
Rectangular Marquee Tool

Περιγραφή: Επιλέγει μία ορθογώνια περιοχή. Με πατημένο το shift επιλέγουμε τετράγωνο. Με πατημένο το 
Control, το σημείο όπου κάνουμε αρχικά κλικ θα αποτελεί το κέντρο του ορθογωνίου. 
Επιλογές:

Συνήθως είναι επιλεγμένη αυτή η επιλογή και δηλώνει ότι κάθε φορά με το 
εργαλείο αυτό επιλέγουμε νέα περιοχή, δηλ. χάνεται τυχόν προηγούμενη 
επιλογή.
Επιτρέπει να επεκτείνουμε μία περιοχή που έχουμε επιλέξει προσθέτοντας νέα 
τμήματα της εικόνας μας. Το ίδιο γίνεται έχοντας πατημένο το Shift.
Αφαιρεί κομμάτια από την επιλεγμένη περιοχή. Το ίδιο γίνεται έχοντας 
πατημένο το Alt.
Κρατάει την τομή της προηγούμενης επιλογής με τη νέα περιοχή που 
επιλέγουμε. Κρατάει δηλαδή τα κοινά σημεία. Το ίδιο γίνεται αν έχουμε 
πατημένα τα Alt και Shift.

Feather Στρογγυλεύει τις γωνίες του επιλεγμένου ορθογωνίου. Όσο μεγαλύτερη τιμή 
δώσουμε, τόσο περισσότερο στρογγυλεύονται οι γωνίες. Εάν αλλάξουμε το 
χρώμα στην επιλεγμένη περιοχή που είχαμε feather, τότε το χρώμα περνάει 
κλιμακωτά και σβήνει σιγά-σιγά και στη γύρω-γύρω περιοχή…

Style Στο style μπορούμε, αντί για Normal, να επιλέξουμε Fixed Aspect Ratio ή 
Fixed Size. Με το Fixed Aspect Ratio επιλέγουμε τέλειο τετράγωνο (το ίδιο με 
το να έχουμε πατημένο το Shift). Με το Fixed Size μπορούμε να δηλώσουμε 
το πλάτος (στο πλαίσιο Width) και το ύψος (στο πλαίσιο Height) της περιοχής 
που θέλουμε να επιλέξουμε.

Elliptical Marquee Tool

Περιγραφή: Επιλέγουμε κάποια ελλειπτική περιοχή. Με πατημένο το shift επιλέγουμε κύκλο. Με πατημένο 
το Control, το σημείο όπου κάνουμε αρχικά κλικ θα αποτελεί το κέντρο της έλλειψης.
Επιλογές:

Έχουμε ακριβώς τις ίδιες επιλογές με το προηγούμενο εργαλείο με μόνη διαφορά ότι είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή Anti-aliased.
Anti-aliased Εάν η επιλογή αυτή είναι επιλεγμένη οι αλλαγές χρώματος στις 

καμπύλες γίνεται πιο απαλά.
Single Row Marquee Tool

Περιγραφή: Επιλέγει μία γραμμή πάχους 1 pixel.

Επιλογές:
Έχουμε τις ίδιες επιλογές με τα πιο πάνω εργαλεία με τις περισσότερες να είναι ανενεργές.

Single Column Marquee Tool
Περιγραφή: Επιλέγει μία στήλη πάχους 1 pixel.

Επιλογές: Έχουμε τις ίδιες επιλογές με τα πιο πάνω εργαλεία με τις περισσότερες να είναι ανενεργές.

Move Tool

Περιγραφή: Μετακινεί κάποια επιλεγμένη περιοχή σε κάποιο άλλο σημείο της εικόνας. Στη θέση όπου 
βρισκόταν πριν η περιοχή του μετακινείται εμφανίζεται το χρώμα του φόντου. Εάν θέλουμε να 
αντιγράψουμε κάποια περιοχή σε κάποιο άλλο σημείο (δηλ. την επιλεγμένη περιοχή να την έχουμε σε δύο ή 
περισσότερα σημεία) τότε μαζί με το move tool πατάμε το Alt. Εάν έχουμε επιλεγμένο κάποιο άλλο 
εργαλείο και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το move tool χωρίς να απενεργοποιήσουμε το πρώτο εργαλείο, 
τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Control.
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Επιλογές:

Auto Select Layer Εάν έχουμε πολλά επίπεδα (layers) κάνοντας κλικ σε κάποιο σημείο 
της εικόνας, επιλέγει αυτόματα το layer που περιέχει το σημείο αυτό. 
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα layers για το ίδιο σημείο, τότε 
με δεξί κλικ μπορούμε να επιλέξουμε το layer που θέλουμε.

Show Bounding Box Εμφανίζει ένα ορθογώνιο περίγραμμα (bounding box) γύρω από την 
περιοχή που επιλέξαμε και μπορούμε έτσι να αλλάξουμε το μέγεθος 
ή να περιστρέψουμε την περιοχή. Με διπλό κλικ οι αλλαγές που 
κάναμε εφαρμόζονται στην εικόνα. (ένας άλλος τρόπος για να 
κάνουμε το ίδιο είναι με δεξί κλικ και επιλέγοντας Free transform).

Οι υπόλοιπες επιλογές ενεργοποιούνται όταν επιλέξουμε κάποια περιοχή της εικόνας με κάποιο 
marquee tool (π.χ. με το single row ή column) και στη συνέχεια κάνουμε κλικ σε κάποιο layer 
της εικόνας (διαφορετικό από το background layer). Μπορούμε έτσι να στοιχίσουμε το layer 
αυτό με βάση την επιλεγμένη περιοχή.
Lasso tool

Περιγραφή: Επιτρέπει να σχηματίσουμε με το ποντίκι το περίγραμμα της περιοχής που θέλουμε να 
επιλέξουμε. 
Επιλογές:

Έχουμε επιλογές παρόμοιες με τα προηγούμενα εργαλεία. Μπορούμε δηλ. Να προσθέσουμε 
νέες περιοχές στην επιλογή μας, να αφαιρέσουμε, να κρατήσουμε την τομή κτλ. Μπορούμε 
επίσης να ορίσουμε το Feather και αν θέλουμε anti-alias
Polygonal Lasso Tool

Περιγραφή: Μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μία πολυγωνική περιοχή (πολύγωνο). Στα σημεία όπου 
κάνουμε κλικ είναι οι κορυφές του πολυγώνου, ενώ για να κλείσει το πολύγωνο πρέπει να κάνουμε διπλό 
κλικ ή να κάνουμε κλικ στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Εάν θέλουμε να έχουμε γραμμές που είναι 
οριζόντιες, κατακόρυφες ή με κλίση 45 μοιρών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Shift.

