Paint.NET: Σο απόλςηο δυπεάν ππόγπαμμα
επεξεπγαζίαρ εικόναρ & θυηογπαθίαρ
Κςπίυρ Παπάθςπο
Η δηεπαθή ρξήζηε ηνπ Paint.NET ρσξίδεηαη ζε 10 θύξηεο πεξηνρέο:

1. Γπαμμή Σίηλος
Δδώ θαίλεηαη ην όλνκα ηεο εηθόλαο κε ηελ νπνία εξγάδεζηε, όπσο επίζεο θαη
ην ηξέρνλ επίπεδν κεγέζπλζεο θαη ε έθδνζε ηνπ Paint.NET πνπ
ρξεζηκνπνηείηε.
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2. Γπαμμή μενού
Από εδώ κπνξείηε λα πξνζπειάζεηε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ κελνύ. Πνιύ
ζπρλά εληνιέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο από απηήλ ηελ πεξηνρή ζα αλαθέξνληαη
ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεκεηνγξαθία Μενού → Δνηολή. Γηα παξάδεηγκα, ε
έθθξαζε Απσείο → Έξοδορ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην κελνύ
αξρείν, θαη κεηά θιηθ ζηελ εληνιή Έμνδνο.

3. Δπγαλειοθήκη
Αθξηβώο από θάησ από ηα κελνύ βξίζθεηαη ε εξγαιεηνζήθε πνπ πεξηέρεη
πνιιά θνπκπηά θαη ζηνηρεία ειέγρνπ γηα ηελ εθηέιεζε πνηθίισλ εληνιώλ θαη
ηε ξύζκηζε παξακέηξσλ ηνπ ελεξγνύ εξγαιείνπ.

4. Λίζηα Δικόνυν
Κάζε εηθόλα πνπ έρεηε αλνίμεη, έρεη κηα κηθξνγξαθία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ
ιίζηα εηθόλσλ. Απηό κνηάδεη πνιύ κε ηνπο πεξηεγεηέο Ιζηνύ κε θαξηέιεο:
απιώο θάληε θιηθ ζε κηα εηθόλα γηα λα ηελ αλνίμεηε.

5. Δπιθάνεια σεδίαζηρ
Αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία είλαη νξαηή ε εηθόλα, θαη ζηελ νπνία
κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ή λα εθηειέζεηε άιιεο ελέξγεηεο.

6. Παπάθςπο Δπγαλείυν
Δδώ θαίλεηαη ην ελεξγό εξγαιείν, θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε νπνηνδήπνηε
άιιν. Δπίζεο, εδώ θαίλνληαη ηα επηιεγκέλα ρξώκαηα (θύξην-δεπηεξεύνλ)

7. Παπάθςπο Ιζηοπικού
Οηηδήπνηε έρεηε θάλεη ζε κηα εηθόλα, από ηε ζηηγκή πνπ ηελ αλνίμαηε,
θαηαγξάθεηαη ζε απηό ην παξάζπξν.

8. Παπάθςπο ηπυμάηυν
Κάζε εηθόλα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηξώκα, θαη απηό ην παξάζπξν είλαη ε
θύξηα πεξηνρή δηαρείξηζήο ηνπο.

9. Παπάθςπο Χπυμάηυν
Απηή είλαη ε θύξηα πεξηνρή γηα ηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζρεδίαζεο.
Απνηειείηαη από έλαλ ηξνρό ρξσκάησλ θαη κηα κπάξα θύιηζεο θσηεηλόηεηαο.
Δάλ έρεηε επεθηείλεη ην παξάζπξν κε ην πιήθηξν "Πεξηζζόηεξα" ηόηε ζα
πεξηέρεη αθόκε πνιιά ζηνηρεία ειέγρνπ γηα ηελ αθξηβή ξύζκηζε θαη ην
ιεπηνκεξή θαζνξηζκό ησλ ρξσκαηηθώλ ηηκώλ.
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10. Γπαμμή Καηάζηαζηρ
Απηή ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε πνιιέο ελόηεηεο. Η πξώηε, ζηα αξηζηεξά,
εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γξήγνξεο βνήζεηαο θαη θαηάζηαζεο. Οη επόκελεο
πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ηελ πξόνδν ηεο απεηθόληζεο (εάλ εμειίζζεηαη θάπνηα
απεηθόληζε), ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο, θαη ηελ ζέζε ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ
κέζα ζηελ εηθόλα.

Δπγαλειοθήκη
Η εξγαιεηνζήθε πεξηέρεη πιήθηξα γηα ηελ πξόζβαζε ησλ πην θνηλά
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εληνιώλ, εξγαιεία γηα ησλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ηεο εηθόλαο,
θαη ζηνηρεία ειέγρνπ πνιιώλ από ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο.

Κοινέρ Δνέπγειερ
Απηά ηα πιήθηξα ζαο επηηξέπνπλ λα εθηειείηε γξήγνξα πνιιέο θνηλέο
ελέξγεηεο. Από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα
εηθόλα, λα αλνίμεηε κηα ππάξρνπζα, λα απνζεθεύζεηε, λα εθηππώζεηε, λα
απνθόςεηε, λα αληηγξάςεηε, λα επηθνιιήζεηε, λα πεξηθόςεηε, λα
απνεπηιέμεηε, λα αλαηξέζεηε θαη λα αθπξώζεηε ηελ αλαίξεζε.

ηοισεία Δλέγσος Πποβολήρ

Απηά ηα ζηνηρεία ειέγρνπ ζαο επηηξέπνπλ λα ηξνπνπνηήζεηε ην πώο
εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ζε ζαο. Σα πξώηα δύν πιήθηξα ζαο επηηξέπνπλ λα
κεγελζύλεηε ή λα ζπηθξύλεηε ηελ εηθόλα, ελώ ε ιίζηα ζαο επηηξέπεη λα ζέζεηε
έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν κεγέζπλζεο. Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε ην
επίπεδν κεγέζπλζεο "Παξάζπξν", ην νπνίν δηαηεξεί ην επίπεδν κεγέζπλζεο
έηζη ώζηε νιόθιεξε ε εηθόλα λα είλαη νξαηή πάληνηε (απηό αληηζηνηρεί ζηελ
επηινγή ηνπ κελνύ Πξνβνιή → Μεγέζπλζε ζην Παξάζπξν ).
Σα επόκελα δπν πιήθηξα ελαιιάζζνπλ ηελ νξαηόηεηα ηνπ πιέγκαηνο θαη ησλ
ραξάθσλ, αληίζηνηρα. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ειέγρνπ, ζαο επηηξέπεη λα
θαζνξίζεηε εάλ ζέιεηε λα εξγαζζείηε κε κέηξν ην εηθνλνζηνηρείν, ηελ ίληζα ή
ηα εθαηνζηά.Απηό δελ αιιάδεη ηηο κνλάδεο πνπ απνζεθεύνληαη ζηελ εηθόλα απηό κπνξείηε λα ην επηιέμεηε από ην κελνύ Δηθόλα → Αιιαγή κεγέζνπο.
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Δπιλογή Δπγαλείος

Η δεύηεξε ζεηξά ηεο εξγαιεηνζήθεο μεθηλά κε έλα πιήθηξν πνπ ζαο επηηξέπεη
λα επηιέμεηε ην ηξέρνλ εξγαιείν. Αλ θάλεηε θιηθ ζε απηό ην πιήθηξν,
εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε εξγαιεία, θαζώο θαη ε εληνιή "Πξνεπηινγέο
Δξγαιείσλ." Κάλνληαο θιηθ ζε απηήλ ζα εκθαληζηεί απηό ην παξάζπξν
δηαιόγνπ:
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Απηό ην παξάζπξν δηαιόγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ξπζκίζεηε ηηο
πξνεπηινγέο όισλ ησλ εξγαιείσλ. Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε πνην
εξγαιείν ζα είλαη ελεξγό όηαλ μεθηλά ην Paint.NET. Σν πιήθηξν
"Δπαλαθνξά"ζα επαλαθέξεη όιεο ηηο ηηκέο ησλ πξνεπηινγώλ, ελώ ην πιήθηξν
"Φόξησζε από Δξγαιεηνζήθε" ζα ιάβεη ηηο ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο ηεο
εξγαιεηνζήθεο θαη ζα ηηο εθαξκόζεη ζην παξάζπξν δηαιόγνπ.

Παπαμεηποποίηζη επγαλείος
Μεηά ην πιήθηξν εξγαιείσλ, ην ππόινηπν απηήο ηεο γξακκήο πεξηέρεη
ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα ξπζκίζεηε ην πώο ιεηηνπξγεί ην
ηξέρνλ εξγαιείν. Θα ππάξρεη πάληα έλαο ζπλδπαζκόο ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ
πνπ ππάξρνπλ ζην παξαπάλσ παξάζπξν δηαιόγνπ Πξνεπηινγώλ. Κάζε
ελόηεηα δηαπξαγκαηεύεηαη παξαθάησ.

