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koopia - dublikaat
kihid
kontrastsus
valimise vahendid
valguslaigud
korrigeerivad tööriistad
värvimise tööriistad
kloonimine
retušeerimine
mis vajab fotodel muutmist
kadreerimine
toonimine
värvide muutmine
katmine värviga
kuvaripilt
kõhnumine
alati 30-ne
noorendamine
ilukirurgia
tselluliit
kustutamine
fototransplantatsioon
kosmeetikavõtted
habemeajamine
silmade töötlemine
läikekohad
hammaste valgendamine
filtrid
eksam

G I M P on vabavara arvutigraafika programm, mille saate eesti
Kui on tehtud vale samm, siis TAGASI

VÕTTA saab pildi menüüst

keelsena tasuta oma arvutisse installeerida http://www.gimp.org/
Redigeeri

Võta tagasi ikoonile vajutamistega

GIMP on Photoshopist tunduvalt lihtsam ja mugavam. Üksikasjaliku
kasutusjuhendi leiab http://docs.gimp.org/ kuid see ei ole eesti keeles.

KONTRASTSUS käsuga Heledus - Kontrastsus...

Selles õppevahendis on kasutatud kiir(intensiiv)õppe KTO meetodit.
Kellel tekkib huvi KTO meetodi vastu, soovitan sellega tutvuda
veebilehel www.voido.pri.ee

Kui foto dublikaat on tehtud, siis võite proovida

Iseseisva õppimise puhul tuleb teil täpselt täita kõiki juhiseid ja teha

1. Vajutage pildi menüüs

korduvalt ülesandeid. Lugege tagakaane teksti ja tutvuge kuvari-

2. Liigutage liugureid, vaadake Eelvaadet ja vajutage

pildiga lk. 10-11, “eksamiga” lk. 19 ning alustame kohe.

Teine võimalus (võiks teha uue dublikaadi)

Tagapõhjal kontrastsust muuta.
Värvid

1. Avage pildi menüüst Värvid

Heledus - Kontrast...

Tasemed...

1. Avage GIMP. Kuvarile ilmub vaid tööriistade paneel.
2. Liigutage liugureid,
2. Valige Fail

neid on neli

Olgu
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Ava... avaneb aken Ava pilt, leidke sealt
3. Vajutage musta

sobiv pilt harjutamiseks, klõpsake sellel ja

pipetiga pildi kõige tumedamale

Ava
kohale ja heleda

pipetiga heledale alale.

3. Järgmine kord piisab poolelioleva töö leidmiseks vaid klõpsata
4. Jälgige muudatusi Eelvaatest ja parima
Fail

Ava varemtehtud ja vajutada poolelioleva pildi ikoonil.
tulemuse puhul vajutage Olgu

4. Valige Pilt

Dubleeri nii saate pildi dublikaadi, originaali
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hoidke hoolikalt kui “kuldlehte.”

Pildi töötlusi tehakse dublikaadi

kihtidel, et hiljem oleks võimalik

veel midagi muuta. Algul, õppimise ajal võite kihte vältida.
1. Fail (tööriista menüü)
2. Kiht (pildi menüü)

Dialoogid
Uus kiht
2

Loo uus dokk

võite panna kihile nime
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Kihid...
Olgu

Parim KONTRASTSUSe muutja on Kurvid...
1. Leidke pildi menüüst Värvid

Kurvid...

2. Liigutage kursoriga graafikut
3. Parima tulemuse puhul vajutage Olgu
4. Uurige veel Värvi menüü teisi võimalusi.
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Tööriista paneelil on

7 VALIMISE VAHENDIT

KORRIGEERIVAD TÖÖRIISTAD (tutvuge põgusalt)
Peatage kursor tööriista ikoonil ja lugege hoolega kirja
ikooni kohta. Tööriista parameetreid saab määrata paneeli

Kui peatada kursor mõnel ikoonil, siis näeme kirja selle ikooni kohta.
alumises osas. Enamasti kasutame läbipaistvat, pehmet,
Valimise vahenditega saab piirata pildi ala, mida tahetakse muuta.
Valimise parameetreid määratakse paneeli alumises osas.
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Kui pildil on VALGUSLAIGUD
Vabakäejoone tööriist, valige

2. Raadius:

50, nii eraldate muutmist vajava ala.

