ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ADOBE PHOTOSHOP (ADVANCED)
Χρήση του Adobe Bridge
• Γενικά η χρήση του Adobe Bridge
• Οργάνωση και τροποποίηση αρχείων στο Adobe Bridge
• Αξιολόγηση, σύγκριση εφαρμογή tags σε εικόνες
• Ενσωμάτωση πληροφοριών και μεταδεδομένων για εύκολο εντοπισμό των εικόνων
• Χρήση του batch rename στο bridge
• Χρήση αυτοματοποιημένων λειτουργιών εξόδου
Επιλογές (προχωρημένες τεχνικές)
• Χρήση της τεχνικής Select and mask
• Χρήση της τεχνικής Quick mask
• Χρήση των τεχνικών Color Range, Focus area, select subject, select sky
• Χρήση της παλέτας Channels για επιλογές
Layers (προχωρημένες τεχνικές)
• Layer comps
• Blending modes
• Προχωρημένες τεχνικές ανάμιξης layers με τις εντολές Blend if
• Συνδυασμός διαφορετικών adjustment layers για σύνθετα αποτελέσματα
• Συνδυασμός layer masks, vector masks & clipping masks
• Σκιές με εναλλακτικές τεχνικές
• Η χρήση του displace
Έξυπνα Αντικείμενα & Φίλτρα (Smart objects - smart filters)
• Άνοιγμα ή τοποθέτηση αρχείου σαν έξυπνο αντικείμενο (embedded smart object)
• Μετατροπή και χρήση layer σε έξυπνο αντικείμενο
• H χρήση των νέων linked smart objects
• Σύνθεση εικόνων με την βοήθεια των έξυπνων αντικειμένων
• Εφαρμογή έξυπνων φίλτρων (smart filters)
• Δουλεύοντας με τις μάσκες των έξυπνων φίλτρων
• Εισαγωγή διανυσματικών (vector) γραφικών από το Illustrator ως smartobject
• Χρήση του Wrap και των νέων χαρακτηριστικών του
Τρόποι όξυνσης εικόνων
• Χρήση του Unsharp Mask
• Χρήση του smart sharpen
• Shake Reduction
• Διόρθωση motion Blur
• Χρήση της εντολής fade
• Image size με τους νέους αλγορίθμους
Προχωρημένες Τεχνικές ρετούς
• Μη καταστροφική κλωνοποίηση
• Με συνδυασμούς μασκών, layers και εργαλείων ρετούς
• Χρήση της παλέτας Clone Source
• Φίλτρο Liquify και με τα νέα χαρακτηριστικά
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• Χρήση Puppet Wrap και Perspective Wrap
• Εξομάλυνση τόνων του δέρματος, ρετούς σε πρόσωπο.
• Χρήση των τεχνικών content aware
(content aware scale, contect aware fill, content aware σε εργαλεία)
Προχωρημένες Τεχνικές σύνθεσης εικόνων
• Σύνθεση εικόνων σε πανόραμα
• Σύνθεση εικόνων με την τεχνική stack
• Το νέο sky replacement
Vanishing Point (φίλτρο προοπτικής)
• Δημιουργία επιφανειών (planes)
• Ρετούς υπό προοπτική εντός του vanishing point
• Εισαγωγή και αλλαγή εικόνων μέσα στο vanishing point
• Εισαγωγή κειμένων μέσα στο vanishing point
Χρωματονική διόρθωση - Adjustment Layers
• Αναλυτική και σε βάθος περιγραφή όλων των εργαλείων χρωματονικής διόρθωσης
(levels, curves, back &white, hue-saturation, κλπ)
• Δημιουργία και χρήση των Adjustment layers
Διόρθωση και βελτίωση ψηφιακών φωτογραφιών με το Camera Raw
• Γενικά για το Camera Raw
• Επεξεργασία αρχείων Camera raw
• Διόρθωση ψηφιακών φωτογραφιών στο περιβάλλον Camera raw
• Διόρθωση της παραμόρφωσης λόγω φακού σε μια εικόνα
• Διασύνδεση Camera raw και photoshop
Actions-Batch Process (Αυτοματοποιήσεις)
• Δημιουργία Action
• Αλλαγή Action
• Αποθήκευση Action
• Εφαρμογή Batch Proccessing
Εισαγωγή 3D αρχείων
• Συνεργασία Photoshop με εφαρμογές 3D
• Δημιουργία βασικών αντικειμένων 3D Μέσα στο Photoshop
• Εφαρμογή (mapping) αναπτυγμάτων π.χ. συσκευασιών από Illustrator σε 3D αντικείμενα
• Φώτα και σκίες
Επεξεργασία video - animated gif
• Εισαγωγή video mp4
• Ανάλυση της παλέτας timeline
• Επεξεργασία, κοπή, transitions, συνδυασμός του video με κείμενα εικόνες και μάσκες
• Εφαρμογή effects και adjustment layers σε video
• Εισαγωγή mp3 και συνδυασμός με mp4
• Εξαγωγή σε τελικό mp4
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