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Κέρκυρα, 18 Φεβρουαρίου 2016 

Αρ. πρωτ.: 97 
 
ΠΡΟΣ: Μέλη ΤΚ/ΤΕΕ 
              Ενταύθα 

 
ΘΕΜΑ: Σεμινάριο με τίτλο: "Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας" 
  
Συνάδελφοι  
 
Η Δ.Ε. του Π. Τμήματος, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των συναδέλφων, 
διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις με αντικείμενο σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματος του μηχανικού. 
 
Η αρχή γίνεται με το σεμινάριο με τίτλο: "Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας" 
και εισηγητή τον συνάδελφο κ. Σωκράτη Λινάρδο, Α.Μ.   
 
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι μια εισαγωγή στη δημιουργία και 
επεξεργασία αρχείων ψηφιακής εικόνας με στόχο την εξοικείωση των 
ενδιαφερόμενων συναδέλφων με τις βασικές αρχές της επεξεργασίας 
ψηφιακής εικόνας, είτε αυτή στοχεύει στη βελτίωση μιας υπάρχουσας 
εικόνας, είτε στη δημιουργία γραφιστικών συνθέσεων από το μηδέν.  
  
Επιδίωξη είναι οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας των μαθημάτων, να έχουν 
αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και να έχει γίνει κατανοητή η λογική βάσει της 
οποίας λειτουργεί ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Adobe 
Photoshop). 
  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραλάβουν ηλεκτρονικά το απαραίτητο 
υλικό για το σεμινάριο, φέρνοντας ένα usb drive με τουλάχιστον 2GB 
ελεύθερο χώρο στα γραφεία του ΤΕΕ (Θα δοθούν συνοπτικές οδηγίες 
εγκατάστασης μαζί με το υλικό. Αν κάποιος αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή).  
  
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία γύρω από το αντικείμενο. Είναι, όμως, απαραίτητη η καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ και θα θεωρηθεί ως δεδομένη. 
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Απαραίτητο για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι : 
 

A. Φορητός υπολογιστής (laptop) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Windows 

• Επεξεργαστή Intel® Pentium® 4 ή AMD Athlon® 64 ή 
ανώτερο 

• Microsoft® Windows® XP 64bit με Service Pack 3 ή 
Windows 7 64 bit με Service Pack 1, ή Windows 8, 8.1 
&10 (64bit).  

• 1 GB μνήμη RAM τουλάχιστον 
• Τουλάχιστον 2GB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. 
• Οθόνη ανάλυσης 1024 x 768 (προτεινόμενη 1280 x 800 ή 

μεγαλύτερη) με υποστήριξη χρώματος 16-bit και  512 MB 
VRAM (1 GB και άνω προτεινόμενο) . 

• Υποστήριξη OpenGL 2.0 

Mac OS 

• Πολυπύρηνο επεξεργαστή  Intel με υποστήριξη 64-bit 
• Mac OS X v10.6.8 ή μεταγενέστερο. 
•  1 GB μνήμη  RAM τουλάχιστον 
• Τουλάχιστον 2GB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. 
• Οθόνη ανάλυσης 1024 x 768 (προτεινόμενη 1280 x 800 ή 

μεγαλύτερη) με υποστήριξη χρώματος 16-bit και  512 MB 
VRAM (1 GB και άνω προτεινόμενο) . 

• Υποστήριξη OpenGL 2.0 
  
Β. Οι Η/Υ να έχουν την μπαταρία φορτισμένη, καθώς δεν υπάρχει η 
δυνατότητα παροχής ρεύματος στην αίθουσα.  
 
Γ. Απαραίτητη είναι η χρήση ποντικιού (ή ψηφιακής γραφίδας για όποιον 
τυχαίνει να διαθέτει)·  
 
 
 
 
Αριθμός συμμετεχόντων 
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Για να είναι αποδοτικότερη η διαδικασία εκμάθησης, ο αριθμός των 
συμμετοχών θα περιοριστεί στα 15 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν με 
κλήρωση αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από 15.  
Διάρκεια - Τόπος σεμιναρίου 
 
Το σεμινάριο θα διαρκέσει 6 εβδομάδες (5 δίωρα μαθήματα και ένα επιπλέον 
δίωρο που θα δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν απορίες και προβληματισμοί 
επάνω σε συγκεκριμένες εφαρμογές του αντικειμένου), κάθε Πέμπτη, ώρα 
17:00-19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΚ/ΤΕΕ, Λ. Αλεξάνδρας 13, 3ος 
όροφος, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:   
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
 

�   Πέμπτη 25-2-2016 
 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα  
 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού, μενού, εργαλειοθήκες 
και λογική λειτουργίας του  προγράμματος. Ψηφιακά «πινέλα» (brushes) και 
εφαρμογή χρώματος. 

�  Πέμπτη 3-3-2016 
     Κανάλια χρώματος & Ρυθμίσεις χρώματος, αντίθεσης, φωτεινότητας κ.λπ.. 

Χρήση επιπέδων (layers) και «έξυπνων αντικειμένων» (smart objects) 
Χρήση επιπέδων ρύθμισης (adjustment layers), φίλτρων και έξυπνων φίλτρων. 

�  Πέμπτη 10-3-2016 
Εργαλεία επιλογής, μάσκες, διαδρομές (paths), καταστάσεις ανάμιξης και εφέ. 

�  Πέμπτη 17-3-2016 
Διορθώσεις εικόνας, ρετούς, μετατροπή σε ασπρόμαυρο και λοιπές τεχνικές. 

�  Πέμπτη 24-3-2016 
Γραφιστικά στοιχεία (εισαγωγή κειμένου, μοντάζ, κ.λπ.) 
Αποθήκευση σε διάφορα format και εκτύπωση ψηφιακού αρχείου 

�  Πέμπτη 31-3-2016 
Ανακεφαλαίωση, απορίες, συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα που θα 
προκύψουν στη διάρκεια του κύκλου. 
 
 
Το παραπάνω πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικό και μπορεί να προσαρμοστεί 
στις ανάγκες των συμμετεχόντων, ανάλογα και με το γενικό επίπεδο του 
τμήματος. Για τη διευκόλυνση τόσο του εισηγητή όσο και των συμμετεχόντων, 
είναι χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις που 
βρίσκονται στη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Απαραίτητη είναι η έγκαιρη προσέλευση των ενδιαφερομένων, ενώ η 
συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.  
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Μετά την λήξη του σεμιναρίου δεν παρέχεται καμίας φύσης πιστοποίηση. 
 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν έως την Τρίτη 23 
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Νίκος Τρίαντος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  