4. Leidke pildi menüüst Värvid

Pehmed servad

tuleb kloonida ja siis töötleme kursoriga vastavat pinda.
Te olete küllalt pingutanud. Selleks korraks aitab. Paus!

Ctrl
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Tühista valikud

Kurvid... ja liigutage graafikut

5. Parima tulemuse puhul vajutage Olgu

Üllatavad on kloonimise ja parandamise käsud. Esmalt

klahvi all hoides, määrame vasaku hiireklahviga koha, mis

1. Võtke

3. Ebaõnnestumise korral pildi menüüs Valik

hääbuvat, keskmise mõõduga tööriista.
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VÄRVIMISE TÖÖRIISTAD on Pintsel, Pliiats ja Pihusti

see on Esiplaani ja tagapõhja värvide piktogramm.

Valiku ikoone on 7, neist kasutatakse peamiselt 3-4: Ristkülikut,
Ellipsit, Vabakäejoont ja kindlasti Kääridega valimise tööriista.

Klõpsates sellel ikoonil, saab silma järgi värvi valida. Enamasti

Menüüs Värvid on samuti palju võimalusi, kuid kasutame sagedamini

fotode töötlemise värvid valitakse pildil Värvi valimise tööriistaga.

Heledus - Kontrastsus, Tasemed ja Kurvid käske. Vilumuste tekkimise
ja parema mõistmise mõttes tutvuge kõikide valikute ja värvide
muutmise võimalustega, kuigi mõnda neist kunagi vaja ei lähe ja

(pildi menüü)

Salvesta kui..

kataloogi: Töölaud ja vajuta

Värvi valimise tööriistal

klõpsake pildil ja

näete kuidas esiplaani värv muutub.
2. Võtke

Pintsel ja määrake pintsli parameetrid:

Läbipaistmatus: 5, Pintsel valige hajuva äärega ja Mõõtmed: 2-3

selgeks ei peagi saama.
Fail

1. Vajutage

Nimi: GIMP õpe

Salvesta
4

Salvesta

Olek ja teised näitajad lähevad käiku siis, kui vilumusi on rohkem.
3. Nüüd tehke kursoriga parandusi pildil.
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KLOONIMINE on huvitav ja vajalik töövahend fotode
töötlemisel. Kloonida, tähendab võtta fotol mingi keeruka koega
koht ja laiendada see mujale.
1. Valige
2. Hoidke
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Kloonimise tööriist
Cri

klahv all ja klõpsake pildi kohas, mida tahate

kloonida, sinna tekkib ristikujuline märk.
3. Hoidke vasak hiireklahv all ja töödelge vajalikku kohta,
ristikujuline märk liigub kaasa, see tähendab, et te kloonite kohta
mis jääb ristimärgi alla.

vahe on vaid selles, et kloon jääb peale.

2. Hoidke

Parandamise tööriist
Ctrl

rasvavoltide vähendamine ja lihaste lisamine;
rõhutada seksapiilsust;
vähendada tselluliiti;
vähendada vererõhu ja kolesterooli tunnuseid;
parandada väljanägemises und ja mälu;
taastada juuste värv ja neid lisada;
noorendada 10-20 aastat ja seda ilma meditsiinita.
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Need töövõtted jäägu neile, kes sellega raha teenivad.
Kursuste, iseõppimise ja ka selle õppevahendi abil saab
küll algteadmised, kuid GIMPi kunstilise külje omandamiseks
sellest kindlasti ei piisa. Tegelikud meistrid tulevad siiski
Hea õpetaja käe alt individuaalõppe korras.
GIMP sisaldab ka saladusi, mida ei õpetata ja ei tohi kasutada.

Järgmine Parandamise tööriist on Kloonimise tööriistaga sarnane,

1. Valige

Portree kunstiline töötlemine GIMP´is on selle ala meistritekunstnike töö ja töövõtted on nende ametisaladus ning selles
õppevahendis neid ei käsitleta, kui siis põgusalt, selliseid nagu:

klahv all ja klõpsake pildi kohas mida tahate

siirdada, sinna tekkib märk.
3. Hoidke vasak hiireklahv all ja töödelge hiire kursoriga kohta,
kus soovite teha muudatust.

