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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  5 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ GIMP  

 
 

Επεξεργασία εικόνας 

Το GIMP είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με πολλές επιλογές και εργαλεία.  

Αυτό που χρειάζεται να ξέρετε για να ξεκινήσετε αυτό το μάθημα, είναι να βρίσκετε και να 

ανοίγετε την εικόνα σας. (Αρχείο  Άνοιγμα από το παράθυρο εικόνας). 

 

Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη 

Έχετε μια πελώρια εικόνα, ενδεχομένως από ψηφιακή κάμερα και θέλετε να αλλάξετε το 
μέγεθος της έτσι ώστε να εμφανίζεται όμορφα σε ιστοσελίδα, σε άμεση επικοινωνία ή σε 
ηλεκτρονικό μήνυμα. 

Παράδειγμα ε ικόνας γ ια κλιμάκωση  

 

Το πρώτο πράγμα που ίσως σημειώσατε μετά το άνοιγμα της εικόνας, είναι ότι 
το GIMP ανοίγει την εικόνα σε λογικό μέγεθος για θέαση. Εάν η εικόνα σας είναι πολύ μεγάλη, 
όπως το δείγμα εικόνας, το GIMP ορίζει την εστίαση έτσι ώστε να εμφανίζεται όμορφα στην 
οθόνη. Το επίπεδο εστίασης προβάλλεται στην περιοχή κατάστασης στον πυθμένα του 
παραθύρου εικόνας. Αυτό δεν αλλάζει την ενεργή εικόνα. 

Το άλλο πράγμα που πρέπει να δείτε στη γραμμή τίτλου είναι η κατάσταση. Εάν η κατάσταση 
δείχνει RGB στη γραμμή τίτλου, είστε καλά.  
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Η χρήση του GIMP για κλιμάκωση ε ικόνας  

 

Χρησιμοποιείστε το Εικόνα  Κλιμάκωση εικόνας για να ανοίξετε το διάλογο «Κλιμάκωση 

εικόνας». Μπορείτε με δεξιό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε το μενού, ή να χρησιμοποιήσετε 

το μενού κατά μήκος της κορυφής του παραθύρου εικόνας. Σημειώστε ότι το στοιχείο 

μενού «Κλιμάκωση εικόνας» περιέχει τρεις τελείες, που είναι μια υπόδειξη ότι ένας διάλογος 

θα ανοίξει. 

Διάλογος γ ια την κλιμάκωση εικόνας σε ε ικονοστοιχεία  

 

Η μονάδα μεγέθους για την εμφάνιση μιας εικόνας σε οθόνη είναι το εικονοστοιχείο (pixels). 

Μπορείτε να δείτε το διάλογο που έχει δύο ενότητες: μία για το Πλάτος και το Ύψος και άλλη 

μία για την Ανάλυση. Η ανάλυση εφαρμόζεται μόνο στην εκτύπωση και δεν έχει αποτέλεσμα 

στο μέγεθος της εικόνας όταν εμφανίζεται σε οθόνη ή κινητή συσκευή. Ο λόγος είναι ότι 

διαφορετικές συσκευές έχουν διαφορετικά μεγέθη εικονοστοιχείων και έτσι, μια εικόνα που 

εμφανίζεται σε μια συσκευή (όπως ένα έξυπνο τηλέφωνο) με συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος, 

μπορεί να εμφανίζεται σε άλλες συσκευές (όπως σε προβολέα LCD) σε ολότελα διαφορετικό 

μέγεθος. Για το σκοπό της εμφάνισης μιας εικόνας σε οθόνη, μπορείτε να αγνοήσετε την 

παράμετρο ανάλυσης. Για τον ίδιο λόγο, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέγεθος μονάδας 

πέρα από το εικονοστοιχείο στα πεδία ύψους/πλάτους. 
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Εάν ξέρετε το επιθυμητό πλάτος, εισάγετε το στο διάλογο στην κορυφή όπου λέει Πλάτος. 

Αυτό προβάλλεται στην παραπάνω εικόνα. Εάν δεν έχετε τέτοιο αριθμό κατά νου, διαλέξτε ένα 

κατάλληλο πλάτος για την επιθυμητή χρήση. Κοινά μεγέθη οθόνης εκτείνονται από 320 

εικονοστοιχεία για τα απλούστερα τηλέφωνα, 1024 εικονοστοιχεία για ένα μικρό υπολογιστή, 

1440 για μια πλατιά οθόνη προβολής υπολογιστή και 1920 εικονοστοιχεία για μια οθόνη 

υψηλής ευκρίνειας. Για το σκοπό της εμφάνισης μιας εικόνας άμεσα, ένα πλάτος 600 έως 800 

εικονοστοιχεία προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό. 