Επιλογές: Έχουμε τις ίδιες επιλογές με τα άλλα παρόμοια εργαλεία.

Magnetic Lasso Tool

Περιγραφή: Επιτρέπει να σχεδιάσουμε εμείς με το ποντίκι την περιοχή που θέλουμε να επιλέξουμε, με τα 
διαφορά ότι υπάρχει κάτι σαν “μαγνήτης” που μας βοηθά στη δημιουργία του περιγράμματος της περιοχής. 
Υπάρχει κάποια μορφή έλξης δηλαδή και αυτό γίνεται με βάση τις διαφορές χρώματος στα διάφορα σημεία 
της εικόνας.
Επιλογές:

Υπάρχουν οι βασικές επιλογές που συναντάμε και στα άλλα παρόμοια εργαλεία. Υπάρχουν 
όμως και κάποιες επιπλέον επιλογές:
Width Δίνει σε pixels το πόσο δυνατή είναι η “έλξη” αυτή για το σχηματισμό 

της περιοχής που θέλουμε να επιλέξουμε. Για παράδειγμα, μία τιμή 1 
pixel είναι πολύ μικρή και δεν βοηθά ιδιαίτερα αφού θα πρέπει το χέρι 
μας να είναι πολύ σταθερό και ο δείκτης του ποντικιού πρέπει να είναι 
πολύ κοντά στο περίγραμμα που θέλουμε να σχηματίσουμε. Αντίθετα 
μία τιμή 10 ή 20 pixels βοηθά πολύ περισσότερο. Εάν έχει πατηθεί πιο 
μπροστά το CAPSLOCK εμφανίζεται η περιοχή έλξης στην οθόνη 
καθώς κάνουμε την επιλογή μας.

Edge Contrast Εδώ προσδιορίζουμε το πόσο διαφορετικά χρώματα πρέπει να έχουν 
δύο γειτονικές περιοχές της εικόνας ώστε να υπάρχει “έλξη”. Η 
ελάχιστη τιμή είναι το 1% και δηλώνει μικρές χρωματικές διαφορές. 
Αντίθετα η ανώτατη τιμή των 100% δηλώνει μεγάλες χρωματικές 
διαφορές.

Frequency Καθώς κινούμε το ποντίκι, ανά διαστήματα μπορούμε να κάνουμε 
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κλικ σε κάποια σημεία όπου είμαστε ικανοποιημένοι από την έως 
τώρα επιλογή μας. Είναι σαν να “δένουμε” το περίγραμμά μας στα 
σημεία αυτά ώστε να μην το χαλάσουμε αργότερα. Τέτοια όμως 
σημεία μπορεί να μπαίνουν αυτόματα χωρίς να κάνουμε εμείς κλικ. Το 
πόσο συχνά γίνεται αυτό δηλώνεται από την επιλογή Frequency. Η 
τιμή που μπορεί να πάρει είναι από 0 έως 100 και όσο πιο μεγάλη 
είναι, τόσο περισσότερα τέτοια σημεία μπαίνουν αυτόματα.

Pen Pressure Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δουλεύουμε με άλλα εργαλεία 
σχεδίασης αντί για το ποντίκι, όπου παίζει ρόλο η πίεση που ασκούμε 
με το χέρι μας.

Magic Wand Tool

Περιγραφή: Επιτρέπει την εύκολη επιλογή κάποιας περιοχής με βάση τα χρώματά της

Επιλογές:

Πέρα από τις κλασικές επιλογές που έχουμε στα παρόμοια εργαλεία, έχουμε τις επιλογές:

Tolerance Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του tolerance, τόσο περισσότερες 
διαφορετικές αποχρώσεις επιλέγονται. Δηλ. μία μικρή τιμή στο 
tolerance επιλέγει μόνο χρώματα που μοιάζουν πάρα πολύ. Οι τιμές 
που μπορούμε να έχουμε είναι από 0 έως 255.

Contiguous Όταν είναι επιλεγμένο τότε η περιοχή που επιλέγουμε είναι συνεχής, 
δηλ. επιλέγονται μόνο γειτονικά σημεία. Αντίθετα όταν δεν είναι 
τσεκαρισμένο επιλέγονται και μη γειτονικές περιοχές, αρκεί  να 
ταιριάζουν τα χρώματα.

Use All Layers Εδώ ρυθμίζουμε εάν κατά την επιλογή του χρώματος, με βάση το 
οποίο θα γίνει η επιλογή όλης της περιοχής, θα χρησιμοποιηθούν 
χρώματα από όλα τα layers (επίπεδα) της εικόνας ή μόνο από το 
τρέχον επίπεδο.

Crop Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια περιοχή και στη συνέχεια με διπλό κλικ (ή δεξί κλικ και 
πατώντας crop) κρατάμε την περιοχή αυτή, αφήνοντας έξω όλο το υπόλοιπο μέρος της εικόνας μας. Η 
περιοχή που επιλέγουμε έχει σχήμα ορθογωνίου και πριν προχωρήσουμε στο crop μπορούμε να αλλάξουμε 
το μέγεθός της ή να την τροποποιήσουμε.
Επιλογές:

Width Αν θέλουμε μπορούμε να δηλώσουμε το πλάτος της νέας εικόνας

Height Το ύψος της νέας εικόνας

Resolution Η ανάλυση της νέας εικόνας σε pixels/inch ή pixels/cm. Και αυτή την 
επιλογή εάν δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ανάλυση την αφήνουμε κενή.

Front Image Πατώντας αυτό το κουμπάκι στις ρυθμίσεις width, height και resolution 
εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της τρέχουσας εικόνας (αυτής που θέλουμε να 
κόψουμε) Έτσι δηλώνουμε ότι θέλουμε η κομμένη εικόνα να έχει το ίδιο 
μέγεθος και ανάλυση με την αρχική εικόνα. 

