
Λεξικό βασικών όρων για χρήση του Lightroom 

Barrel Distortion (Βαρελοειδής παραμόρφωση): παραμόρφωση του ειδώλου, κυρίως στις άκρες από σφάλμα των 

φακών, συνηθισμένο φαινόμενο στους ευρυγώνιους φακούς. 

Chromatic aberration (Χρωματική εκτροπή): οφείλεται στην διαφορά διάθλασης μεταξύ των μηκών κύματος των 

ακτινών που συνιστούν την φωτεινή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα το είδωλο που σχηματίζεται να μην αποτελεί εστιακό 

σημείο, αλλά έγχρωμη κηλίδα. Η διάθλαση αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα με τα μήκη κύματος (μεγαλύτερη στο ιώδες 

- μικρότερη στο ερυθρό). 

Clarity (Καθαρότητα-διαύγεια): το ρυθμιστικό Καθαρότητας προσαρμόζει την αντίθεση μόνο στους μέσους τόνους. 

Αυτό είναι ένα πρακτικό χαρακτηριστικό, δεδομένου ότι δεν θα προσθέσει κόκκους στα φωτεινά σημεία ή τις σκιασμένες 

περιοχές, όπως αν χρησιμοποιούταν το ρυθμιστικό της αντίθεσης (contrast). Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις 

περισσότερες φωτογραφίες, απλά να είστε προσεκτικοί στη χρήση, γιατί μπορεί να παράγει πολύ «σκληρές» άκρες που 

δεν είναι ρεαλιστικές στην εκτύπωση. 

Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος): η θερμοκρασία χρώματος μιας πηγής φωτός είναι η θερμοκρασία ενός 

ιδανικά μαύρου σώματος που ακτινοβολεί το φως συγκρίσιμης απόχρωσης με εκείνο της πηγής φωτός. Η Θερμοκρασία 

χρώματος συμβατικά αναφέρεται στη μονάδα της απόλυτης θερμοκρασίας , το Kelvin, που έχει το σύμβολο της μονάδας 

Κ.Οι θερμοκρασίες χρώματος πάνω από 5.000 K αποτελούν τα ψυχρά χρώματα (μπλε - λευκή απόχρωση), ενώ οι 

χαμηλότερες θερμοκρασίες χρώματος ( 2,700-3,000 K ) καλούνται ζεστά χρώματα (κιτρινωπή με κόκκινη λευκή 

απόχρωση). 

Color Tone (τονικότητα χρώματος): η φωτεινότητα σε μια φωτογραφία: οι σκούροι τόνοι αντιστοιχούν στις σκιές 

(σκούρα χρώματα), ενώ ανοικτοί τόνοι σε φωτεινές περιοχές (ανοικτά χρώματα). 

Contrast (Αντίθεση): οι διαφορές στη φωτεινότητα ανάμεσα στα φωτεινά και στα σκοτεινά μέρη της εικόνας στη 

φωτογραφία. Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν υψηλή, κανονική η χαμηλή.  

Crop (Περικοπή): περικοπή τμήματος μίας εικόνας. Όσο μεγαλύτερη περικοπή τόσο μικρότερη και η ανάλυσή της 

εικόνας και επομένως μικρότερο το μέγεθος του αρχείου αλλά και η ποιότητά της. 

Depth of Field (Βάθος πεδίου): η απόσταση εμπρός και πίσω από το σημείο ακριβούς εστίασης μέσα στην οποία το 

είδωλο διατηρεί ικανοποιητική ευκρίνεια. Εξαρτάται από: i. την εστιακή απόσταση του φακού (το DoF είναι πολύ 

μεγάλο στους ευρυγώνιους και περιορισμένο στους τηλεφακούς) & ii. το διάφραγμα (το DoF είναι μεγάλο με κλειστό 

διάφραγμα ενώ μειώνεται όσο το ανοίγουμε). 

Exposure value (Τιμή Έκθεσης EV): καθαρός αριθμός που προσδιορίζει ορισμένο επίπεδο φωτεινότητας. 

Graduated filter (Βαθμιαίο φίλτρο): εργαλείο που επιτρέπει την εφαρμογή αλλαγών σε όλη την εικόνα ή σε μια μικρή 

περιοχή. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των φωτογραφιών. 

Grain (Κόκκος): το μοτίβο των εξαιρετικά μικρών κηλίδων μαύρου και λευκού χρώματος ή οποιεσδήποτε άλλες 

κηλίδες, οι οποίες αποτελούν ένα φωτογραφικό φιλμ ή εικόνα. Στην ψηφιακή φωτογραφία το εργαλείο του κόκκου 

χρησιμοποιείται  για δημιουργία καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων. 