Όταν αλλάζετε μια από τις διαστάσεις της εικόνας, το GIMP αλλάζει την άλλη διάσταση 

αναλογικά. Να έχετε κατά νου ότι όταν αλλάζετε τις δύο διαστάσεις ελεύθερα, η εικόνα μπορεί 

να ξεχειλωθεί ή να στριμωχθεί. 
 

Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση 

Όπως συζητήθηκε πριν, τα εικονοστοιχεία δεν έχουν ένα καθορισμένο μέγεθος στον 

πραγματικό κόσμο. Όταν ορίζετε την εκτύπωση μιας εικόνας σε χαρτί, το GIMP χρειάζεται να 

ξέρει πόσο μεγάλο κάθε εικονοστοιχείο είναι. Χρησιμοποιούμε μια παράμετρο που λέγεται 

ανάλυση για να ορίσουμε την αναλογία μεταξύ εικονοστοιχείων και μονάδων πραγματικού 

κόσμου όπως ίντσες. 

Από προεπιλογή, οι περισσότερες εικόνες ανοίγουν με την ανάλυση ορισμένη σε 72. Αυτός ο 

αριθμός επιλέχθηκε για ιστορικούς λόγους επειδή ήταν η ανάλυση των οθονών στο παρελθόν 

και σημαίνει ότι όταν εκτυπώνεται, κάθε εικονοστοιχείο έχει πλάτος 1/72 της ίντσας. Όταν 

εκτυπώνονται εικόνες που παίρνονται με σύγχρονες ψηφιακές κάμερες, αυτό παράγει πολύ 

μεγάλες αλλά κοντόχοντρες εικόνες με ορατά εικονοστοιχεία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε 

είναι να πούμε στο GIMP να το τυπώσει με το μέγεθος που έχουμε κατά νου, αλλά χωρίς 

αλλαγή των δεδομένων εικονοστοιχείου για να μην χάσουμε σε ποιότητα. 

Για αλλαγή του μεγέθους εκτύπωσης χρησιμοποιείστε Εικόνα  Μέγεθος εκτύπωσης για να 

ανοίξετε το διάλογο «Μέγεθος εκτύπωσης». Διαλέξτε μια μονάδα μεγέθους που σας 

ικανοποιεί, όπως «ίντσες». Ορίστε μια διάσταση και αφήστε στο GIMPνα αλλάξει την άλλη 

αναλογικά. Τώρα εξετάστε την αλλαγή στην ανάλυση. Εάν η ανάλυση είναι 300 εικονοστοιχεία 

ανά ίντσα ή πάνω, η ποιότητα της εκτυπωμένης εικόνας θα είναι πολύ υψηλή και τα 

εικονοστοιχεία δεν θα φαίνονται. Με μια ανάλυση μεταξύ 200 και 150 ppi, τα εικονοστοιχεία θα 

φαίνονται κάπως, αλλά η εικόνα θα είναι καλή όσο δεν παρατηρείται υπερβολικά κοντά. Τιμές 

χαμηλότερες από 100 είναι εμφανώς αδρές και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για υλικά 

που φαίνονται από απόσταση, όπως σήματα ή μεγάλες αφίσες. 

Διάλογος γ ια ρύθμιση μεγέθους εκτύπωσης  
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Συμπίεση εικόνων 

Παράδειγμα ε ικόνας γ ια αποθήκευση JPEG  

 
 

Εάν έχετε εικόνες που παίρνουν πολύ χώρο στο δίσκο, μπορείτε να μειώσετε αυτό το χώρο 

χωρίς να αλλάξετε τις διαστάσεις της εικόνας. Η άριστη συμπίεση εικόνας πετυχαίνεται 

χρησιμοποιώντας τον τύπο JPG, αλλά ακόμα κι αν η εικόνα είναι ήδη σε αυτό τον τύπο, 

μπορείτε συνήθως ακόμα να την κάνετε να καταλάβει λιγότερο χώρο, καθώς η μορφή JPG έχει 

ένα προσαρμοστικό σχήμα συμπίεσης που επιτρέπει την αποθήκευση σε ποικίλες στάθμες 

συμπίεσης. Ο συμβιβασμός είναι ότι όσο λιγότερο χώρο παίρνει μια εικόνα, τόσο περισσότερη 

λεπτομέρεια από την αρχική εικόνα χάνετε. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι 

επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε μορφή JPG προκαλεί όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση 

της εικόνας. 

