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Martin Evening
Adobe Photoshop CS5 for Photographers

Μια περίληψη των κεφαλαίων 
του βιβλίου

Κεφάλαιο 1: Βασική θεωρία του Photoshop
Το κεφάλαιο που διαβάζεται παρουσιάζει το περιβάλλον χειρισμού του Photoshop και 
μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, όπως τα εργαλεία, οι παλέτες, 
τα επίπεδα, το Camera Raw, αλλά και την περιήγηση εικόνων στο Bridge. Το κεφάλαιο 
αποτελεί μια γενική εισαγωγή για τη λειτουργία του Photoshop.

Κεφάλαιο 2: Ρύθμιση παραμέτρων του Photoshop
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει έναν οδηγό για όλες τις παλέτες αναφοράς του Photoshop, για 
το πώς θα βελτιστοποιήσετε το σύστημα υπολογιστή σας, πόση RAM απαιτείται και ποια 
αξεσουάρ είναι πιθανώς να βρείτε χρήσιμα.

Κεφάλαιο 3: Επεξεργασία εικόνων στο Camera Raw
Εάν πραγματοποιείτε ψηφιακές λήψεις, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιείτε λήψεις σε 
κατάσταση raw. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει στοιχεία για τον τρόπο προετοιμασίας ψηφι-
ακών raw (ακατέργαστων) εικόνων πριν τις ανοίξετε στο Photoshop και περιλαμβάνει 
πληροφορίες για όλα τα νέα χαρακτηριστικά του Camera Raw 6.0.

Κεφάλαιο 4: Όξυνση και μείωση θορύβου
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τον τρόπο χρήσης των κυλιόμενων επιλογέων όξυνσης 
και μείωσης θορύβου στο Camera Raw για την εφαρμογή όξυνσης στις φωτογραφίες 
σας, πριν τις επεξεργαστείτε στο Photoshop. Θα δούμε επίσης μερικά εργαλεία και τεχνι-
κές για την όξυνση και τη μείωση θορύβου που διαθέτει το Photoshop.

Κεφάλαιο 5: Απαιραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία εικόνων
Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα γενικά στοιχεία ελέγχου της επεξεργασίας εικόνων 
στο Photoshop όπως είναι ο τρόπος καθορισμού των επιπέδων για τη βελτίωση της αντί-
θεσης των χρωμάτων και ο τρόπος προσαρμογής των χρωμάτων. Οι βασικές δεξιότητες 
που θα μάθετε σ’ αυτό το κεφάλαιο είναι απαραίτητες, είτε επιλέξετε να επεξεργαστείτε 
τις φωτογραφίες σας πρώτα στο Camera Raw ή όχι.

Κεφάλαιο 6: Μαύρο και άσπρο
Αυτό το κεφάλαιο σας δείχνει πώς να δημιουργείτε άριστες μετατροπές έγχρωμων 
σε ασπρόμαυρες εικόνες και πώς να αναπαράγετε παραδοσιακές τεχνικές σκοτεινού 
θαλάμου.

Κεφάλαιο 7: Επέκταση της δυναμικής περιοχής
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για επεξεργασία εικόνων εξαιρετικά δυναμικής 
περιοχής και άλλες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της δυ-
ναμικής περιοχής εικόνων που έχουν αποτυπωθεί ψηφιακά. Αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τώρα που τα εργαλεία Merge to HDR του Photoshop CS5 έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά.
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Κεφάλαιο 8: Ρετουσάρισμα εικόνων
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει διάφορες τεχνικές και στρατηγικές ρετουσαρίσματος για 
την αφαίρεση ατελειών και άλλων αντικειμένων από μια φωτογραφία.

Κεφάλαιο 9: Επίπεδα, επιλογές και μάσκες
Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στη χρήση των καναλιών, των επιπέδων, των μασκών επιπέ-
δων και των διαδρομών και πώς όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση 
μάσκας σε διαφορετικά στοιχεία μιας εικόνας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης μια ενότητα 
για την εργασία με τη νέα, βελτιωμένη εντολή Refine Edge, όπως και μια ματιά στο νέο 
χαρακτηριστικό Puppet Warp του Photoshop CS5.

Κεφάλαιο 10: Απαραίτητα φίλτρα για επεξεργασία φωτογραφίας
Αυτό το κεφάλαιο εξερευνά τα φίλτρα του Photoshop που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για 
φωτογραφικό ρετουσάρισμα, όπως τα Liquify και Lens Correction.

Κεφάλαιο 11: Διαχείριση εικόνων
Στις μέρες μας, οι φωτογράφοι μπορεί να καταλήξουν με πολλές εικόνες από μία λήψη 
που πρέπει να επεξεργαστούν. Η καλή διαχείριση εικόνων έχει να κάνει με την καλή 
καταγραφή και παρακολούθηση των εικόνων σας, ώστε να μπορείτε να τις βρείτε όποτε 
τις χρειάζεστε. Υπάρχει επίσης μια ενότητα σ’ αυτό το κεφάλαιο για την εργασία με τη νέα 
παλέτα επέκτασης Mini Bridge.

Κεφάλαιο 12: Διαχείριση χρώματος
Όλοι πρέπει να ανησυχούμε για τη διαχείριση χρώματος. Θα πρέπει να είναι ένα από 
θέμα βαθμονόμησης της οθόνης και επιλογής των σωστών ρυθμίσεων χρωμάτων στο 
Photoshop, αλλά για κάποιο λόγο, η ζωή δεν είναι πάντα τόσο εύκολη. Αυτό το κεφάλαιο 
παρέχει έναν οδηγό μεσαίου επιπέδου για το πώς θα διαχειρίζεστε τα χρώματά σας με 
επιτυχία.

Κεφάλαιο 13: Έντυπη έξοδος
Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και σας δείχνει πώς οι εκτυπώ-
σεις σας θα αντιστοιχούν μ’ αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Μιλάμε επίσης για τη σημασία 
της προσαρμοσμένης όξυνσης εξόδου, παρουσιάζοντας μια τεχνική όξυνσης εντύπων.