Foto töötluse põhitegevus on retušeerimine, mis tähendab naha
struktuuri parandamist, silmade rõhutamist, valgustuse valikut.
Retušeerimiseks kuluv aeg:
I tasand - kortsud ja iluvead (10-15 min)
II tasand - valgus, vari, maht ja vorm (2-4h)
III tasand - kontrastsuse valik, varjundid ja detailid silmade,
huulte ja näo kontuuride rõhutamiseks.
(andmed pärit saksa ajakirjast)

MIS VAJAB FOTODEL MUUTMIST
1. Tähelepanu kõrvale juhtivad detailid.
2. Liiga kontrastsed piirkonnad.

Kloonimine ei pruugi kohe soovikohaselt õnnestuda, kuna
töökäigus tuleb jälgida tööriistade parameetreid ja ikka jälle
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katsetada.

Varuge kloonimiseks aega ja kannatust. Kui te nende tööriistadega
ära harjute, on GIMP vajalikus ulatuses selge.
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3. Säravläikivad kohad, lohakad riiete voldid.
4. Soengu vead ja ebamugav kehaasend.
5. Topeltlõug, kehakaalu ja vanusega seonduv.
6. Peamine on silmad, huuled, hambad ja nina.
7
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Sünnimärgi KATMINE VÄRVIGA

REERIDA
Mingil ajal tuleb pilt üle KAD
1. Valige
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Kärpimise tööriist

Enter

TOONIMINE
Osad

Channel Mixer...

liigutage liugureid ja kui tulemus on käes vajutage
Kui aga tulemus ei sobi, valige Redigeeri
2. Võimalus: Värvid

Filter Pack...

3. Võtke
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Olgu

Võta tagasi jne

märkige

Värvitoon

3. Avanenud aknas Hue Variatons valige toonimise värv ja
lõpetage vajutades

Värvi valimise tööriist

2. Valige koht, mille nahavärv on sarnane sünnimärgi nahaga.

2. Tehke ristkülik ja sikutage seda markeritest

1. Võimalus: võtke Värvid

1. Võtke

Pintsel

Pintsli parameetrid: Läbipaistmatus: 50

Mõõtmed: veidi suuremad, kui parandatav koht.
Viige pintsli kursor pildile ja veenduge selles.
4. Vajutage mõned korrad sünnimärgil.
Vistriku “ravimine”

1. Valige
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VÄRVI MUUDATUSI saab teha mitmeti, kuigi nad
on vähem olulised. Siiski proovige neid, mis on

Katsetage! Neid võib mõnikord vaja minna.
Ühevärviliseks...

Värvid

Osad

Värvid

Täida värviga

liigutage liugureid

Decompose...
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KLOONITUD nahaga

Kloonimise või

Parandamise tööriist

2. Parameetrid: Läbipaistmatus: 20, pehme äärega pintsel
Mõõtmed: olenevad parandamise kohast
3. Hoidke

Ctrl

klahv all ja vajutage kohas, mis on kloonimise

allikas. See olgu sarnane kohale, mis asendaks vigastatud kohta.
Valitud kohta tekkib ristikujuline märk.

menüü Värvid rippmenüüs.

Värvid
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Kloonimist kasutage siis, kui on vaja teha ulatuslikum iluravi.

Olgu

Selliselt võib teha kevadest sügise.

hajuva servaga

vali värv

Olgu
Olgu

4. Kui kursor on vistriku peal, vajutage sellel. Kui aga parandus
muutub liiga nähtavaks, siis vajutage
Redigeeri

Võta tagasi
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NB! Vaadake mis juhtub siis, kui hiireklahvi all hoides hiirt liigutada.
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Tööriistade paneel ja
Tööriistade omadused
avanevad kohe

Näidis töö

Töölaud avaneb kui:
1. Fail

Uus... või

2. Fail

Ava... või

3. Fail

Ava varemtehtud

Aken avaneb kui:
Fail

Dialoogid

Loo uus dokk

Kihid, kanalid ja vektor...

Fail

Dialoogid

Loo uus dokk

Pintslid, mustrid, spektr...
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“ILUKIRURGIA”

Lihtne KÕHNUMINE
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1. Võtke näopilt ja tehke Dublikaat ning valige see

1. Valige

2.

2. Ümbritsege vajalik koht, näiteks osa taljest või muust

Mõõtuviimise tööriistaga muutke pildi laiust-pikkust

3. Vajutage Vii mõõtu

Vabakäe tööriist ja omadused

Lisahar

kehaosast, mida soovite muuta.
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ALATI 30-ne

4. Võtke

jutus

Pihusti ja “sierdage” fragmenti.

