροµή χρησιµοποιώντας µία από τις µεθόδους που έχω ήδη µάθει 
. 
 7 Για να ξεκινήσω την δεύτερη διαδροµή, η οποία αρχίζει µε ευθύγραµµο τµήµα, κάνω 
κλικ στο σηµείο D µε το εργαλείο πένας- κατόπιν, κρατώ πατηµένο το Shift και κάντε κλικ στο 
σηµείο Ε (χωρίς να σύρετε). 
 
 8 Τοποθετώ το εργαλείο πένας πάνω στο σηµείο Ε και σύρω ως την κόκκινη κουκκίδα. 
Σέρνοντας από το σηµείο Ε, ορίζω την διεύθυνση της επόµενης καµπύλης. 
 
 9 Σύρετε από το σηµείο F ως την κόκκινη κουκκίδα- κατόπιν κάντε  ΑΙt+κλικ στο 
σηµείο F για να ορίσω ένα σηµείο σχηµατισµού γωνίας. 

 
 10 Κρατώ πατηµένο το Shift και κάντε κλι κ στο σηµείο G για να δηµιουργήσω µία 
ευθεία γραµµή. Κατόπιν τερµατίζω την διαδροµή χρησιµοποιώντας µία από τις γνωστές µεθόδους. 
 
 11 Για να δηµιουργήσω την επόµενη διαδροµή, κάνω κλικ µε το εργαλείο πένας πάνω 
στο σηµείο Η, κρατώ πατηµένο το Shift και κατόπιν κάνω κλικ στο σηµείο Ι. 
 
 12 Για να ορίσω µία καµπύλη στο σηµείο Ι, χρησιµοποιήστε την τεχνική ΑΙt-σύρσιµο 
και σύρω έως την κόκκινη κουκκίδα 
. 
 13 Σύρω από το σηµείο J ως την κόκκινη κουκκίδα. 
  
 14 Κάνω ΑΙt+κλικ στο σηµείο J για να ορίσω ένα σηµείο σχηµατισµού γωνίας 
 

. 
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 15 Για να ολοκληρώσω την διαδροµή, κρατώ πατηµένο το Shift και κάνω κλικ στο 
σηµείο Κ. Τερµατίζω την διαδροµή χρησιµοποιώντας µία από τις γνωστές µεθόδους. 
 
 16 Επιλέγω File > Close για να κλείσω το αρχείο χωρίς να αποθηκεύσω τις αλλαγές. 
 
Ι. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ 
 
 Μπορώ να προσθέτω σηµεία-κόµβους σε µία διαδροµή για να αυξάνετε το πλήθος των 
τµηµάτων της µπορώ επίσης να διαγράφω τα µη-αναγκαία ή ανεπιθύµητα σηµεία-κόµβους από µία 
διαδροµή. 
 
 1 Επιλέγω  File > Open. Ανοίγω το αρχείο Edit.psd από τον φάκελο pena Στο αρχείο 
αυτό έχουν δηµιουργηθεί και αποθηκευθεί τρεις διαδροµές οι καταχωρίσεις τους εµφανίζονται στην 
παλέτα Paths. Θα τροποποιήσω τις διαδροµές χρησιµοποιώντας το εργαλείο πένας και το εργαλείο 
µετατροπής σηµείων. 
 
 2 Στην παλέτα Paths, κάνω κλικ στη διαδροµή Add and Delete Points για να την 
ενεργοποιήσω. ∆ύο υπο-διαδροµές Θα εµφανιστούν στο παράθυρο του εγγράφου. 
 
 3 Επιλέγω το εργαλείο προσθήκης σηµείων-κόµβων (add anchor point tool) από το 
ιπτάµενο µενού του εργαλείου πένας. Κατόπιν τοποθετώ εργαλείο πάνω στην κόκκινη κουκκίδα, 
στο µέσού της ευθύγραµµης διαδροµής, και κάντε κλικ. 
 
Θα προστεθεί ένα σηµείο-κόµβος µε γραµµές κατεύθυνσης στην διαδροµή, εκεί που έκανα κλικ. Ο 
δείκτης µετατρέπεται σε βέλος χωρίς γέµισµα, υποδεικνύοντας ότι µπορώ τώρα να επιλέξω και να 
χειριστώ την διαδροµή. 
 
 4 Επιλέγω την διαδροµή και σύρω την προς τα πάνω. 
 

 
Στη συνέχεια, θα αφαιρέσω ένα σηµείο-κόµβο από µία διαδροµή. 
 
 5 Επιλέγω την δεύτερη διαδροµή µε το εργαλείο άµεσης επιλογής. 
 