Histogram (Ιστόγραμμα): το ιστόγραμμα είναι ένα γραφικό που μας δίνει πληροφορίες για την φωτεινότητα και τον 

αριθμό των εικονοστοιχείων. Το γραφικό του ιστογράμματος έχει από αριστερά προς δεξιά τιμές από 0 έως 255 με το 0 

να αντιπροσωπεύει το μαύρο και το 255 το λευκό.  Το γραφικό αυτό μας δίνει την δυνατότητα να δούμε την έκθεση της 

φωτογραφίας, δηλαδή αν η φωτογραφία είναι υπερφωτισμένη η υποφωτισμένη. 

Hue (Xροιά): τo xρώμα ενός αντικειμένου όπως το αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όραση, με βάση τις συνιστώσες του 

συστήματος RGB. 

JPEG (Joint Photographic Expert Group): φορμά συμπιεσμένου φωτογραφικού αρχείου με μεταβλητό λόγο 

“απωλεστικής” συμπίεσης. Χρησιμοποιείται απ' όλα τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και διαθέτει συμβατότητα με 

πλατφόρμα Mac & PC. 

Luminance (φωτεινότητα): το επίπεδο της φωτεινότητας σε μια φωτογραφία. Το εργαλείο φωτεινότητας είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό για την αύξηση της αντίθεσης σε φωτογραφίες. Για παράδειγμα, αν ένας φωτογράφος έχει λάβει 

φωτογραφίες από χιονισμένα βουνά, ένα βαθύτερο μπλε του ουρανού θα προκαλέσει τα βουνά να δείχνουν πιο 



δραματικά. Αν μια φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της μέρας ή κάτω από έντονο φως, τα χρώματα μπορεί να 

είναι ξεθωριασμένα ή η φωτογραφία υπερεκθετιμένη. Προσθέτοντας κάποιο κορεσμό στη φωτογραφία με τη λειτουργία 

φωτεινότητας θα φέρει πίσω τα χρώματα που χάθηκαν. 

Noise (Θόρυβος): είναι οι ανεπιθύμητες κηλίδες από τυχαίο χρώμα σε ένα τμήμα μιας εικόνας, όπου θα έπρεπε να ήταν 

απαλό. Είναι κάπως παρόμοιο με τη "χιονισμένη" οθόνη  μιας κακής λήψης τηλεοπτικού σήματος. Οι εικόνες σε 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή με υψηλή ρύθμιση ISO συχνά εμφανίζουν αυτόν τον ανεπιθύμητο ψηφιακό θόρυβο. 

Κατά κάποιο τρόπο, ο θόρυβος είναι το ψηφιακό ισοδύναμο του κόκκου φιλμ, αλλά ο θόρυβος είναι γενικά 

ανεπιθύμητος, ενώ ο κόκκος μπορεί να είναι επιθυμητός. 

Pixel (Εικονοστοιχείο): το ελάχιστο "μόριο" στην ψηφιακή εικόνα. Κάθε αρχείο ψηφιοποιημένης εικόνας αποτελείται 

από γειτονικά pixel σαν μωσαϊκό, που όταν τα παρατηρούμε από ορισμένη απόσταση δίνουν την εντύπωση του 

ενοποιημένου ειδώλου. 

RAW: τα RAW αρχεία αποθηκεύουν τα μη επεξεργασμένα δεδομένα εικόνας σε 12 bit ανά κανάλι απευθείας από το 

chip απεικόνισης της φωτογραφικής μηχανής στη συσκευή αποθήκευσης μνήμης. Η "Lossless" συμπίεση εφαρμόζεται 

για να μειώσει το μέγεθος του αρχείου ελαφρώς, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, αν και αυτό εξακολουθεί να είναι 

αρκετά μεγάλο. Τα RAW αρχεία εικόνας πρέπει να μετατραπούν με ειδικό λογισμικό, πριν να μπορούν να προβληθούν ή 

να εκτυπωθούν. Το πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να μεταβληθεί η ισορροπία λευκού, η έκθεση, το χρώμα, η 

αντίθεση, η φωτεινότητα και η ευκρίνεια σε μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με το πρότυπο JPEG ή TIFF. Το Lightroom και 

άλλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, επιτρέπουν την εισαγωγή των πιο δημοφιλή φορμά RAW απευθείας. 

