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To photoshop είναι ένα πανίσχυρο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας 

γραφικών.  

Το Photoshop  μοιάζει  λίγο με  τη  ζωγραφική,  δηλαδή υπάρχει  ένας  εικονικός 

καμβάς, πάνω στον οποίο ζωγραφίζουμε, και παλέτες από εργαλεία και χρώματα που 

μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η βασική παλέτα εργαλείων του Photoshop αποτελείται από τα εργαλεία που 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και κάθε από αυτά εκτελούν περισσότερες από μία 

εργασίες, εάν κρατήσουμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω τους.  

Επίσης,  κάθε 

εργαλείο  έχει  ιδιότητες 

που  εμφανίζονται  στην 

πάνω  μεριά  του 

περιβάλλοντος  εργασίας, 

όταν  το  επιλέγουμε.  Από 

εκεί  ο  χρήστης  μπορεί  να 

εκτελέσει  ενέργειες  που 

σχετίζονται  με  το 

επιλεγμένο εργαλείο. 

 
 

Τέλος,  στα  παράθυρα  πληροφοριών  που  βρίσκονται  στο  δεξί  μέρος  της  οθόνης 

επιτρέπουν  την  πληροφόρηση  του  χρήστη  σχετικά  με  την  εικόνα  και  εκτελούν 

εργασίες, όπως τη δημιουργία επιπέδων, την επιλογή στυλ κ.α. 



 

 

Δραστηριότητα 1 
Κατανόηση επιπέδων – Επιλογές ανάμιξης  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Adobe Photoshop CS5 

2. Εκτελέστε την εντολή μενού Αρχείο  Νέο… 

3. Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώστε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

 

4. Επιλέξτε ένα χρώμα προσκηνίου της αρεσκείας σας από την εργαλειοθήκη, επιλέξτε το 

εργαλείο κάδος γεμίσματος και γεμίστε το φόντο σας (παρατηρήστε ότι είναι 

κλειδωμένο). 

5. Επιλέξτε ένα χρώμα προσκηνίου της αρεσκείας σας από την εργαλειοθήκη, επιλέξτε το 

εργαλείο ορθογωνίου   και σχεδιάστε ένα τετράγωνο πάνω στον καμβά 

6. Επιλέξτε χρώμα προσκηνίου μαύρο, επιλέξτε το εργαλείο οριζόντιου κειμένου,  

κάνετε κλικ μέσα στο τετράγωνο, επιλέξτε μέγεθος γραμματοσειράς 60 

στιγμές, και γράψτε το μήνυμα σας. 

7. Παρατηρήστε στη δεξιά κάτω πλευρά ότι έχουν δημιουργηθεί επίπεδα όπου έχει 

τοποθετηθεί κάθε αντικείμενο που εισαγάγατε. 

8. Κάντε δεξί κλίκ πάνω στο επίπεδο 

Σχήμα 1 και επιλέξτε Επιλογές 

Ανάμειξης…. Στο παράθυρο που 

ανοίγει μπορείτε να αλλάξετε το στυλ 

του επιπέδου σας. Πειραματιστείτε. 

9. Επαναλάβετε το βήμα 8 για το 

επίπεδο του κειμένου που γράψατε. 

10. Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως… και αποθηκεύστε την εργασία σας ως 

αρχείο .psd (αρχείο photoshop με πολλά επίπεδα). 

11. Επιλέξτε τα τρία επίπεδα μαζί, πατήστε δεξί κλικ  Συγχώνευση επιπέδων. Αναιρέστε. 

12. Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση για web και συσκευές… και αποθηκεύστε 

την εργασία σας ως αρχείο .jpg (ο πιο διαδεδομένος τύπος αρχείων εικόνων). 


