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Adobe Photoshop Elements 9 

Tools Työkalut 

   Move (V)  Siirtotyökalu, siirretään valintoja, tasoja ja apulinjoja 

   Zoom (Z)  Suurennuslasi, kuvan suurentaminen/pienentäminen +Alt,  

   kaksoisnapautus täysikokoinen kuva 

   Hand (H)  Käsityökalu, siirretään kuvaa, kaksoisnapautus koko kuva  

   Eyedropper (I)  Pipetti, otetaan kuvasta värinäytteitä 

Retangular (M) Suorakulmavalitsin, +Shift (vaihto) �neliö 

Elliptical (M) Soikiovalitsin, +Shift (vaihto)�ympyrä 

Lasso (L)  Lasso, valitaan vapaamuotoisia alueita 

Magnetic Lasso (L) Magneettilasso, kiinnittyvä valinta 

Polygonal Lasso (L) Monikulmiolasso, vapaamuotoinen monikulm. valinta 

 Magic Wand (W) Taikasauva, valitsee samanvärisiä alueita 

Quick Selektion (A)  Pikavalinta, valitaan maalaamalla saman värinen alue 

Selektion Brush (A)  Valintasivellin, valitaan vapaalla kädellä maalaamalla 

Horisontal Type (T) Vaakasuora teksti 

Vertical Type (T)  Pystysuora teksti 

Horisontal T Mask (T) Vaakasuora tekstimaski, josta tulee aluevalinta 
 
Vertical Type Mask (T)  Pystysuora tekstimaski, josta tulee aluevalinta 
 

Crop (C)   Rajaustyökalu, kuvan rajaaminen 

Recompose (C)  Uudelleen sommittelu, kuvan koon muuttaminen, mutta 

   olennainen sisältö säilyy 

 Cookie Cutter (G) Muottirajaus, rajaaminen valmiiden kuvioiden avulla 
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 Straighten (P) Suoristus, suoristaa kuvan osoitetun linjan mukaan 

           Red Eue Removal (Y)       Punasilmäisyyden poisto 

 

   Spot Heling Brush (J)   Pistekorjaussivellin, poistaa ja korvaa ympärillä olevilla 

   Heling Brush (J)   Korjailusivellin, korvaavat pikselit sulautuvat ympäristöön 

Clone Stamp (S) Kloonaava leimasin, kopioi pikseleitä valitusta paikasta 

Pattern Stamp (S) Kuvioleimasin, kopioi mallikuvioita  

 

Eraser (E)  Pyyhekumi, poistaa pikseleitä 

Background Eraser (E)  Taustapyyhekumi, alueiden pyyhkiminen läpinäkyväksi 

Magic Eraser (E)  Taikapyyhekumi, poistaa kaikki samanlaiset pikselit 

Brush (B)  Sivellin, maalaa piirtovärillä 

Impressionist Brush (B) Taiteilijasivellin, muistuttaa taitelijan siveltimen jälkeä 

Color Replacement (B) Värinkorjaus, valittu väri korvataan toisella värillä 

Pencil (B)  Kynä, vapaalla kädellä piirtäminen 

Smart Brush (F) Tehostesivellin, maalaa tehostetta värin ja pinnan mukaan 

Detail Smart Brush (F) Yksityiskohtainen tehosivellin, lisää tehostetta maalatulle  

 

           Paint Pucket (K)             Maalipurkki, Täyttää valittuja alueita piirtovärillä 

           Gradient (G)             Liukuväri, tekee liukumia värisävystä toiseen 
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Retangle (U)  Suorakulmio, luo piirtovärin mukaisen kuvion  

Rounded Retangle (U) Pyöristetty suorakulmio, luo piirtovärin mukaisen kuvion 

Ellipse (U)  Soikio, luo piirtovärin mukaisen kuvion 

Polygon (U)  Monikulmio, luo piirtovärin mukaisen kuvion 

Line (U)  Viiva, luo piirtovärin mukaisen suoran viivan  

Custon Sape (U) Kuvio, tekee erilaisia kuvioita isommasta valikosta 

Shape Selection (U) Kuvioiden valitsin, valinta, siirto ja koko 

 

