Image
Editing

Η ενότητα ECDL Image Editing προσφέρει μια
εισαγωγή στον κόσμο των ψηφιακών εικόνων
και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες για την επεξεργασία, τη βελτίωση
και το διαμοιρασμό τους.

Με αφορά το
Image Editing;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Image Editing;

Με την ευρύτατη εξάπλωση της ψηφιακής φωτογραφίας
και του ίντερνετ, η ψηφιακή εικόνα είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για κάθε επιχείρηση και ιδιώτη.

• Οι αρχές της εφαρμόζονται σε μια πληθώρα
προγραμμάτων λογισμικού, από επαγγελματικές σουίτες
επεξεργασίας εικόνας μέχρι και σε δωρεάν εργαλεία.

Η βελτίωση εικόνων, η χρήση κατάλληλων εφέ, η
σωστή ρύθμιση των πολλών παραμέτρων που τις
διέπουν, και η προετοιμασία τους για εκτύπωση ή
διαδικτυακή δημοσίευση αποτελούν κρίσιμες δεξιότητες
για κάθε σύγχρονο επαγγελματία.

• Πιστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στην επεξεργασία
ψηφιακών εικόνων.
• Προσφέρει γερές βάσεις για την εργασία στην
επεξεργασία εικόνας.
• Έχει αναπτυχθεί με την συμβολή ειδικών, χρηστών
υπολογιστών αλλά και επαγγελματιών πληροφορικής
απ’ όλο τον κόσμο. Αυτό εξασφαλίζει την συνάφεια και το
εύρος του περιεχομένου αυτής της ενότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Γνωρίζω τις βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων,
να κατανοώ τις επιλογές των διάφορων μορφών
γραφικών καθώς και τις έννοιες σχετικά με τα χρώματα.

• Συλλάβω (capture) και να αποθηκεύσω μια εικόνα, να
χρησιμοποιώ διάφορα εργαλεία επιλογής και να
χειρίζομαι εικόνες.

• Ανοίγω μια υπάρχουσα εικόνα, να αποθηκεύω μια
εικόνα σε διαφορετικές μορφές και να ορίζω τις επιλογές
του αρχείου εικόνας.

• Δημιουργώ και να χρησιμοποιώ στρώσεις (layers), να
εργάζομαι με κείμενο, να χρησιμοποιώ εφέ και φίλτρα, και
να χρησιμοποιώ τα εργαλεία σχεδίασης.

• Χρησιμοποιώ τις διαθέσιμες επιλογές της εφαρμογής,
όπως την εμφάνιση των γραμμών εργαλείων και των
χρωματικών παλετών για την βελτίωση της
παραγωγικότητας.

• Προετοιμάζω τις εικόνες για εκτύπωση ή δημοσίευση.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Image Editing
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Έννοιες επεξεργασίας εικόνας

• Ψηφιακές εικόνες
• Μορφές – τύποι γραφικών
• Έννοιες χρωμάτων

Σύλληψη εικόνας

• Σύλληψη και αποθήκευση εικόνων

Χρήση της εφαρμογής

• Δημιουργία εικόνας
• Ρυθμίσεις
• Βελτίωση παραγωγικότητας

Εργασία με εικόνες

•
•
•
•
•

Σχεδίαση και ζωγραφική

• Εργαλεία σχεδίασης
• Εργαλεία ζωγραφικής

Προετοιμασία εκτυπώσεων

• Διαμόρφωση
• Εκτύπωση

Επιλογή
Διαχείριση εικόνας
Στρώσεις (layers)
Κείμενο
Εφέ και φίλτρα (effects and filters)

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.

ECDL_Image Editing_201808

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

