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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ PHOTOSHOP

Όταν τρέχεις το Adobe Photoshop το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις αρχικές τιμές. Το περιβάλλον
εργασίας περιέχει διάφορες συνιστώσες τις οποίες μπορείς να δημιουργήσεις από μόνος σου. 
Βασικά, υπάρχουν 4 συνιστώσες στην περιοχή εργασίας σου που μπορείς να χρησιμοποιήσεις,
καθώς, δημιουργείς ή μετατρέπεις τα γραφικά σου. Αυτές οι συνιστώσες είναι οι ακόλουθες:

• Menu Bar

• The Drawing Canvas

• Toolbox

• Pallets

Το σχήμα παρακάτω δείχνει πώς κάθε μία από αυτές τις συνιστώσες φαίνεται στην οθόνη σου:

[im 1 perivalon] | im-1-perivalon.jpg

Η Μπάρα του Μενού (Bar Menou)

Στο Photoshop τι ρόλο παίζει το κάθε μενού της
κεντρικης μπάρας
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Οι περιγραφές φαίνονται παρακάτω:

File

σχετίζονται κύρια με:

• Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων (New, Open, Save, etc.)

• Εισαγωγή και εξαγωγή υλικού σε ειδική μορφή (Import, Export)

• Ρυθμίσεις εκτυπώσεων (Page Setup, Print etc.)

Edit

περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αναφέρονται σε:

• Τυπικές εργασίες επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας (undo, cut, copy, paste, find &
replace text, κλπ.)

• Εισαγωγή πληροφορίας χρώματος με ειδικό τρόπο (fill, stroke)

• Περιστροφή της εικόνας ή επιλεγμένου τμήματος της (Free Transform, Transform)

• Διάφορες εργασίες καθορισμού ρυθμίσεων από το χρήστη (Define Brush & Define Pattern,
Preferences, κλπ.)

Image

Κατάλογος από τον οποίο εκκινούν σημαντικές λειτουργίες επεξεργασίας της εικόνας ως
σύνολο, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

• Ρυθμίσεις βάθους χρώματος και χρωματικού μοντέλου της εικόνας (Mode)

• Ποικίλες ρυθμίσεις της χρωματικής ισορροπίας της εικόνας (such as Brightness, contrast,
color balance κλπ.) (Adjustments)

• Ρυθμίσεις του μεγέθους της εικόνας και του καμβά και περιστροφή του (Image Size,
Canvas Size, Rotate Canvas)

• Αποκοπή τμήματος της εικόνας (Crop)

Layer

Ο κατάλογος Layer περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την έννοια της
«επίστρωσης» (Layer) που είναι μία βασική έννοια της δομής της ψηφιακής εικόνας του
Photoshop. Ένα Layer είναι μία ξεχωριστή επίστρωση (κάτι σαν μια ξεχωριστή διαφάνεια) που
περιλαμβάνει και ένα κομμάτι πληροφορίας της εικόνας. Η ψηφιακή εικόνα δημιουργείται με
την επιπρόσθεση όλων των layers  που την συναποτελούν. Η επεξεργασία της εικόνας μπορεί
να γίνει σε κάθε layer ξεχωριστά κάτι που βοηθάει πολύ τον χρήστη στο να εντοπίζει τα
τμήματα εκείνα της εικόνας στα οποία θέλει να επέμβει και να αφήνει απείραχτα τα υπόλοιπα.
Εδώ θα βρείτε επιλογές για:

• Δημιουργία νέου layer
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• Επεξεργασία των ιδιοτήτων ενός layer

• Σύμπτυξη των layers της εικόνας, κλπ.

Select

Μια σημαντική εργασία στο Photoshop είναι πάντοτε το πώς να επιλεγεί το κατάλληλο
κομμάτι  της εικόνας που πρέπει να επεξεργαστούμε. Στον κατάλογο Select περιλαμβάνονται
εργασίες που εξυπηρετούν αυτόν το στόχο, όπως:

• Επιλογή, αποεπιλογή & αντιστροφή επιλεγμένης περιοχής (All, Deselect, Inverse)

• Επιλογή με βάση το χρωματικό εύρος (Color Range)

• Ρυθμίσεις για την ακριβέστερη διαμόρφωση της υπό επιλογήν περιοχής (Feather, Modify,
Grow)

• Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση μιας διαμορφωμένης επιλογής

Filter

Τα φίλτρα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι του Photoshop. Ένα φίλτρο δεν είναι
τίποτε άλλο παρά ένας καθορισμένος μαθηματικός αλγόριθμος που εφαρμόζεται στην
πληροφορία του κάθε εικονοστοιχείου της εικόνας. Πέρα όμως από τα βασικά απλά φίλτρα
που βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας (πχ Sharpen για την οξύτερη-
ευκρινέστερη εικόνα) υπάρχουν φίλτρα που προσδίδουν στην εικόνα καλλιτεχνική χροιά
καθώς εφαρμόζουν επάνω της τις τεχνοτροπίες διαφόρων καλλιτεχνικών σχολών (πχ
Pointillize για την τεχνοτροπία που είναι γνωστή ως «πουαντιλισμός») Ο κατάλογος των
διαθέσιμων φίλτρων μπορεί να μεταβάλλεται καθώς προσθέτετε ή αφαιρείτε τα φίλτρα της
αρεσκείας σας.