Κεφάλαιο 14: Έξοδος για το web
Μπορεί εναλλακτικά να ενδιαφέρεστε για την εξαγωγή των εικόνων σας σε μια ηλεκτρο-
νική δημοσίευση. Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει την προετοιμασία εικόνων για το Web και 
για παρουσιάσεις πολυμέσων.

Κεφάλαιο 15: Αυτοματισμός του Photoshop
Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρείτε να εργαστείτε πιο αποδοτικά στο Photoshop και πώς θα αποφύγετε τις επαναλαμ-
βανόμενες εργασίες μέσω της χρήσης ενεργειών και άλλων τεχνικών αυτοματισμού.
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Ευθυγράμμιση/κατανομή επιπέδων
Όταν αρκετά επίπεδα συνδέονται 
μεταξύ τους, μπορείτε να κάνετε κλικ 
στα κουμπιά Align και Distribute στη 
γραμμή Options ως εναλλακτική λύση 
αντί της πλοήγησης μέσω των μενού 
Layer ï Align Linked και Distribute 
Linked. (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις εντολές Align και Distribute.) 

Συντομεύσεις επιλογής επιπέδων
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμο-
ποιήσετε τη συντόμευση COa 
LOa για να επιλέξετε όλα τα 
επίπεδα. Σημειώστε ότι η μέθοδος 
επιλογής επιπέδων με το εργαλείο 
Move δε θα επιλέγει επίπεδα που 
είναι κλειδωμένα. Για παράδειγμα, 
εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
Auto-Select layer για να επιλέξετε 
ένα επίπεδο σύροντας το ποντίκι σας 
στην εικόνα, το επίπεδο φόντου δε θα 
συμπεριληφθεί στην επιλογή.

λους ή έγγραφα στο Finder/Explorer (δείτε την Εικόνα 1.70). 
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι, αν έχετε επιλέξει το εργαλείο 
Move και η επιλογή Auto-Select Layer δεν είναι επιλεγμένη, το 
πάτημα του C L προσωρινά αντιστρέφει την κατάσταση του 
εργαλείου Move σε κατάσταση Auto-Select Layer.
 Όταν έχετε πολλά επίπεδα που επικαλύπτονται, θυμηθείτε ότι το 
εργαλείο Move διαθέτει μια λειτουργία συνάφειας, η οποία μπορεί 
να σας βοηθήσει να στοχεύσετε σε συγκεκριμένα επίπεδα (πατήστε 
το L και κάντε δεξί κλικ για να προσπελάσετε το μενού συναφών 
επιπέδων). Οποιοδήποτε επίπεδο με αδιαφάνεια μεγαλύτερη από 
50% θα εμφανίζεται στο σχετικό μενού. Μπορείτε στη συνέχεια να 
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κάτω από το δρομέα.

‘Auto-Select’.
Πελάτης: ET Nail Art 
Μοντέλο: Susannah @ Storm 
Μακιγιάζ: Camilla Pascucci

Εικόνα 1.70 Όταν επιλέγετε το εργαλείο Move και έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο Auto-
Select, μπορείτε να σύρετε το ποντίκι σας με το εργαλείο Move από έξω από την περιοχή 
του καμβά προς τα μέσα, ώστε να επιλέξετε συγκεκριμένα πολλαπλά επίπεδα. Εάν η 
επιλογή Auto-Select Layer δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε αντίθετα να κρατήσετε 
πατημένο το C L για να αλλάξετε την κατάσταση του εργαλείου Move σε 
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Εργαλεία πλοήγησης και πληροφοριών
Για να κάνετε ζουμ σε μια εικόνα, μπορείτε να κάνετε κλικ με το ερ-
γαλείο Zoom για μεγέθυνση ή να σύρετε το εργαλείο Zoom σχηματίζο-
ντας ένα περίγραμμα γύρω από την περιοχή που θέλετε να εξετάσετε 
από πιο κοντά. Αυτή η λειτουργία συνδυάζει ένα ζουμ και μια κύλιση 
(ένα εικονίδιο του συν εμφανίζεται μέσα στο εικονίδιο μεγεθυντικού 
φακού). Για να μειώσετε τη μεγέθυνση, κρατήστε απλώς πατημένο 
το πλήκτρο O A και κάντε κλικ (το σύμβολο συν αντικαθίσταται 
από ένα σύμβολο πλην). Μπορείτε επίσης να κάνετε ζουμ κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο διαστήματος και το πλήκτρο C (Mac) ή το πλή-
κτρο L (PC). Μπορείτε κατόπιν να κάνετε κλικ για μεγέθυνση και 
επίσης να μειώσετε τη μεγέθυνση αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 
διαστήματος και το πλήκτρο O (Mac) ή το πλήκτρο A (PC). Αυτή 
η συντόμευση ενεργοποιεί τη λειτουργία σμίκρυνσης του εργαλείου 
Zoom και μπορείτε κατόπιν να κάνετε κλικ για σμίκρυνση.
 Όταν βλέπετε μια εικόνα με μεγάλο επίπεδο μεγέθυνσης, μπορείτε 
να επιλέξετε το εικονίδιο χεριού (εργαλείο Hand) από την παλέτα 
Tools (h) και να σύρετε, ώστε να κυλήσετε την εικόνα στην οθόνη, 
ενώ επίσης έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε το πλήκτρο διαστήμα-
τος ανά πάσα στιγμή για να προσπελάσετε προσωρινά το εργαλείο 
Hand (εκτός από την περίπτωση που είναι επιλεγμένο το εργαλείο 
Type). Τα εργαλεία Hand και Zoom διαθέτουν επίσης μια λειτουργία 
πλοήγησης. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ερ-
γαλείου Hand στην παλέτα Tools για να προσαρμόσετε μια εικόνα 
στο μέγεθος της οθόνης και να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του 
εργαλείου Zoom για να μεγεθύνετε την εικόνα στο 100%. Υπάρχουν 
επίσης και άλλες επιλογές ελέγχου της εστίασης στη γραμμή Options 
του εργαλείου Zoom (Εικόνα 1.73).
 Το εργαλείο Eyedropper μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
μετρήσει τιμές pixel απευθείας από ένα έγγραφο του Photoshop. 
Αυτές οι τιμές εμφανίζονται στην παλέτα Info που μπορείτε να δείτε 
στην Εικόνα 1.71. Το Photoshop CS5 διαθέτει επίσης μια νέα οθό-
νη HUD (Heads Up Display), την οποία περιγράφω στην Εικόνα 
1.72. Το εργαλείο Color sampler μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
τοποθετήσει έως τέσσερα δείγματα χρωμάτων σε μια εικόνα, ώστε 
να παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις των τιμών των pixel, κάτι που είναι 
χρήσιμο για τις περιπτώσεις που πρέπει να παρακολουθήσετε στενά 
τις τιμές των pixel ενώ κάνετε αλλαγές στην εικόνα.
 Το εργαλείο Ruler μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση 
αποστάσεων και γωνιών σε μια εικόνα και, ξανά, αυτά τα δεδομένα 
προβάλλονται στην παλέτα Info. Σημειώστε ότι το εργαλείο μέτρησης 
(Count) είναι διαθέσιμο μόνο στην ανεπτυγμένη έκδοση και είναι ίσως 
πιο χρήσιμο σε όσους εργάζονται σε τομείς όπως η ιατρική έρευνα, όπου, 
για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Count για 
να μετρήσετε τον αριθμό των κύτταρων σε μια εικόνα από μικροσκόπιο.