Για να αποθηκεύσετε την εικόνα σας ως αρχείο JPG, κατά συνέπεια, χρησιμοποιείστε Αρχείο 

 Αποθήκευση ως για να ανοίξετε το διάλογο «Αποθήκευση ως». 

Ο διάλογος  «Αποθήκευση ως»  
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Ο διάλογος ανοίγει με το όνομα αρχείου ήδη τυπωμένο στο πλαίσιο ονόματος. Εάν η εικόνα 

δεν είναι εικόνα JPG, διαγράψτε την υπάρχουσα επέκταση και γράψτε JPG και το GIMP θα 

καθορίσει τον τύπο του αρχείου από την επέκταση του αρχείου. Χρησιμοποιείστε τη λίστα 

επέκτασης αρχείου, κυκλωμένη στην παραπάνω εικόνα, για να δείτε τους τύπους που 

υποστηρίζονται από το GIMP. Αφού το κάνετε, κλικ Αποθήκευση. Αυτό ανοίγει το διάλογο 

JPEG «Αποθήκευση ως» που περιέχει τον έλεγχο ποιότητας. 

Ο διάλογος «Αποθήκευση ως JPEG» χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές που μειώνουν το 

μέγεθος ενώ διατηρούν καλή οπτική ποιότητα· αυτός είναι πολύ ασφαλές και πολύ γρήγορο 

πράγμα για να γίνει. 

Ο διάλογος  «Αποθήκευση ως JPEG»  με φτωχή ποιότητα  

 

 

Μειώστε την Ποιότητα εικόνας για να κάνετε την εικόνα ακόμα μικρότερη. Μειωμένη ποιότητα 

υποβαθμίζει την εικόνα, έτσι να βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε «Προβολή προεπισκόπησης σε 

παράθυρο εικόνας» για οπτική εκτίμηση της υποβάθμισης. Όπως φαίνεται στην παραπάνω 

εικόνα, μια ρύθμιση ποιότητας του 10 παράγει μια πολύ φτωχή ποιότητα εικόνας που 

χρησιμοποιεί πολύ λίγο χώρο δίσκου. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια πιο λογική εικόνα. Μια 

ποιότητα του 75 παράγει μια λογική εικόνα χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο χώρο δίσκου, που 

θα φορτωθεί, με τη σειρά του, πολύ γρηγορότερα σε μια ιστοσελίδα. Αν και η εικόνα είναι 

κάπως υποβαθμισμένη, είναι αποδεκτή για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Διάλογος γ ια την αποθήκευση εικόνας ως JPEG  

 
 

Τελικά, εδώ είναι μια σύγκριση της ίδιας εικόνας με ποικιλία βαθμών συμπίεσης: 
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Παράδειγμα γ ια υψηλή συμπίεση JPEG  

 

 

 

 

 

 

     Ποιότητα: 10· μέγεθος: 3,4 KiloBytes   Ποιότητα: 40· μέγεθος: 9,3 KiloBytes 

 

Παράδειγμα γ ια μέτρια συμπίεση JPEG  

 

 

 

 

 

 

 

Ποιότητα: 70· μέγεθος: 15,2 KiloBytes   Ποιότητα: 100· μέγεθος: 72,6 KiloBytes 
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Περικοπή εικόνας 

Παράδειγμα ε ικόνας γ ια περικοπή  

 

 

 

 

 

 

 

                    Πηγαία εικόνα        Εικόνα μετά την περικοπή 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για περικοπή μιας εικόνας· για παράδειγμα, προσαρμογή μιας εικόνας 

για γέμισμα πλαισίου, αφαίρεση τμήματος του παρασκηνίου για έμφαση του θέματος, κλ. 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για ενεργοποίηση του εργαλείο περικοπής. Κλικ το κουμπί  στην 

εργαλειοθήκη, ή χρησιμοποιείστε Εργαλεία  Εργαλεία μετασχηματισμού Περικοπή στο 

παράθυρο εικόνας. Αυτό αλλάζει το δρομέα και επιτρέπει κλικ και σύρσιμο ενός ορθογώνιου 

σχήματος. Το κουμπί στην εργαλειοθήκη είναι ο πολύ εύκολος τρόπος για να πάρετε 

οποιοδήποτε από τα εργαλεία. 

Επιλογή περιοχής γ ια περικοπή  

 

Κλικ μιας γωνίας της επιθυμητής περιοχής περικοπής και σύρτε το ποντίκι σας για να 

δημιουργήσετε το ορθογώνιο περικοπής. Δεν χρειάζεται να είσαστε ακριβής καθώς μπορείτε 

να αλλάξετε το ακριβές σχήμα του ορθογωνίου αργότερα. 