Resize (Αλλαγή μεγέθους): η μείωση (περικοπή) μιας μεγάλης εικόνας του μεγέθους των εικονοστοιχείων της (pixels). 

Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας προσφέρουν μια ευρεία επιλογή αλλαγής μεγέθους.  

Resolution (Ανάλυση): η ποιότητα της κάθε ψηφιακής εικόνας, είτε εκτυπώνεται ή εμφανίζεται σε μια οθόνη, εξαρτάται 

από την ανάλυση του, ή τον αριθμό των pixels που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την εικόνα (πλάτος και ύψος). 

Περισσότερα και μικρότερα pixels προσθέτουν λεπτομέρεια και οξύνουν τις άκρες. 

RGB: από τα αρχικά Red Green Blue. Εκφράζει το προσθετικό χρωματικό μοντέλο, όπου το λευκό προκύπτει από 

συνδυασμό ίσων ποσοτήτων από τα τρία συγκεκριμένα βασικά χρώματα. Ανάμειξη αυτών των χρωμάτων μπορεί να 

δώσει όλες τις ενδιάμεσες χροιές στην παλέτα των φυσικών χρωμάτων. Το σύστημα RGB χρησιμοποιείται στα μόνιτορ 

στις φωτογραφικές μηχανές και στα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Οι εκτυπωτές αντίθετα εργάζονται στο 

αφαιρετικό σύστημα CMYK. 

Saturation (Κορεσμός): ο βαθμός στον οποίο ένα χρώμα είναι αραιωμένο με λευκό φως. Αν ένα χρώμα είναι 100 τοις 

εκατό κορεσμένο, δεν περιέχει κανένα λευκό φως. Εάν ένα χρώμα δεν έχει κορεσμό, είναι μια απόχρωση του γκρι. 

Selection (Επιλογή): περιοχή μίας εικόνας που απομονώνεται ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί ενώ η υπόλοιπη εικόνα 

προστατεύεται. Η κορνίζα της επιλογής προσδιορίζει τα όρια της και μπορεί να μετακινηθεί ανεξάρτητα από τα 

περιεχόμενα pixel της. 

Sharpen  (Όξυνση): λειτουργία τονισμού των περιγραμμάτων που αποβλέπει να δοθεί η αίσθηση της μεγαλύτερης 

ευκρίνειας στις λεπτομέρειες. 

Tint (Απόχρωση): μια απόχρωση είναι η μείξη ενός χρώματος με το λευκό, το οποίο αυξάνει την ελαφρότητα, ενώ μια 

σκιά είναι το μείγμα ενός χρώματος με το μαύρο, το οποίο μειώνει την ελαφρότητα. Αναμιγνύοντας  ένα χρώμα με 

οποιοδήποτε ουδέτερο χρώμα, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου και του λευκού, μειώνει το επίπεδο χρώματος, ενώ η 

απόχρωση παραμένει αμετάβλητη. 

Tone curve (Τονικές καμπύλες): αναφέρονται και ως καμπύλες gamma. Χρησιμεύει στην εύκολη διόρθωση της 

τονικότητας είτε σε επίπεδο τριχρωμίας RGB ή σε επιμέρους χρώματα. 

Vibrance (Ζωντάνια χρώματος): η ζωντάνια είναι ένα έξυπνο εργαλείο που αυξάνει την ένταση από τα πιο απαλά 

χρώματα και αφήνει τα ήδη κορεσμένα χρώματα ανέπαφα. Είναι κάπως σαν συμπληρωματικός φωτισμός για τα 

χρώματα. Αποτρέπει επίσης τους τόνους του δέρματος να γίνουν υπερβολικά κορεσμένοι και αφύσικοι. 

Vignette (Βινιέτα): το προοδευτικό σκοτείνιασμα της φωτογραφίας προς τις άκρες. Σφάλμα των φωτογραφικών φακών 

αλλά και χαρακτηριστικό στην επεξεργασία φωτογραφιών για την δημιουργία ιδιαίτερης ατμόσφαιρας. 

White balance (Ισορροπία του λευκού): αναφέρεται στη βελτίωση των αποκλίσεων από το ιδανικό λευκό φέρνοντάς το 

στο επιθυμητό ουδέτερο τόνο, χωρίς νόθες χροιές. Εκτός από την αυτόματη ισορροπία του λευκού, υπάρχουν 

προρυθμισμένες και χειροκίνητες ρυθμίσεις. 


