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ENGLISH-GREEK WEBSITE LOCALIZATION (Configuration) 
SAMPLE TRANSLATION 

 

Using the Master Page you can set up a 
template page containing standard information 
to be shown on all pages that will be built 
based on this template page, e.g. logo of your 
company, standard text blocks, headers etc.  
You can easily edit your Master Page at any 
time, accessing it from the save menu on the 
top pane (Save button). When editing ordinary 
pages, the elements pertaining to the Master 
Page will appear dimmed which enables you to 
distinguish the Master Page elements.  
 
Please note that if you choose to skip the 
Master Page configuring step, your default 
pages (Home, Products, About Us..) will be 
built from a standard template. 
The Resize tool can be used to change the size 
of your image. 
Rotate will rotate your image (sideways, 
upside-down, etc). 
Use the Flip tool in order to flip your image 
horizontally or vertically. 
The Contrast control can be used to change the 
difference between the lightest and darkest 
parts of your image. 
Use the Brightness tool to alter the general 
brightness of your image. 
Blurry images can be improved by selecting the 
Sharpness tool. 
The Exposure tool will apply an effect which is 
similar to the contrast and brightness tools 
combined, in a way which will simulate 
exposure settings on a camera. 
Red-eye removal can be used to eliminate a 
red-eye effect in pictures, generally cause 
when someone is looking at a camera's flash 
when the picture was taken. 
The Effects tool lets you choose from a variety 
of special effects which will alter the 
appearance of your picture. 

Με χριςθ του Master Page (Κεντρικι ςελίδα), μπορείτε να 
δθμιουργιςετε μια πρότυπθ ςελίδα που κα περιζχει τισ τυπικζσ 
πλθροφορίεσ προσ προβολι ςε όλεσ τισ ςελίδεσ που κα δθμιουργθκοφν 
βάςει τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρότυπθσ ςελίδασ π.χ. ζνα λογότυπο τθσ 
εταιρείασ ςασ, τυπικά μπλοκ κειμζνου, κεφαλίδεσ κ.λπ.  
Μπορείτε να επεξεργαςτείτε εφκολα το Master Page (Κεντρικι ςελίδα) 
ςασ ανά πάςα ςτιγμι από το μενοφ αποκικευςθσ που βρίςκεται ςτο 
επάνω παράκυρο (κουμπί Save (Αποκικευςθ)). Κατά τθν επεξεργαςία 
κανονικϊν ςελίδων, τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με το Master Page 
(Κεντρικι ςελίδα) κα εμφανίηονται αχνά, κάτι που ςασ επιτρζπει να 
διακρίνετε τα ςτοιχεία του Master Page (Κεντρικι ςελίδα).  
 
Έχετε υπόψθ ςασ ότι εάν επιλζξετε να παραλείψετε το βιμα 
διαμόρφωςθσ του Master Page (Κεντρικι ςελίδα), οι προεπιλεγμζνεσ 
ςελίδεσ ςασ (Home (Αρχικι ςελίδα), Products (Προϊόντα), About Us 
(Πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία μασ)) κα δθμιουργθκοφν από ζνα 
τυπικό πρότυπο. 
Το εργαλείο Resize (Αλλαγι μεγζκουσ) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
τθν αλλαγι του μεγζκουσ τθσ εικόνασ. 
Η επιλογι Rotate (Περιςτροφι) κα περιςτρζψει τθν εικόνα (ςτο πλάι, 
ανάποδα κ.λπ.). 
Χρθςιμοποιιςτε το εργαλείο Flip (Αναςτροφι) για να αναςτρζψετε τθν 
εικόνα οριηόντια ι κάκετα. 
Το ςτοιχείο ελζγχου Contrast (Αντίκεςθ) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
τθ μεταβολι τθσ διαφοράσ μεταξφ των φωτεινότερων και των 
ςκουρότερων περιοχϊν τθσ εικόνασ. 
Χρθςιμοποιιςτε το εργαλείο Brightness (Φωτεινότθτα) για αλλαγι τθσ 
γενικισ φωτεινότθτασ τθσ εικόνασ. 
Οι καμπζσ εικόνεσ μποροφν να βελτιωκοφν με το εργαλείο Sharpness 
(Ευκρίνεια). 
Το εργαλείο Exposure (Έκκεςθ) κα εφαρμόςει ζνα εφζ που είναι 
παρόμοιο με τον ςυνδυαςμό των εργαλείων αντίκεςθσ και 
φωτεινότθτασ, με τρόπο που κα εξομοιϊνει τισ ρυκμίςεισ ζκκεςθσ ςε 
μια φωτογραφικι μθχανι. 
Το Red-eye removal (Κατάργθςθ κόκκινων ματιϊν) μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν κατάργθςθ του εφζ των κόκκινων ματιϊν ςε 
φωτογραφίεσ, που προκαλείται ςυνικωσ όταν κάποιοσ κοιτάει το φλασ 
τθσ φωτογραφικισ μθχανισ κατά τθ λιψθ τθσ φωτογραφίασ. 
Το εργαλείο Effects (Εφζ) ςασ επιτρζπει να επιλζξετε μια ποικιλία 
ειδικϊν εφζ που κα τροποποιιςουν τθν εμφάνιςθ τθσ φωτογραφίασ. 

 