8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ12.10),    ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ17.04) 

 

Διάλογος γ ια περικοπή  

 
 

 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κίνησης του κλικ και συρσίματος, ένα ορθογώνιο με ειδικές 

περιοχές προβάλλεται στον καμβά. Καθώς ο δρομέας μετακινείται πάνω από τις διαφορετικές 

περιοχές της επιλεγμένης περιοχής περικοπής, ο δρομέας αλλάζει. Μπορείτε έπειτα να σύρετε 

τις γωνίες του ορθογωνίου ή ακμές για να αλλάξετε τις διαστάσεις της επιλεγμένης περιοχής.  

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, καθώς η περιοχή περικοπής αλλάζει μέγεθος, οι 

διαστάσεις και η αναλογία εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.  

Εάν θα θέλατε να περικόψετε την εικόνα με συγκεκριμένο λόγο θέασης, όπως τετράγωνο, 

βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές εργαλείου είναι ορατές (Παράθυρα  Προσαρτήσιμοι διάλογοι 

 Επιλογές εργαλείου).  

Στις προσαρτήσιμες επιλογές εργαλείου, σημειώστε το σημάδι δίπλα στο σταθερό και 

βεβαιωθείτε ότι το πτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα του ορίζεται στο λόγο θέασης. Μπορείτε τώρα 

να γράψετε τον επιθυμητό λόγο θέασης στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου, όπως «1:1».  

Έχετε επίσης ελέγχους για αλλαγή της όψης από τοπίο σε πορτρέτο. Αφού ορίσετε το λόγο 

θέασης, σύρτε μια από τις γωνίες του ορθογωνίου περικοπής για να το ενημερώσετε. Το 

ορθογώνιο αλλάζει στην επιλεγμένη αναλογία και όταν το σύρετε θα πρέπει να διατηρεί αυτήν 

την αναλογία. 
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Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας 

Εύρεση πληροφοριών  

 
 

Όταν χρειάζεται να βρείτε μια πληροφορία για την εικόνα σας, 

χρησιμοποιείστε Εικόνα  Ιδιότητες εικόνας για να ανοίξετε το διάλογο «Ιδιότητες εικόνας», 

που περιέχει πληροφορίες για το μέγεθος εικόνας, ανάλυση, κατάσταση και πολλά 

περισσότερα. 

Διάλογος  «Ιδιότητες ε ικόνας»  
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Αλλαγή κατάστασης 

Όπως με οτιδήποτε άλλο, οι εικόνες έρχονται σε διαφορετικά είδη και εξυπηρετούν 

διαφορετικούς σκοπούς. Μερικές φορές, ένα μικρό μέγεθος είναι σημαντικό (για ιστότοπους) 

και άλλες φορές, η διατήρηση ενός υψηλού χρωματικού βάθους (π.χ., ένα οικογενειακό 

πορτρέτο) είναι αυτό που θέλετε. Το GIMP μπορεί να χειριστεί όλα αυτά, και περισσότερα, 

κυρίως μετατρέποντας μεταξύ τριών θεμελιακών καταστάσεων, όπως φαίνεται σε αυτό το 

μενού. Για την εναλλαγή της εικόνας σας σε μια από αυτές τις καταστάσεις, την ανοίγετε και 

ακολουθείτε αυτό το μενού και κλικ στην επιθυμητή κατάσταση. 

Διάλογος γ ια αλλαγή κατάστασης  

 
 

RGB- Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση, που χρησιμοποιείται για υψηλής ποιότητας 

εικόνες και ικανή να εμφανίσει εκατομμύρια χρωμάτων. Αυτή είναι επίσης η κατάσταση για τις 

περισσότερες από τις εργασίες εικόνας συμπεριλαμβάνοντας κλιμάκωση, περικοπή και ακόμα 

αναστροφή. Σε κατάσταση RGB, κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία διαφορετικά 

συστατικά: Rκόκκινο, Gπράσινο, Bγαλάζιο. Καθένα από αυτά με τη σειρά του μπορεί να 

έχει τιμή έντασης μεταξύ 0-255. Αυτό που βλέπετε σε κάθε εικονοστοιχείο είναι ένας 

προσθετικός συνδυασμός αυτών των τριών συστατικών. 

