
 

 

1. Ανο

2. Εκτ

sno

3. Δημ

Επί

4. Γεμ

Χρή

5. Προ

150

6. Θολ

Περ

7. Με

μεν

όπω

8. Αλλ

των

Επεξερ

οίξτε την εφ

τελέστε  τη

owfall.jpg σ

μιουργήστε

ίπεδο (ή με 

μίστε  αυτό 

ήση Μάυρο

οσθέστε θό

0%, γκαουσ

λώστε  λίγο

ρισσότερο θ

ειώστε την π

νού  Εικόνα

ως στην παρ

λάξτε  την α

ν επιπέδων

ργασία εικ

φαρμογή Ad

ν  εντολή 

τη θέση Πλ

ε ένα νέο επ

το κουμπά

το  επίπεδ

ου   ΟΚ (ή 

όρυβο στο ε

σιανό, μονοχ

ο  την  εικόν

θόλωμα 

ποσότητα τ

Ρυθμίσει

ρακάτω εικ

ανάμειξη  το

ν κάτω δεξιά

Pho
κόνας – ερ

dobe Photo

μενού  Αρχ

ληροφορική

πίπεδο και 

κι κάτω δεξ

ο  με  χρώμ

με τον κουβ

επίπεδο “sn

χρωματικό 

να  στο  επί

του θορύβο

ις Στάθμε

κόνα (160 – 

ου χρώματο

ά 

otoshop 
ργασία με

shop CS3 

χείο    Ά

\Εικόνες (ή

ονομάστε τ

ξιά στην παλ

μα  μαύρο: 

βά γεμίσμα

now”: Φίλτρ

όπως στην 

ίπεδο  “sno

ου με την ε

ες…  και  στο

1,00 – 200)

ος στο επίπ

ε επίπεδα

Άνοιγμα…  κ

 όποια άλλη

το “snow”: μ

λέτα επιπέδ

μενού  Επε

ατος από την

ρα   Προσθ

παρακάτω 

ow”:  μενού 

ντολή Στάθ

ο  παράθυρ

): 

πεδο “snow

 και φίλτρ

και  ανοίξτε

η εικόνα επ

μενού Επίπ

δων) 

ξεργασία 

ν εργαλειοθ

θήκη θορύβ

εικόνα: 

 

Φίλτρα 

θμες: Επιλέξ

ρο  που  ανο

w”  σε οθόνη

ρα 

ε  την  εικό

πιθυμείτε) 

πεδο   Νέο

  Γέμισμα 

θήκη) 

βου με έντα

  Θόλωμα 

ξτε την εντο

οίγει  ρυθμί

 

η  στην παλ

Γι

όνα 

ο   

 

αση 

 

ολή 

ίστε 

έτα 

Σχολικό Έ

2010 - 20

∆ιδ

ιώργος Μαλακ

gmalakoudi@

Έτος

011

άσκων

κούδης

@sch.gr



Δη
β
ημιουργία 
βάθους! 

 

 

 

9. Ε

κ

10. Δ

Δ

11. Π

Μ

12. Ε

Κ

13. Ε

Θ

14. Σ

“

15. Α

16. Α

“

17. Η

 

http

http

http

Δρ

Εφαρμόστε

κίνησης… ό

Δημιουργήσ

Διπλασιασμ

Περιστρέψτ

Μετασχημα

Εφαρμόστε

Κουκκιδοπο

Εφαρμόστε

Θόλωμα κίν

Συγχωνεύστ

“snow αντιγ

Αυξήστε τη 

Αν θεωρείτ

“snow αντιγ

Η χιονισμέν

://www.pho

://www.pho

://www.dph

ραστηρ

ε θόλωμα κ

πως στην π

στε ένα αντ

μός επιπέδο

τε  το  νέο

ατισμός   Π

ε  κρυσταλ

οίηση   Κρ

ε  θόλωμα  κ

νησης… με γ

τε  τα  επίπ

γ”  Συγχώ

φωτεινότη

τε ότι το χιό

γ” σε πιο χα

νη σας εικόν

otoshopessen

otoshopcstut

hclub.com/tu

ιότητα 

κίνησης στο

παρακάτω ε

τίγραφο του

ου… 

ο  επίπεδο 

Περιστροφή

λλοποίηση 

ρυσταλλοπο

κίνησης  στ

γωνιά ‐650 κ

εδα  “snow

νευση προς

τα του χιον

όνι είναι πο

αμηλή τιμή,

να είναι έτο

ntials.com/p

torial.com/ph

utorials/snow

2 – Δη

ο επίπεδο “

ικόνα με γω

υ επιπέδου

“snow  α

ή 1800 

στο  επ

οίηση… με μ

ο  επίπεδο 

και απόστα

w”  και  “sno

ς τα κάτω…

νιού: διπλασ

ολύ φωτειν

, π.χ. 35% 

οιμη! 

ΠΗΓΕΣ

hoto‐effects

hoto‐effects‐

w‐effect‐in‐p

μιουργ

“snow”: Φίλ

ωνιά ‐650 κα

 “snow”: δε

αντιγ”  180

πίπεδο  “sn

μέγεθος κελ

“snow  αντ

αση 16 πίξελ

w  αντιγ”:  δ

σιάστε το επ

νό ορίστε τη

s/photoshop

‐tutorials/sn

hotoshop  

γία χιον

λτρα   Θό

αι απόστασ

εξί κλικ πάν

00:  μενού 

now  αντι

λιού 10 

τιγ”:  Φίλτρ

λς 

δεξί  κλικ  π

πίπεδο “sno

ην αδιαφάν

‐snow/ 

nowing‐blizza

νιού 

όλωμα   Θ

ση 8 πίξελς

 

νω στο επίπ

Επεξεργασ

ιγ”:  Φίλτρ

ρα    Θόλω

πάνω  στο  ε

ow” 

νεια του επ

ard‐tutorial.p

Θόλωμα 

πεδο   

σία   

ρα   

ωμα   

επίπεδο 

πιπέδου 

php  


