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Įvadas 
Gimp1,  tai  grafinis  redaktorius,  leidžiantis  dirbti  su  vienu/keliais  atvaizdais,  kurių 

kiekvienas  atsidaro  skirtingame  lange.  Programa  neleidžia  viename  lange  atidaryti 

kelėtos vaizdų, o  tuo pačiu atidaryti vaizdą ne  lange. Nors programa  ir  leidžia dirbti su 

keliais vaizdais, atidarant būtina prisiminti, kad kiekvienas iš jų užima tam tikrą atminties 

vietą.  Nors  programa  GIMP  turi  labai  efektingą  atminties  valdymo  sistemą,  tačiau 

neužmirškite  ‐  tam,  kad darbas  vyktų  sklandžiai  su dideliais atvaizdais,  reikia praplėsti 

operatyvinę atmintį. 

Daugelis vartotojų, kurie dirba su AdobePhotoshop programa, klausia. Ar GIMP‘ą galima 

skaityti tos programos analogu? Atsakymas – taip ir ne. Iš vienos pusės, tai dvi skirtingos 

programos, kurios neturi bendrų šaknų,  iš kitos pusės – kai kurie GIMP‘o  instrumentai 

primena Photoshop  instrumentus. Todėl drąsiai galima  teigti,  kad  jei mokate dirbti  su 

Photoshop, tai greitai įsisavinsite ir GIMP. 

Jeigu pabandysime palyginti ant sienos kabantį paveikslą su  tuo, kuris atidarytas GIMP 

programoje,  tai  galima  sakyti,  kad  tas  kabantis  yra  vientisa drobė, o GIMP‘e  – drobių 

kolekcija,  kur  kiekviena  jų  yra  skirtingame  sluoksnyje.  Pačiu  paprasčiausiu  atveju 

atvaizdas gali  turėti  tik vieną  sluoksnį. Esant keliems  sluoksniams,  jie uždedami vienas 

ant kito. Sluoksniai gali būti permatomi,  tada bus matomas žemiau esantis vaizdas.  Jie 

suteikia  didesnes  galimybes  atvaizdų  kuimui,  koregavimui.  Sluoksnius  galima  sukeisti 

vietomis, pašalinti, sujungti, laikinai paslėpti. 

Be sluoksnių GIMP‘e  labai dažnai sutiksime  terminą kanalas. Tai mažiausias vienetas  iš 

kurių  yra  sudarytas  atvaizdas.  Kanalo  dydis  lygus  sluoksnio  dydžiui  ir  jis  sudarytas  iš 

pikselių  (taškų)  kaip  ir  sluoksnis. Kiekvienas pikselis2  turi  atitinkamos  spalvos  reikšmę. 

Kokia spalva yra užkoduota viena ar kita reikšme, priklauso nuo spalvų modelio. Pikselio 

spalvos reikšmė išskyrimo kanale nurodo kaip pikseliai išskiriami, o pikselio reikšmė alfa‐

kanale parodo jo permatomumą.  

Dirbant su atvaizdu,  labai dažnai yra pažymima viena ar kita  jo dalis. Pažymėta,  išskirta 

dalis aprėminama bėgančiu punktyriniu rėmeliu, kuris vadinamas kontūru. Visada svarbu 

teisingai pažymėti reikalingą atvaizdo vietą, nes panaudojus atitinkamą įrankį pažymėtai 

vietai,  dažniausiai  gaunamas  norimas  rezultatas.  GIMP  programoje  yra  daug 

instrumentų, kurie leidžia greitai pažymėti norimą vietą ir ją atitinkamai apdoroti.   

GIMP programa turi plėtinius, t.y. išorinių programų, kurios gali būti integruotos į GIMP 

meniu.  Pagal  nutylėjimą  standartiniame  GIMP‘e  yra  tam  tikras  rinkinys  plėtinių. 

Naudojant juos galima realizuoti bet kokią GIMP funkciją 

Plėtinys,  tai  atskira  programa,  kuri  parašyta  su  C  programavimo  kalba  ir  integruota  į 

GIMP. Egzistuoja ir kita GIMP praplėtimo galimybė, t.y. panaudoti skriptus, kurie rašomi 

 
1 GIMP – The GNU Image Manipulation Program. GNU parodo, kad programa priklauso 

OpenSource pasauliui.   
2 Pikselis, tai vienas spalvos taškas susidedantis iš trijų sulietų spalvų. Juodai baltose nuotraukose 

visos trys spalvų sudedamosios yra tokios pačios (ju spalvos kodas lygus). Spalvos kodai yra nuo 0 

iki 255. 
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Script‐Fu kalba, specialiai sukurta GIMP‘ui. Be šios kalbos, galima panaudoti Python, Perl 

ir Ruby kalbas. Žinant nors vieną  iš  jų, nereikės mokytis naujų programavimo kalbų,  jų 

teikiamos galimybės yra didesnės nei Script‐Fu. Tačiau jos turi ir trūkumų, skripto kūrėjas 

nėra užtikrintas, kad, jei jis parašytas Perl  ar Ruby kalba, bus korektiškai vykdoma GIMP 

sistemoje. 

Niekada nereikia bijoti eksperimentuoti su GIMP. Kaip  ir kiekvienas  redaktorius,  taip  ir 

GIMP  turi  atliktų  operacijų  išsaugojimo  funkciją,  todėl  visada  bus  galima  atšaukti 

paskutinius  atliktus  veiksmus.  Atšaukimų  skaičius  priklauso  nuo  jų  sudėtingumo,  nes 

vykdytų  operacijų  atsiminimui  naudojama  atmintis.  Todėl  nesudėtingų  atliktų 

redagavimo  veiksmų  skaičius  gali  būti  labai  didelis,  tačiau  jei  atlikti  veiksmai  labai 

sudėtingi,  tai  jų  atšaukti  galima  tris‐keturis.  Reikia  atsiminti,  kaip  ir  dirbant  su  visais 

redaktoriais, kad  išsaugojus arba uždarius redaguojamą atvaizdą, nebebus galima  jokių 

veiksmų atšaukti, nes uždarant failą visa atliktų operacijų istorija pašalinama. 

GIMP‘o programa kiekvienai  instrumentų  juostai atidaro atskirą  langą. Kodėl  taip buvo 

padaryta? Todėl, kad programa galėtų dirbti įvairiose OS3. 

GIMP programos nustatymai 

Pagrindinių  nustatymų  langas  iškviečiamas  komanda  KeistiNustatymai 

(EditPreferences).  Visi  nustatymai  suskirstyti  į  keturiolika  skyrių,  kurie  išdėstyti 

dialogo  lango  Nustatymai  (Preferences)  kairėje  (1).  Nuspaudus  pelės  rodyklę  ant 

skyriaus pavadinimo, dialogo lango dešinėje atsiveria atitinkamų nustatymų langas (2): 

                                                            
3 Operacinė sistema (OS) – speciali programinė įranga, užtikrinanti vartotojo sąsają ir kompiuterio 

techninės įrangos, taikomųjų programų bei duomenų valdymą. 
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Aplinka (Environment) 
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Šiame dialogo  lange yra parenkami darbo aplinkos nustatymai:  išskirtų resursų dydžiai, 

monitoriaus parametrai, išsaugomo paveikslėlio dydis. 

Mažiausias  galimas  atšaukimų  skaičius  (Minimal  number  of  undo  levels)  turi  būti 

derinamas  su  Didžiausia  galima  atšaukimų  atmintimi  (Maximum  undo  memory). 

Padidinus pirmąjį parametrą iki 10, antrąjį parametrą turime padidinti ne mažiau kaip iki 

128  Mb,  nes  kiekvienos  papildomos  atšaukimo  operacijos  saugojimas  reikalauja 

atminties. 

Tekstūrų  podėlio  dydis  (Tile  cache  size)  –  operatyvinės  atminties  dydis,  kurioje 

saugomas atvertas paveikslėlis ir visi atlikti su juo redagavimo veiksmai. Jeigu programai 

prireikia daugiau atminties,  tai  ji  ją pasiima  iš disko  ir  tuo metu atrodo, kad programa 

pakimba. Tokiu atveju reikia truputį palaukti, kol baigsis kreipimasis į diską. 

Didžiausias  galima  naujo  paveikslėlio  dydis  (Maximum    new  image  size)–  jeigu mes 

pabandysime  sukurti  didesnį  paveikslėlį  negu  jam  skirta  vietos  (128  Mb),  programa 

paprašys patvirtinimo, kad viskas taip ir turi būti. 

Miniatiūrų  dydis  (Size  thumbnails)  –  nurodytas  miniatiūrų  dydis,  kuri  matoma 

atveriamo failo dialogo lange. Pagal nutylėjimą – 128x128 pikselių; 256x256 pikselių leis 

geriau  peržiūrėti  paveikslėlį;  Nėra  miniatiūrų  –  dialogo  lange  nebus  atveriamo 

paveikslėlio miniatiūros. 

Didžiausias  failų,  kurių  kuriamos  miniatiūros,  dydis  (Maximum  filesize  for 

thumbnailing)  –  jeigu  grafinio  failo  dydis  bus  didesnis  už  nurodytą  (4 Mb),  tai GIMP 

programa šiam failui nesukurs miniatiūros. 

Patvirtinti  neišsaugotų  paveikslėlių  užvėrimą  (Confirm  closing  of  unsaved  images)  – 

užveriant  failą  be  išsaugojimo,  GIMP  programa  užklausią  ar  tikrai  nereikia  išsaugoti 

paveikslėlio. 

Laikyti  naudotų  failų  įrašus  paskutiniųjų  dokumentų  sąraše  (Keep  recorder  of  used 

files in the Recent Documents list) – programa išsaugo failų, su kuriais paskutiniu metu 

buvo  dirbta,  vardus  (10)  ir  kelius  iki  jų.  Todėl  pasinaudojus  komanda  FailasAtverti 

paskutiniuosius  (FileOpen  Recent),  atsidariusiame  sąraše,  galėsime  pasirinkti  failą, 

kurį reikės atverti. 

Sąsaja (Interface) 

Tai  naudotojo  sąsaja.  Galime  nustatyti:  iš  anksto  peržiūrėti  sluoksnius  ir  kanalus; 

peržiūros  lango  dydį;  žvalgikio  peržiūros  lango  dydį  (atsidaro,  paveikslėlio  lango 

apatiniame dešiniajame kampe, nuspaudus ikonėlę  ), klavišų kombinacijas. 