Blur (R)   Sumennus, sumentaa maalaamalla 

Sharpen (R)  Terävöinti, terävöi maalaamalla 

Smudge (R)   Hankaus, levittää värejä 

Sponge (O)  Pesusieni, vahventaa tai heikentää värejä 

Dodge (O)  Varjostus, vaalentaa aluetta 

Burn (O)  Lisävalotus, tummentaa aluetta 

 

Oletusvärit musta/valkoinen Vaihtaa piirtovärin ja taustavärin  

Foreground   Piirtoväri    
                     Backround Taustaväri 
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Väri valitsin piirtovärille (taustavärille) 

Menu Valikot 

File Tiedosto 

 

Uusi 
Avaa 
Avaa muodossa 
Avaa aikaisemmin avattuja tiedostoja 
Tee kaksoiskappale 

Sulje 
Sulje kaikki 
Tallenna 
Tallenna nimellä 
Tallenna nettiin 
 
Tietoja tiedostosta 

Sijoita 
Järjestä avoimia tiedostoja 
Käsittele useita kuvia 
Tuo kuvia 
Vie kuvia 
Automaattiset työkalut 

Tulosta 

Tilaa tulosteita 

Sulje ohjelma 

 

New Uusi 

Tyhjä tiedosto 

Kuva leikepöydältä 

Ryhmäkuva 
Kasvot 
Siivota 
Panoraama 
Valotus, yhdistetään useampia eri valotuksia (HDR) 
Tyylit
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Edit Muokkaa 

Peru 
Tee uudelleen 
Palaa, siihen tilaan missä se oli edellisessä talletuksessa 
Leikkaa, valinnan leikepöydälle 
Kopioi, valinnan leikepöydälle 
Kopioi yhdistetyt, kopioi valitun alueen kaikista tasoista 
Liitä, sijoittaa leikepöydän sisällön kuvaan 
Liitä valintaan, leikepöydän sisältö valittuun alueeseen 
Poista, valittu alue 
Täytä valinta, valittu alue värillä tai kuviolla 
Piirrä valinnan ääriviiva 

Tee valinnasta sivellin 
Tee valinnasta kuvio 

Tyhjennä, leikepöydän ja muokkaushistorian tyhjennys 

Lisää tyhjä sivu 
Lisää samanlainen sivu 
 
Poista sivu 
Väriasetukset, miten käsitellään värejä 
Esimääritysten hallinta 
Oletusarvot 
 

Image Kuva 
 

Kääntää kuvan vastapäivään 90 astetta 
Kääntää kuvan myötäpäivään 90 astetta  
Kääntää kuvan 180 astetta  
Kääntää kuvaa valitulla asteluvulla  
Kääntää kuvaa vaakasuunnassa 
Kääntää kuvaa pystysuunnassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vapaa muunto (koko, suunta venytys) 
 Vino 
 Vääristää 
 Perspektiivin muunto
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Rajaus 
Sommittelu, tiivistää tai poistaa välistä 
Jakaa skannatut kuvat 
Kuvan koko, koko ja resoluutio 
Kangas koko, lisää kuvan ulkopuolelle 
Peruu kaiken, palaa avattuun kuvaan 
Skaalaa 
 
 

 
Tila, käytettävä värimenetelmä 

Muunna väriprofiili 

Helppo syväys 

 

 

Enhance Kuvan säätäminen 

Automaattinen säätö, kirkkaus, väri ja kontrasti 
Automaattinen sävytaso, kontrasti ja väri 
Automaattinen kontrasti 
Automaattinen värin säätö 
Automaattinen terävöinti 
Automaattinen punasilmäisyyden poisto 

Säädettävä automaattisäätö 
Valoisuus, kirkkaus, kontrasti, sävy 
Värien säätö 
Muunna mustavalkoiseksi  

Epäterävä maski 
Terävyyden säätö 

 
Varjot/huippuvalot 
Kirkkaus/kontrasti 
Sävytasot, tummat, vaaleat ja 

keskisävyt 
Korjaa värivääristymää 
Sävy/kylläisyys 
Poistaa värit 
Korvaa värit 
Sävykäyrä 
Värit ihonvärin mukaan 
Siisti tasojen reunat, syväyksen jälkeen 
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Värimuunnelmat 
 