Από ευρετήριο- Αυτή η συνήθως χρησιμοποιούμενη κατάσταση όταν το μέγεθος αρχείου είναι 

μια προϋπόθεση, ή όταν δουλεύετε με εικόνες με λίγα χρώματα. Εμπεριέχει τη χρήση ενός 

σταθερού αριθμού χρωμάτων (256 ή λιγότερα) για όλη την εικόνα για αναπαράσταση 

χρωμάτων. Από προεπιλογή, όταν αλλάξετε μια εικόνα σε εικόνα από παλέτα, 

το GIMP παράγει μια «άριστη παλέτα» για να αναπαραστήσει βέλτιστα την εικόνα σας. 
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Ο διάλογος  «Αλλαγή σε χρώματα από ευρετήριο»  

 
 

Όπως θα μπορούσατε να περιμένετε, αφού η απαιτούμενη πληροφορία για την 

αναπαράσταση του χρώματος σε κάθε εικονοστοιχείο είναι μικρότερη, το μέγεθος αρχείου είναι 

μικρότερο. Όμως, μερικές φορές, υπάρχουν επιλογές στα ποικίλα μενού που είναι αχνά για μη 

προφανή λόγο. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι το φίλτρο ή επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

όταν η εικόνα σας είναι στην τρέχουσα κατάσταση. Αλλάζοντας την κατάσταση σε RGB, όπως 

περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να λύσει αυτό το θέμα. Εάν η κατάσταση RGB δεν 

δουλεύει επίσης, ίσως η επιλογή που δοκιμάζετε απαιτεί η στρώση σας να έχει την ικανότητα 

να είναι διαφανής. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με Στρώση  Διαφάνεια Προσθήκη 

καναλιού άλφα. 

Προσθήκη καναλιού άλφα  

 
 

Γκρι κλίμακα- Οι εικόνες γκρι κλίμακας έχουν αποχρώσεις του γκρι. Αυτή η κατάσταση έχει 

μερικές ειδικές χρήσεις και παίρνει λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο σε μερικές μορφές, αλλά 

δεν συνιστάται για γενική χρήση καθώς η ανάγνωση δεν υποστηρίζεται από πολλές 

εφαρμογές. 

Δεν υπάρχει ανάγκη για μετατροπή μιας εικόνας σε συγκεκριμένη κατάσταση πριν την 

αποθήκευση της στην προτιμώμενη μορφή, καθώς το GIMP είναι αρκετά έξυπνο για 

κατάλληλη εξαγωγή της εικόνας. 
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Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του 

Αντικε ίμενο με παρασκήνιο  

 
 

Μερικές φορές χρειάζεται ο διαχωρισμός του θέματος μιας εικόνας από το παρασκήνιό της. 

Ίσως θέλετε να έχετε το θέμα σε επίπεδο χρώμα, ή να διατηρήσετε το παρασκήνιο διαφανές 

έτσι που να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε υπάρχον παρασκήνιο, ή κάθε άλλο πράγμα 

που έχετε κατά νου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία 

επιλογής του GIMP για να σχεδιάσετε μια επιλογή γύρω από το θέμα σας. Αυτό δεν είναι μια 

εύκολη εργασία και η επιλογή του σωστού εργαλείου είναι βασική. Έχετε πολλά εργαλεία για 

το πραγματοποιήσετε αυτό. 

Εργαλείο ελεύθερης επιλογής  

Το «Εργαλείο ελεύθερης επιλογής» (λάσο)  επιτρέπει το σχεδιασμό ενός περιγράμματος 

χρησιμοποιώντας είτε ελεύθερο χέρι ή ευθείες γραμμές. Χρησιμοποιήστε το αυτό όταν το θέμα 

έχει ένα σχετικά απλό σχήμα.  
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Εργαλείο επιλογής έ ξυπνου ψαλιδιού  

Το «Εργαλείο επιλογής έξυπνου ψαλιδιού» επιτρέπει την επιλογή περιγράμματος ελεύθερης 

επιλογής και τη χρήση αλγόριθμων αναγνώρισης ακμής για καλύτερη προσαρμογή του 

περιγράμματος γύρω από το αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε το αυτό όταν το θέμα είναι σύνθετο 

αλλά αρκετά ξεχωριστό από το τρέχον παρασκήνιο.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Εργαλείο επιλογής προσκηνίου  

Το «Εργαλείο επιλογής προσκηνίου» επιτρέπει να σημειώσετε περιοχές 

ως «Προσκήνιο» ή «Παρασκήνιο» και καθαρίζει την επιλογή αυτόματα.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Αφού έχετε επιλέξει το θέμα σας με επιτυχία, χρησιμοποιήστε Επιλογή Αντιστροφή. Τώρα, 

αντί για θέμα, επιλέγεται το παρασκήνιο. Τι θα κάνετε τώρα εξαρτάται από το τι σκοπεύετε να 

κάνετε με το παρασκήνιο. 