σήμαηα, Βούπηζερ και Γέμιζμα

Σα Δξγαιεία ρεκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα ζηνηρεία ειέγρνπ. Δδώ
κπνξείηε λα επηιέμεηε αλ ην ζρήκα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ην πεξίγξακκά
ηνπ, ην εζσηεξηθό ηνπ ή θαη ηα δύν, ην κέγεζνο ηεο βνύξηζαο θαη ην ζηπι
γεκίζκαηνο.
5
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Κείμενο

Απηή ε ελόηεηα ηεο εξγαιεηνζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ην εξγαιείν
Κεηκέλνπ, θαη ζαο επηηξέπεη λα θαζνξίζεηε ηελ γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο,
ηε κέζνδν απεηθόληζεο, θαη ην ζηπι.
Οη δύν κέζνδνη απεηθόληζεο είλαη "Απαιό" θαη "Αηρκεξό". Η απαιή κέζνδνο
είλαη βειηηζηνπνηεκέλε γηα κεζαίν έσο κεγάιν θείκελν. ηα κηθξά κεγέζε
θεηκέλνπ κπνξεί λα θαίλεηαη αζαθήο ή ζνιή, παξόιν πνπ απηό ζα εμαξηεζεί
από ηελ γξακκαηνζεηξά. Η αηρκεξή κέζνδνο ηαηξηάδεη θαιύηεξα γηα θαζαξό
θείκελν ζε κηθξόηεξα κεγέζε, ζε κεγαιύηεξα κεγέζε δελ ζα θαίλεηαη θαη ηόζν
απαιό. Δίλαη επίζεο ηδαληθή γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθηθώλ δηεπαθήο ρξήζηε,
αθνύ ηα Windows ρξεζηκνπνηνύλ ξελ ίδηα ηερληθή γηα ηελ απεηθόληζε ησλ
θεηκέλσλ ηεο δηεπαθήο. Δάλ ε Αληηπαξακόξθσζε δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
(κέζσ ηεο ξύζκηζεο Αληηπαξακόξθσζε ), ηόηε δελ έρεη ζεκαζία ε κέζνδνο
απεηθόληζεο.

Γιαβάθμιζη

Σν εξγαιείν Γηαβάζκηζεο έρεη 5 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δηαβάζκηζεο θαη
κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαηάζηαζε ρξώκαηνο ή δηαθάλεηαο.

Μαγικό Ραβδί, Γέμιζμα Χπώμαηορ, και Δπανασπυμαηιζμόρ

Απηή ε γξακκή θύιηζεο επεξεάδεη ην πώο δνπιεύνπλ ηα εξγαιεία Μαγηθό
Ραβδί, ην Γέκηζκα Υξώκαηνο, θαη ν Δπαλαρξσκαηηζκόο. Διέγρεη ην πόζν
παξόκνηα κεηαρεηξίδνληαη ηα ρξώκαηα κε απηά ηα εξγαιεία. Αλ ξπζκηζηεί ζην
0%, ηόηε κόλν ην ζπγθεθξηκέλν ρξώκα ζα ιεθζεί ππόςε. Αλ ξπζκηζηεί ζην
100%, ηόηε όια ηα ρξώκαηα ζα ζπκπεξηιεθζνύλ. Η πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη
50%.

ηαγονόμεηπο

Σν ηαγνλόκεηξν κπνξεί λα ξπζκηζηεί ώζηε λα επηζηξέθεη ζην Μνιύβη ή ζην
πξνεγνύκελν εξγαιείν αθνύ γίλεη θιηθ ζε έλα ρξώκα.
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Μεηακίνηζη Δπιλεγμένυν Δικονοζηοισείυν

Σν εξγαιείν Μεηαθίλεζεο Δπηιεγκέλσλ Δηθνλνζηνηρείσλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί
ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί είηε απαιή (δηγξακκηθή) είηε ηεηξαγσληζκέλε
(πιεζηέζηεξνο γείηνλαο) δεηγκαηνιεςία. πλήζσο πξνηηκάηαη ε απαιή
πνηόηεηα εθηόο εάλ έρεηε ηδηαίηεξε αλάγθε από ηελ ηεηξαγσληζκέλε.

Ανηιπαπαμόπθυζη

Πνιιά εξγαιεία επεξεάδνληαη από κία ή θαη ηηο δύν ξπζκίζεηο, νη νπνίεο
θαζνξίδνπλ πώο γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν εηθνλνζηνηρείνπ. Γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα πιήθηξα, παηήζηε είηε ζην εηθνλίδην γηα λα
ελαιιάζζεηε ηελ ιεηηνπξγία, ή παηήζηε ζην βέινο γηα λα επηιέμεηε ηελ
αλάινγε ιεηηνπξγία από ην κελνύ.
Σν πξώην πιήθηξν θαζνξίδεη ηελ αληηπαξακόξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ο
θύθινο ζηα αξηζηεξά ζρεδηάζηεθε κε αληηπαξακόξθσζε, ελώ απηόο ζηα
αξηζηεξά ρσξίο.Δίλαη θαλεξά πην ηεηξαγσληζκέληνο:
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Παπάθςπο Δπγαλείυν
Από εδώ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ελεξγό εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνεζεί κεηά γηα ηε επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο.

1. Οπθογώνια Δπιλογή
Μπνξείηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα νξίζεηε κηα νξζνγώληα ή ηεηξάγσλε
πεξηνρή επηινγήο. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα ζηα Δξγαιεία Δπηινγήο.

2. Μεηακίνηζη Δπιλεγμένυν Δικονοζηοισείυν
Μπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα κεηαθηλήζεηε εηθνλνζηνηρεία πνπ
είλαη πξνο ην παξόλ επηιεγκέλα σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ
εξγαιείσλ επηινγήο.

3. Δπιλογή με λάζο
Μπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή επηινγήο κε
νπνηνδήπνηε ζρήκα.

4. Μεηακίνηζη Δπιλογήρ
Μπνξείηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ πεξηνρή επηινγήο
ρσξίο λα επεξεαζηνύλ ηα επηιεγκέλα εηθνλνζηνηρεία. Διιεηπηηθή Δπηινγή
Μπνξείηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζρεδηάζεηε κηα πεξηνρή επηινγήο κε
ειιεηπηηθό ή θπθιηθό ζρήκα.
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5. Μεγέθςνζη
Απηό ην εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεγεζύλεηε (αξηζηεξό
θιηθ), λα ζκηθξύλεηε (δεμηό θιηθ), ή λα πξνζαξκόζεηε νιόθιεξε ηελ
επηθάλεηα ζρεδίαζεο (ζρεδηάζηε έλα νξζνγώλην).

6. Μαγικό Ραβδί
Μπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα επηιέμεηε πεξηνρέο ηνπ ελεξγνύ
ζηξώκαηνο πνπ έρνπλ παξόκνην ρξώκα.

7. Δπιζκόπηζη
Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην εξγαιείν κπνξείηε λα ζύξεηε, ή λα επισκοπήσετε
ηελ εηθόλα. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη επίζεο δηαζέζηκε κε νπνηνδήπνηε άιιν
εξγαιείν νπνηαδήπνηε ζηηγκή: απιώο θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν ηνπ
θελνύ δηαζηήκαηνο θαη κεηά θάληε θιηθ θαη ζύξεηε κε ην πνληίθη.

8. Γέμιζμα Χπώμαηορ
Απηό ην εξγαιείν είλαη ρξήζηκν γηα ην γέκηζκα πεξηνρώλ παξόκνηνπ
ρξώκαηνο κε έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα.

9. Γιαβάθμιζη
Απηό ην εξγαιείν ρξεζηκεύεη γηα ηε ζρεδίαζε δηαθαλεηώλ θαη εμαζζελήζεσλ
κεηαμύ εηθόλσλ (κε ρξήζε ηεο δηαθαλνύο ιεηηνπξγίαο).

10. Βούπηζα
Απηό είλαη ην πξνεπηιεγκέλν εξγαιείν όηαλ μεθηλάηε ην Paint.NET, θαη είλαη
ρξήζηκν γηα πνιιά είδε ειεύζεξεο ζρεδίαζεο.

11. Γόμα
Μπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζβήζεηε πεξηνρέο ηεο εηθόλαο (ζέηεη
ηε δηαθάλεηα ζην 0).

12. Μολύβι
Απηό ζαο επηηξέπεη λα επεμεξγαζηείηε ην ελεξγό ζηξώκα εηθνλνζηνηρείν εηθνλνζηνηρείν..

13. ηαγονόμεηπο
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην εξγαιείν γηα λα απνξξνθήζεηε έλα
ρξώκα από ην ελεξγό ζηξώκα θαη λα ην ζέζεηε σο θύξην ή δεπηεξεύνλ ρξώκα.
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14. θπαγίδα Κλυνοποίηζηρ
Απηό ην εξγαιείν είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αληηγξαθή πεξηνρώλ εηθνλνζηνηρείσλ
κεηαμύ ζηξσκάησλ ή εληόο ηνπ ίδηνπ ζηξώκαηνο.