Įjungti  sluoksnių  ir  kanalų  peržiūras  (Enable  layer &  channel  previews)  –  sluoksnių, 

kanalų  dialoguose  matomos  išankstinės  peržiūros  miniatiūros,  kuriose  atvaizduotas 

atitinkamas objektas. Jeigu šį funkcija maišo darbui, tai reikia išjungti šį pasirinkimą. 
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Rodyti  meniu  mnemoniką  (prieigos  klavišus)  (Show  menu  mnemonics  (Access 

keys)). Programos GIMP meniu punktų pavadinimuose, nuspaudus klavišą Alt, atsiranda 

po  vieną  pabrauktą  raidę.  Neatleidus  šio  klavišo  ir  nuspaudus  tą  pabrauktą  raidę, 

atsidarys  to meniu  punkto  komandų  sąrašas.  Jeigu  jūsų  darbui  tai maišo,  išjunkite  šį 

pasirinkimą. 

Naudoti  dinamines  klavišų  kombinacijas  (Use  dynamic  keyboard  shortcuts).  GIMP 

programa  leidžia  sukurti greitos prieigos klavišus, kai pelės  rodyklei  stovinti ant meniu 

punkto komandos, nuspaudžiama atitinkama klavišų kombinacija, kurią nuspaudus bus 

pradėta vykdyti komanda.  

Pastaba! 

Pvz.,  žinome,  kad  nuspaudus  standartinę  klavišų  kombinaciją  CTRL+C  bus  įvykdyta 

pažymėtai  daliai  komanda  KeistiKopijuoti  (EditCopy).  Atverkime  meniu  punktą 

Paveikslėlis (Image), pelės rodyklę pastatykime ant komandos Matomosios srities dydis 

(Convas Size), nuspauskime klavišų kombinaciją Alt ir 1. Dabar dirbdami su paveikslėliu, 

nuspaudę  klavišų  kombinaciją  Alt+1,  visada  iškviesime  dialogo  langą  Nustatyti 

paveikslėlio matomosios srities dydį (Set Image Canvas Size).  

Patartina  šį nustatymą  laikyti  išjungtą, nes naudotojas, kuris apie  šią galimybę nežino, 

gali atsitiktinai pakeisti komandoms priskirtas standartines klavišų kombinacijas. 

Mygtukas  Konfigūruoti  klavišų  kombinacijas  (Configure  Keyboard  Shortcuts)  atidaro 

specialų redaktorių, kuris leidžia priskirti klavišų kombinacijas meniu punktų komandoms 

aktivizuoti. 

Išeinant  išsaugoti  klavišų  kombinacijas  (Save  keyboard  shortcuts  on  exit).  Komandų 

vykdymui, priskirtų klavišų kombinacijų išsaugojimui įjungiamas šis parametras. 

Mygtukas  Atstatyti  numatytąsias  klavišų  kombinacijų  reikšmes  (Reset  Keyboard 

Shortcuts  to  Default  Values),  atstato  komandų  vykdymui  priskirtas  pagal  nutylėjimą 

klavišų kombinacijas. 

Mygtukas Pašalinti visas klavišų kombinacijas (Remove All Keyboard Shortcuts) leidžia 

iš programos nustaytmų pašalinti komandų vykdymui priskirtas klavišų kombinacijas. 

Tema (Theme) 

Šiame skyriuje galima pasirinkti kaip atrodys naudotojo aplinka, kokios ikonėlės, šriftai ir 

t.t.  Pagal  nutylėjimą  yra  dvi  temos: Default,  kuri  tinka  daugumai  naudotojų;  Small    ‐ 

kurie dirba  su nedideliais monitoriais  (14”‐15”). Daug  temų  galima  susirasti  internete, 

atliekant  GIMP  themes  paiešką.  Suradus,  išarchyvuojame  ir  patalpiname 

/usr/share/gimp/2.0/themes.  Nauja  tema  pritaikoma,  kai  nuspaudžiamas  mygtukas 

Įkelti dabartinę temą iš naujo (Reload Current Theme). 

Pagalbos sistema (Help System) 
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Leidžia  nustatyti GIP‘o  programos  pagalbos  sistemą.  labai  retai  naudotojams  prireikia 

keisti pagal nutylėjimą nustaytus parametrus, nes jie atitinka visų poreikius. 

Įrankių parinktys (Tool Options) 

Šiame skyriuje nustatomi tokie įrankių parametrai: 

Įjungtas žymimasis    langelis    Išeinant  išsaugoti  įrankių parinktis  (Save  tool options on 

exit) nurodo,  kad  visi parametrai,  kurie buvo parinkti  įrankiams bus  išsaugoti baigiant 

darbą su programa. 

Mygtukas  Išsaugoti  įrankių parinktis dabar  (Save Tool Options Now)  leidžia  išsaugoti 

visiems įrankiams nustatytus parametrus. 

Mygtukas Atstatyti numatytąsias įrankių parinkčių reikšmes (Reset Saved Tool Options 

to  Default  Values),  atstato  visus  įrankių  parametrus,  kurie  buvo  nustatyti  pagal 

nutylėjimą. 

Kibimo  atstumas  (Snap  distance).  Nurodome  kaip  arti  turi  būti  taškas  prie  gairės  ar 

tinklelio, kad suveiktų prikibimo funkcija. Atstumas nurodomas pikseliais. 

Numatytoji  interpoliacija  (default  interpolation). Keičiant paveikslėlio dydį, kiekvienas 

papildomas pikselis apskaičiuojamas pagal vieną iš keturių interpoliacijos4 metodų, kurie 

naudoja kelis pradinio paveikslėlio pikselius. Galima pasirinkti: 

1. Jokios  (None)  –  tai  pats  greičiausias,  tačiau  grubus  metodas,  kurį  patartina 

naudoti dirbant su silpnais kompiuteriais, kai neužtenka sisteminių resursų; 

2. Tiesinė (Linear) – naudojama pagal nutylėjimą ir tinka visiems naudotojams; 

3. Kubinė  (Cibic) – pats lėčiausias metodas, bet kokybiškiausia interpoliacija. 

Teptukas, Raštas, Gradientas (Brush, Pattern, Gradient) – nurodome, kurie įrankiai turi 

turėti savo parametrus. 

Pastaba: 

Nekeiskite šių nustatymų. 

Įjungtas žymimasis  langelis Nustatyti sluoksnį ar kontūrą aktyviu  (Set  layer or path as 

active). Nustatoma kaip turi elgtis perkėlimo įrankis su aktyviu sluoksniu ar kontūru.  

Įrankinė (Toolbox) 

Nurodme kokie papildomi mygtukai įkeliami į įrankinę. Pažymėjus žymimąjį langelį: 

1. Rodyti priekinio plano ir fono spalvas (Show foreground &background color) – 

įrankinėje, įrankių dalyje, atsiranda mygtukas   ; 

                                                            
4 Interpoliacija [lot. interpolation] – mat. funkcijos tarpinių reikšmių apytiklis nustatymas, 

remiantis žinomomis jos reikšmėmis 
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2. Rodyti aktyvų teptuką, raštą ir gradientą –įrankinėje, įrankių dalyje, atsiranda 

mygtukas   , kuriame matomas: aktyvus teptukas, kuris naudojams piešimui, 

suliejimo/paaštrinimo  operacijai;  raštas  –  užliejimui  paveikslėlio  dalies; 

gradientas  –  nuosekliam  perėjimui  nuo  vienos  spalvos  prie  kitos.  Nuspaudus 

pelės rodyklę ant vieno iš elementų, atidarys atitinkamą dialogo langą; 

3. Rodyti aktyvų paveikslėlį – įrankinėje, įrankių dalyje, atsiranda mygtukas   , 

kuriame  yra  aktyvaus  paveikslėlio  miniatiūra.  Nuspaudus  pelės  žymeklį  ant 

paveikslėlio  atveria  atidarytų  paveikslėlių  sąrašą,  kuris  naudojamas  perėjimui 

prie kito paveikslėlio. 

   

Numatytasis paveikslėlis (Default Image) 

Šiame skyriuje galima nurodyti naujai kuriamo paveikslėlio parametrus: 

 Paveikslėlio dydį (Image Size) (Plotis (Width) ir Aukštis (Height)); 

 Raišką (Resolution) (X raiška (X resoliution) ir Y raiška (Y resoliution)); 

 Spalvų erdvę (Color space); 

 Užpildymą (Fill with) (Fono spalvą (Background color)); 

 Komentarą (Comment). 

Numatytasis tinklelis (Default Grid) 

Tinklelis padeda piešiant  išlyginti elementus. Tinklelis  išjungiamas/įjungiamas komanda 

RodymasRodyti tinklelį (ViewShow Grid). Šiame skyriuje naudotojas gali pagal savo 

nuožiūra nustatyti tinklelio akučių dydį, nustatyti priekinio plano ir  fono spalvas, tiklelio 

linijų stilių ir linijų poslinkį. 

 Paveikslėlių langai (Image Windows) 

Šiame skyriuje nustatomi paveikslėlių langų parametrai.  

Įjungtas žymimasis langelis Numatytasis „Taškas į tašką“ naudojimas (Use “Dot for dot” 

by  default).  Tai  režimas,  kuris  nusako,  kad  vieną  paveikslėlio  pikselį  atitinka  vienas 

monitoriaus pikselis. Jeigu šis režimas atjungtas, tai paveikslėlio dydį nusakys X raiška ir 

Y raiška. 
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Judančių  brūkšnelių  greitis  (Marching  ants  speed).  Pažymėjus  paveikslėlio  dalį, 

pažymėta dalis pažymima bėgančia punktyrine  linija. Šis parametras  reguliuoja bėgimo 

greitį. 

Pakeitus mastelį,  keisti  ir  lango  dydį  (Remize  window  on  zoom)  .  Jeigu  žymimasis 

langelis pažymėtas, tai keičiant paveikslėlio ekraninį dydį, langas taip pat keis dydį. 

Pakeitus paveikslėlio dydį, keisti ir lango dydį (Remize window on image size change). 

Jeigu  žymimasis  langelis pažymėtas,  tai paveikslėlio  lango dydis  automatiškai pasikeis, 

pakeitus paveikslėlio dydį. 

Pradinis  mastelis  (Initial  zoom  ratio)  –  leidžia  nustatyti  paveikslėlio  dydžio  keitimo 

taisykles jį atveriant. galima pasirinkti iš dviejų reikšmių: 

1. Sutalpinti  lange  (Fit to window) – atveriamas paveikslėlis patalpinamas  į  langą 

(atveriame  paveikslėlį,  kurio  dydis  didesnis  už  lango  dydį,  tai  automatiškai 

parenkamas toks paveikslėlio dydis, kad jis tilpų lange); 

2. 1:1  –  paveikslėlis  bus  toks  koks  yra.  Jeigu  paveikslėlis  didesnis  nei  langas,  tai 

matysime tik dalį paveikslėlio. 