 Για να γεμίσετε το παρασκήνιο με ένα μοναδικό χρώμα: 

Κλικ στο χρωματολόγιο του χρώματος προσκηνίου (το επάνω αριστερά από τα δύο 

επικαλυπτόμενα χρωματιστά ορθογώνια) στην εργαλειοθήκη και επιλογή του 

επιθυμητού χρώματος. Ύστερα, χρησιμοποιήστε Τμήμα 3.4, «Κουβάς γεμίσματος» για 

την αντικατάσταση του παρασκηνίου με το επιλεγμένο χρώμα. 

https://docs.gimp.org/el/gimp-tool-bucket-fill.html
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Αποτέλεσμα της προσθήκης απλού χρώματος παρασκηνίου  

 

 Για να κάνετε διαφανές παρασκήνιο: 

Χρησιμοποιήστε το Στρώση  Διαφάνεια  Προσθήκη καναλιού άλφα για να προσθέσετε 
ένα κανάλι άλφα. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε Επεξεργασία Καθαρισμός ή πατήστε το 

πλήκτρο Del  στο πληκτρολόγιο για αφαίρεση του παρασκηνίου. Παρακαλώ σημειώστε ότι ένα 

μικρό υποσύνολο των τύπων αρχείου υποστηρίζει διαφανείς περιοχές. Η καλύτερη επιλογή 
είναι η αποθήκευση της εικόνα σας ως PNG. 

Αποτέλεσμα της προσθήκης διαφανούς παρασκηνίου  

 

 Για να κάνετε ένα ασπρόμαυρο παρασκήνιο ενώ διατηρείτε το θέμα με χρώμα: 

Χρησιμοποιήστε Χρώματα  Αποκορεσμός. Στο διάλογο που ανοίγει, εναλλάξτε μεταξύ των 
καταστάσεων και διαλέξτε την καλύτερη, έπειτα πατήστε εντάξει. 

Αποτέλεσμα αποκορεσμού παρασκηνίου  
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Ελεύθερη επιλογή (λάσο) 

Εικονίδιο ελεύθερης επιλογής στην εργαλειοθήκη  

 
 

Το εργαλείο ελεύθερης επιλογής, ή λάσο, σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια επιλογή 

σχεδιάζοντας την με ελεύθερο χέρι με το δείκτη, ενώ κρατάτε πατημένο το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού (ή για γραφίδα, πιέζοντας την στην πινακίδα). Όταν αφήνετε το πλήκτρο του 

ποντικιού, η επιλογή κλείνει συνδέοντας την τοποθεσία του τρέχοντος δείκτη στην αρχική θέση 

με ευθεία γραμμή. Μπορείτε να πάτε έξω από την άκρη της προβολής της εικόνας και να 

επιστρέψετε, αν το επιθυμείτε. Το λάσο είναι συχνά ένα καλό εργαλείο να χρησιμοποιήσετε για 

να«σκιτσάρετε» μια επιλογή· δεν είναι τόσο καλό για ακριβή ορισμό. Έμπειροι χρήστες 

βρίσκουν ότι είναι συχνά βολικό να αρχίζουν με το εργαλείο λάσο, αλλά στη συνέχεια 

αλλάζουν σε κατάσταση Γρήγορης μάσκας για λεπτομερή δουλειά. 

Για πληροφορίες σε επιλογές και πώς χρησιμοποιούνται στο GIMP δείτε Επιλογές. Για 

πληροφορίες σε κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα εργαλεία επιλογής δείτε Εργαλεία επιλογής. 

Μια νέα δυνατότητα ήρθε με το GIMP-2.6: η πολυγωνική επιλογή. Αντί για πάτημα και σύρσιμο 

για να σχεδιάσετε μια επιλογή με ελεύθερο χέρι, μπορείτε απλά να πατήσετε. Αυτό δημιουργεί 

ένα σημείο αγκίστρωσης. Έπειτα μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού σχεδιάζει μια γραμμή 

με ένα σημείο αγκύρωσης που μπορείτε να μετακινήσετε όσο δεν ξαναπατάτε (ο δείκτης του 

ποντικιού γίνεται κινούμενος σταυρός). Πατώντας ξανά αγκυρώνει αυτό το σημείο και 

δημιουργεί ένα τμήμα. Πατώντας το πλήκτρο Ctrl  του πληκτρολογίου, ενώ μετακινείται ο 

δείκτης του ποντικιού περιορίζει τις μετακινούμενες γωνίες σε 15°. 