15. Δπανασπυμαηιζμόρ
Απηό ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο ρξώκαηνο από
έλα άιιν.

16. Κείμενο
Απηό ην εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ
ζηελ εηθόλα.

17. Γπαμμή / Καμπύλη
Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε επζείεο θαη θακπύιεο γξακκέο κε απηό ην εξγαιείν.

18. Οπθογώνιο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκό νξζνγσλίσλ θαη ηεηξαγώλσλ..

19. ηπογγςλεμένο Οπθογώνιο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ζηξνγγπιεκέλσλ νξζνγσλίσλ θαη
ζηξνγγπιεκέλσλ ηεηξαγώλσλ.

20. Έλλειτη
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκό ειιείςεσλ θαη θύθισλ.

21. Δλεύθεπο σήμα
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ελόο ζρήκαηνο κε ειεύζεξν
πεξίγξακκα.
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Παπάθςπο Χπώμαηα
Απηό ην παξάζπξν έρεη δύν ηύπνπο ιεηηνπξγηώλ: "Πεξηζζόηεξα" θαη "Ληγόηεξα". Από
πξνεπηινγή, ην Paint.NET μεθηλάεη κε ην παξάζπξν ρξσκάησλ ζην Ληγόηεξα. ε
απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξείηε εύθνια λα επηιέμεηε έλα βαζηθό ρξώκα
ρξεζηκνπνηώληαο είηε ηελ παιέηα είηε ηνλ ηξνρό ρξσκάησλ. Σν Paint.NET ζαο
επηηξέπεη λα έρεηε δύν ρξώκαηα επηιεγκέλα, ην θύξην θαη ην δεπηεξεύνλ, θαη κπνξείηε
λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιίζηα επηινγήο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ρξσκάησλ γηα
λα επηιέμεηε πνην από ηα δύν ζα εκθαλίδεηαη θαη ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζην
παξάζπξν ρξσκάησλ (κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν ζπληόκεπζεο
'C' γηα λα ελαιιάζζεζηε γξήγνξα κεηαμύ ησλ δύν). Μεξηθά εξγαιεία, όπσο ε
Βνύξηζα θαη ηα δηάθνξα Δξγαιεία ρεκάησλ, ζαο επηηξέπνπλ λα ζρεδηάδεηε
ρξεζηκνπνηώληαο είηε ην θύξην είηε ην δεπηεξεύνλ ρξώκα, ζε ζπλάξηεζε κε πνην
πιήθηξν πνληηθηνύ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε ζρεδίαζε.

Απηή ε ιεηηνπξγία ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε ρξώκαηα από ηνλ ηξνρό ησλ ρξσκάησλ
ή ηα πξώηα 32 ρξώκαηα από ηελ ηξέρνπζα παιέηα. Αλ θάλεηε δεμί θιηθ ζε έλα ρξώκα
ζηελ παιέηα, απηό ζα θαηαρσξεζεί ζην δεπηεξεύνλ ρξώκα.
Αλ θάλεηε θιηθ ζην "Πεξηζζόηεξα >>", ην παξάζπξν ζα επεθηαζεί ώζηε λα
παξνπζηάζεη πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξή θαη παξακεηξνπνηήζηκε πιεξνθνξία. ε απηήλ
ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αθξηβή ηηκή θάζε
παξακέηξνπ ηνπ ρξώκαηνο είηε ζε ρξσκαηηθό ρώξν ΚΠΜ (Κόθθηλν, Πξάζηλν, Μπιε)
RGB (Red, Green, Blue) ή ζην ΑΚΛ (Απόρξσζε, Κνξεζκόο, Λακπξόηεηα). Η
επεμεξγαζία ηνπ ρξώκαηνο ζε δεθαεμαδηθό ζύζηεκα είλαη επίζεο εθηθηή. Η ηηκή
Άιθα, ή αιιηώο ην επίπεδν δηαθάλεηαο, κπνξεί επίζεο λα θαζνξηζηεί.
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Παλέηηερ
Τπάξρνπλ δύν θνπκπηά πάλσ από ηελ παιέηα πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξηζζείηε
ηα ρξώκαηα.

Σν πξώην πξνζζέηεη ην ηξέρνλ ρξώκα ζηελ παιέηα. Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν απηό
θαη κεηά ζηελ παιέηα γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην ρξώκα.
Σν δεύηεξν αλνίγεη κηα ιίζηα πνπ πξνζθέξεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ εληαία
δηαρείξηζε ηεο παιέηαο:

Σα πξώηα ζηνηρεία ζηε ιίζηα ζα δείρλνπλ νπνηεζδήπνηε παιέηεο έρεηε απνζεθεύζεη
κέρξη ηώξα. Κάλνληαο θιηθ ζε απηά ηα ζηνηρεία, ζα θνξηώζεη ηελ αληίζηνηρε παιέηα.
Οη ηειεπηαίεο ηξεηο επηινγέο ρξεζηκνπνηνύληα γηα λα απνζεθεύζεηε ηελ ηξέρνπζα
παιέηα ζε αξρείν, γηα λα αλνίμεηε ηνλ θάθειν παιεηώλ ζηελ εμεξεύλεζε ησλ
Windows, θαη ηέινο λα επαλαθέξεηε ηελ ηξέρνπζα παιέηα ζηα πξνεπηιεγκέλα
ρξώκαηα. Σα αξρεία παιέηαο είλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ (*.txt), πνπ απνζεθεύνληαη
ζε πξνζσπηθό ζαο θάθειν.
12
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Μενού Απσείο
Σν κελνύ Αξρείν παξέρεη πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο αλνίγκαηνο, ιήςεο, θαη
απνζήθεπζεο εηθόλσλ από ηελ εθαξκνγή Paint.NET. Απηέο νη επηινγέο
ζπκπεξηθέξνληαη παξόκνηα κε άιιεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ θαη εηθόλαο.

Γημιοςπγία
Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα, θελή εηθόλα. Σν
πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο είλαη 800 x 600, ή ην κέγεζνο νπνηαζδήπνηε εηθόλαο
έρεη αληηγξαθεί ζην Πξόρεηξν. Σν επόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ εκθαλίδεηαη
κόιηο θάλεηε θιηθ ζε απηήλ ηελ εληνιή. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
ζηνηρείν ειέγρνπ "Γηαηήξεζε Αλαινγίαο" γηα λα επηβάιιεηε ζηελ αλαινγία
κεηαμύ ύςνπο θαη πιάηνπο λα παξακείλεη ζηαζεξή. Σν λέν κέγεζνο ηεο
εηθόλαο εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ θνξπθή ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ - απηό
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζεηε πόζε κλήκε ζα ρξεζηκνπνηεζεί,
αιιά κπνξεί λα κελ απεηθνλίδεη ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο ζην δίζθν (ζπλήζσο
είλαη κηθξόηεξν).

Άνοιγμα
Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα αλνίμεηε κηα εηθόλα, ε νπνία ζα εκθαληζηεί
ζηελ Δπηθάλεηα ρεδίαζεο. Γνπιεύεη παξόκνηα κε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή
επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ.

Ππόζθαηα Απσεία
Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ην κελνύ Πξόζθαηα Αξρεία ζαο επηηξέπεη λα
πξνζπειάζεηε γξήγνξα ηηο ηειεπηαίεο 8 εηθόλεο πνπ αλνίμαηε κε ην
Paint.NET. Κάζε εηθόλα ζπλνδεύεηαη από κηα κηθξνγξαθία πνπ ζαο βνεζάεη
λα ηελ εληνπίζεηε νπηηθά γξήγνξα. Τπάξρεη αθόκε ε εληνιή "Καζαξηζκόο
Λίζηαο", ε νπνία ζαο επηηξέπεη λα απαιείςεηε γξήγνξα ηα πεξηερόκελα ηεο
ιίζηαο.
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Λήτη
Απηό ην ππνκελνύ πεξηέρεη κόλν έλα ζηνηρείν: Από αξσηή ή Φσηνγξαθηθή
Μεραλή. Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα δεκηνξγήζεηε κηα λέα εηθόλα πνπ
ιακβάλεηαη είηε από ζαξσηή είηε από θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ ζπλδένληαη
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Ο ζαξσηήο ή ε θσηνγξαθηθή κεραλή πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ ην ζύζηεκα Λήςεο Δηθόλσλ ησλ Windows (WIA) ζηελ έθδνζε
2.0 .