Clear Καθαρίζει τις ρυθμίσεις του width, height και resolution.

Slice Tool

Περιγραφή: Επιτρέπει να χωρίσουμε την εικόνα μας σε κομμάτια. Στη συνέχεια πατώντας File/Save for 
Web μπορούμε να αποθηκεύσουμε το κάθε κομμάτι σαν ξεχωριστό αρχείο εικόνας. Αποθηκεύεται επίσης 
μία ιστοσελίδα που περιέχει όλα τα κομμάτια της εικόνας το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να σχηματίζεται η 
αρχική μας εικόνα. Για να σχηματίσουμε τα κομμάτια της εικόνας αρκεί να σχηματίσουμε ένα ορθογώνιο 
και τα κομμάτια σχηματίζονται με βάση το ορθογώνιο αυτό.
Επιλογές:

Style To style μπορεί να είναι Normal ή Fixed Aspect Ratio ή Fixed Size. Με το style 
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Νormal σχηματίζουμε εμείς το ορθογώνιο με το ποντίκι. Με την επιλογή Fixed 
Aspect Ratio μπορούμε να ορίσουμε μίας αναλογία πλάτους προς ύψος για το 
ορθογώνιο που θα σχηματίσουμε. Με την επιλογή Fixed Size πρέπει να δώσουμε 
εμείς τις ακριβείς διαστάσεις του ορθογωνίου.

Width 
και 
Height

Τα πεδία αυτά ενεργοποιούνται όταν διαλέξουμε Fixed Aspect Ratio ή Fixed Size 
στην προηγούμενη επιλογή. Μπορούμε να ρυθμίσουμε εδώ την αναλογία πλάτους 
προς ύψος για την επιλογή Fixed Aspect Ratio ή το ακριβές πλάτος και ύψος για 
την επιλογή Fixed Size.

Slices 
From 
Guides

Μπορούμε να βάλουμε οδηγούς (guides) στην εικόνα μας και πατώντας το 
κουμπάκι αυτό, να τη χωρίσουμε σε κομμάτια με βάση τους οδηγούς αυτούς. 
Μπορούμε εύκολα να βάλουμε guides κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο 
χάρακα και τραβώντας μέσα στην εικόνα (εάν δεν φαίνεται ο χάρακας πατάμε 
View/Rulers).  

Slice Select Tool

Περιγραφή: Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα κομμάτια στα οποία έχουμε 
χωρίσει την εικόνα μας και στη συνέχεια να το τροποποιήσουμε, να το διαγράψουμε κτλ.

Heal Tool

Περιγραφή: Αντιγράφει ένα τμήμα μίας εικόνας σε κάποιο άλλο σημείο της ίδιας ή διαφορετικής εικόνας. 
Ταυτόχρονα, το τμήμα αυτό που αντιγράφεται προσαρμόζεται στη φωτεινότητα και τις σκιάσεις της 
περιοχής όπου θα αντιγραφεί. Αρχικά πρέπει να κάνουμε κλικ με πατημένο το Alt στο σημείο το οποίο 
θέλουμε να αντιγράψουμε σε κάποιο άλλο σημείο. Μετά πηγαίνουμε στο νέο σημείο και αρχίζουμε το 
“βάψιμο” (αντιγραφή της περιοχής όπου κάναμε Alt και κλικ).
Επιλογές:

Brush Εδώ ορίζουμε το μέγεθος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της βούρτσας 
(brush) που μας βοηθά στην αντιγραφή ενός τμήματος της εικόνας σε άλλο 
σημείο. Μπορούμε εδώ να ορίσουμε το μέγεθος (diameter), τη σκληρότητα 
(hardness) και το πόσο αραιές θέλουμε να είναι οι “πινελιές” μας (spacing). 

Mode Με το mode ρυθμίζουμε τον τρόπο που θα συνδυαστούν τα χρώματα που 
βάζουμε εμείς σε κάποιο σημείο με τα ήδη υπάρχοντα χρώματα στο σημείο 
αυτό. Συνήθως χρησιμοποιούμε το normal αλλά υπάρχουν επιλογές για πιο 
σκουρόχρωμο αποτέλεσμα (darken, multiply), πιο ανοιχτόχρωμο αποτέλεσμα 
(lighten, screen) ή επιλογές όπως η replace (δεν έχουμε ανάμιξη χρωμάτων), η 
color (βάζει στο νέο χρώμα τη φωτεινότητα του κάτω χρώματος) και η 
luminocity (κάνει το ανάποδο από το color, βάζει στο κάτω χρώμα τη 
φωτεινότητα του νέου χρώματος)

Source Εάν θέλουμε να βάψουμε κάποια περιοχή της εικόνας με βάση κάποιο έτοιμο 
πρότυπο (pattern) τότε τσεκάρουμε την επιλογή Pattern αντί της επιλογής 
Sampled και στη συνέχεια επιλέγουμε το πρότυπο που επιθυμούμε.

Aligned Εάν το aligned δεν είναι τσεκαρισμένο, τότε αν κάνουμε μία φορά Alt και κλικ 
σε κάποιο σημείο, στη συνέχεια κάθε φορά που αρχίζουμε νέο “βάψιμο”, 
αντιγράφεται το σημείο αυτό όπου κάναμε Alt-κλικ. Αντίθετα εάν το aligned 
είναι τσεκαρισμένο τότε υπάρχει μία γραμμική συνέχεια στο “βάψιμο”, δηλ. δεν 
έχουμε αντιγραφή κάθε φορά του ίδιου σημείου αλλά γειτονικών, ανάλογα με 
την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε.

Patch Tool

Περιγραφή: Λειτουργεί όπως και το heal tool με τη διαφορά ότι δεν κάνουμε χρήση του Alt αλλά 
επιλέγουμε με το ποντίκι την περιοχή που θέλουμε να αντιγράψουμε (source) και στη συνέχεια την τραβάμε 
και τη τοποθετούμε στο νέο σημείο (destination). 
Επιλογές:

Patch Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε είτε source είτε destination. Εάν επιλέξουμε 
destination τότε θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε να 
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αντιγράψουμε και στη συνέχεια να τη σύρουμε στο νέο σημείο όπου θα 
αντιγραφεί. Εάν όμως επιλέξουμε source τότε θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα επιλέγουμε την περιοχή 
όπου θα γίνει η αντιγραφή κάποιου άλλου τμήματος της εικόνας 
(destination) και στη συνέχεια σέρνουμε τo επιλεγμένο τμήμα εκεί από 
όπου θα γίνει η αντιγραφή (source).