Έτσι, μπορείτε να αναμίξετε τμήματα με ελεύθερο χέρι και πολυγωνικά. 

Ανάμιξη τμημάτων με ελεύθερο χέρι  και πολυγωνικά τμήματα  

 
 

https://docs.gimp.org/el/gimp-channel-dialog.html#gimp-qmask
https://docs.gimp.org/el/gimp-painting.html#gimp-concepts-selection
https://docs.gimp.org/el/gimp-tools-selection.html#gimp-tool-select
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Ενεργοποίηση του εργαλείου 

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο λάσο με διάφορους τρόπους: 

 Από τη γραμμή του μενού εικόνας Εργαλεία Εργαλεία επιλογής Ελεύθερη 

επιλογή, 

 πατώντας το εικονίδιο του εργαλείου  στην εργαλειοθήκη, 

 χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου F . 

Χοντρική επιλογή με  το εργαλείο ελεύθερης επιλογής  

 
 

Επιλογές εργαλείου γ ια το εργαλείο λάσο  

 

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την 

εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα 

προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από Παράθυρα → Προσαρμόσιμα 

παράθυρα → Επιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου 

εργαλείου. 
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Έξυπνα ψαλίδια 

Εικονίδιο του εργαλείου επιλογής ψαλιδιού στην εργαλειοθήκη  

 

Το εργαλείο επιλογής ψαλίδι είναι ένα ενδιαφέρον τμήμα του εξοπλισμού: έχει μερικά κοινά 

χαρακτηριστικά με το λάσο, μερικά κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο μονοπατιού και μερικά 

δικά του χαρακτηριστικά.  

Είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιλέξετε μια περιοχή που ορίζεται από έντονες αλλαγές 

χρώματος στις ακμές. Για να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι, πατάτε για να δημιουργήσετε 

ένα σύνολο από "κόμβους ελέγχου", γνωστοί και σαν άγκυρες ή σημεία ελέγχου, στις 

ακμές της περιοχής που προσπαθείτε να επιλέξετε. 

 Αυτό το εργαλείο παράγει μια συνεχή καμπύλη που περνά μέσα από αυτούς τους κόμβους 

ελέγχου, ακολουθώντας οποιεσδήποτε ακμές υψηλής αντίθεσης μπορεί να βρει. Εάν είσαστε 

τυχεροί, το μονοπάτι που βρίσκει το εργαλείο θα αντιστοιχεί στο περίγραμμα που προσπαθείτε 

να επιλέξετε. 

Δυστυχώς, φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη λογική παρακολούθησης των 

ακμών αυτού του εργαλείου, με το αποτέλεσμα που οι επιλογές δημιουργούν να τείνει να είναι 

υποβαθμισμένο σε πολλές περιπτώσεις.  

Ένας καλός τρόπος να τα καθαρίσετε είναι να μεταβείτε στην κατάσταση Γρήγορης 

μάσκας και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ζωγραφικής για να βάψετε στις προβληματικά μέρη. 

Γενικά, οι περισσότεροι βρίσκουν ότι το εργαλείο μονοπατιών να είναι πιο χρήσιμο παρά το 

ψαλίδι, επειδή αν και δεν έχει την έξυπνη ικανότητα εύρεσης ακμών, τα μονοπάτια 

παραμένουν μέχρι να τα καταργήσετε και μπορούν να μεταβληθούν οποτεδήποτε. 

 

Ενεργοποίηση του εργαλείου 

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο έξυπνο ψαλίδι με διάφορους τρόπους: 

 Από τη γραμμή του μενού εικόνας Εργαλεία  Εργαλεία επιλογής  Έξυπνο 

ψαλίδι, 

 με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  στην εργαλειοθήκη, 

 χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου I . 

https://docs.gimp.org/el/gimp-channel-dialog.html#gimp-qmask
https://docs.gimp.org/el/gimp-channel-dialog.html#gimp-qmask
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Τροποποιητές πληκτρολογίου 

Υπάρχει ένα τροποποιητικό πλήκτρο που έχει μια ειδική συμπεριφορά εάν το χρησιμοποιήσετε 

ενώ επεξεργάζεσθε μία επιλογή, αυτό είναι μετά την προσθήκη του πρώτου κόμβου: 

Shift (Μετατόπιση)  

Από προεπιλογή, το χαρακτηριστικό προσκόλλησης αυτόματης ακμής είναι ενεργοποιημένο: 

όταν πατάτε και σύρετε το δείκτη ποντικιού, το εργαλείο ψαλιδιού βρίσκει το σημείο της 

μέγιστης διαβάθμισης (όπου η αλλαγή χρώματος είναι μέγιστη) για τοποθέτηση ενός νέου 

κόμβου ελέγχου ή μετακίνησης ενός υπάρχοντος κόμβου. 