Analysis

Το Photoshop παρέχει αυτό το εργαλείο ανάλυσης για επιστημονικές έρευνες οι οποίες θα μας
βοηθήσουν να απεικονίσουμε επακριβώς τα οπτικά δεδομένα, να αναλύσουμε τις ποιοτικές
πληροφορίες της εικόνας και να εξοικονομήσουμε χρόνο από την αυτοματοποίηση
συνηθισμένων εργασιών.

3D

Περιλαμβάνει εργαλεία για την εργασία πάνω σε τρισδιάστατες εικόνες και γραφικά, όπως το
rendering και η ζωγραφική σε τρισδιάστατα αντικείμενα.

View

Βοηθητικός κατάλογος που περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με το πώς θα εμφανιστεί η εικόνα
είτε στην οθόνη (πχ Zoom In & Zoom Out, Fit On Screen) ή κατά την εκτύπωσή της (Gamut
Warning, Print Size).

Window

Εδώ υπάρχουν επιλογές που σας βοηθούν να διαμορφώσετε το περιβάλλον εργασίας όπως
επιθυμείτε. Ενεργοποιώντας τις διάφορες επιλογές καθοδηγείτε το Photoshop στο να
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εμφανίσει παλέτες εργαλείων στην οθόνη. Ιδιαίτερα προσέξτε τις ομαδοποιημένες επιλογές οι
οποίες αντιστοιχούν στις διάφορες καρτέλες που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες στο παράθυρο
μιας παλέτας. Για παράδειγμα επιλέγοντας Layers εμφανίζεται η παλέτα που περιλαμβάνει τις
καρτέλες Layers, Channels & Paths μαζί.

Help

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Photoshop, διάφορες ενημερώσεις που μπορεί να
υπάρχουν για το πρόγραμμα, πληροφορίες για το σύστημα σας, καθώς και διάφορα κείμενα
βοήθειας.     Αν σε μια εφαρμογή δεις ένα αντικείμενο του μενού με ένα γράμμα
υπογραμμισμένο, τότε μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιώντας
το κουμπί ALT σε συνδυασμό με το αντίστοιχο γράμμα.  Παρομοίως, οι επιλογές του μενού
μπορούν να γίνουν προσιτές με τη χρήση του πλήκτρου SHIFT σε συνδυασμό με το
υπογραμμισμένο γράμμα.  Χρησιμοποιώντας τους σύντομους δρόμους του πληκτρολογίου
(shortcuts) μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πολύ γρήγορα χωρίς να μετακινείς συνέχεια το
ποντίκι.

Το φόντο ζωγραφικής (Drawing canvas)
  Το φόντο ζωγραφικής είναι η περιοχή στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε και να
μετατρέψουμε εικόνες. Κατά παράβαση το Photoshop μας δίνει ένα φόντο ζωγραφικής για να
δουλέψουμε , αλλά, μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε ένα άλλο χρησιμοποιώντας την επιλογή του
μενού "ΝΈΟ" από το "File" μενού.  Μέχρι στιγμής θα χρησιμοποιούμε το προεπιλεγμένο φόντο που
δίνεται από το Photoshop.  Κάθε φόντο ζωγραφικής έχει μια μικρή μπάρα με ένα παράθυρο
χειρισμού κουμπιών και μια περιοχή ζωγραφικής.  Εάν, έχουμε αλλάξει το μέγεθος του φόντου
ζωγραφικής έτσι ώστε το παράθυρο να είναι μεγαλύτερο από την περιοχή ζωγραφικής, παίρνουμε
την οθόνη σύλληψης  που βρίσκεται δίπλα. και το  Photoshop θα γεμίσει την εικόνα με γκρί χρώμα 
την  μη ζωγραφισμένη περιοχή. 

