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Σημειώσεις του σεμιναρίου: 

“Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με 

χρήση του λογισμικού Joomla” 
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Διδακτική ώρα: 19η-20η  

                                                               Επεξεργασία  εικόνας 

Βήμα 1ο  Εγκατάσταση του GIMP 

 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Gimp από  εδώ. 

  

Βήμα 2ο   Γνωριμία με το GIMP.  Ιδιότητες εικόνας. 

Α. Ξεκινήστε την εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας GIMP και περιηγηθείτε 

στα μενού του προγράμματος. Παρατηρείστε τις δύο εργαλειοθήκες, 

αριστερά και δεξιά του κεντρικού παραθύρου. 

B. Κάντε download το αρχείο f.jpg από εδώ.  

Στη συνέχεια από το μενού του GIMP ΑρχείοΆνοιγμα ανοίξτε το αρχείο. 

Γ. Από το μενού Εικόνα Ιδιότητες εικόνας δείτε τις διαστάσεις της εικόνας 

σε pixels και το μέγεθος του αρχείου. 

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/gimp-win/files/GIMP%20+%20GTK+%20(stable%20release)/GIMP%202.6.11%20+%20GTK+%202.16.6/gimp-2.6.11-i686-setup-1.exe/download?use_mirror=sunet
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1920/f.jpg
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Βήμα 3ο   Αποθήκευση εικόνας σε jpg με διάφορες 

κλίμακες συμπίεσης. 

Α. Επιλέξτε το μενού ΑρχείοΑποθήκευση ως…, μετονομάστε το αρχείο σε 

f100.jpg. 

 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει μετακινείστε τον slider Quality στο 100. 

Επιλέξτε Αποθήκευση. 

Β. Ελέγξτε τις ιδιότητες της εικόνας και  συμπληρώστε.  

Διαστάσεις εικόνας (f100.jpg)  σε pixels:_____________________ 

Μέγεθος αρχείου:____________________________ 

Γ. Επαναλάβατε τα βήματα Α. και Β.   για τις τιμές 80,60,20 και 0 του 

slider Quality και συμπληρώστε τον πίνακα: 

Διαστάσεις εικόνας σε pixels: 
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

f.jpg  

f100.jpg (Q=100)  

f80.jpg   (Q=80)  

f60.jpg   (Q=60)  

f20.jpg   (Q=20)  

f00.jpg   (Q=0)  
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Βήμα 4ο   Αλλαγή μεγέθους εικόνας 

Α. Ανοίξτε το αρχείο f60.jpg. Από το μενού ΕικόναΜέγεθος εικόνας 

αλλάξτε το πλάτος σε 680 pixels και στη συνέχεια πατήστε Κλίμακα. 

  

 

 

Β. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα f60680.jpg με κλίμακα συμπίεσης 

60. 

Γ. Ελέγξτε τις ιδιότητες της εικόνας και  συμπληρώστε.  

Διαστάσεις εικόνας (f60680.jpg)  σε pixels:_____________________ 

Μέγεθος αρχείου:____________________________ 
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Βήμα 5ο   Cropping εικόνας 

Α. Ανοίξτε το αρχείο f60.jpg Από την αριστερή εργαλειοθήκη επιλέξτε το 

εργαλείο ορθογώνιας επιλογής: 

 

B. Σύρετε το ποντίκι και επιλέξτε την περιοχή της εικόνας γύρω από την 

εκκλησία. Στη συνέχεια από το μενού ΕικόναΠερικοπή στην επιλογή 

αφαιρέστε τα τμήματα της εικόνας γύρω από την εκκλησία. 

 

Γ. Επιλέξτε το μενού ΑρχείοΑποθήκευση ως…, αλλάξτε το όνομα σε 

f60crop.jpgκαι επιλέξτε Αποθήκευση.  
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Δ. Ελέγξτε τις ιδιότητες της εικόνας και  συμπληρώστε.  

Διαστάσεις εικόνας (f60crop.jpg)  σε pixels:_____________________ 

Μέγεθος αρχείου:____________________________ 

 

Βήμα 6ο: Άσκηση 

Γράψτε ένα άρθρο σαν αυτό με τις εικόνες που δημιουργήσατε. Ποιες εικόνες δεν 

μπορέσατε να συμπεριλάβετε στο άρθρο και για ποιο λόγο; 

 

Βήμα 7ο: Άσκηση (Αλλαγή φωτογραφίας banner προτύπου) 

Συνδεθείτε με το FTP με τον ιστότοπό σας: 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/kouvas/index.php/arthra-eksaskisis/17-eisag2
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Ανοίξτε τον φάκελο templates: 

 

Ανοίξτε τον φάκελο του template του οποίου θέλετε να αλλάξετε την φωτογραφία 

του banner: 
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Αντιγράψατε τον φάκελο images στον υπολογιστή σας: 

 

Δείτε το περιεχόμενό του αντιγραμμένου φακέλου: 

 

Χρησιμοποιείστε το GIMP (ή όποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας 

γνωρίζετε), ανοίξτε και επισκοπήστε το αρχείο header.png 

Χρησιμοποιείστε το   GIMP (ή όποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας 

γνωρίζετε) για να δημιουργήσετε μια εικόνα ίδιων διαστάσεων, ίδιου τύπου και 

ίδιου ονόματος με το header.png 

Αποθηκεύστε την  έτσι ώστε να αντικαταστήσει το header.png . Χρησιμοποιείστε το 

FTP για να μεταφέρετε την νέα header.png στον ιστότοπό σας (στην ίδια θέση). 
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Δείτε τον ιστότοπό σας. Θα πρέπει να φαίνεται με τη νέα εικόνα στο banner: 

 

Αν όχι κάντε μια εκκαθάριση ιστορικού (της τελευταίας μέρας αρκεί) του browser 

και ξαναπροσπαθήστε. 

Μετά ξεκουραστείτε… 