 
Εργαλείο Hand (H)

Εργαλείο Rotate View (R)

Εργαλείο Zoom (Z)

Εργαλείο Eyedropper (I)

Εργαλείο Color sampler (I)

Εργαλείο Ruler (I)

Εργαλείο Count (I)

Εργαλείο Notes (I)

Εικόνα 1.71 Η παλέτα Info δείχνει 
μια ένδειξη χρώματος σταγονόμετρου, 
μια ένδειξη μέτρησης και δύο ενδεί-
ξεις δειγμάτων χρωμάτων πιο κάτω.

Εικόνα 1.72 Εδώ βλέπετε τον 
τροχό του σταγονόμετρου Open 
GL. Ο εξωτερικός γκρι κύκλος 
περιλαμβάνεται, ώστε να μπορείτε 
να κρίνετε πιο αποτελεσματικά τα 
χρώματα του εσωτερικού κύκλου. 
Το πάνω μισό δείχνει το τρέχον επι-
λεγμένο χρώμα και το κάτω μισό το 
χρώμα που ήταν επιλεγμένο προ-
ηγουμένως. Ο δακτύλιος δείγματος 
μπορεί να απενεργοποιηθεί από τις 
επιλογές του σταγονόμετρου.
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Περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου 
για ζουμ

Παραδοσιακά, η συντόμευση CO0 
LA0 χρησιμοποιείτε για ζουμ σε προ-
βολή 100% των pixel και η συντόμευση C0 
L0 για την προσαρμογή της εικόνας στο 
μέγεθος της οθόνης. Το Photoshop χρησιμοποιεί 
επίσης τη συντόμευση C1 L1 για ζουμ 
στο 100%. Αυτή η συντόμευση υλοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στο CS4, ώστε να ενοποιήσει τα στοι-
χεία ελέγχου ζουμ στα παράθυρα των εγγράφων 
σε όλες τις εφαρμογές του Creative Suite. Κατά 
συνέπεια, οι συντομεύσεις επιλογών καναλιών 
μετατοπίστηκαν κατά δύο αριθμούς. Η συντόμευση 
C2 L2 επιλέγει το κανάλι σύνθετων 
χρωμάτων, η συντόμευση C3 L3 
επιλέγει το κανάλι του κόκκινου, η συντόμευση 
C4 L4 το κανάλι του πράσινου και 
ούτω καθεξής. Το πλήκτρο Tilde έχει επίσης 
αλλάξει χρήση, πριν από το CS4, η συντόμευση 
C ~ L ~ προκαλούσε την επιλογή των 
καναλιών σύνθετων χρωμάτων (μετά την επιλογή 
του καναλιού του κόκκινου, του πράσινου ή του 
μπλε). Τώρα προκαλεί τη μεταπήδηση μεταξύ 
των ανοιχτών παραθύρων εγγράφων. Ακόμα μια 
πρακτική συντόμευση για ζουμ είναι η συντόμευση 
C+ L+ για μεγέθυνση και η συντόμευση C- 
L- για σμίκρυνση (σημειώστε ότι το πλήκτρο 
+ είναι στην πραγματικότητα το πλήκτρο =). 
Εάν το ποντίκι σας διαθέτει τροχό και στις προτι-
μήσεις έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ‘Zoom with 
Scroll Wheel’, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε 
με το πλήκτρο O A πατημένο για μεγέθυνση 
και σμίκρυνση. Εάν έχει ενεργοποιηθεί το OpenGL, 
έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε συνεχές 
ζουμ κρατώντας απλώς πατημένο το εργαλείο 
Zoom (και να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση O 
A για σμίκρυνση). Εάν έχετε στην κατοχή σας 
ένα πρόσφατο φορητό υπολογιστή Macintosh Pro, 
το CS5 υποστηρίζει λειτουργίες ζουμ με τη χρήση 
δύο δαχτύλων, όπως η κίνηση ενός δαχτύλου προς 
ένα άλλο για μεγέθυνση και η απομάκρυνση δύο 
δαχτύλων για σμίκρυνση.