Use Pattern Από τη στιγμή που θα επιλέξουμε κάποια περιοχή, μπορούμε να 
εφαρμόσουμε σε αυτή κάποιο πρότυπο (pattern) πατώντας του κουμπάκι 
Use Pattern.

Brush Tool

Περιγραφή: Μας επιτρέπει να βάψουμε με πινέλο σε όποια περιοχή της εικόνας θέλουμε.

Επιλογές:

Brush Επιλέγουμε το μέγεθος και το είδος του πινέλου.

Mode Όπως και στο mode για το heal tool μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με 
τον οποίο αναμειγνύονται τα χρώματα με τη διαφορά ότι έχουμε ακόμη 
περισσότερες επιλογές.

Opacity Ρυθμίζουμε τη διαφάνεια του χρώματος που βάφουμε. 

Flow Ρυθμίζει τη ροή του χρώματος από το πινέλο μας, δηλ. τη ταχύτητα με την 
οποία βγαίνει το χρώμα.
Όταν είναι πατημένο το εργαλείο λειτουργεί παρόμοια με σπρέϊ βαφής, 
δηλ. όσο το κρατάμε πάνω από κάποιο σημείο, τόσο περισσότερο βάφει.

Pencil Tool

Περιγραφή: Μας επιτρέπει να ζωγραφίζουμε όπως με ένα μολύβι ζωγραφικής.

Επιλογές:

Brush Επιλέγουμε το είδος της μύτης του μολυβιού (πινέλου)

Mode Το mode για το ανακάτεμα των χρωμάτων

Opacity Η διαφάνεια του χρώματος

Αuto Erase Εάν είναι επιλεγμένο τότε εάν αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε πάνω σε μία 
περιοχή που έχει ήδη το χρώμα του μολυβιού (foreground color), τότε 
βάφουμε με το χρώμα φόντου (background color).

Clone Stamp Tool

Περιγραφή: Λειτουργεί όπως το heal tool με τη διαφορά ότι δεν προσαρμόζει τα χρώματα της αρχικής 
περιοχής στη φωτεινότητα της περιοχής όπου βάφουμε.
Επιλογές:

Brush Επιλέγουμε το είδος της μύτης του μολυβιού (πινέλου)

Mode Το mode για το ανακάτεμα των χρωμάτων

Opacity Η διαφάνεια του χρώματος

Flow Ρυθμίζει τη ροή του χρώματος από το πινέλο μας, δηλ. τη ταχύτητα με 
την οποία βγαίνει το χρώμα.
Όταν είναι πατημένο το εργαλείο λειτουργεί παρόμοια με σπρέι βαφής, 
δηλ. όσο το κρατάμε πάνω από κάποιο σημείο, τόσο περισσότερο βάφει.

Aligned Παρόμοια με τη λειτουργία Aligned για το εργαλείο heal tool.

Use All Layers Εάν είναι επιλεγμένο, τότε από την περιοχή την οποία αντιγράφουμε (με 
Alt και κλικ) παίρνουμε χρώμα από όλα τα layers και όχι μόνο από το 
layer στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλ. αντιγράφονται όλα τα layers 
(επίπεδα) κι όχι μόνο το τρέχον.
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Pattern Stamp Tool

Περιγραφή: Λειτουργεί όπως το stamp tool με τη διαφορά ότι βάφει κάποιο πρότυπο (pattern) στο σημείο 
της εικόνας όπου θέλουμε.
Επιλογές:

Έχουμε τις ίδιες επιλογές που περιγράψαμε στο stamp tool με τις επιπλέον επιλογές pattern και 
impressioninst.
Pattern Επιλέγουμε το πρότυπο που θέλουμε

Impressionist Δίνει ένα ιμπρεσσιονιστικό στυλ στην εικόνα μας καθώς βάφουμε.

History Brush Tool

Περιγραφή: Επαναφέρουμε με το πινέλο μας μία εικόνα σε μία προηγούμενη κατάσταση. Το ποια θα είναι 
αυτή η κατάσταση εξαρτάται από την κατάσταση που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο History. Συνήθως 
είναι επιλεγμένη η αρχική κατάσταση της εικόνας αλλά σε μπορούμε εμείς να επιλέξουμε την κατάσταση 
που επιθυμούμε από το παράθυρο history κάνοντας κλικ στο αριστερό μέρος ώστε να εμφανιστεί το 

εικονίδιο 
Εάν το παράθυρο history δεν είναι ορατό, μπορούμε να το εμφανίσουμε πατώντας Window/ Hsitory.
Επιλογές:

Έχουμε τις γνωστές επιλογές brush, mode, opacity, flow και airbrush.

Art History Brush

Περιγραφή: Λειτουργεί όπως το history brush tool αλλά προσπαθεί να δώσει κάποια στοιχεία τέχνης (art) 
εικόνα μας, να μοιάζει δηλ. σαν έργο ζωγραφικής.
Επιλογές:

Πέρα από τις γνωστές επιλογές έχουμε κάποιες επιπλέον που καθορίζουν τον τρόπο που θα 
εμφανίζονται οι “πινελιές” μας στην εικόνα…
Eraser Tool

Περιγραφή: Σβήνει κάποιο τμήμα της εικόνας και αυτό που βλέπουμε στη θέση της σβησμένης περιοχής 
είναι το χρώμα του φόντου (background).
Επιλογές:

Brush Το είδος της βούρτσας

Mode Εδώ επιλέγουμε εάν η σβηστήρα μας σβήνει σαν είναι πινέλο (brush, δηλ 
έχουμε πιο απαλό σβήσιμο στις άκρες), σαν να είναι μολύβι (pencil, πιο 
“απότομο” σβήσιμο στις άκρες) ή αν θέλουμε block mode (η σβηστήρα 
μας έχει τετράγωνη μορφή).