5. Lõpetage pildi töötlemine teiste tööriistadega.

Kortsud näol on soliidsuse ja elutarkuse tunnus, eriti horisontaalsed
kortsud, näiteks otsaesisel. Vertikaalsed kortsud on erutuse ja
rahutuse tunnus, diagonaalsed kortsud viitavad pingele ja
muretsemisele ning need tuleb kõrvaldada.
1. Valige

või
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TSELLULIIT

18

tööriist, kui vaje muutke parameetreid.

2. “Masseerige” või “tupsutage” kortse kergelt kortsu laiuse kursoriga.

1.Valigege vajalik ala

tööriista abil

mis tuleb likvideerida.
Lisa

2. Vajutage
3. Hoidke

Ctrl

harju

tus

klahv all ja vajutage kohal, millise struktuuriga

kavatsete asendada likvideeritavat kohta.
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Üldine NOORENDAMINE
1. Värvid

5. Vajutage Valik

Ühevärvilisus...

2. Küllastus: nihutage “kang” maksimaalselt vasakule
3. Valgustus: nihutage liugurit edasi-tagasi, otsige sobivat kohta,
ilmselt peatute kusagil 30-40 vahel

.

Must-valged fotod on klassika ja suhtuge neisse piltidesse
lugupidamisega.

4. Vajutage korduvalt likvideeritaval kohal, kuni muudatus on piisav.
Tühista valikud.

6. Tehke teiste tööriistadega veel mõningaid parandusi.
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KUSTUTADA saab
1. Pildi menüüs Redigeeri

Võta tagasi

2. Kustutada saab kihti, vajutades parema klahviga kihi
nimetusele ja siis Kustuta kiht. Nii kustub kõik, mis kihil on.

12
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FOTOTRANSPLANTATSIOON
1. Ümbritsege märkidega

KOSMEETIKAVÕTTED

Kääridega valimise tööriistaga

1. Suurendage silma

200% (tagasi saab pildi alt)
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siirde ala ja sikutage kursoriga valimisjoont, täpsustades seda.

2. Tehke pildist dublikaat.

2. Vajutage ala keskel, et valikut ümbritseks katkendjoon.

3. Võtke valge pintsel, Läbipaistmatus: 5-10%

3. Valige pildi menüüst Redigeeri

4. Töödelge silmavalgeid pintsliga, mis on silmavalge suurusega.

Kopeeri

Aseta.

Valitud ala ümber tekkib raam, mida saab:

5. Üleliigne kõrvaldage Kustutamise tööriistaga.

Liigutamise tööriistaga viia kuhu vaja

6.Tehke uus kiht

Pöörata ja

7. Töödelge musta pintsliga samamoodi silmi ja kulmusid.

Mõõtuviimise tööriistaga saab ponsakast tüdrukust

8. Jumestage pilti

pikakoivalist missi teha, kui kursoriga vedada raami ja sobiva

Udu/teravusta tööriistaga.

NB! Soojades silmades on ka veidi punast!

tulemuse korral vajutada Viia mõõtu klahvile.
Transplantatsioon lõpetage kursori vajutusega valiku ala raamil.
Juhul, kui Kopeerimise asemel Lõikate siirde välja, jääb sinna tühi
koht ja siis tuleb vaeva näha, et mingi sobiva struktuuriga koht
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HABEMEAJAMINE

asemele kloonida, kasutades
1. Tehke pildist dublikaat.
Selline suur foto muudatus tuleb tavaliselt lõpetada võttes
2. Filtrid

vajutage korduvalt Korda “Udu”

Värvi valimise tööriistaga värviproove ja parandada
3. Redigeeri

Võta tagasi Udu, tehke seda kuni olete veendunud,

Pintsliga (pliiatsiga ja pihustiga) ääri. Sageli on kasuks
et habe saab aetud.
Kustutamise tööriist ja
Määrimise tööriist
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4. Lõpuks töödelge kohti

Parandamise tööriistaga

Sama tehnika sobib kortsude vähendamiseks.

NB! Ärge unustage Salvestamist.
14
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SILMADE TÖÖTLEMINE I
1. Tehke nii nagu alati pildi, koopia-dublikaat.

1. Lülitage sisse

2. Valige

2.

Helenda /Tumenda tööriist, kehtestage

Läbipaistmatus:
5% ja märgistage
.
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LÄIKEKOHAD

Helenda

Värvi valimise tööriist

Sea eesplaani värv ja võta värv, millega on vaja

kohta töödelda.