Η Εργαλειοθήκη του Photoshop (Toolbox)
Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τη βασική εργαλειοθήκη του Photoshop CS5 απ’ όπου μπορείτε να
επιλέξετε πλήθος εργαλείων για διάφορες εργασίες.
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Επιλέγοντας κάποιο εργαλείο, προσαρμόζεται ταυτόχρονα η γραμμή επιλογών εργαλείου και
παρουσιάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το εργαλείο που επιλέξατε.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εργαλεία του Photoshop, το πλήκτρο συντόμευσης και η
λειτουργία τους.
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ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ

MOVE (V): Μετακινεί την επιλεγμένη πληροφορία (π.χ. μέσα σε ένα Layer).

Marquee (M): Επιλέγει περιοχή της εικόνας με βάση το γεωμετρικό του σχήμα.

Lasso (L): Επιλέγει περιοχή της εικόνας περιγράφοντας την ελεύθερα.Το Magnetic lasso
προσαρμόζεται καλύτερα στα όρια περιοχών με χρωματικές διαφορές

Magic Wand (W): Επιλέγει περιοχή εικόνας με βάση τη χρωματική συγγένεια των
εικονοστοιχείων: πατώντας σε κάποιο pixel επιλέγονται και εκείνα με τα συγγενικά.

Crop (c): Αποκόπτει συγκεκριμένο τμήμα της εικόνας.

Eyedropper (I): Eπιλέγετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα από οποιαδήποτε ανοιχτή εικόνα.

Healing Brush (J): Διορθώνει τις ατέλειες της εικόνας αναπαράγοντας μέρος της εικόνας σε
άλλο σημείο.

Brush (B): Δημιουργεί γραμμές παρόμοιες με εκείνες ενός πινέλου (Brush) ή μολυβιού
ζωγραφικής (Pencil)

Stamp (S): Αναπαράγει την πληροφορία μιας περιοχής της εικόνας σε κάποια άλλη.

History Brush (Y): Επαναφέρει την εικόνα σε προηγούμενες καταστάσεις. Κάτι σαν εύχρηστο
εργαλείο Undo.

Eraser (E): Το Blur μειώνει την αντίθεση (contrast) στην περιοχή που εφαρμόζεται.Το
Sharpen αυξάνει την αντίθεση, το Smudge διαχέει τα χρώματα.

Dodge (O): Το Dodge αυξάνει την φωτεινότητα των pixels. Το Burn μειώνει την φωτεινότητα.
Το Sponge μειώνει την ένταση χρώματος της εικόνας, αφήνοντας την τελικά γκρι.

Path (A): Επιλέγει ένα μονοπάτι.

Type (T): Επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου στην εικόνα σε ξεχωριστό layer.

Pen (P): Δημιουργεί και διαμορφώνει ένα μονοπάτι(path) δηλαδή ένα σύνολο σημείων που
περικλείουν μια περιοχή.

Shape (U): Εισάγονται στην εικόνα τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα.

Hand (H): Μετακινεί συνολικά την εικόνα μέσα στο παράθυρο.

Zoom (Z): Μεγέθυνση και σμίκρυνση της εικόνας.

Quick Mask (Q): Εκκινεί την κατάσταση Quick Mask στην οποία μπορείτε να καθορίσετε όρια
επιλεγμένων περιοχών χρησιμοποιώντας εργαλεία ζωγραφικής.
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Παλέτες

Οι παλέτες είναι χρήσιμα συστατικά για το σύνολο των εργαλείων σας. Για παράδειγμα, οι
παλέτες σας βοηθούν να καθορίσετε την φύση των εργαλείων σας και να καθορίσετε πως τα
εργαλεία θα παρουσιάζονται στην εργαλειοθήκη. Επίσης, βοηθούν να παρουσιάσετε μερικά
πιο δύσκολα θέματα, όπως, ο διαχωρισμός και η παραποίηση  σύνθετων χρωμάτων. Κατά
παράβαση, υπάρχουν 3 υποστηριζόμενες παλέτες. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν 10
παλέτες διαθέσιμες μέσω του παράθυρου που φαίνεται δίπλα και δείχνει μπλέ τελείες.  Οι
κύριες παλέτες είναι διαθέσιμες στις υποστηριζόμενες παλέτες δια μέσου ετικετών, όπως,
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

[im 6 window] | im-6-window.jpg

[im 7 navigator] | im-7-navigator.jpg

Όλες οι παλέτες είναι φτιαγμένες από μια μικρή μπάρα με κλειστά κουμπιά, από ένα σύνολο
από ετικέτες και μια λίστα για κάθε ετικέτα. Παρόλα αυτά, όλες οι παλέτες έχουν fly-out. Για
παράδειγμα: 

