Μαθαίνω:








Νέα επεξεργασία αρχείου
Εισαγωγή επιπέδων σε άλλο αρχείο
Αλλαγή μεγέθους εικόνας
Αλλαγή μεγέθους και φωτεινότητας
επιπέδων
Μετονομασία επιπέδων
Εισαγωγή κι επεξεργασία κειμένου
Αποθήκευση με συγχώνευση επιπέδων

1. Κατεβάστε κι αποθηκεύστε στο υπολογιστή σας τα αρχεία που σας δίνονται.
2. Να ανοίξετε πρώτα το αρχείο εικόνας «esy-poia –porta tha- epeleges». (file -> open)

3. Επιλέξτε με το (crop

tool ) την πόρτα που σας αρέσει και κάντε ξανά αποθήκευση.

4. Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας επιλέγοντας από το μενού: image -> image size και στο
παράθυρο που εμφανίζεται αλλάξτε το μέγεθος σε 600 pixels -> ok. Δες πιο κάτω…

Θέλοντας να εισάγω το κτίριο του σχολείου μου στην παραπάνω εικόνα, κάνω τα εξής:
5. Ανοίξτε το αρχείο my_school και επιλέξτε το κτίριο σας με το εργαλείο ( magnetic lasso tool).
6. Επιλέξτε από το μενού Edit -> copy
7. Επιλέξτε ξανά το αρχείο εικόνας «esy-poia –porta tha- epeleges» και κάντε Edit -> paste
8. Επειδή το επίπεδο έχει υψηλή ανάλυση και είναι πολύ μεγάλο επιλέξτε: Edit -> free transform
και τραβήξτε από τις γωνίες τόσο πολύ ώστε να μικρύνει σημαντικά. Αφήστε το σε ένα μέγεθος
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
9. Τέλος μετονομάστε το επίπεδο με το όνομα school. (με διπλό κλικ πάνω στο layer)- Αποθήκευσε!

Θέλοντας να εισάγω το 2 ίδια δέντρα στην παραπάνω εικόνα, κάνω τα εξής:

10. Ανοίξτε το αρχείο tree1 και επιλέξτε το εργαλείο (magic wand

tool ) για να κάνετε κλικ

στον ροζ ουρανό.

11. Έπειτα πηγαίνετε στο μενού Select -> Inverse, ώστε να επιλεγεί το δέντρο.
12. Επαναλάβετε τα βήματα 7, 8 μεγαλώνοντας όμως αυτή την φορά το δέντρο.
13. Αφού το μετακινήσετε με το (move tool ) μετονομάστε το layer σε tree1.
14. Διπλασιάστε (δεξί κλικ και duplicate) το layer tree1 φτιάχνοντας έτσι και νέο δέντρο και πάλι
μετονομάστε το σε tree2. Σ’ αυτή την φάση θα πρέπει να βλέπετε κάτι όπως παρακάτω:

Αποθήκευσε!
Θέλοντας να εισάγω τον νέο ουρανό στο τμήμα κάτω από την καμάρα στην παραπάνω εικόνα, κάνω τα
εξής:

15. Ανοίξτε το αρχείο sky και από το μενού Select -> all, Edit -> copy
16. Επιλέξτε ξανά το αρχείο εικόνας «esy-poia –porta tha- epeleges»
17. Επιλέξτε τώρα το ελεύθερο ( lasso
κάτω από την καμάρα.

18. Επιλέξτε από το μενού Edit -> paste

tool) κι επιλέξτε όλο το τμήμα του ουρανού που είναι

19. Για να «ανοίξετε» λίγο τον ουρανό σα να ξεθωριάζει δηλαδή, πηγαίνετε στην παλέτα του επιπέδου
του κι αλλάξτε το opacity από σε 50. Δες παρακάτω:

Αποθήκευσε!

Θέλοντας να εισάγω κείμενο στην παραπάνω εικόνα, κάνω τα εξής:

20. Επιλέγω από την εργαλειοθήκη το (Type

tool) και κάνω κλικ κάπου μέσα στην

εικόνα μου.
21. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, όπως βλέπετε παρακάτω γράφω με κόκκινο χρώμα και
40 μέγεθος: « Dream your school…»

Θέλοντας να εισάγω εφέ (με δεξί κλικ) στο κείμενο μου.

22.

Ολοκληρώνοντας και σώζοντας την εικόνα μου

23. Επιλέγω από το μενού: File -> Save a copy
24. Δίνω όνομα “Dream school”. Αλλάζω τον τύπο σε jpg και βεβαιώνω ότι είναι
τσεκαρισμένη η επιλογή flatten image, ώστε να συγχωνευτούν έτσι όλα τα επίπεδα και να
μικρύνει το μέγεθος του τελικού αρχείου.