Nuspaudus  tarpo  klavišą  (While  space  bar  is  pressed)  –  nustato  kokie  bus  atliekami 

veiksmai, kai nuspaustas tarpo ženklas. 

Žymimasis  langelis  Rodyti  teptuko  kontūrus  (Show  brush  outline)  įjungtas  –  piešimo 

įrankių žymeklio gale atsiranda teptuko kontūras.  

Žymimasis  langelis  Rodyti  žymiklį  piešimo  įrankiams  (Show  pointer  for  paint  tools) 

įjungtas. Piešimo metu matysime pelės žymeklį.  

Žymiklio  veiksena  (Pointer  mode)  –  galime  pasirinkti  vieną  iš  trijų  pelės  žymeklio 

pavidalų: Įrankio piktograma (Tool icon); Įrankio piktograma ir kryželis (Tool icon with 

crosshair) ; Tik kryželis (crosshair only). 

Šis skyrius turi du poskyrius: 

Išvaizda (Appearance) 

Šiame  skyriuje  parenkame  parametrus,  kurie  atsako  už  paveikslėlio  lango  išvaizdą 

dviejuose režimuose: normalioje veiksenoje; viso ekrano veiksenoje. 

Pavadinimas ir būsena (Title & Status) 

Šiame  skyriuje  galima  nustatyti  paveikslėlio  lango  pavadinimo  ir  būsenos  eilutės 

formatus.  

Vaizdavimas (Display) 
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Šiame skyriuje yra parametrai, kurie leidžia kalibruoti (suderinti) monitoriaus raišką ir 

nustatyti  kaip  atvaizduojamos  paveikslėlio  permatomos  dalys.  Naudotojas  labia  retai 

dirba su šiais parametrais. 

Spalvų valdymas (Color Management) 

Šio  skyriaus  parametrai  leidžia  nustatyti monitoriaus  ir  spausdinimo  įrenginio  spalvų 

profilius. 

Įvesties įrenginiai (Input Devices) 

Pagal nutylėjimą GIMP’o programa naudoja tik vieną įvesties įrenginį – pelę. Galima prie 

kompiuterio  pajungti  ir  kitus  papildomus  įrenginius  (pvz.,  grafinę  planšetę).  Pajungus, 

įdiegus  tvarkykles  turime  nustatyti  įranginį,  kad  jis  dirbtų  GIMP’o  programoje.  Tam 

naudojamas mygtukas Konfigūruoti išplėstinius įvesties įrenginius (Configure Extended 

Input Devices). 

Langų valdymas (Windows Management) 

Šio skyriaus parametrais galime nurodyti skirtingus GIMP‘o lango nustatymus. Programa 

tiesiogiai nevaldo savo langų. Ji siunčia užklausas operacinės sistemos langų valdytojui ir 

kai kurios skyriuje aprašytos funkcijos gali būti nekorektiškos. Kokius parametrus galime 

nustatyti šiame skyriuje? 

Užuomina rankinei (Hint for the toolbox)  ‐ galime nurodyti Įrankinės stilių: 

1. Normalus langas (Normal window) – langas bus kaip ir visi kiti langai; 

2. Įrankių  langas  (Utility window)  –  langas  visada  bus  už  aktyvaus  paveikslėlio 

lango; 

3. Laikyti  viršuje  (Keep  above)  –  tai  pati  kartais  geriausia  reikšmė,  nes  niekada 

„nepamesime“ Įrankinės. 

Užuomina kitiems dokams  (Hint  for other docks) –  toks pat parametras kaip  ir ką  tik 

išnagrinėtas, bet lango tipas nurodomas kitiems dokams. 

Įjungtas  žymimasis  langelis  Aktyvuoti  fokusuojamą  paveikslėlį  (avtivate  the  focused 

image)  –  fokusuojant  langą  jis  tampa  aktyviu.  Todėl  visi  veiksmai  bus  atliekami  su 

paveikslėliu esančiu  tame  lange. Geriau  išjungti  šį parametrą, nes ne visada  šį  funkcija 

yra patogi.  

Aplankai (Folders) 

Šiame skyriuje galime nustatyti laikiną, mainų ir objektų saugojimo katalogus: 

1. Laikinas  aplankas  –  tai  laikinų  failų,  kurie  atsiranda  apdorojant  paveikslėlį  ir 

automatiškai  pašalinami  baigiant  darbą  su  GIMP‘o  programa.  Dažniausiai 

naudojamas katalogas tmp. Tačiau, jei diske yra ne daug vietos, galima pasirinkti 

bet kurį kitą katalogą. Svarbiausia, kad jis egzistuotų ir būtų pasiekiamas; 
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2. Mainų aplankas – šis aplankas gali būti labai didelis, t.y. užimti kelis šimtus Mb. 

Todėl  jis  turi būti patalpintas  greitame diske,  kuriame  yra daug  laisvos  vietos. 

Jeigu  galite  rinktis  tarp  SATA  disko  ir  IDE,  tai  geriau  katalogą  sukurkite  SATA 

diske, nes jis dirba daug greičiau. 

Objektų  kataloguose nurodomas  kelias  iki objektų. Vieno  tipo objektų paieškai galime 

nurodyti kelis katalogus.  Linux‘e privalo būti du katalogai,  jeigu naudotojas norės pats 

patalpinti raštus, teptukus, gradientus ir kitus objektus. 

IŠVADOS 

Pagrindiniai parametrai yra skyriuose: 

 Aplinka  ‐ nurodomi parametrai, kurie įtakoja programos našumą; 

 Įrankinė – galima nustatyti, kad būtų matomi papildomi mygtukai; 

 Numatytasis paveikslėlis – galima nustatyti naujo paveikslėlio parametrus; 

 Numatytasis  tinklelis – paveikslėlio elementų  išdėstymui naudojamas  tinklelis, 

kurio parametrai nurodomi šiame skyriuje; 

 Įvesties įrenginiai – nustatomi papildomi įvedimo įrenginiai; 

 Aplankai – nurodomi keliai iki  programoje naudojamų įvairių objektų. 

Failų formatai 

BMP (Windows Device Independent Bitmap) 

Tai standartinis Windows sistemos grafikos failų formatas. Šį formatą palaiko labai daug 

programų. Failų plėtinys gali būti:  .bmp;  .dib;  .rle5. Failuose su plėtiniu  .BMP  saugomi 

DDB6 rastrai7, su plėtiniu .dip – DIB8 rastrai, o su plėtiniu .RLE – suspaustas vaizdas (tai 

tas pats formatas kaip ir BMP).  

Formatas  palaiko  daugelį  spalvų  modelių,  tačiau  spausdinimo  modelį  CMYK  –  ne. 

Naudojant suspaudimo algoritmą RLE – informaciją nepametama. Spalvos gilumas nuo 1 

iki  48  bitų,  t.  y.  esant  didžiausiam  gyliui,  vienas  vaizdo  taškas  užims  6  baitus9.  Pvz., 

turime  paveikslėlį  640x480  pikselių  su  48  bitų  spalvos  gilumu,  tai  jis  užims 

640x480x6=1843200 baitų=1,49 Mb10 . 

Failai  užima  gana  daug  vietos  ir  atspausdinto  vaizdo  kokybė,  ne  visada  tenkiną 

vartotojus. Galima padaryti išvadą, kad šis formatas visai netinka paveikslėliams perduoti 
                                                            
5 RLE – Run Length Encoding. 
6 DDB – Device Dependent Bitmap. 
7 Taškinės grafikos piešinio struktūra, sudaryta iš tvarkingai linijomis ir stulpeliais išdėstytų taškų, 

matoma daug kartų jį padidinus. 
8 DIB – Device Independent Bitmap. 
9 Iš tam tikro skaičiaus bitų sudaryta eilutė, traktuojama kaip visuma ir paprastai vaizduojanti 

ženklą ar ženklo dalį. Bitų skaičius baite paprastai yra 8. 
10 Nesisteminis atminties ir duomenų kiekio matavimo vienetas, lygus 210 = 1024 bitams. 

Santrumpa Kb. 210 = 1024 kilobitams. Santrumpa Mb. 
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internetu,  tačiau  tai  toks  formatas,  kuris  išsaugo  vaizdą neprarasdamas  jo  kokybės. 

Maksimalus paveikslėlio dydis yra 65535x65535 pikselių. Šis  formatas naudojamas  ten, 

kur  reikia  aukštos  spalvų  perdavimo  kokybės.  Jeigu  reikia  tokį  vaizdą  perduoti,  tai 

patartina jį suarchyvuoti.  

GIF (Graphics Interchange Format) 

Tai  vaizdų  pasikeitimo  formatas.  Formatas  buvo  sukurtas  1987  metais  kompanijos 

CompuServe. Tuo metu jis buvo naudojamas vaizdų perdavimui kompiuteriniais tinklais. 

1989  m.  formatas  buvo  pertvarkytas  –  atsirado  peršviečiamumo  ir  animacijos 

palaikymas. Šio formato failai turi plėtinį  .gif. Tai suspaustas formatas  ir spaudžia gerai 

tuos vaizdus, kuriuose daug vienodos spalvos, t.y. daug vienos spalvos pagal vertikalę ar 

horizontalę  pikselių. Naudoja  LZW11  suspaudimą,  kuris  leidžia  suspausti be praradimo 

paveikslėlius  iki 256  spalvų. Dažniausiai naudojamas brėžiniams,  grafikams.  Jis palaiko 

peršviečiamumą, animaciją  ir  šiame  formate  failai užima mažiausiai vietos. Todėl  tinka 

banerių, mygtukų, logotipų ir kitų internetinių tinklalapių elementų kūrimui.  

Labai  populiarus  internete  grafinis  formatas,  kurį  palaiko  visi  brauzeriai  ir  didžioji 

dauguma  grafinių  redaktorių.  Dėka  suspaudimo  algoritmo  savybių  (spalvinės  gamos 

apribojimas  iki  256  arba mažiau  spalvų,  suspaudimas  su  plėstuvu  pagal  horizontalias 

linijas)  gali pateikti  labai nedidelio dydžio  grafinius  failus,  kai pradiniame paveikslėlyje 

yra  didelės  vienos  spalvos  sritys.  Tačiau  netinka  arba  mažai  tinka  fotografijų  ir 

paveikslėlių išsaugojimui, kuriuose yra didelės horizontalaus gradianto sritys. Išsaugotas 

failas bus didelis ir turės gana vidutinę kokybę. 