Κλείζιμο
Απηή ε εληνιή θιείλεη ηελ ελεξγή εηθόλα. Δάλ έρεηε θάλεη αιιαγέο πνπ δελ
έρνπλ απνεθεπζεί, ζα εξσηεζείηε γηα επηβεβαίσζε πξηλ ηελ απνζήθεπζε:

Αποθήκεςζη
Απηή ε εληνιή απνζεθεύεη ηελ εηθόλα κε ην ηξέρνλ όλνκα αξρείνπ. Δάλ δελ
έρεηε απνζεθεύζεη πξνεγνπκέλσο ηελ εηθόλα, θαη ν ηύπνο αξρείνπ πνπ
επηιέμαηε ρξεηάδεηαη ξύζκηζε (GIF, TGA, and JPEG), ηόηε ζα εκθαληζηεί ην
παξάζπξν δηαιόγνπ Ρπζκίζεσλ Απνζήθεπζεο. Δπίζεο εάλ δελ έρεηε νλνκάζεη
ηελ εηθόλα ζαο (δειαδή εάλ έρεη αθόκε ηνλ ηίηιν "Υσξίο Σίηιν"), ζα
ρξεηαζηεί λα θαζνξίζεηε έλα όλνκα.
Γηα ηηο εηθόλεο JPEG, ζα ζαο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε ηελ πνηόηεηα
ηεο εηθόλαο. Γηα ηηο εηθόλεο GIF images, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην πώο ζα
ρεηξηζζνύλ ε δηαθάλεηα θαη ε επηπεδνπνίεζε. Σέινο, γηα ηηο εηθόλεο TGA
κπνξείηε λα ξπζκίζεηε εάλ ζα απνζεθεύζεηε ζε 24 ή 32 bit, θαη κε ή ρσξίο
ελεξγνπνηεκέλε ζπκπίεζε RLE.
Σν παξάζπξν δηαιόγνπ δείρλεη κηα πξνεπηζθόπεζε ηνπ πώο ζα εκθαληζηεί ε
εηθόλα εάλ θνξησζεί ζε άιιε εθαξκνγή (ή ην Paint.NET) κεηά ηελ
απνζήθεπζή ηεο. Σν κέγεζνο αξρείνπ θαίλεηαη θάησ από ηελ πξνεπηζθόπεζε.
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα λα αληηζηαζκίζεηε ηελ
πνηόηεηα έλαληη ηνπ κεγέζνπο αξρείνπ.

Αποθήκεςζη Ωρ
Καλνληθά, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εληνιή Απνζήθεπζεο ζα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ην όλνκα θαη νη ξπζκίζεηο πνπ νξίζηεθαλ πξνεγνύκελα.
Η εληνιή Απνζήθεπζε Ωο ζαο επηηξέπεη λα νξίζεηε έλα λέν όλνκα θαη, εάλ
ρξεηάδεηαη, λέεο ξπζκίζεηο.

Δκηύπυζη
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Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα εθηππώζεηε ηελ εηθόλα ζαο ρξεζηκνπνηώληαο
ηελ ελζσκαησκέλε ζηα Windows δηεπαθή Δθηύπσζε Φσηνγξαθηώλ. αο
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παξνπζηάδεη κηα απιή δηεπαθή - νδεγό πνπ ζα ζαο θαζνδεγήζεη ζηελ
δηαδηθαζία εθηύπσζεο.

Έξοδορ
Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ εληνιή γηα λα θιείζεηε ην Paint.NET. Θα ζαο
εξσηεζεί εάλ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ζαο, εάλ δελ ην έρεηε ήδε
θάλεη. Δάλ έρεηε αλνηθηέο πνιιέο εηθόλεο κε κε απνζεθεπκέλεο αιιαγέο, ζα
εξσηεζείηε πξώηα γηα επηβεβαίσζε.

Μενού Δπεξεπγαζία
Οη ιεηηνπξγίεο Δπεμεξγαζίαο επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε δηαρείξηζε ηνπ Ιζηνξηθνύ ηεο
εηθόλαο, ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο, ηεο ίδηαο ηεο επηινγήο θαη ηνπ Πξνρείξνπ.
Κάηη ζεκαληηθό πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί ζρεηηθά κε ηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο είλαη
όηη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζρεδίαζεο πεξηνξίδνληαη ώζηε λα παξακέλνπλ εληόο απηώλ
ησλ πεξηνρώλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξγαιείν Διιεηπηηθή
Δπηινγή γηα λα επηιέμεηε κηα θπθιηθή πεξηνρή ζην θέληξν ηεο εηθόλαο, δελ ζα
κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε νηηδήπνηε εθηόο απηήο ηεο πεξηνρήο, όζν ε επηινγή
παξακέλεη ελεξγή. Σα Δθέ θαη νη Ρπζκίζεηο ζα επεξεάζνπλ κόλν ηηο επηιεγκέλεο
πεξηνρέο, επίζεο.

Αναίπεζη
Απηή ε εληνιή αλαηξεί ηελ πην πξόζθαηε ελέξγεηα πνπ έγηλε θαη επεξεάδεη
ηελ εηθόλα. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε επίζεο από ην παξάζπξν ηνπ
Ιζηνξηθνύ.
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Ακύπυζη Αναίπεζηρ
Απηή ε ιεηηνπξγία επαλαθέξεη ηελ πην πξόζθαηε ελέξγεηα πνπ έρεηε
αλαηξέζεη, αλ ππάξρεη ηέηνηα. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε επίζεο από
ην παξάζπξν ηνπ Ιζηνξηθνύ.

Αποκοπή
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ ιεηηνπξγία γηα λα αθαηξέζεηε ην
επηιεγκέλν ηκήκα ηνπ ελεξγνύ ζηξώκαηνο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε έλα ηκήκα
ηνπ ζηξώκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία Οξζνγώληα Δπηινγή, Δπηινγή
κε Λάζζν, Διιεηπηηθή Δπηινγή, ή ην Μαγηθό Ραβδί. Από ηε ζηηγκή πνπ
εθηειέζεηε ηελ απνθνπή, ε πεξηνρή απηή ηνπ ζηξώκαηνο κεηαθηλείηαη ζην
πξόρεηξν, θαη αληηθαζίζηαηαη από δηαθαλή εηθνλνζηνηρεία. Σν πιαίζην
επηινγήο εμαθαλίδεηαη.

Ανηιγπαθή
Η εληνιή απηή είλαη παξόκνηα κε ηελ Απνθνπή, κε ηε δηαθνξά όηη ε
επηιεγκέλε πεξηνρή παξακέλεη ζην ελεξγό ζηξώκα, θαη ην πιαίζην επηινγήο
δελ εμαθαλίδεηαη.

Δπικόλληζη
Αλ ππάξρεη θάπνηα εηθόλα ζην Πξόρεηξν, απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα ηελ
επηθνιιήζεηε ζην ελεξγό ζηξώκα. Σα επηθνιιεκέλα εηθνλνζηνηρεία ζα γίλνπλ
επηιεγκέλα θαη ζα ελεξγνπνηεζεί απηόκαηα ην εξγαιείν Μεηαθίλεζε
Δπηιεγκέλσλ Δηθνλνζηνηρείσλ . Μπνξείηε έηζη λα κεηαθηλήζεηε, λα αιιάμεηε
κέγεζνο, ή λα πεξηζηξέςεηε ηα εηθνλνζηνηρεία, ζηελ θαηάιιειε πεξηνρή θαη
πξνζαλαηνιηζκό.
Αλ ε εηθόλα πνπ ζα επηθνιιεζεί είλαη κεγάιε θαη δελ ρσξάεη ζηελ Δπηθάλεηα
ρεδίαζεο, ζα εξσηεζείηε εάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο Δπηθάλεηαο
ρεδίαζεο. Απηό είλαη κηα ζπληόκεπζε ζηελ εληνιή Δηθόλα → Μέγεζνο
Δπηθάλεηαο ρεδίαζεο ώζηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη ε εηθόλα πνπ ζα
επηθνιιεζεί ζα ρσξέζεη.

Δπικόλληζη ζε νέο ηπώμα
Απηή ε εληνιή είλαη παξόκνηα κε ηελ Δπηθόιιεζε, κε ηε δηαθνξά όηη
δεκηνπξγεί έλα θαηλνύξην ζηξώκα, ην ελεξγνπνηεί θαη κεηά εθηειεί ηελ
επηθόιιεζε ζε απηό.

Δπικόλληζη ζε νέα Δικόνα
Απηή ε εληνιή είλαη παξόκνηα κε ηελ Δπηθόιιεζε, κε ηε δηαθνξά όηη
δεκηνπξγεί πξώηα κηα θαηλνύξηα εηθόλα, ηελ ελεξγνπνηεί θαη κεηά επηθνιιά
ηα πεξηερόκελα ηνπ Πξνρείξνπ ζε απηήλ. Η λέα εηθόλα έρεη ηηο δηαζηάζεηο
απηήο πνπ βξίζθεηαη ζην Πξόρεηξν.
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Καθαπιζμόρ Δπιλεγμένηρ Πεπιοσήρ
Απηή ε εληνιή απαιείθεη ηα πεξηερόκελα ηεο ηξέρνπζαο επηιεγκέλεο
πεξηνρήο, ηνπ ελεξγνύ ζηξώκαηνο. Όια ηα εηθνλνζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη
εληόο ηεο πεξηνρήο, αληηθαζίζηαληαη κε δηαθαλή. Η εληνιή είλαη παξόκνηα κε
ηελ Απνθνπή, κε ηε δηαθνξά όηη ηα επηιεγκέλα εηθνλνζηνηρεία δελ
αληηγξάθνληαη ζην Πξόρεηξν.