3. Suurendage silmade piirkonda ja valgendage silmavalgeid.

3. Valige vajaliku mõõduga pehme, läbipaistev

4. Võtke

4. Töödelge läikekohta või kõrvaldamisele kuuluvaid osi.

Määrimise tööriistaga erksust tagasi, sättides

Pintsel

selle tööriista omadusi.

Kui parandused on liiga näha, siis korrake töövõtteid
HAMMASTE VALGENDAMINE
väiksema läbipaistvusega.
1.

SILMADE TÖÖTLEMINE II
1. Võtke
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Pintsli tööriist ja Läbipaistmatus: 70%

2. Töödelge ettevaatlikult silmavalgeid, liialdades võib need
kergesti muuta ebaloomulikuks.
3. Võtke “terava servaga” Pintsel, Läbipaistmatus: 10
ja värvilt valge pintsliga korrigeerige silmi veel.
4.

Heleda tööriista abil valgendage vastaspoolt.

NB! Silma läiked on alati vastastiku tasakaalus.
5. Tupsutage silmi

Määrimise tööriistaga,

et need tulnukat ei meenutaks.
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Kääridega valimise tööriist on antud
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juhul hädavajalik. Selle tööriistaga tehakse valimine
punkthaaval. Hiljem saab kursoriga nihutada valimise joont
ja saavutada täpne tulemus. Klõpsake valiku sees.
2. Vajutage

eesplaani värvil ja avanenud aknast

leidke sobiv värvitoon.
3. Töödelge

Pintsliga valitud piirkonnas hambaid.
Saab ka teisiti.

1. Valige pildi menüüst Värvid
Avaneb aken Heledus-Kontrastsus

Heledus-Kontrastsus...
leidke liugur Heledus ja

libistage seda paremale. Sobivust saab vaadata Eelvaatest.
2. Kui tulemus on saavutatud, siis vajutage Olgu
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FILTRID on vahendid, kus vastava programmi kaudu muudetakse

Tähelepanu väärivad filtrid

pilti moodustavaid punkte ehk rastrit, mille tulemusel pilt muutub.

Moonutused

Gimpi filtreid on üle saja ja neis orienteeruda ei ole lihtne.
Kui te kavatsete filtreid kasutada, siis tuleb teil luua oma süsteem,
kuidas need meelde jätta ja vajadusel üles leida.
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Mõned huvitavamad filtrid:

Shift... Nihe
Video...
Wind...
Valgus ja varjud Lens Flare...
Supernova...
Valgustuse effektid...
Müra
HSV Noise
RGB müra
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Joonelise pildi tegemine

Punaste silmade eemaldamine
1. Filtrid

Serva äratundmine

Difference of gaussians....

1. Leidke pildi menüüst Filtrid ja vajutage, avaneb rippmenüü.
avaneb aken DoG Edge Detect
2. Valige Tee ilusamaks

Maheduse parameetrites pange

Red Eye Removal... Avaneb aken.
Raadius 1: 1,0 ja Raadius 2: 0,0 ning vajutage Olgu

3. Aknas Punasilmsuse eemaldamine, suurendage silmi.
4. Liigutage liugurit, vaadake Eelvaadet ja lõpetage

2. Värvid

Ühevärviliseks värvitoon:180 Küllastus: 0 Valgustatus: 0

3. Värvid

Kurve x:100 y:76

Olgu
Üldine
Kunstipärane

Udu filtrid muudavad pildi ähmaseks, uhutuks, laialivalguvaks.
Vajutage menüüs Filtrid

Udu ja te leiate rippmenüüst 6 foto

muutmise võimalust.

Tee ilusamaks
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TEHKE ENDALE ISE EKSAM

Otsige praakpiltide karbist foto, rebige see tükkideks, nagu lk.11
ja skaneerige need tükid GIMP’i.

Joonte teravus
Filtrid

Kaart

Erode
Karikatuur...
Riidele...
Softglow...
Make Seamless

Sharpen... avaneb Teravusta

liigutage liugurit paremale ja vajutage

Olgu

1. Valige kääridega
2. Tehke parandused

tükid,

pöörake õigeks ja

pliiatsitega ja

3. Lõpetage pildi töötlemine
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viige kohale.

kloonimise vahenditega.

