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1. Ανοίξτε την εφαρμογή Adobe Photoshop CS3 

2. Εκτελέστε  την  εντολή  μενού  Αρχείο    Άνοιγμα…  και  ανοίξτε  την  εικόνα 

healing01.jpg στη θέση Πληροφορική\Εικόνες (ή όποια άλλη εικόνα επιθυμείτε) 

3. Διπλασιάστε το επίπεδο του φόντου: μενού Επίπεδο  Διπλασιασμός Επιπέδου… 

(ή  με  το  δεξί  κλικ  στο  επίπεδο  «φόντο»  κάτω  δεξιά  στην  παλέτα  επιπέδων  και 

επιλογή Διπλασιασμός Επιπέδου…) 

4. Αφαιρέστε  την  ορατότητα  του  επιπέδου  «φόντο»  πατώντας  στο  ματάκι  δίπλα 

αριστερά από το επίπεδο στην παλέτα επιπέδων.  

5. Κάνετε  ενεργό  το  επίπεδο  «φόντο  αντιγ»  και  από  την  αριστερή  εργαλειοθήκη 

επιλέξτε το εργαλείο «ζουμ» για να μεγεθύνετε την προβολή της εικόνας. 

6. Από  την αριστερή  εργαλειοθήκη  επιλέξτε  το  εργαλείο «σφραγίδας αντιγραφής», 

πατήστε alt + κλικ κάτω από την πεταλούδα και μετά καλύψτε την. Παρατηρήστε 

τι συμβαίνει. 

7. Αναιρέστε  την  προηγούμενη  επεξεργασία:  μενού  Επεξεργασία    Αναίρεση 

(Ctrl+Z)  ή  μενού  Επεξεργασία   Βήμα  προς  τα  πίσω  (Alt+Ctrl+Z)  και  από  την 

αριστερή  εργαλειοθήκη  επιλέξτε  το  εργαλείο «πινέλου διόρθωσης σημείου»  και 

καλύψτε την πεταλούδα. Παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

8. Αναιρέστε  την  προηγούμενη  επεξεργασία:  μενού  Επεξεργασία    Αναίρεση 

(Ctrl+Z)  ή  μενού  Επεξεργασία   Βήμα  προς  τα  πίσω  (Alt+Ctrl+Z)  και  από  την 

αριστερή εργαλειοθήκη επιλέξτε το εργαλείο «πινέλου διόρθωσης», πατήστε alt + 

κλικ κάτω από την πεταλούδα και μετά καλύψτε την. Παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

9. Αναιρέστε  την  προηγούμενη  επεξεργασία:  μενού  Επεξεργασία    Αναίρεση 

(Ctrl+Z)  ή  μενού  Επεξεργασία   Βήμα  προς  τα  πίσω  (Alt+Ctrl+Z)και  από  την 

αριστερή  εργαλειοθήκη  επιλέξτε  το  εργαλείο  «μπαλώματος»  και  κυκλώστε  την 

πεταλούδα.  Κατόπιν  με  το αριστερό  κουμπί  πατημένο σύρετε  προς  τα  κάτω  και 

αφήστε  το μέχρι  το αποτέλεσμα να σας  ικανοποιεί.  Αποεπιλέξτε  την  επιλογή με 

την εντολή μενού Επιλογή  Αποεπιλογή. Παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

10. Ισοπεδώστε την εικόνα και αποθηκεύστε. 

11. Ανοίξτε  την  εικόνα wires.jpg  και προσπαθήστε  να απομακρύνετε  τα σύρματα με 

μία από τις παραπάνω τεχνικές. 
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Αλλαγή χρώματος ‐ μάσκες  

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Adobe Photoshop CS3 

2. Εκτελέστε  την  εντολή  μενού Αρχείο   Άνοιγμα…  και  ανοίξτε  την  εικόνα:  frog.jpg 

στη θέση Πληροφορική\Εικόνες (ή όποια άλλη εικόνα επιθυμείτε) 

3. Διπλασιάστε  το  επίπεδο  του φόντου: μενού Επίπεδο   Διπλασιασμός Επιπέδου… 

(ή  με  το  δεξί  κλικ  στο  επίπεδο  «φόντο»  κάτω  δεξιά  στην  παλέτα  επιπέδων  και 

επιλογή Διπλασιασμός Επιπέδου…) 

4. Αφαιρέστε  την  ορατότητα  του  επιπέδου  «φόντο»  πατώντας  στο  ματάκι  δίπλα 

αριστερά από το επίπεδο στην παλέτα επιπέδων.  

12. Με  το  εργαλείο  «κόκκινων  ματιών»  επιλέξτε  την  περιοχή  γύρω  από  κάθε  μάτι. 

Παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

5. Αναιρέστε την προηγούμενη επεξεργασία: μενού Επεξεργασία  Αναίρεση (Ctrl+Z) 

ή  μενού  Επεξεργασία   Βήμα  προς  τα  πίσω  (Alt+Ctrl+Z)  και  από  την  αριστερή 

εργαλειοθήκη επιλέξτε το εργαλείο «μαγικού ραβδιού» και με ανοχή γύρω στο 170 

προσπαθήστε  να  επιλέξετε  κάθε  μάτι.  Με  πατημένο  το  shift  μπορείτε  να 

προσθέσετε επιπλέον κομμάτι στην επιλογή σας. 

6. Δημιουργήστε  ένα  νέο  επίπεδο  γεμίσματος:  .μενού  Επίπεδο    Νέο  επίπεδο 

γεμίσματος…  Συμπαγές χρώμα… με χρώμα κανένα και κατάσταση Απόχρωση 

7. Αλλάξτε  το  χρώμα  κάτω  δεξιά  στην  παλέτα  των  επιπέδων  και  παρατηρήστε  τι 

συμβαίνει. 

8. Κάντε ενεργό το επίπεδο «φόντο αντιγ» και στην αριστερή εργαλειοθήκη πατήστε 

πάνω στο κουμπί «επεξεργασία σε κατάσταση γρήγορης μάσκας» ή πατήστε το Q. 

Με  το  εργαλείο  πινέλου  με  διάμετρο  περίπου  10  προσπαθήστε  να  καλύψετε  το 

πράσινο μέρος του βατράχου.  

9. Αφού  τελειώσετε  το  «χρωματισμό»  πατήστε  πάνω  στο  κουμπί  «επεξεργασία  σε 

τυπική  κατάσταση  λειτουργίας»  ή  πατήστε  το Q.  Αντιστρέψτε  την  επιλογή: μενού 

Επιλογή  αντιστροφή 

10. Δημιουργήστε  ένα  νέο  επίπεδο  γεμίσματος:  .μενού  Επίπεδο    Νέο  επίπεδο 

γεμίσματος…  Συμπαγές χρώμα… με χρώμα κανένα και κατάσταση Απόχρωση 

11. Αλλάξτε  το  χρώμα  κάτω  δεξιά  στην  παλέτα  των  επιπέδων  και  παρατηρήστε  τι 

συμβαίνει. 

12. Αλλάξτε όποιο άλλο τμήμα της εικόνας θέλετε. 

13. Ισοπεδώστε την εικόνα σας και αποθηκεύστε. 