Γέμιζμα Δπιλογήρ με Χπώμα
Αλ ππάξρεη επηιεγκέλε πεξηνρή, ζα γεκίζεη κε ην ηξέρνλ θύξην ρξώκα.

Αναζηποθή Δπιλογήρ
Αλ ππάξρεη επηιεγκέλε πεξηνρή, απηή ε εληνιή ζα απνεπηιέμεη όια ηα
επηιεγκέλα εηθνλνζηνηρεία θαη αληίζηξνθα .

Δπιλογή Όλυν
Απηή ε εληνιή επηιέγεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ζρεδίαζεο.

Αποεπιλογή
Με απηήλ ηελ εληνιή απνεπηιέγνληαη όια ηα επηιεγκέλα εηθνλνζηνηρεία.

Μενού Πποβολή
Σν κελνύ Πξνβνιή πεξηέρεη εληνιέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα
αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ε εηθόλα ή ε επηθάλεηα ζρεδίαζεο εκθαλίδνληαη ζε εζάο.

17

Μεγέθςνζη
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Απηή ε εληνιή κεγεζύλεη ηελ εηθόλα. Σν πνζνζηό κεγέζπλζεο απμάλεηαη
πνζνζηηαία ζηελ επόκελε δύλακε ηνπ 2 (π.ρ., 100%, 200%, 400%, 800%,
1600%, 3200%).

μίκπςνζη
Απηή ε εληνιή ζκηθξύλεη ηελ εηθόλα, κεηώλνληαο ην επίπεδν κεγέζπλζεο ζηελ
πξνεγνύκελε δύλακε ηνπ 2.

Μεγέθςνζη ζηο Παπάθςπο
Όηαλ επηιέγεηαη απηό ην ζηνηρείν, ην επίπεδν κεγέζπλζεο δηαηεξείηαη ηέηνην
ώζηε ε εηθόλα λα ρσξάεη πάληνηε ζην παξάζπξν ηνπ Paint.NET. Ωζηόζν, ην
επίπεδν κεγέζπλζεο δελ ζα ηεζεί πάλσ από 100%.

Μεγέθςνζη ζηην επιλογή
Δάλ έρεηε κηα πεξηνρή ηεο εηθόλαο επηιεγκέλε, απηή ε εληνιή ζα πεξηβάιιεη
ηελ νξαηή πεξηνρή γύξσ από ην πεξηγεγξακκέλν νξζνγώλην ηεο επηινγήο ζαο.

Ππαγμαηικό Μέγεθορ
Απηή ε εληνιή ζέηεη ην επίπεδν κεγέζπλζεο ζην 100%. Κάζε εηθνλνζηνηρείν
πνπ βιέπεηε ζηελ νζόλε αληηζηνηρεί αθξηβώο ζε έλα εηθνλνζηνηρείν ηνπ
ελεξγνύ ζηξώκαηνο.

Πλέγμα
Απηό ζαο επηηξέπεη λα εκθαληδεηε ή λα απνθξύπηεηε ην πιέγκα, πνπ είλαη
ζπλήζσο ρξήζηκν όηαλ έρεηε κεγεζύλεη κηα εηθόλα θαη επηζπκείηε λα
εθηειέζεηε αθξηβή επεμεξγαζία, εηθνλνζηνηρείν - εηθνλνζηνηρείν.
Σν πιέγκα είλαη νξαηό κόλνλ όηαλ ην επίπεδν κεγέζπλζεο είλαη από 200% θαη
πάλσ.

Χάπακερ
Απηή ε επηινγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεηε ή λα
απνθξύςεηε ηνπο ράξαθεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ αξηζηεξή θαη ηελ
επάλσ πιεπξά ηεο εηθόλαο. Οη ράξαθεο κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα
επζπγξακκίζεηε ηα ζρέδηά ζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο εηθόλαο ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζείηε ηελ ζέζε ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ από ηελ
γξακκή θαηάζηαζεο. Όηαλ κηα επηινγή είλαη ελεξγή, ην πεξηγεγξακκέλν
νξζνγώλην ηεο ζα ηνλίδεηαη ζηνπο ράξαθεο.
18

| Copyright © 2007 Rick Brewster, Tom Jackson, and past contributors. Portions Copyright © 2007 Microsoft Corporation. All Rights
Reserved.

Μονάδερ
Απηή ε επηινγή ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε πώο ζα εκθαλίδνληαη ζε εζάο νη
ζπληεηαγκέλεο ηεο εηθόλαο, ζε πνιιά ηκήκαηα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξάθσλ θαη ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο. Δάλ
επηιέμεηε ίληζεο ή εθαηνζηά, ηεινύληαη επηπιένλ ππνινγηζκνί γηα ηελ
κεηαηξνπή ησλ κεηξήζεσλ εηθνλνζηνηρείσλ ζε ίληζεο θαη εθαηνζηά. Απηνί νη
ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηηο ξπζκίζεηο αλάιπζεο ηεο εηθόλαο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ από ην κελνύ Δηθόλα → Αιιαγή Μεγέζνπο.

Μενού Δικόνα
Απηό ην κελνύ πεξηέρεη εληνιέο πνπ επεξεάδνπλ όια ηα ζηξώκαηα ηεο ηξέρνπζαο
εηθόλαο. Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εληνιέο ηνπ κελνύ ηξώκαηα, πνπ
επεξεάδεη κόλν ην ηξέρνλ ελεξγό ζηξώκα.

Πεπικοπή ζηην επιλογή
Απηό ην ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν κόλν εάλ είλαη ελεξγή θάπνηα επηινγή.
Κάλνληαο θιηθ ζε απηό ην ζηνηρείν, ζα πξνθιεζεί αληηθαηάζηαζε ηεο εηθόλαο
από ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή. Δάλ ε επηινγή δελ είλαη ηεηξαγσληθή ή
νξζνγώληα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην νξζνγώλην πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Ωζηόζν, ηα
εηθνλνζηνηρεία πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ επηινγή ζα είλαη δηαθαλή.
εκεηώζηε όηη ην πεξηβάιινλ νξζνγώλην ηεο επηινγήο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
λα θαζνξηζηνύλ νη δηαζηάζεηο ηεο λέαο εηθόλαο, αιιά θάζε εηθνλνζηνηρείν
πνπ ήηαλ εθηόο ηεο επηινγήο έγηλε δηαθαλέο. Δπίζεο, έρεηε ππόςε όηη ην
κνηίβν ζθαθηέξαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηδείμεη ηηο δηαθαλείο πεξηνρέο, θαη
δελ είλαη κέξνο ηεο εηθόλαο.

Αλλαγή Μεγέθοςρ
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Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο. Με απηόλ
ηνλ ηξόπν, ε εηθόλα είηε ηεληώλεηαη είηε ζπξξηθλώλεηαη ζην κέγεζνο ηεο
επηινγήο ζαο. Μπνξείηε λα νξίζεηε έλα ζρεηηθό πνζνζηηαίν κέγεζνο ή ην
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απόιπην κέγεζνο ζε εηθνλνζηνηρεία ή ζε εθηύπσζε πνπ επηζπκείηε. Δάλ ε
επηινγή "Γηαηήξεζε αλαινγίαο" είλαη ελεξγή, ηόηε εηζάγνληαο ην πιάηνο ζα
δηαηεξεζεί έλα αλάινγν ύςνο θαη αληίζηξνθα.
Δάλ επηιέμεηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην κέγεζνο εθηύπσζεο κηαο εηθόλαο, ην
κέγεζνο εηθνλνζηνηρείσλ ζα βαζηζηεί ζηελ αλάιπζε, ε νπνία είλαη
πξνεπηιεγκέλε ζηα 96 εηθνλνζηνηρεία αλά ίληζα, δειαδή 37,8 εηθνλνζηνηρεία
αλά εθαηνζηόκεηξν. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νξίζεηε ηελ εηθόλα λα είλαη πιαηηά
όζν 1 ίληζα, θαη ε αλάιπζε είλαη 96 εηθνλνζηνηρεία/ίληζα, ηόηε ε εηθόλα ζα
αιιάμεη κέγεζνο θαη ζα γίλεη πιαηηά όζν 96 εηθνλνζηνηρεία.
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην παξάζπξν δηαιόγνπ, γηα λα
επεξεάζεηε ην κέγεζνο ηεο εθηύπσζεο, αιιάδνληαο κόλν ηελ αλάιπζε.
εκεηώζηε όηη εάλ αιιάμεηε κόλν ηελ αλάιπζε κηαο εηθόλαο ην κέγεζνο ζε
εηθνλνζηνηρεία ζα δηαηεξεζεί σο έρεη, θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
δεηγκαηνιεςία.
Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη δεηγκαηνιεςίαο από ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα
επηιέμεηε. Η "δεηγκαηνιεςία" είλαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ πώο ζα
βαζίδνληαη ηα λέα εηθνλνζηνηρεία ζηα παιηόηεξα. Μεξηθνί αιγόξηζκνη
παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε εκθάληζε, αιιά θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν
γηα λα νινθιεξώζνπλ ηε δηαδηθαζία. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
πξνεπηιεγκέλε επηινγή "Βέιηηζηε Πνηόηεηα," εθηόο θη αλ έρεηε θάπνηα
ηδηαίηεξε αλάγθε ή ελδηαθέξνλ γηα ην απνηέιεζκα ησλ άιισλ επηινγώλ
(Γηγξακκηθή, Γηθπβηθή, and Πιεζηέζηεξνο Γείηνλαο). Η Βέιηηζηε πνηόηεηα
ζα επηιέμεη απηόκαηα είηε ηελ Γηθπβηθή ή ηελ Τπεξδεηγκαηνιεςία αλάινγα
κε ην λέν κέγεζνο πνπ θαζνξίδεηε.
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Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εηθόλαο πνπ ζα κεηώζεηε ην κέγεζνο, κπνξεί λα
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εθέ Όμπλζε κε ηηκή 1 ή 2 κεηά ηελ ρξήζε ηεο
εληνιήο Αιιαγή Μεγέζνπο.