Υποστήριξη πολλαπλής επαφής 
για τα Windows 7 
Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα 
Windows 7 και διαθέτετε υλικό που υποστηρί-
ζει πολλαπλές επαφές, το CS5 υποστηρίζει τις 
λειτουργίες εστίασης, πανοραμικής κίνησης και 
περιστροφής καμβά με δύο ή περισσότερα δάχτυλα.

Ελαφρύ χτύπημα
Με το OpenGL ενεργοποιημένο στις προτιμήσεις απόδο-
σης του Photoshop (Performance preferences), μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε το στοιχείο ‘Enable Ελαφρύ χτύπημα’ 
στις γενικές προτιμήσεις (ανατρέξτε στη σελίδα 101). Όταν 
επιλεχθεί, το Photoshop θα ανταποκρίνεται σε ένα ελαφρύ 
χτύπημα του ποντικιού συνεχίζοντας να κυλά την εικόνα προς 
την κατεύθυνση της πρώτης κύλισης, λαμβάνοντας υπόψη 
την επιτάχυνση του ελαφριού χτυπήματος. Όταν εντοπίσετε 
την περιοχή που σας ενδιαφέρει, κάντε απλώς κλικ πάλι 
με το ποντίκι, ώστε να σταματήσετε την περαιτέρω κύλιση.

Πανοραμική όψη
Ακόμα μια επιλογή του OpenGL είναι η λειτουργία πανο-
ραμικής όψης (Bird’s-eye view). Εάν βλέπετε μια εικόνα 
από κοντά και κρατήσετε το πλήκτρο h ενώ κάνετε κλικ 
με το ποντίκι και κρατάτε το πλήκτρο του, η προβολή της 

Εικόνα 1.73 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της γραμμής 
Options του εργαλείου Zoom για να προσαρμόσετε την προβολή του ζουμ. 
Εάν η τεχνολογία OpenGL είναι ενεργή, το στοιχείο ‘Scrubby Zoom’ θα είναι 
επιλεγμένο. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η συμπεριφορά του ζουμ 
με μετακίνηση του ποντικιού – η μετακίνηση προς τα δεξιά μεγεθύνει και 
η μετακίνηση προς τα αριστερά σμικρύνει. Προσωπικά, προτιμώ να μην 
ενεργοποιώ αυτή την επιλογή.

Εικόνα 1.74 Εάν ένα παράθυρο εγγράφου βρίσκεται σε κατάσταση OpenGL 
και σε κοντινή προβολή, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο h και 
να κάνετε κλικ στο ποντίκι, ώστε να προσπελάσετε μια πανοραμική όψη όλης 
της εικόνας. Έχετε στη συνέχεια τη δυνατότητα να μετακινήσετε το παραλλη-
λόγραμμο περίγραμμα που βλέπετε εδώ για κύλιση στην εικόνα ή να αφήσετε 
το πλήκτρο, ώστε να επιστρέψετε σε μια κοντινή προβολή της εικόνας, έχοντας 
ως κέντρο το κέντρο αυτής της νέας προβολής.
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Συντόμευση προβολής 
περιστροφής
Το εργαλείο προβολής περιστροφής 
(Rotate View) χρησιμοποιεί τη 
συντόμευση r, η οποία προηγου-
μένως (πριν από το CS4) ήταν εκ-
χωρημένη στο σύνολο εργαλείων 
Blur/Sharpen/Sponge. Υποθέτω 
ότι αυτό είχε γενικά γίνει αποδεκτό 
ως θετική κίνηση, αλλά μπορείτε, 
αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε το 
μενού Keyboard Shortcuts που 
περιγράψαμε στη σελίδα 23 για 
να αλλάξετε τις εκχωρήσεις των 
συντομεύσεων πληκτρολογίου 
όπως προτιμάτε. 

εικόνας προσαρμόζεται στην οθόνη και ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα 
περίγραμμα  της περιοχής της κοντινής προβολής (μοιάζει περίπου 
με τον τρόπο που λειτουργεί η προβολή της παλέτας Navigator). Με το 
πλήκτρο h και το πλήκτρο του ποντικιού να εξακολουθούν να είναι 
πατημένα, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε ώστε να αλλάξετε 
τη θέση του περιγράμματος κοντινής προβολής ή να αφήσετε το 
ποντίκι και η κοντινή προβολή να αλλάξει, ώστε το νέο κέντρο της 
να είναι η περιοχή της εικόνας που επιλέξατε (δείτε την Εικόνα 1.74).

Εργαλείο Rotate view
Εάν το OpenGL είναι ενεργοποιημένο στις προτιμήσεις απόδοσης, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Rotate view για να περι-
στρέψετε τον καμβά του Photoshop (όπως δείχνει η Εικόνα 1.75). Η 
δυνατότητα γρήγορης περιστροφής της προβολής της εικόνας είναι 
δυνατό μερικές φορές να διευκολύνει ορισμένους τύπους ρετουσα-
ρίσματος και δεν είναι απλώς μια τιμωρία σχεδίασης σε μια άβολη 
γωνία. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Rotate view, επιλέξτε 
το πρώτα από την παλέτα Tools (ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο r) 
και κάντε κλικ σε αυτό και σύρετέ το μέσα στο παράθυρο, ώστε 
να περιστρέψετε την εικόνα γύρω από τον κεντρικό άξονα. Ενώ το 
κάνετε, θα εμφανιστεί μια πυξίδα, η οποία υποδεικνύει τη θέση της 
εικόνας σε σχέση με την προεπιλεγμένη γωνία προβολής (με κόκ-
κινο χρώμα). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις μεγάλης 

Εικόνα 1.75 Εδώ βλέπετε το εργαλείο Rotate view σε δράση.Φωτογραφία: Eric Richmond.
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μεγέθυνσης μιας εικόνας. Για να επαναφέρετε τη γωνία προβολής 
στην κανονική, πατήστε απλώς το πλήκτρο ä ή κάντε κλικ στο κουμπί 
Reset View στη γραμμή Options.