GIF  turi  dar  vieną  nuostabią  savybę,  t.y.  kas  eilutinį  duomenų  saugojimą.  Eilutės 

suskirstomos  į  grupes  ir  jų  eiliškumas  faile  pakeičiamas.  Todėl  atsiranda  galimybė 

paveikslėlį  įkrauti per kelis etapus  ir  turint  tik dalį  failo, matome  jį visą  tik su mažesne 

rezoliucija.  Ši  galimybė  plačiai  naudojama  interneto  tinklalapiuose,  tik  vartotojas  turi 

atsiminti, kad toks išsaugojimas – padidina failo apimtį. 

Formato privalumas  –  geras  suspaudimas,  animacijos palaikymas  ir  eilutinis duomenų 

saugojimas. Peršviečiamumas palaikomas ne pilnai. 

Formato  trūkumas – nedidelis  spalvų  gilumas  (8 bitai), o  tuo pačiu  ir nedidelis  spalvų 

skaičius – 256.  

JPG (Joint Photographic Experts Group) 

Labai  paplitęs  grafinis  formatas,  palaikomas  visų  brauzerių  ir  daugelio  grafinių 

redaktorių. Šio  formato plėtiniai gali būti  .jpeg;  .jfif;  .jpg;  .jpe. Dažniausiai naudojamas 

.jpg. Vaizdas,  išsaugomas  JPEG  formate,  praranda  dalį  jo  kokybės.  Suspaudimo metu, 

paveikslėlis  padalijamas  į  stačiakampes  sritis,  ir  kiekvienai  iš  jų  sudaroma  sava  spalvų 

paletė,  kuria  remiantis  koduojamama  atitinkama  sritis.  Kadangi  suspaudimo  srities 

ribose,  kaip  taisyklė,  dalyvauja  ne  visos  spalvos,  panaudotos  paveikslėlyje,  paletė 

 
11 Lempel‐Ziv‐Welch. 
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gaunasi  gana  ribota  (be  to,  tai  priklauso  ir  nuo  pasirinkto  kokybės  parametro).  Jeigu 

paveikslėlyje  yra  didelis  kiekis  aštrių  spalvų  perėjimų,  esant  dideliam  suspaudimo 

laipsniui, atsiranda charakteringas  iškraipymas  (aureolės aplink aštrias  spalvines  ribas). 

Jų  galima  išvengti  parenkant  didesnę  kokybės  parametrą,  bet  tuo  pačiu  smarkiai 

padidėja  failo dydis, o  tai suveda  į mažą  formato panaudojimą. Šis  formatas nepalaiko 

peršviečiamumo efekto. 

Išsaugant šiuo formatu failą, galima nurodyti saugomo vaizdo kokybę. Didžiausia kokybė 

90  proc.  Likę  10  proc.  žmogaus  akiai  nematomi,  bet  tai  plečia  failo  dydį.  Pagrindinis 

trūkumas  –  kokybės  praradimas.  Smarkiai  suspaudžiant  –  prarandama  daug:  spalvos, 

ryškumas, smulkios detalės. Nors yra daug trūkumų, tačiau šis formatas yra populiarus ir 

pasižymi  kai  kuriais  privalumais.  Beveik  visos  skaitmeninės  fotografijos  perduodamos 

šiuo  formatu.  Todėl  jį  visada  naudoja,  kai  nereikalingas  aukštas  spalvų  perdavimo 

tikslumas.  

Pagrindinis šio formato trūkumas – kokybės praradimas. 

PNG (Portable Network Graphics) 

Tai formatas, kuriuo saugomi suspausti rastrinės grafikos vaizdai neprarandant kokybės. 

Jis alternatyva GIF, nes  iki 2006 šis  formatas buvo apsaugotas  įvairiomis  lizenzijomis  ir 

todėl  1995  metais  pasirodė  laisvas  grafinis  formatas.  Pradžioje  jis  vadinosi  Portable 

Bitmap format.  

Tai  formatas,  kuris  specialiai  sukurtas  internetui,  pakeičiant  GIF  ir  JPG  formatus. 

Išsaugant  su  spalvų  8  bitai  (PNG  –  8)  kodavimu,  formatas  praktiškai  analoginis  pagal 

charakteristikas GIF formatui.  Išsaugant su spalvų 24 bitai (PNG – 24) kodavimu,  išlieka 

geros  spalvų  perėjimo  savybės  ir  geras  fotografijų  suspaudimo  laipsnis.  Palaikomas 

peršviečiamumas. Vieninteliu šio formato trūkumu – senose brauzerių versijose, galimos 

jų  parodymo  problemos,  ir  kai  kurie  paprasti  grafiniai  redaktoriai  gali  nepalaikyti  šių 

failų.  

Pagrindiniai šios formato privalumai: 

 vaizdas yra suspaudžiamas per praradimų; 
 palaiko neribotą spalvų skaičių; 
 palaiko peršviečiamumą; 
 galima gama korekcija. 

Šis  formatas  pasižymi  visomis  geriausiomis  formato GIF  savybėmis,  tačiau  papildomai 

palaiko  neribotą  spalvų  skaičių  ir  peršviečiamumą.  Jeigu  vaizde mažai  spalvų  (2‐16), 

geriau  išsaugoti  GIF  formate,  nes  failas  bus  mažesnis  ir  formatas  PNG  nepalaiko 

animacijos. 

TIFF (Tagged Image File Format) 

Dar vienas rastrinių vaizdų saugojimo formatas. Formatą sukūrė kompanijos Microsoft ir 

Aldus. Šis formatas turi spalvų erdvės informaciją, o tai labai svarbu apdorojant spalvas. 

Tai lyg didelis taškų masyvas, saugomas dideliame faile. Jis plačiai naudojamas leidyboje, 
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skenuojant vaizdus, atpažystant tekstus, siunčiant faksus. TIFF kaip pagrindinis grafinis 

formatas  buvo  pasirinkats  operacinėse  sistemose  NeXTstep  ir  MacOS.  Šios  formato 

plėtiniai: .tiff; .tif. 

Formatas  leidžia  išsaugoti spalvų modelių RGB, CMYK, YcbCr, CIE Lab bei mono  (dviejų 

spalvų),  juodai‐baltus,  indeksuotų  spalvų  vaizdus  ir  palaiko  8,  16,  32,  64  bitų  kanalų 

vaizdus.  

Naudojant  formatą  galimas  failo  suspaudimas,  kurio  lygis  priklauso  nuo  pasirinkto 

algoritmo, o jie gali būti tokie: 

 LZW – metodas, kurį naudoja GIF; 

 JPEG – suspaudimo metodas, kaip ir JPEG formatao; 

 ZIP – įprastas ZIP formatas, leidžiantis suspausti be praradimų; 

 CCITT Fax 3 & 4 – metodas, naudojamas faksuose; 

 JBIG12 – suspaudimas ne praradimų, tačiau kokybė geresnė nei naudojant ZIP; 

 H.264 – suspaudimo metodas, naudojamas MacOS (Apple). 

Šį formatą naudoja kai kurie skaitmeniniai fotoaparatai.  

X BitMAP ir X PixMap 
UNIX/Linux pasaulyje grafinio interfeiso pagrindu yra X Window System. Rastrinių vaizdų 

saugojimui  (piktogramoms,  žymekliams) naudojamas  X BitMap  (XBM)  formatas.  Tokio 

formato  failas,  tai  tekstinis  failas,  kuris  naudojamas  paveikslėlių  pateikimui.  Tokio 

formato privalumas – jis apdorojamas paprasta programa, tačiau kiekvienas paveikslėlio 

baitas  šiame  formate  užima  šešis  baitus  ir  vargu  ar  Jūs  jį  naudosite  savo  vaizdų 

saugojimui.  

Failai  formate  X  PixMap  (XPM)  taip  pat  yra  tekstiniai  ir  naudojami  X Window  System 

sistemoje.  Pirmą  kartą  jis  buvo  panaudotas  1989 metais.  Palyginus  su  XBM  jis  užima 

mažiau vietos, nes yra paprastesnės struktūros ir palaiko spalvos peršviečiamumą. 

Paprasti vaizdų saugojimo formatai 

Vaizdų išsaugojimui naudojami formatai: 

 PPM – spalvotų vaizdų išsaugojimui; 

 PGM – pustonių vaizdams; 

 PBM – juodai‐baltų vaizdų išsaugojimui. 

Kartais šie formatai vadinami – PNM, ir juos sukūrė Jeff Poskanzer.  

Vidinis GIMP formatas 

Kaip matome, GIMP palaiko daug ir įvairių grafinių formatų, tačiau turi ir savo formatą – 

XCF. Jis turi vieną pagrindinį išskirtinumą – leidžia išsaugoti visą vaizdo informaciją, net ir 

atšauktų operacijų istoriją. Naudojamas kuriant sudėtingus vaizdus, su kurias vartotojas 

 
12 Joint Bi‐level Image Experts Group 
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dirbs daug  laiko. Kadangi  išsaugant vaizdą,  išsaugoma  ir atšauktų operacijų  istorija,  tai 

po kurio laiko atnaujinus darbą, neprarandama darbo eiga. Tačiau šio formato nepalaiko 

daugelis programų ir sukurto vaizdo nebus galima peržiūrėti, todėl, po darbo pabaigos, jį 

reikia konvertuoti į kitą formatą.  

Failo išsaugojimas kitu formatu 

Kadangi  sukurtą paveikslėlį  (vaizdą) galima  išsaugoti vienu  iš mūsų apžvelgtų  formatu, 

pasirenkama komanda FailasIšsaugoti kaip...  (FileSave As)  ir atsidariusiame  lange 

Išsaugoti  paveikslėlį  (Save  Image)  nurodome  saugomo  paveikslėlio  pavadinimą 

(Pavadinimas (Name)), kurioje vietoje saugosime (Išsaugoti aplanke (Save in folder)) 

   

Jeigu reikia pakeisti aplanką ar diską, nuspaudžiamas Naršyti kitų aplankų  (Browse  for 

other folders), dialogo langas prasiplėčia ir Vietos (Places) sąraše pasirenkamas diskas ar 

aplankas, o sąraše Pavadinimas (Name)  atidaromas katalogas 
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Jeigu  reikia sukurtą paveikslėlį  įkelti  į naują katalogą,  tai  jis sukuriamas Vietos  (Places) 

sąraše  nurodžius  diską,  kuriame  bus  naujas  katalogas  ir  nuspaudžiamas  mygtukas 

  . Pavadinimas (Name) dalyje atsiranda langelis 

   

į kurį reikia įvesti naujo katalogo pavadinimą. 