Opacity Η διαφάνεια με την οποία σβήνουμε

Flow Ρυθμίζει τη ροή του σβησίματος (αντίστοιχο με την ιδιότητα του brush 
tool)
Η σβηστήρα μας λειτουργεί όπως ένα σπρέι

Erase to History Εάν τσεκάρουμε την επιλογή αυτή, τότε το εργαλείο λειτουργεί όπως το 
History Brush Tool, δηλ. σβήνει κάποια περιοχή της εικόνας αλλά 
εμφανίζεται στη θέση της κάποια προηγούμενη κατάσταση της εικόνας.

Backfround Eraser Tool

Περιγραφή: Λειτουργεί όπως το eraser tool με τη διαφορά ότι όταν σβήνουμε κάποια περιοχή γίνεται 
διαφανής.
Επιλογές:

Brush Το είδος της βούρτσας. Μπορούμε εδώ να ορίσουμε το μέγεθος (diameter), 
τη σκληρότητα (hardness) και το πόσο αραιές θέλουμε να είναι οι 
“πινελιές” μας (spacing).
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Limits Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε είτε Discontiguous, είτε Contiguous, είτε 
Find Edges. Με τις επιλογές αυτές ρυθμίζουμε τον τρόπο που σβηστούν οι 
περιοχές κάτω από τη σβηστήρα. Το σβήσιμο γίνεται με βάση το 
καθορισμένο tolerance. Δηλαδή όταν έχουμε μεγάλο tolerance τόσο 
περισσότερα χρώματα σβήνονται, ενώ με tolerance 100% σβήνεται 
οτιδήποτε υπάρχει κάτω από τη σβηστήρα. Εάν επιλέξουμε Contiguous και 
το tolerance είναι μικρότερο του 100% τότε θα διαγραφεί μόνο μία συνεχής 
περιοχή κάτω από τη σβηστήρα με βάση αυτό το tolerance. Εάν επιλέξουμε 
Discontiguous τότε σβήνονται και περιοχές κάτω από τη σβηστήρα που δεν 
επικοινωνούν απαραίτητα μεταξύ τους, αρκεί να ταιριάζουν τα χρώματα, 
σύμφωνα πάντα με το tolerance. Τέλος η επιλογή Find Edges σβήνει 
συνεχείς περιοχές διαγράφοντας πιο καλά τις μεταβάσεις από ένα χρώμα 
σε κάποιο άλλο.

Tolerance Ρυθμίζει το πόσο συγγενικά πρέπει να είναι τα χρώματα τα οποία 
σβήνονται.

Protect 
Foreground 
Color

Προστατεύει από τη διαγραφή το foreground color, δηλ. το τρέχον χρώμα 
που έχουμε επιλέξει για να βάφουμε με τα διάφορα εργαλεία.

Sampling Εδώ ρυθμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο σβήνουμε. Εάν επιλέξουμε Once 
τότε διαγράφουμε τα χρώματα της εικόνας με βάση το χρώμα του σημείου 
όπου κάνουμε για πρώτη φορά κλικ (και πάντα σύμφωνα με τη ρύθμιση 
του tolerance). Εάν επιλέξουμε όμως Continuous τότε έχουμε συνεχή 
έλεγχο του χρώματος που βρίσκεται κάτω από τη σβηστήρα και το 
σβήσιμο γίνεται με βάση το χρώμα αυτό. Τέλος με την επιλογή 
Background Swatch σβήνονται μόνο τα χρώματα που μοιάζουν με  το 
τρέχον χρώμα του φόντου (background color), πάντα σύμφωνα με το 
tolerance.

Magic Eraser Tool

Περιγραφή: Σβήνει αυτόματα τις περιοχές εκείνες της εικόνας που μοιάζουν με το χρώμα του σημείου όπου 
κάνουμε κλικ, με βάση πάντα κάποιο tolerance που ρυθμίζουμε εμείς. Λειτουργεί δηλ. παρόμοια με το 
Magic Wand Tool, με τη διαφορά ότι δεν επιλέγει απλά κάποια περιοχή αλλά σβήνει και τα περιεχόμενά 
της.
Επιλογές:

Tolerance Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του tolerance, τόσο περισσότερες 
διαφορετικές αποχρώσεις σβήνονται.

Anti-aliased Εάν η επιλογή αυτή είναι τσεκαρισμένη, η διαγραφή στις καμπύλες της 
εικόνας γίνεται πιο απαλά.

Contiguous Όταν είναι επιλεγμένο, τότε η περιοχή που σβήνουμε θα είναι συνεχής, 
δηλ. σβήνονται μόνο γειτονικά σημεία. Αντίθετα όταν δεν είναι 
τσεκαρισμένο σβήνονται και μη γειτονικές περιοχές, αρκεί  να ταιριάζουν 
τα χρώματα.

Use All Layers Εδώ ρυθμίζουμε εάν κατά την επιλογή του χρώματος, με βάση το οποίο θα 
γίνει το σβήσιμο, θα χρησιμοποιηθούν χρώματα από όλα τα layers 
(επίπεδα) της εικόνας ή μόνο από το τρέχον επίπεδο.

Opacity Όταν η διαφάνεια είναι κάτω από 100% τότε δεν σβήνει τελείως τις 
περιοχές που θέλουμε αλλά αφήνει κάποιες αποχρώσεις ανάλογα με την 
τιμή που δίνουμε εδώ. 

Gradient Tool

Περιγραφή: Μπορούμε με το εργαλείο αυτό να εισάγουμε βαθμωτά χρώματα, δηλ. μία σειρά από χρώματα 
που εναλλάσσονται σταδιακά το ένα το άλλο. Αφού επιλέξουμε το κατάλληλο gradient μπορούμε να το 
εφαρμόσουμε σε κάποιο τμήμα της εικόνας που έχουμε επιλέξει κάνοντας κλικ με το ποντίκι και σέρνοντας.
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Επιλογές:

Το πρώτο εικονίδιο επιτρέπει την επιλογή του gradient που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε. Με διπλό κλικ σε κάποιο gradient μπορούμε να το 
τροποποιήσουμε βάζοντας τα δικά μας χρώματα.
Μπορούμε εδώ να επιλέξουμε το στυλ του gradient, δηλ. τον τρόπο που 
εναλλάσσονται τα χρώματα

Mode Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύονται τα χρώματα του gradient 
με τα υπάρχοντα χρώματα (ίδιο με το mode για το brush tool)

Opacity Ορίζει τη διαφάνεια των χρωμάτων

Reverse Αλλάζει τον προσανατολισμό των χρωμάτων, δηλ. τα δεξιά του gradient τα 
πάει στο αριστερό μέρος και το αντίστροφο.