Μέγεθορ Δπιθάνειαρ σεδίαζηρ
Απηή ε εληνιή ζαο επηηξέπεη λα κεγαιώζεηε ή λα κηθξαίλεηε ηελ επηθάλεηα
ζρεδίαζεο, ρσξίο λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο ίδηαο ηεο εηθόλαο. Γνπιεύεη
παξόκνηα κε ηελ Αιιαγή Μεγέζνπο, αιιά πξνζζέηεη ηελ επηινγή ηεο
άγθπξαο. Δάλ ε επηθάλεηα ζρεδίαζεο κεγαιώζεη, ε λέα πεξηνρή ζα γεκίζεη κε
ην δεπηεξεύνλ ρξώκα.

Αναζηποθή Δικόναρ
Απηό ην ππνκελνύ ζαο επηηξέπεη λα αλαζηξέςεηε ηελ εηθόλα νξηδόληηα ή
θαηαθόξπθα.

Πεπιζηποθή
Απηό ην κελνύ ζαο δίλεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο εηθόλαο
θαηά 90, 180, ή 270 κνίξεο ζηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ ή
αληίζηξνθα.

ςγσώνεςζη Όλυν
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Απηή ε εληνιή ζπλδπάδεη όια ηα ζηξώκαηα κηαο εηθόλαο ζε έλα κνλαδηθό.
Δίλαη δηαζέζηκε κόλνλ εάλ ε εηθόλα έρεη παξαπάλσ από έλα ζηξώκα.

Ρύθμιζη
Οη εληνιέο ζε απηό ην κελνύ ζθνπεύνπλ ζηε ξύζκηζε ηεο εηθόλαο, κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο, ώζηε ηα ρξώκαηά ηεο λα θαίλνληαη όπσο ζαο αξέζνπλ.

Αςηόμαηα Δπίπεδα
Απηή ε επηινγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηα ρξώκαηα
κηαο εηθόλαο, ώζηε εηθόλεο αξθεηά ζθνηεηλέο ή θσηεηλέο λα έξζνπλ ζε
θαλνληθό επίπεδν. Ιζνδύλακα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηινγή Δπίπεδα
θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν "Απηόκαηα".

Φυηεινόηηηα / Ανηίθεζη
Η επηινγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε λα θάλεη ηα ρξώκαηα κηαο
εηθόλαο λα θαίλνληαη θσηεηλόηεξα ή ζθνηεηλόηεξα, ή λα ηα θάλεη λα
μερσξίδνπλ πεξηζζόηεξν από ηα γύξσ ηνπο.

Καμπύλερ
Η ξύζκηζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ξπζκίζεη ηηο θακπύιεο κηαο
εηθόλαο.

Λεςκό & Μαύπο
Απηή ε ξύζκηζε αθαηξεί όια ηα ρξώκαηα, θάλνληαο νπζηαζηηθά ην ζηξώκα
αζπξόκαπξν.
22
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Απόσπυζη /Κοπεζμόρ
Απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη ν θνξεζκόο ησλ
ρξσκάησλ, θαζώο θαη ε απόρξσζε ηεο εηθόλαο. Δπηπιένλ επηηξέπεη ηελ
ξύζκηζε ηεο ιακπξόηεηαο, ε νπνία δηαθέξεη από ηε θσηεηλόηεηα.

Αναζηποθή Χπυμάηυν
Απηή ε ξύζκηζε είλαη παξόκνηα κε ηα αξλεηηθά ησλ θσηνγξαθηώλ. Μηα
δεύηεξε εθαξκνγή ηεο επαλαθέξεη ηελ αξρηθή εηθόλα.

Δπίπεδα
Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξύζκηζε ηνπ εύξνπο ρξσκάησλ θαη
ηνπ παξάγνληα Γάκκα κηαο εηθόλαο.

Χλυμό
Απηή ε ξύζκηζε κεηαηξέπεη ηελ εηθόλα ζε αζπξόκαπξε θαη θαηόπηλ πξνζζέηεη
έλαλ ηόλν παιηάο εθεκεξίδαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δώζεη ζηηο
εηθόλεο ζαο κία πην λνζηαιγηθή εκθάληζε.

