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1. Salvestamine
Töö on kasulik salvestada kohe alguses ja seda töö jooksul aeg-ajalt korrata, kasutades
klahvikombinatsiooni Ctrl+S.
Salvestamisel avaneb järgmine
dialoogiaken, milles tuleb määrata
ära 3 väga olulist komponenti:
1. Faili nimi
2. Salvestamise kataloog
3. Faili tüüp
NB! klõpsa „+“märgil

„+“ märgil klõpsates avaneb oluliselt rohkem valikuid:

Kontrolli salvestuskohta

Vali õige kaust

NB! Vali esmasel salvestamisel alati see
(GIMP XCF pilt) formaat

Valikute kinnitamiseks vajuta nuppu „Salvesta“.
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2. Kihiaken
Kihiaken avaneb valides programmi
tööaknas menüüst „Aknad“
korralduse „Dokitavad dialoogid“,
seejärel valik „Kihid“ või vali
klahvikombinatsioon Ctrl+L, vt

Avaneb lisaaken, mille allosas näed järgmisi töövahendeid:

NB! „silma“ kõrval olevat nuppu
TOHI sisse vajutada!

nähtav kiht

aktiivne kiht,
millel hetkel
asud

kiht ei ole
nähtav, kuna
“silm“ on
kinni
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EI

Kasuta seda ainult teadlikult, sest „keti“ märk
ühendab antud kihi alumisega ja nii võid
endale teadmatult ühel kihil toimetades
rikkuda hoopis teist, millega see on seotud.
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1 – loob uue kihi (esiplaani värvi; tagapõhja värvi; valge; läbipaistva)
2 – liigutab ühe kihi (pildi) teise kihi võrra ülesse poole (näiteks toob alumise pildi ülemise
peale)
3 – liigutab pildi kihi võrra alla poole
4 – teeb aktiivsest kihist koopia
5 – ankurdab ujuva kihi
6 – kustutab aktiivse kihi
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3. Tööriistad

- objekti liigutamine
- luup: suurendamine ja vähendamine

- kustutamine
- pipett: värvi valimine
- piirkonna valimine

3.1 Joonistamise tööriistad
Joonistamiseks sobivad vahendid:

ja
Joonistusvahendil saab muuta mitmeid
omadusi, millest ilmselt esialgu on olulisim
joone laius ehk pintsli otsa suurus.
Esiplaani värv, s.o alati esmalt aktiivne
Tausta värv

Pintsli ja pliiatsi kuju ja suuruse
muutmiseks klõpsa kolmnurgal või
liiguta suuruse muutmise hoovakest

Katseta iseseisvalt ka neid omadusi!
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3.2 Suurendamise tööriist

Suurendamise funktsiooni muutmiseks vähendamiseks
kasuta klaviatuuril klahvi Ctrl või
klõpsa vastavatel raadionuppudel

3.3 Kääridega

piirkonna märkimine

1. Klõpsa soovitud objekti serva lähedalt ümber kogu ala. Lõpppunkt tuleb paigutada
alguspunkti peale.
2. Vajuta klahvi “Enter“. Seejärel muutub täpiline ala „sädeleva“ joonega ümbritsetud
piirkonnaks.
3. Kui soovid kustutada märgitud objektist välja poole jäävat tausta, tuleb esmalt vali
menüüst Valik menüüst Valik korraldus Inverteeri.
4. Kustuta üleliigne klahviga „Delete“.
5. Märgistuse eemaldamiseks vali menüüst Valik menüüst Valik korraldus Puudub.

3.4 Kloonimise tööriist
Liiga hoogsate kustutustööde parandamiseks/taastamiseks ja soovimatute pindade katmiseks
mõne pildil oleva värviga või hoopis mõne objekti eemaldamiseks saab kasutada kloonimise
või parandamise

tööriista. Mõlemad toimivad analoogselt

1. Klõpsa sobival tööriistal
või
.
2. Vajuta alla klahv „Ctrl“ ja klõpsa kohas, millelt soovid n.ö koopiat võtta.
3. Lase „Ctrl“ klahv lahti ja hakka värvima. Jälgi, kus asub „ristike“, mis on kloonitava
pinna aluseks.
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4. Mitmesugused tegevused
4.1 Joone pikendamine
1. Vali esmalt värvi valimise tööriist
.
2. Klõpsa joonel, mille värvi soovid kasutada ja kontrolli, et valitud värv ilmuks ka
Värv, millega täidetakse pind
esiplaani värvi kasti.
3. Vali joonistamise tööriist
pind.

või

ja pikenda lühike joon nii, et tekiks piiratud

4.2 Alfakanal ehk läbipaistvuse omadus
Pildilt tausta kustutamiseks e taustale läbipaistvuse omaduse määramiseks, tuleb pildile lisada
alfa kanal.
1. Klõpsa „Kihi“ dialoogiaknas pildil hiire paremat klahvi ja vali hüpikmenüüst
korraldus „Lisa alfakanal“.
2. Märgista valge taust võlukepikese tööriistaga ja kustuta „Delete“ klahviga.
3. Taust muutub ruuduliseks e läbipaistvaks.

4.3 Objekti suuruse muutmine
Klõpsa soovitud objektil.
Vali objekti „mõõtu viimise“ tööriist

.

Avaneb uus dialoogiaken
Pildile tekivad nurkadesse ruudud, millest
haarates saad muuta pildi suurust.
Hoides all Ctrl klahvi muutub pilt
proportsionaalselt.