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, ενώ πατάτε και σύρετε απενεργοποιεί αυτό το 

χαρακτηριστικό και ο κόμβος ελέγχου θα τοποθετηθεί στη θέση του δείκτη του ποντικιού. 

 

Χρήση του έξυπνου ψαλιδιού  

 
 

Κάθε φορά που πατάτε αριστερό κλικ με το ποντίκι, δημιουργείτε ένα σημείο ελέγχου, που 

συνδέεται με το τελευταίο σημείο ελέγχου με μια καμπύλη που προσπαθεί να ακολουθήσει τις 

ακμές στην εικόνα. Για να τελειώσετε, πατήστε στο πρώτο σημείο (ο δρομέας αλλάζει για να 

δείξει όταν είσαστε στο σωστό σημείο). Μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπύλη σύροντας τους 

κόμβους ελέγχου, ή πατώντας για να δημιουργήσετε νέους κόμβους ελέγχου. Όταν είσαστε 

ικανοποιημένοι, πατήστε οπουδήποτε μέσα στην καμπύλη για να την μετατρέψετε σε επιλογή. 

Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, όταν πατάτε με αυτό το εργαλείο αφήνετε σημεία. Το όριο 

επιλογής οδηγείται από αυτά τα σημεία ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, μπορείτε 

να μετακινήσετε καθένα πατώντας και σύροντας, εκτός από το πρώτο και την τελευταίο. Η 

επιλογή κλείνει όταν πατήσετε το τελευταίο σημείο πάνω από το πρώτο.  

Όταν η επιλογή κλείνει το σχήμα του δείκτη αλλάζει σύμφωνα με τη θέση του: μέσα , στο 

όριο  και έξω . Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή δημιουργώντας νέα σημεία 

πατώντας στο όριο ή μετακινώντας κάθε σημείο ελέγχου (συγχώνευση πρώτου και τελευταίου 

σημείου). Η επιλογή επικυρώνεται, όταν πατήσετε μέσα. 
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Πρέπει να σημειώσετε ότι μπορείτε να πάρετε μόνο μια επιλογή· εάν δημιουργήσετε μια 

δεύτερη επιλογή, η πρώτη σβήνεται, όταν επαληθεύσετε την δεύτερη. 

 

Προειδοποίηση 

Βεβαιωθείτε να μην πατήσετε μέσα στην καμπύλη μέχρι να τελειώσετε ολότελα. Μόλις 

τη μετατρέψετε σε επιλογή, η αναίρεση σας γυρίζει στο πουθενά και θα έχετε να 

ξεκινήσετε δημιουργώντας την καμπύλη πάλι από την αρχή, εάν χρειαστείτε να την 

αλλάξετε. Επίσης βεβαιωθείτε να μην αλλάξετε σε διαφορετικό εργαλείο, ή και πάλι 

όλοι οι κόμβοι ελέγχου που δημιουργήσατε με προσοχή θα χαθούν. (Αλλά μπορείτε 

ακόμα να μετατρέψετε την επιλογή σας σε μονοπάτι και να το επεξεργαστείτε με το 

εργαλείο μονοπατιού.) 

Επιλογές εργαλείου γ ια το έξυπνο ψαλίδι  

 

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την 

εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα 

προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από Παράθυρα → Προσαρμόσιμα 

παράθυρα → Επιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου 

εργαλείου. 

Διαδραστικά όρια 

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, σύρσιμο ενός κόμβου ελέγχου κατά τη διάρκεια της 

τοποθέτησης θα δείξει το μονοπάτι που θα παρθεί από το όριο της επιλογής. Εάν δεν 

ενεργοποιηθεί, ο κόμβος θα φαίνεται συνδεμένος με τον προηγούμενο κόμβο με μια ευθεία 

γραμμή, ενώ τον σύρετε γύρω και δεν θα δείτε το τελικό μονοπάτι, μέχρι να απελευθερώσετε 

το πλήκτρο του δείκτη. Σε αργά συστήματα, εάν οι κόμβοι ελέγχου είναι αρκετά μακριά, αυτό 

μπορεί να δώσει κάποια επιτάχυνση. 

 

 

Πηγή πληροφόρησης: https://docs.gimp.org/  

https://docs.gimp.org/

