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Οδηγός Σύνηομης Αναθοράς ηφν εργαλείφν ηοσ Paint 

1. Ορθογώνια Δπιλογή 
Μποπείηε να ηην σπηζιμοποιήζεηε για να οπίζεηε μια οπθογώνια ή ηεηπάγυνη 

πεπιοσή επιλογήρ.. 

2. Μεηακίνηζη Δπιλεγμένφν Δικονοζηοιτείφν 
Μποπείηε να ηη σπηζιμοποιήζεηε για να μεηακινήζεηε εικονοζηοισεία πος είναι 

ππορ ηο παπόν επιλεγμένα υρ αποηέλεζμα ηηρ σπήζηρ ηυν διάθοπυν επγαλείυν 

επιλογήρ.  

3. Δπιλογή με λάζο 
Μποπείηε να ηη σπηζιμοποιήζεηε για να ζσεδιάζεηε μια πεπιοσή επιλογήρ με 

οποιοδήποηε ζσήμα.. 

4. Μεηακίνηζη Δπιλογής 
Μποπείηε να ηην σπηζιμοποιήζεηε για να μεηακινήζεηε ηην πεπιοσή επιλογήρ 

συπίρ να επηπεαζηούν ηα επιλεγμένα εικονοζηοισεία.  

5. Δλλειπηική Δπιλογή 
Μποπείηε να ηην σπηζιμοποιήζεηε για να ζσεδιάζεηε μια πεπιοσή επιλογήρ με 

ελλειπηικό ή κςκλικό ζσήμα. Διαβάζηε. 

6. Μεγέθσνζη 
Αςηό ηο επγαλείο μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για να μεγεθύνεηε (απιζηεπό κλικ), 

να ζμικπύνεηε (δεξιό κλικ), ή να πποζαπμόζεηε ολόκληπη ηην επιθάνεια 

ζσεδίαζηρ (ζσεδιάζηε ένα οπθογώνιο).  

7. Μαγικό Ραβδί 
Μποπείηε να ηο σπηζιμοποιήζεηε για να επιλέξεηε πεπιοσέρ ηος ενεπγού 

ζηπώμαηορ πος έσοςν παπόμοιο σπώμα. 

8. Δπιζκόπηζη 
Χπηζιμοποιώνηαρ αςηό ηο επγαλείο μποπείηε να ζύπεηε, ή να επισκοπήσετε ηην εικόνα. 

Αςηή η λειηοςπγία είναι επίζηρ διαθέζιμη με οποιοδήποηε άλλο επγαλείο 

οποιαδήποηε ζηιγμή: απλώρ κπαηήζηε παηημένο ηο πλήκηπο ηος κενού 

διαζηήμαηορ και μεηά κάνηε κλικ και ζύπεηε με ηο πονηίκι. 

9. Γέμιζμα Χρώμαηος 
Αςηό ηο επγαλείο είναι σπήζιμο για ηο γέμιζμα πεπιοσών παπόμοιος σπώμαηορ με 

ένα διαθοπεηικό σπώμα. 

10. Γιαβάθμιζη 
Αςηό ηο επγαλείο σπηζιμεύει για ηη ζσεδίαζη διαθανειών και εξαζθενήζευν 

μεηαξύ εικόνυν (με σπήζη ηηρ διαθανούρ λειηοςπγίαρ). 

11. Βούρηζα 
Αςηό είναι ηο πποεπιλεγμένο επγαλείο όηαν ξεκινάηε ηο Paint.NET, και είναι 

σπήζιμο για πολλά είδη ελεύθεπηρ ζσεδίαζηρ. 

12. Γόμα 
Μποπείηε να ηη σπηζιμοποιήζεηε για να ζβήζεηε πεπιοσέρ ηηρ εικόναρ (θέηει ηη 

διαθάνεια ζηο 0). 

13. Μολύβι 
Αςηό ζαρ επιηπέπει να επεξεπγαζηείηε ηο ενεπγό ζηπώμα εικονοζηοισείο - 

εικονοζηοισείο.. 

14. Σηαγονόμεηρο 
Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο επγαλείο για να αποπποθήζεηε ένα σπώμα 
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από ηο ενεπγό ζηπώμα και να ηο θέζεηε υρ κύπιο ή δεςηεπεύον σπώμα. 

 

15. Σθραγίδα Κλφνοποίηζης 
Αςηό ηο επγαλείο είναι σπήζιμο για ηην ανηιγπαθή πεπιοσών εικονοζηοισείυν 

μεηαξύ ζηπυμάηυν ή ενηόρ ηος ίδιος ζηπώμαηορ.  

16. Δπανατρφμαηιζμός 
Αςηό ηο επγαλείο σπηζιμοποιείηαι για ηην ανηικαηάζηαζη ενόρ σπώμαηορ από ένα 

άλλο. 

17. Κείμενο 
Αςηό ηο επγαλείο μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηην ηοποθέηηζη κειμένος ζηην 

εικόνα. 

18. Γραμμή / Καμπύλη 
Μποπείηε να ζσεδιάζεηε εςθείερ και καμπύλερ γπαμμέρ με αςηό ηο επγαλείο. 

19. Ορθογώνιο 
Μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηο ζσεδιαζμό οπθογυνίυν και ηεηπαγώνυν. 

20. Σηρογγσλεμένο Ορθογώνιο 
Μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηη ζσεδίαζη ζηπογγςλεμένυν οπθογυνίυν και 

ζηπογγςλεμένυν ηεηπαγώνυν. 

21. Έλλειυη 
Μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηο ζσεδιαζμό ελλείτευν και κύκλυν. 

22. Δλεύθερο Στήμα 
Μποπεί να σπηζιμοποιηθεί για ηη ζσεδίαζη ενόρ ζσήμαηορ με ελεύθεπο πεπίγπαμμα. 
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