Dither Εάν τσεκάρουμε το dither έχουμε πιο ομαλή μετάβαση στα διάφορα 
χρώματα του gradient.

Transparency Μπορούμε να δημιουργήσουμε gradients που όσο πάμε σε κάποια 
άκρη τους το χρώμα να ξεθωριάζει και να γίνεται διάφανο. Εάν 
θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο gradient θα πρέπει να 
τσεκάρουμε την επιλογή transparency. Αλλιώς το χρώμα δεν θα 
ξεθωριάσει αλλά θα είναι κανονικό.

Paint Bucket Tool

Περιγραφή: Γεμίζει κάποια περιοχή της εικόνας με χρώμα.

Επιλογές:

Fill Εδώ επιλέγουμε είτε foreground είτε pattern. Με την επιλογή 
foreground  βάφουμε με το χρώμα που έχουμε επιλέξει σαν τρέχον 
χρώμα ενώ με την επιλογή pattern βάφουμε με βάση κάποιο πρότυπο.

Pattern Επιλέγει το πρότυπο με το οποίο θα βάφουμε όταν διαλέξουμε την 
επιλογή pattern σαν fill.

Mode Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύονται τα χρώματα του gradient 
με τα υπάρχοντα χρώματα (ίδιο με το mode για το brush tool)

Opacity Ορίζει τη διαφάνεια των χρωμάτων

Tolerance Όσο μεγαλύτερο είναι το tolerance τόσο μεγαλύτερη επιλογή θα 
καλύψει το χρώμα που ρίχνουμε.

Anti-aliased Οι καμπύλες της εικόνας βάφονται καλύτερα…

Contiguous Εάν είναι τσεκαρισμένο, μόνο συνεχόμενες περιοχές μόνο βάφονται.

All Layers Εάν είναι τσεκαρισμένο, τότε κατά την ανάμειξη των χρωμάτων θα 
χρησιμοποιηθεί χρώμα από όλα τα layers της εικόνας και όχι μόνο 
από το τρέχον.

Blur Tool

Περιγραφή: Θολώνει κάποιες περιοχές, δηλ. τις κάνει πιο απαλές. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να 
απαλύνουμε κάποιες περιοχές ώστε να τονιστούν ίσως κάποιες άλλες.
Επιλογές:

Brush Το πινέλο που θα χρησιμοποιηθεί

Mode Με το mode μπορούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα κάποιες αλλαγές στα 
χρώματα που θέλουμε να εφαρμόσουμε το blur tool. Δηλ. μπορούμε να 
σκουρύνουμε ή να ανοίξουμε το χρώμα κάποιας περιοχής ταυτόχρονα με το 
blur.

Strength Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του strength τόσο μεγαλύτερο είναι το θόλωμα 
της εικόνας

Use All Layers Το τσεκάρουμε για να χρησιμοποιηθούν χρώματα από όλα τα layers κατά 
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την εφαρμογή του blur

Sharpen Tool

Περιγραφή: Κάνει τα αντίθετα από ότι κάνει το blur tool, τονίζει δηλαδή κάποιες περιοχές.

Επιλογές:

Έχουμε τις ίδιες επιλογές με το blur tool

Smudge Tool

Περιγραφή: Μπερδεύει τα χρώματα γειτονικών περιοχών. 

Επιλογές:

Έχουμε τις ίδιες επιλογές με τα δύο πιο πάνω εργαλεία. 

Finger 
Painting

Η επιλογή Finger Painting χρησιμοποιεί το επιλεγμένο χρώμα (foreground 
color) σαν αρχικό χρώμα αντί για το χρώμα όπου κάνουμε κλικ.

Dodge Tool

Περιγραφή: Κάνει κάποια περιοχή της εικόνας πιο ανοιχτόχρωμη

Επιλογές:

Brush Το μέγεθος του πινέλου

Range Εδώ ρυθμίζουμε εάν θέλουμε να αλλάξουμε μόνο τις πιο σκούρες περιοχές 
(shadows), μόνο τις πιο ανοιχτές (Highlights) ή τις ενδιάμεσες (midtones).

Exposure To exposure ρυθμίζει το πόσο έντονο θα είναι το αποτέλεσμα. Όταν είναι 
στο 1% έχουμε πολύ μικρά αποτελέσματα, ενώ όσο πλησιάζουμε στο 100% 
το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο.
Το εργαλείο λειτουργεί παρόμοια με σπρέι βαφής, δηλ. όσο είμαστε πάνω 
από ένα σημείο τόσο το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο.

Burn Tool

Περιγραφή: Επιτελεί την αντίθετη λειτουργία από ότι το dodge tool, δηλ. σκουραίνει την εικόνα στα σημεία 
που θέλουμε.
Επιλογές:

Έχουμε τις ίδιες επιλογές με το dodge tool με παρόμοια λειτουργία.

Sponge Tool

Περιγραφή: Κάνει πιο έντονα ή λιγότερο έντονα τα χρώματα της εικόνας.

Επιλογές:

Brush Το μέγεθος του πινέλου

Mode To mode είναι είτε saturate είτε desaturate. Με το saturate κάνουμε τα 
χρώματα πιο έντονα, ενώ με το desaturate κάνουμε τα χρώματα 
λιγότερο έντονα.

Flow To flow ρυθμίζει το πόσο έντονο θα είναι το αποτέλεσμα. Όταν είναι στο 
1% έχουμε πολύ μικρά αποτελέσματα, ενώ όσο πλησιάζουμε στο 100% το 
αποτέλεσμα είναι πιο έντονο.
Δίνει λειτουργία σπρέι όταν είναι πατημένο.

