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Οδηγός επεξεργασίας εικόνας  
με τη χρήση του διαδικτυακού προγράμματος Advanced PIXLR E 

 
Για την επεξεργασία εικόνων/φωτογραφιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό πρόγραμμα 

Advanced PIXLR Ε (https://pixlr.com/e/ ). 

Για παράδειγμα, οι εναλλασσόμενες φωτογραφίες που υπάρχουν αναρτημένες στα Πρότυπα 

Ιστοτόπων (http://www.schools.ac.cy/protypa_istotopon.html) είναι φωτογραφίες, οι οποίες έτυχαν 

επεξεργασίας (crop and resize). Τονίζεται ότι οι εναλλασσόμενες φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένο όνομα (file name) και συγκεκριμένες διαστάσεις σε εικονοστοιχεία (pixels), έτσι ώστε να 

παρουσιάζονται και να εναλλάσονται ορθά στα Πρότυπα Ιστοτόπου.  

Για την ορθή ονομασία αρχείου (file name)  και τις σωστές διαστάσεις στις εναλλασσόμενες ή άλλες 

φωτογραφίες, συμβουλευθείτε  τον «Πίνακα 2 – Δυνατότητες ανά Πρότυπο» που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα: (http://www.schools.ac.cy/istotopoi_voithimata/pinakas_dynatotites_ana_protypo.pdf) 

 

Α. Επεξεργασία διαστάσεων και ονομασία εικόνων / φωτογραφιών:  

(1) Αφού μεταβείτε στον ιστοτόπο Advanced PIXLR Ε (https://pixlr.com/e/), επιλέγετε «Open 

Image» και στη συνέχεια εντοπίζετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή στον εξωτερικό σας 

δίσκο την τοποθεσία όπου έχετε αποθηκεύσει τη φωτογραφία/εικόνα προς επεξεργασία 

(Εικόνα 1). 

 

 

     Εικόνα 1 
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(2) Αφού παρουσιαστεί η εικόνα που επιλέξατατε στο πρόγραμμε Advanced PIXLR Ε, από το 

οριζόντιο μενού επιλέγετε Image -> Image Size για να δείτε τις διαστάσεις που έχει η εικόνα 

σας. Στο αναδυόμενο παράθυρο «Resize Images», μπορείτε να δώσετε νέες διαστάσεις στην 

εικόνα σας ανάλογα με τις απαιτήσεις του Προτύπου που επιλέξατε. Συστήνεται να έχετε 

ενεργοποιημένη την επιλογή «Constrain Proportions», κατά την οποία οι διαστάσεις της 

εικόνας σας μεταβάλλονται αναλογικά και έτσι αποκλείεται η παραμόρφωση της εικόνας.  

Στο παράδειγμα της Εικόνας 2, θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος της εικόνας σε 705 pixels Χ 

300 pixels, όπως καθορίζεται για το Πρότυπο 3 (βλ. Πίνακα με Δυνατότητες ανά Πρότυπο -

http://www.schools.ac.cy/istotopoi_voithimata/pinakas_dynatotites_ana_protypo.pdf ). 

Εισάγουμε τη διάσταση του μήκους (width = 705 pixels) και αυτόματα εμφανίζεται η αναλογική 

διάσταση για το ύψος (height). 

Επιλέγουμε «Apply». (Εικόνα 2).  

 

 

     Εικόνα 2 
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(3) Από το αριστερό πλαϊνό μενού, επιλέγετε το εργαλείο «Crop»  και στη συνέχεια στο πεδίο 

«Constraint» επιλέγετε «SIZE». Εισάγετε Width:705 και Height: 300. 

Όταν δώσετε τις απαιτούμενες διαστάσεις με βάση το Πρότυπο που επιλέξατε (βλ. «Πίνακα 2 - 

Δυνατότητες ανά Πρότυπο», 

http://www.schools.ac.cy/istotopoi_voithimata/pinakas_dynatotites_ana_protypo.pdf), θα 

παρατηρήσετε ότι σχηματίζεται ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό μπορείτε να το μετακινήσετε 

ώστε να παρουσιάζεται η περιοχή που θέλετε. Ο χώρος εντός του σχήματος που 

δημιουργήσατε θα παραμείνει, ενώ ο χώρος εκτός του σχήματος θα αποκοπεί. 

Στη συνέχεια, επιλέγετε «Apply» για να κόψετε τη φωτογραφία στις διαστάσεις που 

καθορίσατε. Με αυτό τον τρόπο θα δώσετε τις σωστές διαστάσεις στη φωτογραφία σας. 

(Εικόνα 3). 

 

 

           Εικόνα 3 
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(4) Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, επιλέγετε από το πρώτο οριζόντιο μενού το «File» και 

στη συνέχεια «Save» (Εικόνα 4). 

 

           Εικόνα 4 

 

(5) Για να δώσετε το σωστό όνομα στη φωτογραφία συμβουλευθείτε τον «Πίνακα 2 - 

Δυνατότητες ανά Πρότυπο» 

(http://www.schools.ac.cy/istotopoi_voithimata/pinakas_dynatotites_ana_protypo.pdf). 

Σημείωση:  

 Για όλα τα Πρότυπα, στα οποία υπάρχουν 5 Εναλλασσόμενες Εικόνες, θα πρέπει να 

δώσετε στις φωτογραφίες τα σωστά ονόματα αρχείων: img1.jpg, img2.jpg, img3.jpg, 

img4.jpg, img5.jpg. 

 Στα Πρότυπα, όπου υπάρχει μόνο μία στατική εικόνα, θα πρέπει να δώσετε το όνομα: 

top-image.jpg.  

 Στα Πρότυπα όπου υπάρχει εικόνα φόντου, το ορθό όνομα είναι: background.jpg 

Αφού δώσετε το ορθό όνομα αρχείο για τη φωτογραφία στο πεδίο «File name», πατήστε 

«Download» (Εικόνα 5). 
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Η εικόνα/φωτογραφία σας έχει κατέβει και αποθηκευτεί στον φάκελο «Downloads» του 

υπολογιστή σας. 

 

 

           Εικόνα 5  
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Β. Σκίαση / θόλωμα προσώπων: 

Για να σκιάσετε/θολώσετε τα πρόσωπα, ακολουθείτε τις εξής οδηγίες: 

(1) Επιλέγετε από την αριστερή εργαλειοθήκη, το εργαλείο λάσου/Lasso Tool (L)  

και με το αριστερό κλικ του ποντικιού, σχηματίζετε με τον σταυρό (+) το/α περίγραμμα/τα 

του/ων προσώπου/ων που επιθυμείτε να σκιάσετε/θολώσετε (Εικόνα 6). 

Εικόνα 6 

 

(2) Από το πάνω οριζόντιο μενού, στην κατηγορία «Filter», επιλέξτε «Gaussian blur» 

(Εικόνα 7) και στη συνέχεια ρυθμίστε πόσο θολό θέλετε να είναι το πρόσωπο (Εικόνα 8). 

Τέλος, επιλέγετε «ΟΚ». 
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Εικόνα 7 

 

Εικόνα 8 
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(3) Για να αποθηκεύεσετε τις αλλαγές στη φωτογραφία που επεξεργαστήκατε, επιλέγετε 

από το πάνω οριζόντιο μενού «Αρχείο/File», «Αποθήκευση/Save», «ΟK», δίνετε όνομα 

στη φωτογραφία και προσδιορίζετε τον χώρο που θα αποθηκεύσετε τη φωτογραφία. 


