
Κάποια από τα βασικότερα βοηθητικά παράθυρα περιγράφονται στις παραγρά-

φους που ακολουθούν. 

Navigator 

Το παράθυρο αυτό παρέχει δυνατό-

τητες πλοήγησης πάνω στον καμβά 

της εικόνας καθώς και δυνατότητες 

μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης της πα-

ρουσίασης της εικόνας. Η περιοχή 

προεπισκόπησης δίνει τη δυνατότη-

τα επισήμανσης της περιοχής που 

εμφανίζεται από την εικόνα στην 

περιοχή εικόνων Π5. Συγκεκριμένα, 

το κόκκινο πλαίσιο περιορίζει το 

τμήμα της εικόνας που είναι ορατό 

στην Π5. Με μετακίνηση αυτού του 

πλαισίου πάνω στον καμβά της πε-

ριοχής προεπισκόπησης πετυχαίνουμε την επιλογή συγκεκριμένη περιοχής ενδιαφέ-

ροντος προς εμφάνιση στην Π5. Η περιοχή καθορισμού μεγέθυνσης καθορίζει το 

ποσοστό μεγέθυνσης με το οποίο βλέπουμε την εικόνα στην Π5. Η ρύθμιση γίνεται 

είτε με πληκτρολόγηση στο αντίστοιχο πεδίο στα αριστερά, είτε με κύλιση του ρυθμι-

στή στα δεξιά. 

Info 

Το παράθυρο αυτό παρουσιάζει πληροφορίες θέσης και 

χρώματος πάνω σε μια εικόνα. Συγκεκριμένα, για κάποια θέ-

ση του δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα παρέχει χρω-

ματικές πληροφορίες στους χρωματικούς χώρους RGB και 

CMYK, ενώ ταυτόχρονα δίνει τις συντεταγμένες του δείκτη 

στον καμβά της εικόνας σε μονάδες που μπορεί να ρυθμίσει 

ο χρήστης. Αν υπάρχει επιλογή περιοχής, εμφανίζονται και οι 

μεταβλητές πλάτους και ύψους της εν λόγω περιοχής. Παράλληλα υπάρχει η δυνα-

τότητα εμφάνισης επιπρόσθετων πληροφοριών από το εικονίδιο ελέγχου επιλογών 

παραθύρου. 

Histogram 

Παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης ιστογραμμάτων για 

μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει επιλογή για 

εμφάνιση ιστογράμματος για οποιοδήποτε χρωματικό 

κανάλι είτε για το κανάλι της φωτεινότητας, καθώς και 

στατιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο κα-

νάλι για την εικόνα. Με τη μετακίνηση του δείκτη του πο-

ντικιού πάνω στο ιστόγραμμα παρέχονται επιπρόσθετα 

πληροφορίες θέσης και ποσοστού εικονοστοιχείων στη 

θέση αυτή. Από το εικονίδιο ελέγχου παραθύρων δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίη-

ση εκτεταμένων στοιχείων για τα παρεχόμενα ιστογράμματα. 

 

Περιοχή προεπιςκόπηςησ 

Περιοχή καθοριςμοφ μεγζθυνςησ 
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History 

Μέσω του παραθύρου αυτού μπορεί ο χρήστης να με-

ταβεί σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες καταστά-

σεις τις εικόνας την οποία επεξεργάζεται στην τρέχουσα 

εργασία του. Το ιστορικό επεξεργασίας χάνεται όταν ο 

χρήστης κλείσει το αρχείο που επεξεργάζεται. Με κάθε 

νέα ενέργεια επεξεργασίας, μια νέα «εγγραφή» εμφανίζε-

ται στο παράθυρο του ιστορικού ενεργειών. Μπορεί 

οποιαδήποτε στιγμή να επιλεγεί μια από τις προηγούμε-

νες «εγγραφές» και να επιστρέψουμε σε εκείνη την κατά-

σταση. 

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού ενερ-

γειών και παραμέτρων του εν λόγω παραθύρου από το 

εικονίδιο ελέγχου παραθύρων στα δεξιά. 

Επίσης, δίνονται οι επιπρόσθετες δυνατότητες δημιουρ-

γίας στιγμιότυπων αλλά και νέων αρχείων εικόνων από 

το εικονίδια επιλογών στο κάτω μέρος του παραθύρου, όπου υπάρχει και η δυνατό-

τητα διαγραφής τμημάτων του ιστορικού επεξεργασίας της εικόνας. 

Actions 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράθυρο αυτό 

για την αποθήκευση, ενεργοποίηση και επεξεργασία 

συνόλου ενεργειών με συγκεκριμένο σκοπό (actions). 

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν σύνολο από μεμονωμέ-

νες ενέργειες που επιθυμούμε να πραγματοποιούνται 

διαδοχικά η μία μετά την άλλη. Αν για παράδειγμα, θέ-

λουμε να εκτελέσουμε τις αυτόματες διορθώσεις φωτει-

νότητας, αντίθεσης και χρώματος σε μια εικόνα με μια 

κίνηση και με δυνατότητα καθορισμού ενός πλήκτρου 

για άμεση εκτέλεση (π.χ. F12), δημιουργούμε μια νέα ε-

νέργεια, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικά όλες τις απαι-

τούμενες ενέργειες και στη συνέχεια την ενεργοποιούμε 

όταν χρειάζεται, είτε από το παράθυρο αυτό, είτε από το 

πλήκτρο που έχουμε καθορίσει. Στην παράπλευρη εικό-

να φαίνεται ακριβώς αυτή η περίπτωση, όπου έχει κα-

θοριστεί το πλήκτρο F12 να εκτελεί την ενέργεια που έχει 

ονομαστεί “F12 – Auto correct” και η οποία στοχεύει 

στη διαδοχική εφαρμογή των ενεργειών Auto tone, Au-

to contrast, Auto color. 

Το λογισμικό παρέχει κάποιες έτοιμες ενέργειες οι οποίες αναπτύσσονται κάτω από 

το σύνολο με την ονομασία “Default Actions”, ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατό-

τητα να δημιουργεί το δικό του σύνολο από ενέργειες ανάλογα με τις ανάγκες ερ-

γασίας του. Το παράθυρο παρέχει όλα τα εικονίδια ενεργειών (στο κάτω μέρος) που 

δίνουν αυτές τις δυνατότητες. 
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