Path Selection Tool
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Περιγραφή: Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ένα path (διαδρομή) που έχουμε δημιουργήσει 
με εργαλεία όπως το Pen Tool που θα δούμε πιο κάτω ή με κάποιον άλλο τρόπο. Κάνοντας κλικ πάνω σε 
ένα path, το επιλέγουμε και μπορούμε να το μετακινήσουμε. Με πατημένο το shift μπορούμε να επιλέξουμε 
διαφορετικά path ένα είναι στο ίδιο επίπεδο (layer).
Επιλογές:

Show Bounding 
Box

Εμφανίζει γύρω-γύρω από το path ένα παραλληλόγραμμο το οποίο μας 
επιτρέπει να αλλάξουμε το μέγεθός του, να το περιστρέψουμε κτλ.
Εάν έχουμε διαφορετικά path στο ίδιο επίπεδο (layer) που το ένα είναι πάνω 
από το άλλο, μπορούμε με τα εργαλεία αυτά να ορίσουμε πώς θα φαίνονται 
τα σημεία τομής, ή τα σημεία που δεν είναι κοινά.

Combine Εάν έχουμε επιλέξει διαφορετικά paths (με shift) μπορούμε με το κουμπάκι 
αυτό να τα συνδυάσουμε σε ένα.

Κουμπάκια 
στοίχισης

Με τα υπόλοιπα κουμπάκια μπούμε να ορίσουμε την στοίχιση οι τις μεταξύ 
τους αποστάσεις εάν έχουμε επιλέξει 2 ή περισσότερα paths.

Direct Selection Tool

Περιγραφή: Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ένα path και να εμφανιστούν να σημεία του. Στη 
συνέχεια μπορούμε να αλλάξουμε θέση στα σημεία του path ώστε να τροποποιήσουμε το σχήμα του.
Επιλογές: Δεν υπάρχουν επιλογές.

Horizontal Type Tool

Περιγραφή: Επιτρέπει να γράψουμε κείμενο. Για να γίνει αυτό αρκεί να κάνουμε κλικ στο εργαλείο και στη 
συνέχεια κάνουμε κλικ στο σημείο της εικόνας όπου θέλουμε να εισάγουμε το κείμενο. Όταν το 

πληκτρολογήσουμε μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπάκι commit πάνω δεξιά: . Το κείμενο που 
γράφουμε θα βρίσκεται σε νέο layer (για να κάνουμε όλη την εικόνα να είναι ένα layer θα πρέπει να 
πατήσουμε Layer/ Flatten Image.
Επιλογές:

Εδώ έχουμε όλες τις γνωστές επιλογές για να ρυθμίζουμε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, τη 
στοίχιση κτλ. Υπάρχει όμως και τα εικονίδια:

Μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του κειμένου από οριζόντιο 
σε κατακόρυφο ή αντίστροφα
Επιτρέπει να γράψουμε κείμενο σε διάφορες μορφές (κυκλικό, κυματιστό 
κτλ.)

Vertical Type Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να γράψουμε κείμενο σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Ίδιες με το Horizontal Type Tool

Horizontal Type Mask Tool

Περιγραφή: Μπορούμε με το εργαλείο αυτό να επιλέξουμε κάποια περιοχή που να έχει το σχήμα κάποιου 
κειμένου. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όπως με κάθε επιλεγμένη 
περιοχή.
Επιλογές:

Ίδιες με τα πιο πάνω εργαλεία.

Vertical Type Mask Tool

Περιγραφή: Όπως το Horizontal Type Mask Tool αλλά με κατακόρυφο προσανατολισμό

Επιλογές:
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Ίδιες με τα πιο πάνω εργαλεία.

Pen Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα path. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε 
πολυγωνικές γραμμές κάνοντας απλά κλικ ή κάνοντας κλικ και σέρνοντας ώστε να δημιουργήσουμε 
καμπύλες (λέγονται καμπύλες Bezzier). Για να ξεκινήσουμε νέο path μπορούμε απλά να ξανακάνουμε κλικ 
στο ίδιο εργαλείο ή αν θέλουμε κλειστή καμπύλη ξανακάνουμε κλικ στο πρώτο σημείο του path.
Επιλογές:

Με την επιλογή αυτή δημιουργεί ένα path με χρώμα στο εσωτερικό του 
(γέμισμα) σε νέο layer.
Δημιουργείται path χωρίς γέμισμα.

Στα εργαλεία όπου είναι ενεργοποιημένο δημιουργεί ένα σχήμα με γέμισμα 
στο ίδιο layer

 Με τα εικονίδια αυτά μπορούμε να επιλέξουμε άλλα εργαλεία (δες 
πιο κάτω)

Auto 
Add/Delete

Όταν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή αυτή μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω 
στο path ώστε να προσθέσουμε σημεία ή κλικ πάνω σε υπάρχον σημείο για 
να το διαγράψουμε
Μπορούμε με τα εικονίδια αυτά να προσθέτουμε καμπύλες στο path, να 
αφαιρούμε, να βρίσκουμε την τομή κτλ.

Style Μπορούμε να καθορίσουμε το στυλ του γεμίσματος.

Freeform Pen Tool

Περιγραφή: Δημιουργούμε paths ζωγραφίζοντας με το ποντίκι

Ίδιες περίπου επιλογές με το προηγούμενο εργαλείο. Έχουμε την επιλογή Magnetic που όταν 
είναι τσεκαρισμένη το εργαλείο λειτουργεί παρόμοια με το μαγνητικό λάσο, “έλκεται” δηλ. 
από τις καμπύλες.
Add Anchor Point Tool

Περιγραφή: Προσθέτει νέα σημεία στο path

Delete Anchor Point Tool

Περιγραφή: Αφαιρεί σημεία από το path

Convert Point Tool

Περιγραφή: Μετατρέπει το είδος του σημείου πάνω στο path, π.χ. από σημείο καμπύλης σε σημείο γωνίας.

Rectangle Tool

Περιγραφή: Μας επιτρέπει να ζωγραφίσουμε ένα παραλληλόγραμμο.

Επιλογές:

Δημιουργεί παραλληλόγραμμο με χρώμα στο εσωτερικό του (γέμισμα) 
σε νέο layer.
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Δημιουργεί παραλληλόγραμμο χωρίς γέμισμα.