Dalyje       

matomas kelias iki įrašymo vietos.  

Jeigu reikia failą įrašyti  į kompiuterio atmintį kitu plėtiniu, tai   nuspaudžiame Pasirinkti 

failo tipą (pagal plėtinį) (Select File Type (By Extension) ,  dialogo  langas  prasiplėčia, 

atsiranda sąrašas Failo tipas (File Type) , kuriame pasirenkamas norimas failo formatas. 

Pvz., pasirinkus formatą PNG ir  

   

nuspaudus mygtuką Išsaugoti (Save), atsidaro papildomas dialogo langas Išsaugoti kaip 

PNG (Save as PNG), kuriame nurodomi pasirinkto formato, išsaugojamo failo, 

parametrai: 
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Išvados 

Norint  išsaugoti paveikslėlį be jo kokybės praradimo, naudojamas formatas: BMP; PNG; 

TIFF. 

Norint  išsaugoti paveikslėlį suspaustą, bet nepraradusį kokybės, naudojamas  formatas: 

PNG; TIFF atsižvelgus į naudojamą suspaudimo algoritmą; 

Norint  paveikslėlį  perduoti  internete,  sukurti  Web  interfeiso  grafinius  elementus, 

naudojamas formatas: GIP; JPEG; PNG. 

Aminaciją  saugo  tik  formatas  GIF,  bet  jis  nepalaiko  pilno  alfa  kanalo.  Jeigu  reikia 

išsaugoti vaizdą su šiuo kanalu, tada geriau naudoti formatą PNG. 

Foto nuotraukos yra saugomos JPEG formate, o vaizdus su dideliu spalvos gyliu (daugiau 

kaip  32  bitai)  –  formate  TIFF.  Išsaugant  JPEG  formatu,  galima  pasirinkti  procentine 

reikšme vaizdo kokybę (Kokybė (Quality)).  

   

Netikslinga ją pasirinkti daugiau kaip 90 proc., nes skirtumas tarp 90 proc. ir 100 proc. 

žmogaus akiai,nematomas. 
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Darbo su Gimp programa pradžia 

Programos paleidimas 
GIMP  programa  paleidžiama  ProgramosGrafikaPaveikslėlių,  nuotraukų 

redagavimas ‐ GIMP  

 

Pagrindiniai darbinio lango elementai 
Paleidus vykdyti programą GIMP atsidaro darbinis langas, kuriame yra šie elementai:  

1 – programos pavadinimo juosta; 

2  – meniu  punktų  juosta,  kurioje  nuspaudus meniu  elementą,  išskleidžiamas 

atitinkamų komandų sąrašas; 

3 – įrankių dokas  (juosta) Įrankinė (Toolbox), kuri sudaryta iš dviejų dalių: 

 įrankių pasirinkimo dalis (5); 

 pasirinkto įrankio parametrų nustatymo dalis (6); 

4  –  Sluoksniai,  Kanalai,  Kontūrai,  Atšaukti  –  Teptukai,  Raštai,  Gradientai 

(Layers, Channels, Paths, Undo – Brushes, Patterns, Gradients) dokas (juosta); 

7 – darbinė dalis, kurioje matomas atvertas paveikslėlis. 
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Tai minimalus rinkinys. Nepatartina uždaryti doko (juostos) , Kanalai, Kontūrai, Atšaukti 

–  Teptukai,  Raštai,  Gradientai  (Layers,  Channels,  Paths,  Undo  –  Brushes,  Patterns, 

Gradients), nes jis rimtam darbui su paveikslėliu visada reikalingas.  

Meniu juostos parinktys: 

– Failas (File) meniu yra komandos dokumentui kurti, atverti, išsaugoti, nustatyti 
lapo sąrankas (parametrus), spausdinti, užverti. 

– Keisti  (Edit)  yra  komandos  paskutinių  operacijų  atšaukimui,  kopijavimo, 
pernešimo,  įdėjimo,  laikinosios  atminties,  išvalymo,  užpildymo,  nustatymo, 
klavišų kombinacijų, modulių, matavimo vienetų nustatymo. 

– Žymėjimas  (Select)  meniu  yra  komandos,  kurios  leidžia  pažymėti  norimą 
atvaizdo  dalį  pagal  tam  tikrą  požymį,  keisti  pažymėtą  dalį,  dirbti  su  kauke, 
išsaugoti kanale 

– Rodymas  (View)  meniu  komandos  atvaizdo  masteliui  keisti,  darbui  su 
pagalbiniais įrankiais (liniuotės, meniu, būsenos bei slinkties juostos), atitinkamų 
dalių parodymui, darbas su tinkleliu ir gairėmis 

Paveikslelis (Image) 

Šiame meniu rasime komandas, kurios leidžia sukurti atvaizdo kopija, jį transformuoti, 

keisti jo dydį, apkirpti atvaizdą, dirbti su jo sluoksniais, įsivesti papildomas gaires ir 

tinklelį darbo palengvinimui 

Sluoksnis (Layer) 

Visos komandos, kurios reikalingos darbui su sluoksniu, t.y. naujo sluoksnio sukūrimas, jų 

kopijų padarymas, nereikalingų panaikinimas, jų sujungimas ir pritvirtinimas, darbo su 

kaukėmis bei permatomumo nustatymo komandos, sluoksnio išmatavimų keitimo 

Spalvos (Colors) 

Visos komandos, kurios leidžia: nustatyti  spalvų modelius; pasirinkti ir kurti savo 

spalvas, nusistatyti jų ryškumą, sodrumą, atspalvius, šviesumą, kontrastą vienos ar kitos 

spalvos lygį   

Įrankiai (Tools) 

Šis meniu punktas dubliuoja Įrankinė juostą. Čia galima pasirinkti norimą darbui įrankį. 
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Filtrai (Filters) 

Pirmoje dalyje matomi visi panaudoti filtrai, vėliausiai naudoti, o taip pat galime atstatyti 

visus pagal nutylėjimą priskirtus filtrams parametrus. Antroje dalyje matome 

struktūruotų filtrų sąrašą, kurie suskirstyti pagal suteikiamus atvaizdui po filtro 

pritaikymo efektus. 

Langai (Windows) 

Galima  išsikviesti bet kurį dialogą, atidaryti  Įrankinė  juostą, pamatyti kurie dokai buvo 

vėliausiai uždaryti. 

Žinynas (Help) 

Galima dirbti su žinynu, susirasti įskiepius, procedūras, medžiagą apie GIMP. 

Paveikslėlio langas 

GIMP‘as vienu metu leidžia dirbti su keliais paveikslėliais, kur kiekvienas iš jų atidaromas 

atskirame lange. 

Atverkime  komanda  FailasAtverti  (FileOpen)  kokį  nors  paveikslėlį.  Paveikslėlio 

langas susideda: 
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1. Paveikslėlio  lango  pavadinimas,  kuriame  nurodytas  koks  failas  atvertas, 

skliausteliuose – spalvų modelis, sluoksnių skaičius, paveikslėlio dydis taškais, su 

kokia programa atvertas failas; 

Pastaba: 

Jeigu su GIMP’o programa sukurtas paveikslėlis nebuvo dar  išsaugotas,  tai paveikslėlio 

lango pavadinimas Nepavadinta (Untitled). 

2. Meniu punktai. Be  šio meniu  yra  ir  kontekstinis meniu,  kuris  iškviečiamas bet 

kurioje paveikslėlio vietoje nuspaudus d. pelės klavišą; 

3. Nuspaudus  mygtuką  ,  atsidaro  meniu,  kuris  yra  kontekstinis,  t.y. 

pasirenkamos komandos priklauso nuo atverto paveikslėlio, atliekamų veiksmų 

ir t.t.: 

   

Labai dažnai  tvarkant nuotraukas, naudojamos  vienos  ir  tos pačios  komandos. 

Norint  jas pasiekti  reikia  atlikti eilę  veiksmų.  Šiame meniu, pasirinkus  vieną ar 
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kitą punktą, atsidariusio komandų sąrašo viršuje yra punktyrinė  linija. Užvedus pelės 

rodyklę ant jos, ji išryškėja: 

 

 

Jeigu ant  išryškėjusios  linijos nuspausime k. pelės klavišą,  tai paveikslėlio  lange 

atsiranda savarankiškas elementas  ‐ meniu punkto komandų sąrašas: 

 
 

4. Nuspaudžiamas mygtukas  .  Dabar  didinant  ar mažinant  paveikslėlio  langą, 

mažėja arba didėja paveikslėlio mastelis; 

5. Nuspaudus mygtuką  , apatiniame dešiniame kampe atsiranda mažas langelis, 

kurio  viduje  yra  paveikslėlis.  Neatleidus  k.  pelės  klavišo,  judinant  šį  langelį, 

galime peržiūrėti paveikslėlį: 

 

6. Nuspaudus  mygtuką,  įjungiama  greita  kaukė.  Mygtukas  pakeičia  savo 

pavidalą į   

7. Matomas  kokio dydžio yra paveikslėlio fonas; 
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8. Paveikslėlio  mastelio  keitimo  mygtukas,  kurį  nuspaudus  atsidaro  sąrašas, 

kuriame  galime  pasirinkti  kokio  dydžio  paveikslėlį  norime  matyti  ekrane,  jis 

nedaro įtakos į tikrąjį paveikslėlio dydį: 

 
Jeigu atsidariusiame sąraše nėra reikiamo dydžio, jį galima užrašyti ranka; 

9. Liniuočių matavimo vienetų pasirinkimo sąrašas; 

10. Vertikali  ir horizontali  liniuotės, kurios naudojamos sudarant brėžinius,  tiksliam 

objektų  išdėstymui ir t.t. 

Priekinio plano ir fono spalvos 

Pagrindinė  piešimo,  pažymėtos  dalies  užpildymo  spalva  yra  priekinio  plano  spalva.  Ši 

spalva taip pat naudojama ir kaip pradinė perėjimo spalva. 

Fono spalva naudojama kaip paskutinė perėjimo spalva. Pagal nutylėjimą priekinio plano 

spalva yra juoda, o fono – balta. 

Nuspaudus  juodą  didelį  stačiakampį,  atsidaro  priekinio  plano  spalvos 

pasirinkimo dialogo  langas, o nuspaudus baltą didėlį  stačiakampį, atsidaro 

fono  spalvos  pasirinkimo  dialogo  langas.  Nuspaudus    priekinio  plano  spalva  bus 

sukeista  vietomis  su  fono  spalva.  Nuspaudus mažus    bus  atstatomos  pagrindinės 

pagal nutylėjimą priekinio plano (juoda) spalva ir fono spalva (balta). 