 Layer Taso 
 

Uusi, uusi tyhjä taso 
Kopioi tason 
Poistaa tason 
 
Nimeää tason 
Tasotyylit 

Uusi täyttötaso, 
Uusi säätötaso, sävy, kirkkaus, kontrasti, väri… 
Tason sisällön asetukset, säätö- tai täyttötason asetukset 
 
Teksti, muuttaa tekstitasoa 
 
Muuntaa kuvatasoksi 
 
Tasomaski 
Rajaava maski, vaikuttaa alapuolella olevaan tasoon 
 
Järjestä, muuttaa tasojen järjestystä 
 
Yhdistä alas, yhdistää alla olevaan tasoon 
Yhdistä näkyvät, yhdistää näkyvät tasot 
Yhdistää kaikki tasot 
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Select Valitse 
 

Kaikki, valitse kaikki 
Kumoa, kumoaa valinnan 
Valitsee uudelleen, palauttaa edellisen valinnan 
Käänteinen, valitsee kuvan valitsemattomat osat 
 
Kaikki tasot, valinta kaikille tasoille 
Kumoa tasot, poistaa valinnan kaikilta tasoilta 
Samanlainen taso, valinta koskee samanlaisia tasoja 
 
Häivytys, sumentaa reunoja  
Hienosäädä reunaa, valintaikkuna reunan hienosääntöön 
Muuta, valinnan säätäminen 
 
Kasvata, valintaa kasvatetaan värin perusteella 
Samanlaiset, valitsee samanlaiset pikselit kuvasta 
 
Muunna valintaa, valinnan koon ja muodon muuttaminen 

Lataa valinta, tallennetun valinnan lataus 
Tallenna valinta 
Poista valinta, poistaa tallennetun valinnan 
 

Filter Suodatin 
 

Viimeisin suodatin, näyttää viimeksi käytetyn suodattimen 
Suodatingalleria 
 

Korjaa objektiivin virheitä 

Säädöt, erilaisia säätöjä 
Taidesuotimet 
Sumennus 
Siveltimen vedot 
Vääristä 
Kohina 
Pikselöinti 
Muodosta, erilaisia tehosteita 
Luonnostele, kuvasta piirrosmainen 
Tyylittele, lisää kuvaan graafisia tehosteita 
Pintarakenne, lisää graafisia pintamuotoja 
Video, videomaisia tehosteita 
Muut, käyttäjän omat 

Vesileima, upottaa kuvaan vesileiman ja tekijänoikeus tietoja 
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View Näyttä 
 

Uusi ikkuna 

Suurenna 
Pienennä 
Sovita näyttöön, kuva täyttää koko näytön 
Todelliset pikselit, kuva 100 % koossa 
Tulostuskoko, summittainen tulostuskoko 

Valinta, näyttää tai piilottaa valintareunuksen 
Viivain, viivaimet pois tai päälle 
Ruudukko 
Apulinjat, apulinjat päälle tai pois 
Muistiinpanot 
 
Kohdista, valinta kohdistuu apulinjaan/ruudukkoon 

Lukitse apulinjat, ei voi siirtää hiirellä 
Pyyhi apulinjat, poistaa kaikki apulinjat 
Uusi apulinja, tekee uuden apulinjan 

 
Window Ikkuna 
 

Kuvat, kuvaikkunoiden nättötapa 
 
Työkalut, näyttää työkalut 

Säädöt, näyttää säätöpaneelin 
Väriviuhka, näyttää väripaneelin 
Sisältö, paneeli jossa taustoja ja leikekuvia 
Tehosteet 
Suosikit, suosikkipaneelit 
Histogrammi, näkee kuvan sävyjakauman 
Tietoja, kuvan väri ja koko 
Tasot, näyttää tasopaneelin 
Navikointi, paneeli jolla voi liikkua kuvassa 
Historia, kuvan muokkaushistoria 

Paneelisäilö, kaikki paneelit 

Palauttaa paneelit, palautus oletusarvoihin 

Tervetuloa, ohjelman aloitusikkuna 

Projektisäilö, piilottaa/avaa projektisäilön 

Avatut kuvat 