Ρύθμιζη Καμπςλών
Η ξύζκηζε ησλ θακππιώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηε ξύζκηζε ησλ ρξσκάησλ κηαο εηθόλαο κε πνιύ
κεγάιε αθξίβεηα. Οη θακπύιεο ζαο επηηξέπνπλ λα
θαζνξίζεηε ιεπηνκεξώο ηελ έληαζε θάζε ζθηάο ζε
κηα εηθόλα. Δηδηθόηεξα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα θσηίζεηε ή λα ζθνηεηληάζεηε πεξηνρέο ηεο
εηθόλαο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε έληαζε, πξάγκα
πνπ ηα Δπίπεδα θαη ε Φσηεηλόηεηα/Αληίζεζε δελ
κπνξνύλ λα θάλνπλ.
Αληίζεηα κε ηα Δπίπεδα θαη ηε
Φσηεηλόηεηα/Αληίζεζε, νη θακπύιεο
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ειεύζεξε θαη αθξηβή
ξύζκηζε ηεο έληαζεο θάζε ζθηάο ηεο εηθόλαο. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ηα ρξώκαηα κηαο εηθόλαο κπνξνύλ
λα αλζηξαθνύλ πιήξσο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
θακπύιεο.
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Γιεπαθή
Οη θακπύιεο ζαο επηηξέπνπλ λα επαλαπξνζδηνξίζεηε ηα ρξώκαηα κηαο εηθόλαο,
ρξεζηκνπνηώληαο ζεκεία ειέγρνπ ζε έλα γξάθεκα, όπσο θαίλεηαη δεμηά θαη ζηα
παξαδείγκαηα πην θάησ. Όηαλ έκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ην παξάζπξν δηαιόγνπ
ησλ θακππιώλ, ζα έρεη ην γξάθεκα πνπ εκθαλίδεηαη δεμηά. Απηό ην γξάθεκα είλαη
απιώο κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε. Οη νξηδόληηεο ηηκέο αλαπαξηζηνύλ ηήλ έληαζε ηεο
εηζόδνπ ελώ νη θαηαθόξπθεο, ηελ έληαζε ηεο εμόδνπ.
Απιώο, απηό ζεκαίλεη όηη επεξεάδνληαο ην δεμί κέξνο ηεο θακπύιεο αιιάδεη ηα
θσηεηλά κέξε ηεο εηθόλαο, ελώ επεξεάδνληαο ην αξηζηεξό κέξνο ηεο θακπύιεο
αιιάδεη ηα ζθνηεηλόηεξα κέξε ηεο εηθόλαο. Η κεηαθίλεζε ηεο θακπύιεο επάλσ από
ηελ δηαγώληα επζεία, ζα πξνθαιέζεη ην θσηηζκό ησλ επεξεαδίκελσλ πεξηνρώλ, ελώ ε
κεηαθίλεζε θάησ από ηε δηαγώλην ζζ πξνθαιέζεη ην ζθνηείληαζκα ησλ
επεξεαδόκελσλ πεξηνρώλ.
Σα ζεκεία ειέγρνπ ρξεζηκνπνηύληαη γηα λα επεξεάζνπλ ηελ θακπύιε. Σα ζεκεία
ειέγρνπ πξνζηίζεληαη θάλνληαο θιηθ νπνπδήπνηε δελ ππάξρεη ήδε έλα ζεκείν
ειέγρνπ. Σα ζεκεία ειέγρνπ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ηνπο.
Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα ζεκείν ειέγρνπ απιώο θάληε θιηθ πάλσ ηνπ θαη ζύξεηε ην
ζε λέα ζέζε. εκεηώζηε όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα έρεηε δύν ζεκεία ειέγρνπ
θαηαθόξπθα ζηελ ίδηα επζεία, θάηη πνπ ζα ζεκαίλεη όηη ε έληαζε ηνπ ρξώκαηνο ζα
θσηηζζεί θαη ζα ζθνηεηληάζεη ηαπηόρξνλα (θάηη αδύλαηνλ).
Παξαθάησ ππάξρεη έλα παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ Κακππιώλ γηα ηε ξύζκηζε κηαο
εηθόλαο. Η αξρηθή εηθόλα θαίλεηαη ζηα αξηζηεξά, θαη ε ξπζκηζκέλε κε ηηο θακπύιεο
εηθόλα θαίλεηαη ζηα αξηζηεξά . Η ξπζκηζκέλε θακπύιε δείρλεη όηη ηα ζθνηεηλόηεξα
κέξε ζα ζθνηεηληάζνπλ, θαη ηα θσηεηλόηεξα ζα θσηηζζνύλ. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα
εηθόλα κε βαζύηεξα ζθνύξα κέξε θαη κε πην έληνλα θσηεηλά κέξε, ε νπνία δηαηεξεί
ηελ αλάιπζε ηεο αξρηθήο.
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Πολςκάναλερ Ρςθμίζειρ
Από πξνεπηινγή, νη Κακπύιεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ιακπξόηεηα κηαο εηθόλαο γηα λα
ξπζκίζνπλ ηηο εληάζεηο. Δλαιιαθηηθά απηό κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαλάιηα Κόθθηλνπ, Πξάζηλνπ, Μπιε κηαο εηθόλαο επηιέγνληαο
"ΚΠΜ" από ηε ιίζηα επηινγήο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ.
Όηαλ επηιέγεηαη απηή ε ιεηηνπξγία, ηα λέα ζεκεία ειέγρνπ ζα εθαξκόδνληαη ζηα
ρξσκαηηθά θαλάιηα πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηα πιαίζηα ειέγρνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ
παξαζύξνπ δηαιόγνπ. Γηα λα δνπιέςεηε κε έλα μερσξηζηό θαλάιη ή έλα δεύγνο
θαλαιηώλ, επηιέμηε ηα αληίζηνηρα από ηα ζηνηρεία ειέγρνπ.
Η παξαθάησ εηθόλα ξπζκίζηεθε κε ηηο θακπύιεο γαη λα απμεζεί ε αληίζεζε θαη ν
θνξεζκόο ηεο εηθόλαο, θαη θπξίσο ησλ ήδε θνξεζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ ηξηρώκαηνο ηνπ
ζθύινπ, ρακειώλνληαο ηελ έληαζε θάπνησλ από ηα πην έληνλα θόθθηλα. εκεηώζηε
όηη ε εηθόλα έρεη πην έληνλα ρξώκαηα, βαζύηεξα ζθνύξα, θαη δελ εκθαλίδεηαη ηόζν
αζπξόκαπξε όζν ε αξρηθή.
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Ρύθμιζη Δπιπέδυν
Η Ρύζκηζε Δπηπέδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη ην εύξνο ρξσκάησλ (ή
αιιηώο έθζεζε) κηαο εηθόλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ Γάκκα, θάζε
θαλάιηνύ μερσξηζηά Οη πεξηζζόηεξεο ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη κε ηα επίπεδα,
απνηεινύληαη από ηελ αιιαγή ηνπ κειαλνύ, ηνπ γθξίδνπ θαη ηνπ ιεπθνύ ζεκείνπ ηεο
εηζόδνπ θαη ηεο εμόδνπ. Σν ιεπθό ζεκείν κηα εηθόλαο είλαη ην θσηεηλόηεξν ρξώκα
πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθόλα, ελώ ην κειαλό ην ζθνηεηλόηεξν. Σν γθξίδν ζεκείν
αλαπαξηζηά ην κέζν όξν ησλ ρξσκάησλ νιόθιεξεο ηεο εηθόλαο.

Κάζε έλα από απηά ηα ρξσκαηηθά ζεκεία κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηε ρξήζε ησλ
Δπηπέδσλ. ην παξαπάλσ παξάζπξν δηαιόγνπ, ππάξρνπλ 5 αξηζκεηηθέο είζνδνη θαη 5
ρξώκαηα. Σα δύν θαηά κήθνο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηεο ελόηεηαο 'Δηζόδνπ'
θαζνξίδνπλ ην ιεπθό θαη ην κειαλό ζεκείν ηεο εηζόδνπ. Απηά ηα ρξώκαηα κπνξνύλ
λα ξπζκηζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αξηζκεηηθέο εηζόδνπο, κέζσ ηεο ξάβδνπ θύιηζεο,
ή θάλνληαο δηπιό θιηθ ζηα αληίζηνηρα ρξώκαηα. Σν ιεπθό ζεκείν ζε απηήλ ηελ
πιεπξά είλαη ην ρξώκα πνπ ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ώζηε λα γίλεη ην ιεπθό ζεκείν
ζηελ άιιε πιεπξά. Όηαλ νινθιεξσζνύλ νη ξπζκίζεηο, ηα ρξώκαηα ηεο εηθόλαο πνπ
είλαη ηόζν θσηεηλά ή θσηεηλόηεξα από απηό ην ρξώκα, ζα ξπζκηζηνύλ ώζηε λα είλαη
ίδηα κέ ην ρξώκα ηνπ ιεπθνύ ζεκείνπ ηεο εμόδνπ (ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ην ιεπθό
ζεκείν εμόδνπ έρεη παξακείλεη ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή, άζπξν). Αληίζηνηρα, ην κειαλό
ζεκείν έρεη ξπζκηζηεί ζην παξαπάλσ παξάζπξν, ώζηε ηα ζθνηεηλόηεξα ρξώκαηα ηεο
εηθόλαο εμόδνπ λα είλαη απιώο καύξα. Ρπζκίδνληαο ην ιεπθό ζεκείν λα είλαη ιίγν πην
ζθνύξν, θάλνπκε απηό ην ζθνπξν ρξώκα λα είλαη ιεπθό ζηελ έμνδν, θαη ξπζκίδνληαο
ην κειαλό ζεκείν ηεο εηζόδνπ ιίγν πην αλνηρηό, θάλνπκε απηό ην πην αλνηρηό ρξώκα
λα θαίλεηαη καύξν ζηελ έμνδν. Αθόκε ζην παξαπάλσ παξάζπξν δηαιόγνπ, ην γθξίδν
ζεκείν ηεο εμόδνπ έρεη ξπζκηζηεί ώζηε λα είλαη ιίγν πην αλνηρηό. Δλώ απηό δελ ζα
επεξεάζεη ηα άζπξα θαη ηα καύξα ηεο εηθόλαο, ζα πξνθαιέζεη ηα ρξώκαηα όιεο ηεο
εηθόλαο λα γίλνπλ ιίγν πην αλνηθηά.
26

| Copyright © 2007 Rick Brewster, Tom Jackson, and past contributors. Portions Copyright © 2007 Microsoft Corporation. All Rights
Reserved.