UUŽDUOTIS.Pakeisti priekinio plano  ir fono spalvas. 

1. Nuspaudžiamas  juodas  didelis  stačiakampis,  atsidaro  dialogo  langas  Keisti 

priekinio plano spalvą (Change Foreground Color); 

2. Pasirenkama spalva; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

4. Nuspaudžiamas baltas didelis  stačiakampis, atsidaro dialogo  langas Keisti  fono 

spalvą (Change Background Color); 

5. Pasirenkama nauja fono spalva; 

Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Naujas paveikslėlis 
Paveikslėlis turi sudėtingą struktūrą, kurią sudaro sluoksnių ir kito tipo objektų rinkinys: 

pažymėjimo žymės, kanalai, kontūrai, atšauktų veiksmų istorija ir t.t. 
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Kaip sukurti naują paveikslėlį? 

1. Kiekvieną  kartą,  pradėjus  kurti  naują  paveikslėlį,  pasirenkama  komandą 
FailasNaujas  (FileNew)  atsidaro  dialogo  langas  Sukurti  naują  paveikslėlį 
(Create NewImage), kuriame nustatome būsimo paveikslėlio parametrai (Plotis 
(Width),  Aukaštis  (Height),  Raiška  (Resoliution),  Spalvų  erdvė  (color  space), 
Užpildymas (Fill with)). 
 

   

2. Pasirenkame Šablonas  (Template),  t.y.  kokio dydžio paveikslėlis bus  kuriamas. 
Atidarome sąrašas ir jame nuspaudžiame norimą šabloną 
 

 

3. Paveikslėlio dydį (Image Size) galima nustatyti  įvairias matavimo vienetais, tam 
atidaromas  sąrašas  pikseliai  (pixels)  ir  nurodoma,  kokiais matavimo  vienetais 
bus nurodytas kuriamo paveikslėlio dydis 
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Pikselis (pixels) tai taškas paveiksliuke – mažiausias informacijos elementas paveiksliuke. 

Coliai  (inches).  Nesisteminis  ilgio  vienetas,  lygus  2,54  cm,  vartojamas  JAV.  Europoje 

vartojamas tik atskirais atvejais, kai susiduriama su iš JAV atėjusiais gaminiais. 

Cicerai  (pica)  –  spaustuvinis  šriftas,  kurio  kegelis  12  punktų  (apie  4,5  mm);  juo 

spausdinamos knygos vaikams, mažesnės knygų, žurnalų bei laikraščių antraštės.  

Punktai13 (points). Šiandien  jis  interpretuojamas, kaip "desktop publishing point"  (arba 

"the PostScript point"), 72 pointai lygūs coliui (1 pointas= 127⁄360 mm ≈ 0.353 mm). Kai 

kur lyginamas su pica, 12 pointų = 1 pica. 

Paveikslėlio matmenys yra užrašomi skaičių pora. Pvz., 179 (159 pikselių 179 (159 pixels) 

reiškia, kad atvaizdo plotis yra 179 taškų, o aukštis – 159 taškų, o bendras taškų skaičius 

– 28461). 

Nuspaudus  mygtuką  Daugiau  (More),  atsidariusiame  lange  Matavimo  vienetų 

pasirinkimas (Unit Selection)  

  

galima pasirinkti kitus matavimo vienetus: 

Feet (pėda14); yards (jardas15), typogr.points, typogr.picas (kėgelis). 

                                                            
13 Šrifto aukštis, arba kėgelis, išreiškiamas tam tikrais tiesiniais matavimo vienetais punktais 

(points) ir kvadratais. (kvadratas lygus 48 punktams). Perskaičiavus į metrinius vienetus, punktas 

lygus apytikriai 3/8 mm (tiksliau 0,376 mm), o kvadratas – apytikriai 18 mm. Ši matų sistema, kuri 

skiriasi nuo bendrai priimtos mūsų laikais dešimtainės metrinės sistemos, buvo įvesta XVIII a. 

(1737 m. prancūzo žodžių liejiko P.‐S. Furnje). Ją ištobulino XVIII a. pabaigoje F.‐A. Dido. 
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4. Labai didelę reikšmę turi skiriamoji geba (resoliution), t.y. taškinio paveikslėlio 
parametras, kuris lemia vaizdo kokybę ir apibrėžiamas taškų kiekiu ilgio vienete. 

5. Kokio pasukimo bus paveikslėlis  priklauso nuo pasirinkimo; 

 Stačias (Portrait); 

  Gulsčias (Landscape)) 
6. Nurodoma  spalvų  erdvė  (Color  space).  Gimp‘e  yra  du  pagrindiniai  vaizdo 

režimai: RGB ir pilkumos gradacija. 
 

RAIŠKA (Resoliution) 
Šis parametras žymimas santrumpomis: ppi (pixels per inch) arba dpi (dot per inch), nes 

skenerio ir monitoriaus taškas angliškai vadinamas pixel, o spausdintuvo ‐ dot. 

Raiškos parametras pagal X ir Y nurodomas įvedimo laukeliais X raiška (X resolution) ir Y 

raiška (Y resolution). 

   

Jeigu grandinėlė sujungta , tai pasirinkus dydį laukelyje X ir perėjus į Y, jis bus toks pat, 

jei grandinėlė pertraukta  , tai įvedus norimą parametrą į laukelį X, į Y galėsime įvesti 

kokį norime dydį,  t.y. šie  laukeliai  tarpusavyje nesurišti. Kuo bus matuojama skiriamoji 

geba priklauso nuo pasirinkimo sąraše (pikseliai colyje, pikseliai milimetre ir t.t.) 

 

   

Fiksavus Daugiau (More) atsidaro dialogo  langas Matavimo vienetų pasirinkimas (Unit 

Selection), kuris leidžia pasirinkti kitus matavimo vienetus 

                                                                                                                                                                   
14 Pėda (angl. foot, ft) — nesisteminis ilgio vienetas, lygus 0,3048 m. Ne SI sistemos matavimo 
vienetas. 1 ft (pėda) = 12 in (colių) = 1/7 (furlongo) = 30,48 cm (centimetro). Senovės Romoje 
buvo lygus 0,2962 m. 
15 1 yd (jardas) = 3 pėdos = 36 coliai = 0,9144 m  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/SI_(sistema)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Colis
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Furlongas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Centimetras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Senov%C4%97s_Roma
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Kuo  aukštesnė  skiriamoji  geba,  tuo  geriau  bus  atkurtas  atvaizdas  ir  spalvų  niuansai. 

Tačiau  visada  reikia  atsiminti,  kad  aukštesnės  skiriamosios  gebos  paveikslėlis  užima 

daugiau  vietos  ir  jis  redaguojamas  ilgiau.  Spausdinamas  toks  failas  ilgiau,  bet  žemos 

skiriamosios gebos paveikslėlyje gali išryškėti  taškeliai (pixelation). 

Dirbant su paveikslėliais, prieš renkantis skiriamąją gebą, reikia atsižvelgti į tai, kur jis bus 

naudojamas  (spausdinimui,  publikavimui  internete,  rodymui  ekrane),  nes  nuo  to  ir 

priklausys pasirenkamas parametras. Skaitoma, kad  jei  skiriamoji geba didesnė už 300 

tšk./colyje  –  aukšta,  o  jei  72  –  96  tšk./colyje  –  žema.  Kuo  aukštesnė  geba,  tuo 

paveikslėlio  kokybė  geresnė.  Paveikslėlio  vaizdas monitoriaus  ekrane  priklauso  nuo  jo 

dydžio, bet tuo pačiu ir nuo monitoriaus ekrano dydžio bei skiriamosios gebos.  

Jei  atvaizdo  skiriamoji  geba didesnė, nei monitoriaus, paveikslėlis ekrane bus didesnis 

nei jo tikrasis, spaudai tinkantis dydis.  

RGB modelis 
Spalvoms  koduoti  naudojami  pagrindinai  du  spalvų modeliai:  CMYK  ir  RGB.  Taškinės 

grafikos  paveikslėliai  apibūdinami  dviem  pagrindiniais  parametrais:  spalvingumu  ir 

matmenimis.  Spalvingumas  –  tai  spalvų  skaičius,  kuriuo  užkoduojamas  skaitmeninio 

paveikslėlio taškas16.  

Šiuo metu dažniausiai naudojami tokie spalvų skaičiai: 

a) 16 (vienas vaizdo taškas koduojamas 4 bitais17); 
b) 256 (vienas grafinio vaizdo taškas koduojamas 8 bitais); 
c) 16 mln. (vienas grafinio vaizdo taškas koduojamas 24 bitais). 

RGB modelyje spalvos gaunamos  iš  trijų pagrindinių spalvų:  raudonos, žalios, mėlynos. 

Šios  spalvos  naudojamos  vaizdo  aparatūroje,  skeneriuose,  monitoriuose, 

skaitmeniniuose fotoaparatuose. 

 

                                                            
16 Angliškai vadinamas Bit Depth, Colour Depth, Image Mode. 
17 Yra keletas apibrėžimų. Trys iš jų: 1) elementarus informacijos kiekio vienetas, vartojamas 

informacijos teorijoje. Atitinka informacijos kiekį, gaunamą sužinojus, kuris iš dviejų vienodai 

tikėtinų įvykių įvyko; 2) viena dvejetainio skaičiaus skiltis (skaitmuo 0 arba 1); 3) mažiausias 

informacijos kiekio vienetas kompiuteryje, koduojamas vienu dviejų būsenų elementu. 
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Lentelėje pateiktos aštuonios pagrindinės spalvos  ir nurodytos  jas sudarančių spalvų 

reikšmės 

Spalva  Raudona  Žalia  Mėlyna 

Juoda  0  0  0 

Balta  255  255  255 

Raudona  255  0  0 

Žalia  0  255  0 

Mėlyna  0  0  255 

Geltona  255  255  0 

Violetinė  255  0  255 

Šviesiai 

mėlyna 

0  255  255 

Kuo didesnis ryškumo lygis, tuo spalvos „daugiau“.  

PASTABA:  Kai  visų  spalvų  reikšmės  sutampa,  gaunamas  vienas  iš  pilkų  atspalvių.  Kuo 

mažesnės  reikšmės  tuo  tamsesnė pilka, o esant didesnėms  reikšmėms –  šviesiai pilkas 

atspalvis. 

Šio modelio paveikslėliai netinka spaudai.  