Εργαλείο Notes
Το εργαλείο Notes είναι πρακτικό για την προσθήκη σημειώσεων σε 
ανοιχτές εικόνες. Τα ανοιχτά παράθυρα σημειώσεων αφαιρέθηκαν 
από το CS4 και το Photoshop πλέον χρησιμοποιεί την παλέτα Notes 
(Εικόνα 1.76) για να αποθηκεύει καταγεγραμμένα μηνύματα σε μορφή 
σημειώσεων. Αυτή η μέθοδος καθιστά εύκολο τον έλεγχο της εμφάνισης 
και της διαχείρισης των σημειώσεων. Χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο 
αρκετά στη δουλειά μου, επειδή, όταν ένας πελάτης με καλεί για να 
συζητήσουμε για μια δουλειά ρετουσαρίσματος, μπορώ να ανοίξω την 
εικόνα, να κάνω κλικ στην περιοχή που πρέπει να επεξεργαστώ και να 
χρησιμοποιήσω την παλέτα Notes για να πληκτρολογήσω τις οδηγίες 
για το περαιτέρω ρετουσάρισμα που χρειάζεται να γίνει στην εικόνα 
(συχνά με το τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ το άλλο αναλαμβάνει την 
πληκτρολόγηση). Εάν ο πελάτης με τον οποίο συνεργάζεστε έχει το 
Photoshop, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα σημειώσεων για 
να κάνει σημειώσεις στις εικόνες απευθείας, οι οποίες είναι δυνατό να 
εξεταστούν μέσα στο Photoshop όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 1.77.

Πελάτης: Gallagher Horner.  
Μοντέλο: Veronica του πρακτορείου M&P

Εικόνα 1.76 Η παλέτα Notes.

Εικόνα 1.77 Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα του εργαλείου Notes 
που χρησιμοποιείται για την προσθήκη σημείωσης σε μια εικόνα.
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Κατάσταση προβολής πλήρους 
οθόνης
Η κατάσταση πλήρους οθόνης (Full 
screen mode) με γραμμή μενού και 
με τις λειτουργίες Full Screen είναι 
συνήθως οι καλύτερες καταστά-
σεις προβολής για συγκεντρωτικό 
έργο ρετουσαρίσματος. Αυτές 
οι καταστάσεις επιτρέπουν την 
πλήρη κίνηση της εικόνας, χωρίς 
περιορισμούς από τα όρια των 
πλαισίων των εγγράφων. Με άλλα 
λόγια, μπορείτε να κυλήσετε την 
εικόνα για να τοποθετήσετε μια 
γωνία στο κέντρο της οθόνης και 
να επεξεργαστείτε πράγματα όπως 
σημεία διαδρομών έξω από τα όρια 
του εγγράφου. Σημειώστε επίσης 
ότι το πλήκτρο f είναι δυνατό 
να χρησιμοποιηθεί για κυκλική 
εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων 
οθόνης και το πλήκτρο Sf 
για κυκλική εναλλαγή με αντίστρο-
φη σειρά.

Καταστάσεις προβολής οθόνης
Στην Εικόνα 1.78 έχω σημειώσει τις επιλογές κατάστασης προβολής 
οθόνης κάτω από τη γραμμή Application, οι οποίες σας επιτρέπουν 
να μεταπηδάτε μεταξύ των τριών βασικών καταστάσεων προβολής 
οθόνης. Η τυπική προβολή οθόνης εμφανίζει το παράθυρο εφαρ-
μογής με τον τρόπο που είδατε σε όλα τα προηγούμενα στιγμιότυπα 
οθόνης και σας επιτρέπει να βλέπετε τα παράθυρα εγγράφων ως 
αιωρούμενα παράθυρα ή σε μορφή καρτελών στην περιοχή σταθε-
ροποίησης. Στην Κατάσταση πλήρους οθόνης με γραμμή μενού, το 
πρώτο έγγραφο καλύπτει την οθόνη, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα 
να βλέπετε τα μενού και τις παλέτες. Τέλος, η κατάσταση προβολής 
πλήρους οθόνης εμφανίζει μια πλήρη οθόνη, χωρίς όμως να πα-
ρουσιάζονται μενού και παλέτες.

Κατάσταση πλήρους οθόνης  
με γραμμή μενού

Τυπική κατάσταση οθόνης

Εικόνα 1.78 Εδώ βλέπετε 
παραδείγματα δύο από τις τρεις 
καταστάσεις προβολής οθόνης 
για το περιβάλλον χειρισμού του 
Photoshop. Μπορείτε να δείτε την 
τυπική προβολή οθόνης (πάνω) και 
την πλήρη οθόνη με γραμμή μενού 
(κάτω). Η απόλυτη κατάσταση πλή-
ρους οθόνης, την οποία δε βλέπετε 
εδώ, εμφανίζει την εικόνα πάνω σε 
μαύρο καμβά, με τα μενού και τις 
παλέτες να παραμένουν κρυμμένα.
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Φόρτωση έτοιμων ρυθμίσεων
Εάν κάνετε διπλό κλικ σε οποιαδή-
ποτε ρύθμιση του Photoshop που 
βρίσκεται έξω από το φάκελο του 
Photoshop, αυτόματα φορτώνεται 
το πρόγραμμα Photoshop και 
η έτοιμη ρύθμιση προστίθεται 
στη σχετική ενότητα του Preset 
Manager.