Δημιουργεί ένα παραλληλόγραμμο με γέμισμα στο ίδιο layer. Όταν 
επιλέξουμε το εργαλείο αυτό εμφανίζονται κάποιες νέες επιλογές όπως 
Mode (τρόπος ανάμειξης χρωμάτων), Opacity (διαφάνεια) και 
Anti-aliased.
Με τα εικονίδια αυτά μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα άλλα 
εργαλεία, όπως rounded rectangle, ellipse, polygon, line ή custom 
shape tool 
Πατώντας το βελάκι αυτό μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε 
τετράγωνο ή αν θέλουμε συγκεκριμένο πλάτος και ύψος για το 
παραλληλόγραμμο ή αν θέλουμε κάποια αναλογία πλάτους προς ύψος 
κτλ.

Άλλες επιλογές Παρόμοια με το Pen Tool.

Rounded Rectangle Tool

Περιγραφή: Σχηματίζει παραλληλόγραμμα με στρογγυλεμένες γωνίες

Επιλογές:

Παρόμοια με τις προηγούμενες επιλογές με τη διαφορά ότι έχουμε την επιλογή Radius, με την 
οποία καθορίζουμε το πόσο στρογγυλεμένες θα είναι οι γωνίες.
Ellipse Tool

Περιγραφή: Επιτρέπει τη δημιουργία ελλείψεων.

Επιλογές:

Λειτουργεί παρόμοια με τα πιο πάνω εργαλεία

Polygon Tool

Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύγωνα

Επιλογές:

Λειτουργεί παρόμοια με τα πιο πάνω εργαλεία με τη διαφορά ότι έχουμε την επιλογή 
Sides όπου μπορούμε να ορίσουμε το πλήθος των πλευρών του πολυγώνου
Line Tool

Περιγραφή: Δημιουργούμε ευθείες γραμμές

Επιλογές:

Παρόμοια με τα προηγούμενα εργαλεία. Με την επιλογή Weight ορίζουμε το πλάτος της 
γραμμής

Custom Shape Tool

Περιγραφή: Μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε σύμφωνα με κάποια έτοιμα σχήματα.

Επιλογές:

Με την επιλογή Shape μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο του σχήματος που θέλουμε να 
σχεδιάσουμε.
Notes Tool
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Περιγραφή: Μας επιτρέπει να εισάγουμε κάποιες σημειώσεις (notes) σε μία εικόνα. Οι σημειώσεις αυτές 
είναι κείμενο και δεν αποτελούν μέρος της εικόνας αλλά περιέχουν κάποια επιπλέον βοηθητικά σχόλια.
Επιλογές:

Author Ο συγγραφέας των σημειώσεων.

Font Η γραμματοσειρά.

Size Το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Color Το χρώμα της γραμματοσειράς.

Clear All Σβήνει όλες τις σημειώσεις που έχουμε γράψει.

Audio Annotation Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να εισάγουμε ηχητικά σχόλια με τη βοήθεια μικροφόνου.

Επιλογές:

Στις επιλογές μπορούμε να δώσουμε το όνομα του συγγραφέα και το χρώμα. Η επιλογή Clear 
All σβήνει όλα τα σχόλια από την εικόνα (ηχητικά ή κειμένου)
Eyedropper Tool

Περιγραφή: Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα για το foreground (προσκήνιο) ή για 
το  background (φόντο).  Κάνοντας  κλικ  μία  φορά  σε  κάποιο  σημείο,  επιλέγετε  το  χρώμα  αυτό  για  το 
προσκήνιο (όταν βάψουμε δηλ. με κάποιο εργαλείο). Έχοντας πατημένο το Alt επιλέγουμε το χρώμα για το 
φόντο.
Επιλογές:

Με την επιλογή Sample Size επιλέγουμε είτε Point Sample,  είτε 3 by 3 Average,  είτε 5 by 5 
Average. Εάν έχουμε επιλέξει το 3 by 3 Average το χρώμα επιλέγεται παίρνοντας το μέσο όρο 
των χρωμάτων από ένα τετράγωνο μεγέθους 3x3  pixels κάτω από το σημείο όπου κάνουμε 
κλικ. Παρόμοια με την επιλογή 5 by 5 Average παίρνουμε ένα μέσο όρο από ένα τετράγωνο 
5x5 pixels.
Color Sampler Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να δούμε τις αριθμητικές τιμές (αριθμοί R-G-B) για μέχρι τέσσερα χρώματα της 
εικόνας. Για να γίνει αυτό με το εργαλείο color sampler tool κάνουμε κλικ σε τέσσερα σημεία της εικόνας 
και βλέπουμε στην παλέτα Info πληροφορίες για το χρώμα των περιοχών αυτών.
Επιλογές:

To Sample Size λειτουργεί παρόμοια με το eyedropper tool. Με το κουμπάκι Clear 
καθαρίζουμε της πληροφορίες για τα χρώματα που είχαμε επιλέξει.
Measure Tool

Περιγραφή: Μετράει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων καθώς και τη γωνία με τον οριζόντιο 
άξονα. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στον χώρο των επιλογών του εργαλείου (επάνω μέρος 
του παραθύρου) αλλά και στην παλέτα Info στα δεξιά.

Hand Tool

Περιγραφή: Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να μετακινήσουμε την εικόνα στην οθόνη, όταν αυτή δεν 
χωράει, ώστε να μπορέσουμε να δούμε κάποια τμήματα που δεν χωράνε…
Επιλογές:

Με τα κουμπάκια αυτά, μπορούμε να δούμε την εικόνα στο αντίστοιχο μέγεθος που 
αναγράφεται πάνω στο κουμπάκι. Μπορούμε δηλ. να δούμε την εικόνα στο μέγεθος που έχει 
στην οθόνη (Actual Pixels), ή να την κάνουμε να χωρέσει ολόκληρη στην οθόνη (Fit On 
Screen), ή στο μέγεθος που θα βγει στο χαρτί αν την εκτυπώσουμε (Print Size).
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Zoom Tool

Περιγραφή: Μπορούμε να μεγαλώσουμε την εικόνα. Στην ουσία μεγαλώνουμε το μέγεθος της εικόνας στην 
οθόνη και όχι το πραγματικό της μέγεθος (το οποίο αλλάζουμε με Image/ Image Size). Έχοντας πατημένο το 
Alt μπορούμε να μικρύνουμε το μέγεθος της εικόνας.
Επιλογές:

Εδώ έχουμε παρόμοιες επιλογές με το Hand Tool. Με την επιλογή Resize Windows To Fit 
ρυθμίζεται και το μέγεθος του παραθύρου ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας.
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