Pilkumo gradacija 
Šiame  režime  kiekvienas  taškas  pateikiamas  ryškumo  nuo  0  iki  255  lygiu.  Tarpinės 

reikšmės tarp juodo ir valto – tai skirtingi pilkos spalvos lygiai.  

Šių  abiejų  vaizdo  režimų  skirtumai  –  spalvų  kanalų  skaičiuje.  RGB  –  trys  kanalai,  o 

pilkumo gradacijoje – vienas, todėl ir atminties toks vaizdas užima tris kartus mažiau.  

Indeksuotos  spalvos 
Tokiuose paveikslėliuose naudojamas  ribotas  spalvų  skaičius,  t.y. ne daugiau kaip 256. 

Tokio  paveikslėlio  naudojimas  taupo  operatyvinę  atmintį.  Nereikia  manyti,  kad 

indeksuotos  spalvos kažkas naujo, nes  tokių vaizdų  formatai  ir buvo  sukurti prieš gerą 

dešimtmetį, kai dirbant trūko operatyvinės atminties. Juos naudoja vis rečiau, tačiau jie 

yra  palaikomi  GIMP‘o  programos,  nes  kai  kurias  operacijas  lengviau  atlikti  su  tokiu 

vaizdu nei su pastovių spalvų RGB vaizdu. 

Indeksuotiems  formatams priklauso GIF  ir PNG. GIMP‘as palaiko  juos, bet, kai kurie  jo 

filtrai negali su tokiais vaizdais dirbti, nes jiems prieinamas ribotas spalvų kiekis. Tačiau, 
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jei  reikia  būtinai  panaudoti  tokį  filtrą,  tai  paveikslėlis  pertvarkomas  į  RGB  modelį, 

pritaikomas jam filtras, o po to sugrįžtama prie indeksuoto vaizdo. Norint pakeisti spalvų 

modelį naudojama komanda  

PaveikslėlisVeiksena  (ImageMode).  Reikėtų  atsiminti,  kad,  pereinant  iš  vieno 

formato  į  kitą,  pasimeta  dalis  informacijos,  kuri  nesugrįžta  atliekant  atgalini  veiksmą. 

Pvz.,  pereinant  iš  RGB  į  pilko  gradaciją,  pametama  informaciją  apie  spalvą,  ir  vėliau 

sugrįžus prie RGB, vaizdas bus juodai baltas. 

GIMP įrankiai 

Įrankių galimybės 
Programos GIMP‘o įrankiai sprendžia daug uždavinių. Jie skirstomi į penkias grupes: 

1) pažymėjimo  (išskyrimo)  –  naudojami  tam  tikros  srities  pažymėjimui,  su  kuria 
toliau bus atliekami tam tikri veiksmai; 

2) piešimo – naudojami fragmento spalvų keitimui; 
3) spalvų – naudojami spalvų paskirstymui paveikslėlyje; 
4) pakeitimo – naudojami vaizdo geometrijos pakeitimui; 
5) kiti – visi likę, kurie nepateko nei į vieną kategoriją. 
  Kiekvienas įrankis suaktyvinamas vienu iš būdų: 

1) nuspaudus pelės žymeklį ant įrankio Įrankinė (Toolbox) juostoje; 
2) pasinaudojus meniu punktu Įrankiai (Tools): 

  

3) klavišų kombinacija, kuri priskirta atitinkamo įrankio suaktyvinimui. 

Pagal nutylėjimą ne visi įrankiai pasiekiami per įrankių juostą. Tai padaryta tam, kad retai 

naudojami įrankiai nemaišytų .  

Nuspaudus  (pasirinkus)  įrankį,  įrankių  juostos  apatinėje  dalyje  atsidaro  to  įrankio 

parametrų dalis. Pvz., pasirinkus įrankį Elipsinio pažymėjimo įrankis (Ellipse Select Tool), 

įrankių apatinėje dalyje atsiranda  to  įrankio parametrų nustatymo  langas, kurie  išlieka 
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darbo  eigoje  ir  perkrovus  programą.  Jei  nustatyti  parametrai  nebuvo  išsaugoti, 

atstatomi tie, kurie nustatyti pagal nutylėjimą: 

  

Juostos apatinėje dalyje yra keturi mygtukai: 

1)    –  leidžia  išsaugoti aktyviam  įrankiui parinktus parametrus. Nuspaudus  jį, 
atsidaro dialogo  langas  Išsaugoti  įrankio parinktis  (Save ToolOptions).  Į  laukelį 
Įveskite  išsaugotų parinkčių pavadinimą (Enter a name for the saved options) 
įvedamas nustatytų parametrų pavadinimas.   

   

2)  – leidžia atstatyti einamojo įrankio parametrus iš anksčiau išsaugotų. Jeigu 
anksčiau  aktyviam  įrankiui  nebuvo  išsaugoti  parametrai,  tai  mugtukas  bus 
neaktyvus. 

3)   –  leidžia  pašalinti  vieną  iš  anksčiau  sukurtų  aktyvaus  įrankio  parametrų 
rinkinių. 

4)   –  atkuria  aktyvaus  įrankio  parametrus,  kurie  buvo  nustatyti  pagal 
nutylėjimą. 

Pažymėjimo įrankiai 
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Paveikslėlio  (vaizdo)  dalies  pažymėjimas  –  labai  svarbi  GIMP‘o  operacija.  Daug 

papraščiau  sukurti  naują  atvaizdą  iš  jau  egzistuojančių,  todėl  kuo  tiksliau  bus  atlikta 

norimos dalies pažymėjimo operacija, tuo geresnis galutinis rezultatas. 

Pažymėjimo  įrankiai  leidžia  pažymėti  sluoksnių,  paveikslėlių  dalis,  kad  su  jomis  būtų 

galima  atlikti  operacijas,  nekeičiant  likusių  dalių.  Kiekvienas  pažymėjimo  įrankis  turi 

nuosavus  ir  bendrus  parametrus,  nes  jie  visi  priskiriami  tai  pačiai  grupei.  Pradžioje 

panagrinėsime bendruosius parametrus, o po to kiekvieną įrankį atskirai. 

GIMP‘o programoje yra septyni pažymėjimo įrankiai: 

1. Stačiakampio pažymėjimo  įrankis (Rectangle Select Tool)       ‐ naudojamas 
stačiakampės srities pažymėjimui; 

2. Elipsinio pažymėjimo  įrankis  (Elipse  Select  Tool)   ‐ naudojamas  elipsinės 
srities pažymėjimui; 

3. Laisvo pažymėjimo įrankis (Free Select Tool)    ‐ naudojama laisvos formos 
srities pažymėjimui; 

4. Neaiškaus pažymėjimo įrankis (Fuzzy Select Tool)    ‐ naudojama surištoms 
pagal spalvą dalims pažymėti (šis įrankis dažnai vadinamas stebuklinga lazdele); 

5. Pasirinkimo pagal  spalvą  įrankis  (select by Color  Tool)        ‐ naudojamas 
pažymėjimui tų sričių, kurios panašios pagal spalvą; 

6. Žirklinis pažymėjimo  įranksi (Scissors Select Tool)        ‐ naudojamas figūrų 
pažymėjimui; 

7. Priekinio  plano  pažymėjimo  įrankis  (Foreground  Select  Tool)        ‐ 
naudojamas objekto priekinio plano dalies pažymėjimui. 

Pažymėjimo režimai 

Yra  keturi  pažymėjimo  režimai  (Veiksena  (Mode)),  kurie  matomi  įrankių  juostos 

antrojoje dalyje      : 

1.  Pakeisti aktyvų pažymėjimą  (Replace  the  current  selection)  ‐ pakeitimo 
režimas, kurio metu senasis pažymėjimas pašalinamas, o naujas sukuriamas; 

2.  Pridėti prie aktyvaus pažymėjimo    (Add  to the current selection Shift)  ‐ 
pridėjimo režimas, kai naujai pažymėta dalis pridedama prie aktyvios pažymėtos 
dalies; 
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3.  Atimti iš aktyvaus pažymėjimo  (Subtract from the current selection Ctrl) 
‐  atimties  režimas,  kai  naujai  pažymėta  dalis  atimama  iš  aktyvios  pažymėtos 
dalies;  

 

 

4.   Sankirta  su  aktyviu  pažymėjimu    (Intresect with  the  current  selection 
Shift+Ctrl)  ‐  sankirtos  režimas,  kai  pažymėta  liks  ta  dalis,  kuri  bendra  tarp 
aktyvios ir naujai pažymėtos dalių  

 

  Pažymint, labai dažnai naudojami klavišai: 

Klavišas  Panaudojimas 

CTRL  Jeigu pažymėjimo metu šis klavišas nuspaustas, tai 

įjungtas režimas – žymėjimas nuo centro, t.y. centras 

ten, kur buvo fiksuota pelės rodyklė 

Jeigu prieš antrąjį pažymėjimą palaikyti nuspaustą 

klavišą CTRL, tai pažymėjimas bus atimamas iš 

anksčiau pažymėtos dalies 
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Klavišas  Panaudojimas 

  

  

 

ALT  Leidžia pažymėtos dalies rėmelį pernešti į kitą vietą.  

SHIFT  Klavišo Shift nuspaudimas  iki pažymėjimo operacijos, 

leidžia atlikti pridėjimą prie jau pažymėtos dalies 

  

  

 

Pradėjus  pažymėjimo  veiksmą  ir  nuspaudus  klavišą 

Shift,  pažymėjimo  sritis  tampa    kvadratu,  jei  įrankis 

stačiakampio ir apskritimu, jei įrankis – elipsė. 
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Klavišas  Panaudojimas 

CTRL+SHIFT  Jeigu  reikia  surasti  dviejų  pažymėtų  sričių 

susikertančią dalį, tai pažymėjus pirmąją sritį, žymint 

antrąją  sritį  –  nuspaudžiama  klavišų  kombinacija 

Ctrl+Shift 

  

  

 

Tarpo 

ženklas 

Nepriklausomai  koks  įrankis  pasirinktas,  nuspaudus 

tarpo ženklo klavišą ir jo neatleidus, aktyvų paveikslėlį 

galime pernešti į bet kurią vietą 

 

 

Stačiakampio pažymėjimo įrankis (Rectangle Select Tool) 

Tai pats paprasčiausias pažymėjimo tipas ir dažniausiai naudojamas. Su pažymėta dalimi 

galima atlikti  įvairius veiksmus.  Įrankis suaktyvinamas keliais būdais. Pasirinkus  jį, pelės 

žymeklis pakeičia savo pavidalą į  . Pažymimą plotą apibrėšite laikydami nuspaustą 

 



 

41 

pelės  k.  klavišą.  Pažymėjus  sritį,  jos  kampuose  atsiranda  kvadratėliai,  kuriais  galima 

pakeisti žymimos srities dydį.  