Αποθήκευση έτοιμων ρυθμίσεων 
ως σύνολα
Ενώ δημιουργείτε και προσθέτετε 
τις δικές σας προσαρμοσμένες 
έτοιμες ρυθμίσεις, μπορείτε να τις 
διαχειριστείτε μέσα από το Preset 
Manager. Για παράδειγμα, αυτό 
σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα 
να επιλέξετε μια ομάδα από έτοιμες 
ρυθμίσεις (preset) και να κάνετε 
κλικ στο κουμπί Save Set… ώστε 
να τις αποθηκεύσετε ως μια νέα 
ομάδα έτοιμων ρυθμίσεων. Αυτό 
που πρέπει να γνωρίζετε εδώ είναι 
ότι οι έτοιμες ρυθμίσεις εργαλείων 
μπορούν εύκολα να διαγραφούν 
όταν ενημερώνετε ή εγκαθιστάτε 
ξανά το Photoshop. Επομένως, 
αποθηκεύοντας προσαρμοσμένα 
σύνολα ρυθμίσεων πινέλων ή 
εργαλείων, είναι πιο εύκολο να τις 
φορτώσετε ξανά στη συνέχεια όταν 
τις χρειάζεστε.

Preset Manager
Το Preset Manage είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να διαχει-
ρίζεστε όλες τις έτοιμες ρυθμίσεις σας μέσα από ένα παράθυρο 
διαλόγου. Το Preset Manager μπορεί να παρακολουθεί τα εξής: 
Brushes (πινέλα), Swatches (δείγματα), Gradients (ντεγκραντέ), 
Styles (στιλ), Patterns (μοτίβα), Layer effect contours (περιγράμματα 
εφέ επιπέδων) και Custom shapes (προσαρμοσμένα σχήματα). Για 
παράδειγμα, η Εικόνα 1.79 δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε το Preset Manager για να επεξεργαστείτε ένα τρέχον σύνολο 
έτοιμων ρυθμίσεων εργαλείων. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε 
ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε σύνολο έτοιμων ρυθμίσεων μέσω 
των επιλογών ‘Preset Manager’ και το Preset Manager μπορεί επί-
σης να προσαρμοστεί, ώστε να εμφανίζει τις πληροφορίες έτοιμων 
ρυθμίσεων με διαφορετικούς τρόπους, όπως στο παράδειγμα της 
Εικόνας 1.80, όπου χρησιμοποίησα μια μεγάλη λίστα (Large List) 
για να εμφανίσω μεγάλες μικρογραφίες όλων των έτοιμων ρυθμίσεων 
ντεγκραντέ που είχαν φορτωθεί εκείνη τη στιγμή.

Εικόνα 1.79 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Preset Manager του Photoshop για να 
φορτώσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ή να τις αντικαταστήσετε με μία από τις παρεχό-
μενες από το πρόγραμμα προεπιλογές. Οι έτοιμες ρυθμίσεις αφορούν στα εξής: Brushes, 
Swatches, Gradients, Styles, Patterns, Contours, Custom Shapes και Tools.

Εικόνα 1.80 Εκτός από το ότι μπορείτε να φορ-
τώσετε και να αντικαταστήσετε έτοιμες ρυθμί-
σεις, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο 
με τον οποίο θα εμφανίζονται. Στην περίπτωση 
των Gradient είναι χρήσιμο να μπορείτε να δείτε 
μια προεπισκόπηση σε μικρογραφία δίπλα από 
το όνομα του ντεγκραντέ.
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Ιστορικό 
Η δυνατότητα History παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Photoshop 
5.0 και τότε θεωρούνταν ένα πραγματικά πρωτοποριακό χαρακτηρι-
στικό. Αυτό συνέβη επειδή για πρώτη φορά το Photoshop μπορούσε 
να προσφέρει πολλαπλές αναιρέσεις κατά τη διάρκεια μιας μόνο 
συνόδου επεξεργασίας. Το History παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο 
στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Photoshop, γι’ αυτό και 
πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο σημείο για να περιγράψω το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και να εξηγήσω πώς το ιστορικό μπορεί 
να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Photoshop πιο αποτελεσματικά.
 Ενώ εργάζεστε σε μια εικόνα, το Photoshop είναι σε θέση να 
καταγράψει ένα ιστορικό των διαφόρων καταστάσεων της εικόνας 
σε μορφή βημάτων, το οποίο μπορείτε να δείτε στην παλέτα History 
(Εικόνα 1.81). Εάν θέλετε να αναιρέσετε ένα βήμα, έχετε πάντα 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη συμβατική εντολή Edit ï 

Undo (Cz Lz), αλλά αν επισκεφτείτε την παλέτα History, 
μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη κατάσταση, όσα στάδια 
θέλετε πιο πίσω στη διαδικασία επεξεργασίας. Τα βήματα ιστορικού 
είναι δυνατό να αποθηκευτούν ως στιγμιότυπα (Snapshots), κάτι 
που εμποδίζει προσωρινά την προσθήκη τους στο τέλος της λίστας 
και τη διαγραφή τους όταν δημιουργούνται περισσότερα βήματα 
ιστορικού. Κάποιος επομένως μπορεί να θεωρήσει το ιστορικό ως 
μια δυνατότητα πολλαπλής αναίρεσης, με την οποία είστε σε θέση 
να επιστρέψετε σε έως και 1000 καταστάσεις εικόνας. Ωστόσο, 
στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ πιο προηγμένο εργαλείο. Για 
παράδειγμα, υπάρχει μια επιλογή μη γραμμικού ιστορικού (‘non-
linear history’) για εγγραφή πολλαπλών διαδρομών ιστορικού (δείτε 
το παράθυρο διαλόγου History Options στην Εικόνα 1.82) και μια 
στήλη πηγής ιστορικού που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ιστορική 
κατάσταση από την οποία θα μπορείτε να πάρετε δείγματα όταν 
εργάζεστε με το πινέλο ιστορικού. Η ζωγραφική με δείγματα από 
το ιστορικό μπορεί να σας γλιτώσει από πολλές επίπονες εργασίες, 
όπως είναι η ανάγκη για δημιουργία περισσότερων επιπέδων, κάτι 
που είναι πραγματικά απαραίτητο προκειμένου να διατηρήσετε 
σταθερές καταστάσεις εικόνας και να μπορείτε να πάρετε δείγματα 
από αυτές. Με το ιστορικό δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό 
και με λογική χρήση της δυνατότητας Snapshots μπορείτε να δια-
τηρήσετε σε μικρό επίπεδο τον αριθμό επιπέδων που χρειάζεστε.