[im 8 tabs] | im-8-tabs.jpg

Αφαίρεση κηλίδων στο Photoshop
Το εργαλείο Spot Healing Brush είναι βασικά μια στρογγυλή βούρτσα που χρησιμοποιείται για
την διόρθωση κηλίδων. Είναι ένα πραγματικά θαυμάσιο εργαλείο επειδή είναι πολύ εύκολο και πολύ
απλό στην χρήση. Η λειτουργία του είναι απλή. Όταν κάνετε κλικ σε μια κηλίδα με αυτό το εργαλείο,
το Photoshop «κοιτάζει» όλα τα γειτονικά pixels και τα συνδυάζει με τα pixels τα οποία έχετε κάνει
κλικ. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση στιγμάτων, γρατσουνιών και σκόνης σε παλιές φωτογραφίες.
Ανοίξτε μια εικόνα με μια κηλίδα, σκόνη ή γρατσουνιά που θέλετε να αφαιρέσετε.

Επιλέξτε το Spot Healing Brush από το αντίστοιχο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη ή πατώντας το
πλήκτρο (J).
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Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το σημείο που θέλετε να αφαιρέσετε και ρυθμίστε το μέγεθος
του κέρσορα έτσι ώστε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από την περιοχή που θέλετε να διορθώσετε.
Ένας γρήγορος τρόπος να αλλάξετε το μέγεθος της βούρτσας είναι με τα πλήκτρα «[» και «]».

Κάντε κλικ. Θα παρατηρήσετε ότι η εμφάνιση του κέρσορα αλλάζει στιγμιαία.

Μόλις αφήσετε το ποντίκι, η κηλίδα θα έχει εξαφανιστεί.

Στην μπάρα επιλογών του Spot Healing Brush, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας του
εργαλείου αλλάζοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:
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Mode: Multiply, Screen, Darken, Lighten, Color, Luminosity, and Replace.

Type:

• Proximity Match - είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και χρησιμοποιεί pixels ακριβώς έξω από την
επιλεγμένη περιοχή, για να διορθώσει την κηλίδα.

• Create Texture - Κατάλληλο αν η περιοχή που θέλετε να διορθώσετε περιβάλλεται από πολλές
λεπτομέρειες.

• Content-Aware Fill - Χρήσιμο για την αφαίρεση μεγαλύτερων αντικειμένων.

• Sample All Layers: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο Photoshop να παίρνει δείγμα pixels και από τα
άλλα layers.

Αφαίρεση ή μείωση ρυτίδων στο Photoshop
Ένας εύκολος τρόπος για να εξαφανίσουμε ή να μειώσουμε τις ρυτίδες στο πρόσωπο κάποιου είναι
με την χρήση του εργαλείου Healing Brush. Αφού έχουμε ανοίξει την εικόνα που θέλουμε να
επεξεργαστούμε, δημιουργούμε ένα νέο Layer πατώντας τα πλήκτρα «Alt+Ctrl+Shift+ N».
Επιλέγουμε το εργαλείο Healing Brush από την εργαλειοθήκη ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο
«Shift» και πατώντας δύο φορές το πλήκτρο (J).

Από την μπάρα επιλογών του εργαλείου ρυθμίζουμε το μέγεθος της βούρτσας και επιλέγουμε το
(Sample All Layers).

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Alt«, μετακινούμε το ποντίκι σε μια περιοχή που το δέρμα έχει
καλή υφή και κάνουμε κλικ. Το Healing Brush θα παίρνει πλέον δείγμα από την συγκεκριμένη
περιοχή.
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Στην συνέχεια βουρτσίζουμε απαλά πάνω από τις ρυτίδες. Καθώς σύρετε την βούρτσα, θα
παρατηρήσετε πιο δίπλα ένα μικρό εικονίδιο (). Η περιοχή κάτω από το () είναι αυτή από την οποία
χρησιμοποιείται δείγμα.

Για να αποφύγετε να ζωγραφίζετε την ίδια ακριβώς υφή κάθε φορά, διαλέγετε διαφορετικό δείγμα
για κάθε ρυτίδα.
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Αφού έχετε τελειώσει με το Healing Brush, μειώστε το Opacity έως ότου έχετε το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
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Αυτoί είναι μερικοί ιστότοποι, εκ των
οποίων είναι οι παραπάνω πληροφορίες, και
μερικά πρόσθετα μαθήματα για να δείτε
επίσης :
http://www.dga.gr/web/publications/notes/photoshop.pdf

ftp://teiser.gr/pliroforiki/EIKONA/
%D3%C7%CC%C5%C9%D9%D3%C5%C9%D3%20PHOTOSHOP%207.pdf

http://psdart.gr/3-ta-menou-epilogon-tou-photoshop-cs/

https://www.pttl.gr/tag/photoshop-tutorials/

https://www.pantou.gr/photoshop.htm
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