Απηέο νη ξπζκίζεηο θαηαιήγνπλ ζηελ παξακόξθσζε ηνπ εύξνπο ρξσκάησλ κηαο
εηθόλαο, ε νπνία θαίλεηαη από ηα ηζηνγξάκκαηα ζε θάζε κεξηά ηνπ παξαζύξνπ
δηαιόγνπ ησλ Δπηπέδσλ. Σν ηζηόγξακκα ζηα αξηζηεξά δείρλεη ηελ θακπύιε
ρξσκάησλ πξηλ ηε ξύζκηζε, δειαδή ην πνζό ηεο εηθόλαο πνπ ηζνύηαη κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξώκα. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ην ηζηόγξακκα δείρλεη όηη έλα
ζεκαληηθό ηκήκα ηεο εηθόλαο είλαη ζρεδόλ καύξν, θαη έλα αθόκα πνιύ θσηεηλό.
Ωζηόζν, ε κηθξή αθκή ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο δείρλεη όηη έλα κηθξό
θνκκάηη ηεο εηθόλαο είλαη ηειείσο άζπξν.
Με ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ησλ επηπέδσλ ην ηζηόγξακκα ηεο εμόδνπ ζα είλαη ην
ίδην κε απηό ηεο εηζόδνπ. Ωζηόζν, θάζε ξύζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εηθόλα,
ζα πξνθαιέζεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο εηζόδνπ, ώζηε λα αλαπαξηζηά ηηο
αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ εηθόλα εμόδνπ. Όζν πην εθηεηακέλν είλαη ην
ηζηόγξακκα εμόδνπ, ηόζν πην κηθξή αληίζεζε ζα έρεη ε εηθόλα. Από ηελ άιιε κεξηά,
έλα πεξηνξηζκέλν ηζηόγξακκα εμόδνπ νδεγεί ζε εηθόλα κε πνιύ κεγάιε αληίζεζε.
Κάζε ξύζκηζε κεηαμή απηώλ ησλ δύν αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ είλαη δπλαηή κε ηα
Δπίπεδα. ην παξαπάλσ ζηηγκηόηππν, έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο εηθόλαο έρεη
'καπξίζεηt', πξνθαιώληαο κηα κεγάιε αθκή ζηε βάζε, ελώ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο
εηθόλαο έρεη 'αζπξίζεη'. πλνιηθά, ην ηζηόγξακκα παξακνξθώζεθε, θη έγηλε πνιύ
ιεπηό, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη από ηελ πςειή αληίζεζε ηεο εηθόλαο.
Μέρξη απηό ην ζεκείν, όιεο νη ξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε όια ηα θαλάιηα,
θόθθηλν, πξάζηλν, κπιε. Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιαίζηα ειέγρνπ Κ, Π, Μ (θαίλνληαη
παξαθάησ), ηα θαλάιηα κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ ρσξηζηά ή θαηά δεύγε. ηελ
παξαθάησ εηθόλα, ν παξάγνληαο γάκκα έρεη ξπζκηζηεί γηα ην πξάζηλν θαη ην κπιε
θαλάιη ηαπηόρξνλα πξνθαιώληαο ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θπαλνύ. Απηό αλαδεηθλύεη
ηα θόθθηλα ηεο εηθόλαο, θάηη πνπ θαίλεηαη παξαθάησ.
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Δθέ
Απηό ην κελνύ πεξηέρεη αξθεηέο εληνιέο, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
εθαξκνγή εηδηθώλ εθέ ζηελ εηθόλα ζαο.

Ππόζθεηα
Σν Paint.NET ππνζηεξίδεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εθέ κε ηνλ ηξόπν ησλ πξόζζεησλ,
ηα νπνία κπνξείηαη λα ιάβεηε από ηνλ Ιζηό θαη λα ηα εγθαηαζηήζεηε. Πεξηζζόηεξεο
νιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηε ζειίδα
http://paintdotnet.forumer.com/viewforum.php?f=16
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Σν εθέ ύλλεθα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δπν ηξόπνπο. Ο πξώηνο είλαη λα
αληηθαηαζηήζεη εληειώο νηηδήπνηε ππάξρεη ζην ελεξγό ζηξώκα, εθόζνλ ε
κίμε είλαη ξπζκηζκέλε ζην Κανονική:
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Μενού Βοήθεια
Απηό ην κελνύ παξέρεη γξήγνξε πξόζβαζε ζε απηήλ ηελ ηεθκεξίσζε, ζηελ
δπλαηόηεηα γηα απνζηνιή εληππώζεσλ ή ζθαικάησλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ
Paint.NET, πξόζβαζε ζε πνηθίινπο πόξνπο ζην Γηαδίθηπν, ηελ δπλαηόηεηα γηα
επηινγή γιώζζαο, θαη ηελ δπλαηόηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ ησλ
Πιεξνθνξηώλ.

Θέμαηα ζηη Βοήθεια
Απηή ε εληνιή θνξηώλεη ην αξρείν βνήζεηαο (ην νπνίν δηαβάδεηε απηήλ ηε
ζηηγκή)

Σοποθεζία ηος Paint.NET ζηον Ιζηό
Απηή ε εληνιή ζα αλνίμεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ Paint.NET ζηνλ Ιζηό,
http://www.getpaint.net.

Γυπεά
Απηή ε εληνιή ζα αλνίμεη ηνλ Πεξηεγεηή Ιζηνύ ζε κηα ζειίδα πνπ ζαο
επηηξέπεη λα θάλεηε κηα δσξεά ζην Paint.NET,
http://www.getpaint.net/donate.html.
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Forum
Απηή ε εληνιή ζα αλνίμεη ηνλ Πεξηεγεηή Ιζηνύ ζηε ζειίδα ηνπ forum ηνπ
Paint.NET, όπνπ ππάξρεη κηα ελεξγή θνηλόηεηα ρξεζηώλ .

Βήμα - Βήμα
Απηή ε εληνιή ζα αλνίμεη ηνλ Πεξηεγεηή Ιζηνύ ζηε ελόηεηα ηνπ forum ηνπ
Paint.NET, πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ έθδνζε νδεγηώλ Βήκα-Βήκα. Απηέο νη
νδεγίεο αλαηξέρνπλ ηα πάληα, από ηα εύθνια ζηα πξνρσξεκέλα ζέκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάπνηνσλ εθέ όπσο ην "θείκελν κε έληαζε (fiery
text)", πιαλήηεο πνπ εθξήγλπληαη (exploding planets), θαη πώο λα ζρεδηάζεηε
ραξαθηήξεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Σα πεξηερόκελα ελεκεξώλνληαη κε ζπλερή
ξπζκό, επνκέλσο κελ μεράζεηε λα ην επηζθεθζείηε ζύληνκα μαλά!

Ππόζθεηα
Απηή ε εληνιή ζα αλνίμεη ηνλ Πεξηεγεηή Ιζηνύ ζηε ελόηεηα ηνπ forum ηνπ
Paint.NET, πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ έθδνζε πξνζζέησλ. Κάπνηα
παξαδείγκαηα πξνζζέησλ είλαη ε ππνζηήξημε γηα κνξθέο αξρείσλ DDS θαη
PCX, έλα εθέ "θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ", απόδνζεο ζθηάο, θαη κηα πνιύ ρξήζηκε
θαη κνλαδηθή δπλαηόηεηα γηα "επηιεθηηθή απόρξσζε θαη θνξεζκό" .
Παξαθαινύκε, ζεκεηώζηε όηη απηά ηα πξόζζεηα παξέρνληαη από ηα κέιε ηνπ
forum, θαη ε νκάδα ηνπ Paint.NET δελ κπνξεί λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα
απηά.

Αποζηολή Δνηςπώζευν ή Αναθοπά θαλμάηυν
Απηή ε εληνιή ζα εθθηλήζεη ηελ πξνεπηιεγκέλε εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, κε έλα πξόηππν πνπ ζαο επηηξέπεη είηε λα ζηείιεηε κηα
αλαθνξά ζθάικαηνο ή λα αλαθέξεηε γελθά ηηο εληππώζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην
Paint.NET.
Δάλ απνζηέιιεηε κηα αλαθνξά ζθάικαηνο, παξαθαινύκε ζπκπεξηιάβεηε ηηο
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
o
o

o

Μία Βήκα - Βήκα πεξηγξαθή ηνπ πώο λα αλαπαξάγνπκε ην ζθάικα ή
ηελ απνηπρία ηεο εθαξκνγήο
Δάλ αλαθέξεηε κηα απξόβιεπηε έμνδν από ηελ εθαξκνγή,
παξαθαινύκε ζπκπεξηιάβεηε ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ
"pdncrash.log", ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο (εάλ δελ
ην βξίζθεηε, δελ πεηξάδεη).
Μηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Απηή πεξηιακβάλεη ηνλ
ηύπν ηεο ΚΜΔ θαη ηελ ζπρλόηεηά ηεο, ην πνζό ηεο εγθαηεζηεκέλεο
θύξηαο κλήκεο (όρη ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ), θαη ηελ έθδνζε ησλ
Windows.

Γλώζζα
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Απηό ην ππνκελνύ ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε ζε πνηα γιώζζα ζα
εκθαλίδνληαη ηα θείκελα ηνπ Paint.NET.

Έλεγσορ για Αναβαθμίζειρ
Δμ νξηζκνύ, ην Paint.NET ζα ειέγρεη απηόκαηα γηα ελεκεξώζεηο θάζε πέληε
(5) εκέξεο. Διέγρεη γηα ελεκεξώζεηο κόλνλ όηαλ ηξέρεη (δελ εγθαζίζηαηαη
θαλέλα πξόγξακκα παξαζθελίνπ γηα απηήλ ηελ ιεηηνπξγία), θαη θακκία
πξνζσπηθή πιεξνθνξία δελ απνζηέιιεηαη από ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (δνπιεύεη ιακβάλνληαο έλα αξρείν θεηκέλνπ
από ηελ ηνπνζεζία ηνπ Paint.NET ζηνλ Ιζηό θαη ειέγρνληαο ηα πεξηερόκελά
ηνπ).

Πληποθοπίερ
Απηή ε εληνιή εκθαλίδεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ην Paint.NET ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκαηηθώλ δηαθαησκάησλ θαη ηεο
ιίζηαο ζπληειεζηώλ
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