Η παλέτα History
Η παλέτα History εμφανίζει τη σειρά των βημάτων που έχουν 
εφαρμοστεί σε μια σύνοδο του Photoshop και ο βασικός σκοπός 
της είναι να σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να προσπελαύνετε 
τα βήματα ιστορικού που καταγράφονται από το πρόγραμμα. Για να 
αναιρέσετε ένα προηγούμενο βήμα, σύρετε τον κυλιόμενο δρομέα 
προς τα πάνω στη λίστα βημάτων ιστορικού, ενώ επίσης μπορείτε 
να κάνετε κλικ απευθείας σε ένα συγκεκριμένο βήμα του ιστορικού. 
Για παράδειγμα, στην Εικόνα 1.81, εκτέλεσα μια απλή αναίρεση 
ενός βήματος κάνοντας κλικ στο προτελευταίο βήμα ιστορικού.

History brush  (Y)

Art history brush  (Y)

Εικόνα 1.82 Οι επιλογές του ιστορικού 
προσπελαύνονται μέσα από το αιωρού-
μενο μενού της παλέτας History. Αυτές 
σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε πράγματα 
όπως είναι οι παράμετροι ιστορικού 
Snapshot και Non-linear. Συνήθως 
διατηρώ επιλεγμένο το στοιχείο 
‘Allow Non-Linear History’, επειδή 
έτσι είμαι σε θέση να χρησιμοποιώ τις 
δυνατότητες του ιστορικού στο μέγιστο 
(ανατρέξτε στη σελίδα 67).

Εικόνα 1.81 Ένα προηγούμενο βήμα 
ιστορικού μπορεί να επιλεχθεί αν κάνετε 
κλικ στο όνομα του βήματος στην παλέτα 
History. Στην προεπιλεγμένη διαμόρφω-
ση θα παρατηρήσετε ότι, όταν πηγαί-
νετε πίσω στο ιστορικό, τα βήματα που 
παρουσιάζονται μετά το επιλεγμένο είναι 
αχνά. Εάν έχετε κινηθεί προς τα πίσω στο 
ιστορικό και κατόπιν κάνετε και άλλες 
αλλαγές στην εικόνα, τα βήματα ιστορι-
κού μετά το επιλεγμένο θα διαγραφούν. 
Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη 
συμπεριφορά επιλέγοντας Allow Non-
linear History στις επιλογές της παλέτας 
History (δείτε την Εικόνα 1.82).
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Ρυθμίσεις ιστορικού και χρήση μνήμης
Όταν καλύψετε το μέγιστο αριθμό καταγεγραμμένων βημάτων ιστο-
ρικού, το νωρίτερο βήμα ιστορικού στην αρχή της λίστας αφαιρείται. 
Έχοντας αυτό υπόψη, ο αριθμός των καταγεγραμμένων βημάτων 
μπορεί να αλλάξει μέσα από τις προτιμήσεις απόδοσης στο παράθυρο 
Performance preferences (Εικόνα 1.83). Σημειώστε ότι, αν μειώσετε 
την ποσότητα των ιστορικών καταστάσεων (ή βημάτων) που επιτρέ-
πονται, οποιαδήποτε επόμενη ενέργεια θα προκαλεί αμέσως την 
αφαίρεση όλων των προηγούμενων βημάτων πέρα από αυτό το νέο 
όριο. Για να ορίσετε τις επιλογές για την παλέτα History, κάντε κλικ 
και κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο στο αιωρούμενο 
μενού και επιλέξτε History Options... (Εικόνα 1.82). Θα μιλήσουμε 
σύντομα για τις ρυθμίσεις Snapshot, αλλά σε αυτό το στάδιο θα πρέπει 
να εξετάσετε την περίπτωση της ενεργοποίησης του μη γραμμικού 
(‘non-linear’) ιστορικού. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέ-
γετε ένα προηγούμενο βήμα στο ιστορικό, αλλά αντί να αναιρέσετε 
αυτά τα βήματα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατάστασης 
και της διαγραφής τους, το μη γραμμικό ιστορικό σάς επιτρέπει 
να κινηθείτε προς μια νέα κατεύθυνση, χωρίς να απομακρύνετε 
προηγούμενα βήματα ιστορικού. Η επιλογή ‘Make Layer Visibility 
Changes Undoable’ καθιστά την εμφάνιση/εξαφάνιση των επιπέ-
δων ένα καταγεγραμμένο βήμα στο ιστορικό, αν και αυτό μπορεί 
να είναι ενοχλητικό όταν η εμφάνιση/εξαφάνιση ενός επιπέδου σάς 
εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε εντολές αναίρεσης/επανάληψης για 
να αναιρέσετε το τελευταίο βήμα στο Photoshop.

Εικόνα 1.83 Ο αριθμός καταγεγραμμένων καταστάσεων ιστορικού μπορεί να καθοριστεί 
μέσα από την ενότητα History & Cache στο παράθυρο διαλόγου Performance preferences.