Πρέπει να επιλέξω την διαδροµή πριν µπορέσω να διαγράψετε σηµεία από αυτή. Αλλά µπορώ να 
επιλέξω µία διαδροµή και τα σηµεία-κόµβους της χωρίς να επιλέξω πρώτα ένα εργαλείο. Εάν είναι 
ενεργή µία διαδροµή, µετακινήστε απλώς το εργαλείο πένας πάνω σ' ένα τµήµα της για να 
ενεργοποιήσω προσωρινά το εργαλείο προσθήκης σηµείων-κόµβων. Μετακινώ το εργαλείο πένας 
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πάνω σ' ένα τελικό σηµείο διαδροµής για να ενεργοποιηθεί το εργαλείο διαγραφής σηµείων-
κόµβων. 
  
 6 Επιλέγω το εργαλείο διαγραφής σηµείων-κόµβων (delete anchor point) από το 
ιπτάµενο µενού του εργαλείου προσθήκης σηµείων-κόµβων. Τοποθετώ τον δείκτη πάνω στην 
κόκκινη κουκκίδα, στο µεσαίο σηµείο-κόµβο της διαδροµής, και κατόπιν κάντε κλικ για να 
διαγράψετε αυτό το σηµείο 
 

 
. 
ΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΗΜΕΙΩΝ 
  
 Ορισµένες φορές, µπορεί να Θέλω να αλλάξω την ταυτότητα ενός σηµείου-κόµβου από 
το σηµείο σχηµατισµού καµπύλης σε σηµείο σχηµατισµού γωνίας, ή το αντίστροφο. 
Χρησιµοποιώντας  το εργαλείο µετατροπής σηµείων (convert point tool) µπορώ εύκολα να κάνω 
αυτή την προσαρµογή. 
 
Η χρήση του εργαλείου µετατροπής σηµείων µοιάζει πολύ µε την σχεδίαση µε το εργαλείο πένας. 
Για να µετατρέψω ένα σηµείο σχηµατισµού καµπύλης σε σηµείο σχηµατισµού γωνίας, κάνετε κλικ 
στο σηµείο-κόµβο. Για να µετατρέψω ένα σηµείο σχηµατισµού γωνίας σε σηµείο σχηµατισµού 
καµπύλης, σέρνω το σηµείο-κόµβο. 
 
 1 Στην παλέτα Paths, κάνω κλικ στο όνοµα της διαδροµής Convert Directions για να 
την επιλέξω Η διαδροµή αυτή έχει και γωνίες και καµπύλες. Θα ξεκινήσω µετατρέποντας τα σηµεία 
γωνιών σε σηµεία καµπύλων και κατόπιν θα κάνετε το αντίστροφο. 
 
 2 Επιλέξτε το εργαλείο µετατροπής σηµείων από το ιπτάµενο µενού του εργαλείου 
διαγραφής σηµείων-κόµβων. 
 
 3 Τοποθετώ το εργαλείο µετατροπής σηµείων σε ένα σηµείο της εξωτερικής 
διαδροµής. Κάνω κλικ και σύρω για να µετατρέψω το σηµείο αυτό από σηµείο σχηµατισµού γωνίας 
σε σηµείο σχηµατισµού καµπύλης. 
 
 4 Μετατρέπω τα υπόλοιπα σηµεία σχηµατισµού γωνίας σε σηµεία σχηµατισµού 
καµπύλης για να ολοκληρώσω την εξωτερική διαδροµή. 
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 5 Για να µετατρέψω τις καµπύλες στο κέντρο του σχήµατος σε γωνίες, κάνω απλώς 
κλικ πάνω στα σηµεία-κόµβους κάθε καµπύλης. 
 

 
 

 Μπορώ επίσης να χρησιµοποιώ το εργαλείο µετατροπής σηµείων για να προσαρµόζω 
µόνο µία πλευρά ενός καµπύλου τµήµατος. 
 
 6 Κάνω κλικ στην εξωτερική διαδροµή µε το εργαλείο άµεσης επιλογής' κατόπιν κάνω 
κλικ σε ένα καµπύλο τµήµα για να εµφανίσω τις γραµµές και τα σηµεία κατεύθυνσης. 
 
 7 Επιλέγω ξανά το εργαλείο µετατροπής σηµείων. 
 
 8 Με επιλεγµένη την διαδροµή, τοποθετώ το εργαλείο µετατροπής σηµείων πάνω σ' 
ένα από τα σηµεία κατεύθυνσης (στα δύο άκρα µιας γραµµής κατεύθυνσης) και σύρω.  Μόνο µία 
πλευρά της καµπύλης προσαρµόζεται µε την µέθοδο αυτή. 
 

 
 
 9 Επιλέγω File > Close. Μην αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 