Tegevuse kinnitamiseks vajuta nupule „Vii mõõtu“.
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4.4 Piirkonna täitmine värvi või tekstuuriga
1. Klõpsa värviga täitmise tööriistal
, vali meelepärane värv.
Kontrolli „tööriistakasti“ aknas värvipoti vahendeid
Värv, millega täidetakse pind
Tausta värv
NB! Topeltklõps avab värvipaleti

Mustriga täitmiseks märgi esmalt Täite tüübi valikus
kolmas raadionupp „Mustriga täitmine“, vt kõrval
olevat pilti.
Mustrite valimiseks klõpsa värvilisel ruudul.

Kui said valmis, siis katseta erinevaid pintsliotsi (avaneb, kui pintliotsal teha topeltklõps
) ja töövahendeid, nt pihusti

, määrimise tööriist

või hele-

/tumendamise tööriist

NB! Kontrolli, et maastikule poleks jäänud ühtegi värvimata osa.

4.5 Teksti lisamine
1. Klõpsa kihil, millele soovid teksti lisada ning seejärel teksti lisamise nupul
2. Erinevad tekstid paigutatakse tavaliselt erinevatele
kihtidele, nii on iga teksti osaga võimalik töötada eraldi.
Vaata kõrval olevat akent.
3. Teksti muutmiseks tuleb klõpsata samuti esmalt kihi aknas
soovitud sõnal ja alles seejärel pildil, millel sõna asub.
4. Sõna liigutamiseks pildil tuleb esmalt klõpsata kihiaknas
NB! soovitud sõnal, valida liigutamise tööriist ja jälgida, et
hiir oleks noolekujuline, mille paremal pool kõrval on
liigutamise tööriista kujutis.

.
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4.6 Tausta eemaldamine
1. Vaata üle akende vaade ja kontrolli, et „kihi“ aken oleks nähtav, vajadusel vali menüüst
Aknad -> Dokitavad dialoogid -> Kihid

2. Ava alustöö (nt maastik) ja ava seejärel teine töö (tegelased). Vali selleks menüüst
Fail -> Ava kihina.
3. Vähenda vajadusel pildi suurust, kasuta selleks nuppu

, tegevuse kinnitamiseks vajuta

korraldusel „Vii mõõtu“, pildi liigutamiseks kasuta nuppu

.

4. Märgista soovitud objekt mõne valimise tööriistaga

või

või

.

Objektile tekib ümber hall, sädelev joon, vt näidet
(Valiku tühistamiseks vali menüüst „Valik“ -> „Puudub“)
5. Tee objektist koopia, vali selleks klahvikombinatsioon Ctrl+C.
6. Aseta/kleebi kiht, vali selleks klahvikombinatsioon Ctrl+V.
Ujuv kiht
7. Kihiaknasse tekib uus ujuv kiht, vt näidet
8. Selle kinnitamiseks vajuta kihi akna all olevale esimesele valge lehega
nupule, tekib uus kiht.
9. Vajuta eelmise kihi rea ees olev silm kinni, nii on kergem teha tööd
valitud objektiga, vt näidet
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Esialgse pildi kihil on „silm“
kinni, et oleks kergem töötada

10.
vali võlukepikesega tööriist
ja kustuta objektist välja poole jääv üleliigne valik,
kustutamiseks vajuta klaviatuuril klahvi „Delete“ .
11.

Lähedalt kustutamiseks suurenda esmalt vaadet

nupu abil.

12.
Kustutamiseks klõpsa nupul
ja vali pintsli otsaks hajuv täpp
13.
Lahtiste joonte korral muuda need esmalt kinnisteks ehk pikenda vajadusel lahtiseid
jooni.
14.

Värvi pinnad

nupu abil.
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5. Lisavõimalused
1. Sirgjoone saavutamiseks hoia joonistades klaviatuuril all „Shift“ klahvi.
2. Olulisemad kiirkorraldused ja klahvikombinatsioonid:
 Ctrl+Z – võta eelmine korraldus tagasi
 Ctrl+C – kopeeri
 Ctrl+V – kleebi
 Ctrl+L– too „kihi aken“ nähtavale

3. Bezieri joone abil joonistamine
http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/arvutigraafika/gimp3/markimine2/bezier.html#bezier

4. Toredaid vahendeid ja lisavõimalusi
Kuna paljud järgmistest võimalustest on sedavõrd lihtsad ja loogilised, siis ei ole nende puhul
kirjeldatud kõiki üksikasju vaid on jäätud õppurile endale avastada ja katsetada.
Keerukamate korralduste puhul on siiski lisatud ka mõningaid selgitusi.
Valikud on esitatud kaldjoonega eraldatud korralduste jadana, millest esimene märgib
menüüd ja järgnevad menüüst tehtavaid valikuid.

4.1. Filmiriba
Filtrid / Kombineerimine / Filmilint – saab tekitada pika filmiriba, vaata näidet

4.2. Filmiriba jupp
Filtrid / Kaunistused / Slide… - üks filmiriba jupp, vaata näide.

4.3. Ümardatud nurgad ja vari
Filtrid / Kaunistused / Ümarda nurgad – parameetrid:
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Kui serva raadiuseks määrata 120 saab saavutada juba suurema
ümarjoone e ümaramad nurgad.

esialgne

ümardatud servaga
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