Εικόνα 1.84 Αυτή η εικόνα δείχνει 
την υποκείμενο δομή πλακιδίων 
μιας εικόνας στο Photoshop. Μπο-
ρείτε έτσι να καταλάβετε εύκολα 
πώς λειτουργεί το ιστορικό. Το 
ιστορικό αποθηκεύει την ελάχιστη 
ποσότητα δεδομένων που είναι 
απαραίτητα σε κάθε βήμα στη μνή-
μη του Photoshop. Επομένως, αν 
μόνο μία ή δύο περιοχές πλακιδίων 
αλλάζουν από μια ενέργεια του 
Photoshop, καταγράφονται μόνο τα 
δεδομένα που αλλάζουν σε αυτά τα 
πλακίδια.
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 Η συμβατική σοφία υπαγορεύει ότι η δυνατότητα πολλαπλής 
αναίρεσης είναι σίγουρο πως θα δεσμεύει τεράστιες ποσότητες 
χώρου στο δίσκο για την αποθήκευση όλων των προηγούμενων 
βημάτων της εικόνας. Ωστόσο, κατάλληλες δοκιμές του ιστορικού 
δείχνουν ότι αυτό δε συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι αλήθεια 
ότι μια σειρά από γενικά βήματα στο Photoshop ενδεχομένως να 
αυξήσουν σημαντικά τη χρήση προσωρινής μνήμης στο δίσκο, αλλά 
οι τοπικές αλλαγές δεν κάνουν το ίδιο. Αυτό συμβαίνει επειδή το 
ιστορικό χρησιμοποιεί έξυπνα τη δομή πλακιδίων της εικόνας για τον 
περιορισμό περιττής άντλησης μνήμης. Ουσιαστικά το Photoshop 
χωρίζει μια εικόνα σε πλακίδια, το μέγεθος των οποίων μπορεί να 
καθοριστεί στις προτιμήσεις απόδοσης. (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 
για συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση του μεγέθους πλακι-
δίων.) Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο οι εικόνες του Photoshop 
χωρίζονται σε πλακίδια, η δυνατότητα History αρκεί να απομνημο-
νεύει τις αλλαγές που γίνονται σε κάθε πλακίδιο. Εάν μια πινελιά 
εκτείνεται σε δύο πλακίδια, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση μόνο 
για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά (Εικόνα 1.84). 
Εάν γίνει μια γενική αλλαγή, όπως η εφαρμογή ενός φίλτρου, όλη 
η περιοχή της εικόνας ενημερώνεται και η χρήση της προσωρινής 
μνήμης δίσκου αυξάνεται ανάλογα. Ένας προχωρημένος χρήστης 
του Photoshop θα επιλέξει να προσαρμόσει το History, ώστε να 
καταγράφεται ένας λογικός αριθμός ιστορικών βημάτων, ενώ ταυ-
τόχρονα θα έχει επίγνωση της ανάγκης ότι αυτή η ρύθμιση πρέπει 
να αλλάξει αν η χρήση του ιστορικού είναι πιθανό να προκαλέσει 
μεγάλη επιβάρυνση στην προσωρινή μνήμη του δίσκου. Το παρά-
δειγμα στην Εικόνα 1.85 δείχνει ότι διαδοχικά βήματα ιστορικού δεν 
καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα μνήμης. Μετά την προσθήκη του 
πρώτου επιπέδου προσαρμογών, τα επόμενα επίπεδα προσαρμογής 
είχαν μικρή επίδραση στη χρήση της προσωρινής μνήμης (μόνο 
η προεπισκόπηση οθόνης άλλαξε). Η λειτουργία του εργαλείου 
Healing brush επηρέασε μόνο τα πλακίδια της εικόνας και μέχρι 
να φτάσω στο στάδιο της συγχώνευσης των επιπέδων της εικόνας, η 
χρήση της προσωρινής μνήμης είχε ξεκινήσει να μειώνεται αρκετά.
 Εάν η εικόνα στην οποία εργάζεστε είναι εξαιρετικά μεγάλη, τότε 
η δυνατότητα να έχετε περισσότερες από μία αναιρέσεις μπορεί να 
αποτελεί σπατάλη, γι’ αυτό θα πρέπει ίσως να σκεφτείτε να περιο-
ρίσετε τον αριθμό των καταστάσεων ιστορικού που καταγράφονται. 
Από την άλλη πλευρά, εάν πολλαπλές αναιρέσεις βρίσκονται εντός 
των ορίων προσωρινής μνήμης του συστήματός σας, τότε εκμεταλ-
λευτείτε τες στο έπακρο. Εάν η υπερβολική χρήση της προσωρινής 
μνήμης όντως αποδειχθεί πρόβλημα, η εντολή Purge History στο 
μενού Edit ï Purge παρέχει ένα χρήσιμο τρόπο για τη διατήρηση 
του ελέγχου της χρήσης της μνήμης δίσκου. Πάνω απ’ όλα, θα 
πρέπει να θυμάστε ότι το History δεν είναι απλώς ένα εργαλείο 
διόρθωσης λαθών, αλλά έχει μεγάλες δυνατότητες στην ανάμειξη 
σύνθετων εικόνων από προηγούμενες καταστάσεις εικόνων.

Στάδιο ιστορικού Χώρος προσωρ. 
αποθήκευσης. 
στο δίσκο

Άνοιγμα αρχείου

Προσαρμογή επιπέδων

Μετατροπή από 16 bit σε 8 bit

Healing brush

Healing brush
Healing brush

Επιλογή με περίγραμμα

Επιλογή feather

Αντίστροφη επιλογή

Προσθήκη επιπ. προσαρμογών

Συγχώνευση επιπέδων εικόνας

461 MB

721 MB

945 MB

986 MB

998 MB

1010 MB

982 MB

1011 MB

1010 MB

1140 MB

1110 MB

Εικόνα 1.85 Ο συνοδευτικός πίνακας 
δείχνει πώς η χρήση του χώρου 
προσωρινής αποθήκευσης αυξομει-
ώνεται κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 
συνόδου στο Photoshop. Η εικόνα 
που άνοιξα εδώ είχε μέγεθος 95 MB 
και 3 GB μνήμης κατανεμήθηκαν 
στο Photoshop. Η επιβάρυνση για 
το χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
είναι συνήθως αρκετά μεγάλη στην 
αρχή μιας συνόδου του Photoshop, 
αλλά παρατηρήστε ότι υπήρχε μικρή 
αναλογική αύξηση στο μέγεθος του 
δίσκου για το χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης με κάθε νέο βήμα 
ιστορικού.
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