 

Pastačius pelės žymeklį į vieną iš kampų, pelės žymeklis pakeičia formą  , kas 

nurodo, kad galima keisti pažymėtos dalies dydį, t.y. tempti už atitinkamo kampo į vieną 

ar kitą pusę. Norint padidinti ar sumažinti pažymėtos dalies dydį, stumdant vieną ar kitą 

rėmelio sieną, žymeklis pastatomas ant vienos iš sienų 
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Pažymėta  dalį,  galima  perkelti  į  kitą  vietą,  žymeklis  pastatomas  viduje  pažymėtos 

dalies,  žymeklis  pakeičia  pavidalą  į    ir  nuspaudus  pelės  k. 

klavišą, pažymėta dalis pernešama į kitą vietą. 

Įrankio parametrai 

  
  

Glotninimas (Antialiasing) – išlygina pažymėtos dalies ribas; 

Išlieti kraštus  (Feather edges) – padaro pažymėtos dalies kraštus  išplaukiančius,  todėl 

pažymėjimo srities taškeliai bus matomi dalinai; 

Apvalaini kampai (Rounded Corners) – leidžia pažymėtos dalies kampus užapvalinti, tam 

naudojamas skalės Skermuo (Radius) slankiklis 

  

a) statūs kampai  b) apvalaini kampai 

Išplėsti  nuo  centro  (Expand  from  center)  –  pirmasis  pažymėjimo  taškas,  bus 

naudojamas kaip pažymėjimo centras; 
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Fiksuoja  (Fixed) –  leidžia  riboti stačiakampio  formą, priklausomai nuo pasirinkto būdo. 

Išskleidus valdiklio Fiksuota (Fixed) sąrašą, pasirenkamas būdas: 

 Proporcija  (Aspect  ratio)  –  leidžia  nustatyti  pločio  ir  aukščio  santykį,  pagal 
nutylėjimą 1:1, t.y. kvadratas; 

 Plotis (Width) – leidžia fiksuoti žymimos dalies plotį; 

 Aukštis (Height) – leidžia fiksuoti žymimos dalies aukštį; 

 Dydis (Size) – leidžia fiksuoti žymimos dalies aukštį ir plotį. 

Padėtis, dydis  (Position, Size) –  leidžia pakeisti   X  ir Y koordinates  ir pažymėjimo dydį 

rankiniu būdu; 

Paryškinti (Highlight) – leidžia paryškinti išskirtą dalį, o likusią – užtamsinti 

 

Kreipiančiosios18 – leidžia pasirinkti kreipiančiųjų tipą. Atidarius valdiklio Nėra gairių (No 

guides) sąrašą, galima pasirinkti kreipiančiąsias: 

       

a) nėra gairių  b) centrinės linijos  c) trečdalių 

taisyklės 

d) aukso 

pjūvis 

 Automatiškai sumažinti (Auto Shrink) – leidžia sumažinti pažymėjimo sritį sluoksnyje iki 

artimiausios galimos stačiakampio formos; 

Elipsinio pažymėjimo įrankis (Ellipse Select Tool)   

                                                            
18  Trečdalio  taisyklė.  Vaizdas  padalijamas  į  trečdalius  vertikaliai  ir  horizontaliai,  objektas 

pozicionuojamas  tų  trečdalių  susikirtimo  taškuose.  Viename  iš  keturių  taškų  orientuojamas 

pagrindinis objektas, o viename iš likusių trijų lygiuojamas antrojo plano objektas. 

Aukso  pjūvis.  Dar  žinomas  kaip  Fi  arba  dieviškoji  proporcija  –  yra  skaičius,  kurio  reikšmė  lygi 

1,618. Aukso pjūvis pagrįstas Euklido geometrijos postulatu apie atkarpos padalijimą  į dvi dalis 

taip, kad  ilgesnės dalies santykis su  trumpesne būtų  lygus visos atkarpos santykiui su  ilgesniąja 

dalimi. 
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Įrankio  naudojimas  ir  parametrai  bei  savybės  panašios  į  ką  tik  išnagrinėtą 

Stačiakampio pažymėjimo  įrankio. Reikėtų  išskirti, kad  jam negalioja Apvalaini kampai 

(Rounded corners) parametras. Pasirinkus įrankį, pelės žymeklis tampa  . 

Žymint paveikslėlio dalį, galima pasinaudoti tam tikrai klavišais: 

– jeigu  žymėjimo  metu  nuspaustas  klavišas  Shift,  tai  pažymėta  dalis  bus 
apskritimas; 

 

– jeigu  klavišą  Shift  nuspausime  iki  pažymėjimo,  tai  bus  atliktas  Pridėjimo 
veiksmas 

   

 

Laisvo pažymėjimo įrankis (Free Select Tool) 

Pasirinkus įrankį, pelės žymeklis tampa  . Šiuo įrankiu žymima laisvos formos sritis. Ji 

išskiriama taip, lyg būtų piešiama pieštuku. 

 

Žymėjimas užbaigiamas šiais būdais: 

– sritis  užbaigiama  spragtelinti  ant  pirmojo  taško  (nuo  kurio  buvo  pradėtas 
žymėjimas); 

– dukart spragtelima, dažniausiai tai atliekama, kai nupiešta neuždara sritis, tada 
pirmasis bei paskutinysis taškai susijungia linija.  
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Žymėti galima ir tiksliai spragtelint atitinkamame taške, toje vietoje atsiranda rutuliukas, 

tokiu būdu pažymimas gana tiksliai laisvos formos kontūras 

 

Neaiškaus pažymėjimo įrankis (Fuzzy Select Tool) 

Pasirinkus  įrankį, pelės  žymeklis  tampa  . Kartais  jis vadinamas burtininko  lazdele. 

Šis  įrankis  išskiria  susietas  tas  paveikslėlio  sritis,  kurios  patenka  į  tam  tikrą  spalvų 

diapazoną.  Spragtelėjus  paveikslėlyje,  sritys  pažymimos  automatiškai.  Atkreipkite 

dėmesį į spragtelėjimo tašką, nes gautas rezultatas gali jūsų visai netenkinti.  

Prieš panaudojant įrankį, patartina nustatyti jo parametrus: 

   

Pirmieji  trys  parametrai  (Veiksena,  Glotninimas,  Išlieti  kraštus  (Mode,  Antialiasing, 

Fearher edges) mums žinomi iš Stačiakampio žymėjimo įrankio.  

Parametras  Pažymėti  permatomas  sritis  (Select  transparent  areas),  nurodo,  kad  į 

pažymėtą sritį būtų įtrauktos permatomos dalys. 
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Parametras Sujungtas mėginys (Sample merged) turi reikšmę tik tada, kai paveikslėlis 

turi  kelis  sluoksnius:  aktyvų,  pusiau  permatomą  arba  visiškai  permatomą.  Aktyvaus 

sluoksnio  spalvos  skirsis  nuo  paveikslėlio  spalvų.  Jeigu  šis  parametras  neįjungtas  – 

Neaiškaus pažymėjimo įrankis reaguos į visų matomų sluoksnių spalvas. 

Skalės  Slenkstis  (Threshold)  slankikliu  nurodoma  spalvų  diapazono  reikšmė,  nusakant 

pradinį  tašką,  į  kurį  reaguoja  šis  įrankis.  Mažiausia  reikšmė  0,  didžiausia  –  255,  o 

numatytoji – 9,1. Įvedus nedidelę reikšmę, bus išrinkti taškai, kurių spalva tokia pati kaip 

ir  spragtelėto  taško.  Didinant  parametro  reikšmę,  bus  išplėsta  pažymėta  sritis, 

sujungiant platesnio spalvų diapazono taškus. 

  

a) Slenkstis (Threshold) = 2  b) Slenkstis (Threshold) = 5 

 

Iš valdiklių sąrašo Pažymėti pagal (Select by) pasirenkame kaip bus išrenkamos spalvos.  

Pasirinkimo pagal spalvą įrankis (Select by Color Tool) 

Jeigu ką tik nagrinėtas įrankis išskiria susietas tas paveikslėlio sritis, kurios patenka į tam 

tikrą  spalvų  diapazoną,  tai  šis    pažymi  pasirinkto  spalvų  diapazono  sritis. 

Parametrų paskirtis tokia pat kaip ir Neaiškaus pažymėjimo įrankio. 

Žirklinis pažymėjimo įrankis (Scissors Select Tool) 

Šis  įrankis      leidžia pažymėti sritį, kai sudedami kontroliniai taškai ant  jos ribų. To 

po  įrankis  sujungdamas  taškus  nubrėžia  nepertraukiamą  liniją.  Šis  įrankis  naudojamas 

taip: 

1. Fiksuojamas pirmasis kontrolinis taškas. 
2. Fiksuojami  likusieji  srities  taškai.  Reikia  pažymėti,  kad  kuo  daugiau  taškų,  tuo 

tiksliau bus  išskirta sritis. Sudarant kontrolinius  taškus,  juos galima maišyti, kas 
leidžia modifikuoti kreivę, todėl išskirta sritis bus tokia, kokios reikia. 

3. Taškų  išskyrimas  baigiamas,  fiksuojant  paskutinį  kartą  ant  pirmojo  kontrolinio 

taško    (pastačius pelės  žymeklį  ant  žymimos  strities paskutinio/pirmojo 
taško,  prie  pelės  rodyklės  atsiranda  naujas  elementas,  kuris  rodo,  kad  šiame 
taške užsidaro kreivė). 
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Dirbant su šiuo įrankiu, reikia atsiminti: 

 kad, kai tik bus užbaigta kreivė (išskirta sritis), pasinaudojus paskutinio veiksmo 

atšaukimo operacija, vėl srities pažymėjimo veiksmą galima pradėti iš naujo; 

 negalima,  nebaigus  žymėti  kontrolinių  taškų,  pasirinkti  kito  įrankio,  nes  visi 

taškai prarandami. 

Šis  įrankis  turi vienintelį mums nežinomą parametrą –  Interaktyvios  ribos  (Interactive 

boundary). Įjungius šį parametrą, lengviau ir patogiau pažymėtį sritį. 

   

Jeigu, kai kurie taškai atidėti netiksliai, tai pelės žymeklį pastačius ant taško, kai rodyklė 

tampa  ,  galima  šį  tašką  patraukti  į  norimą  vietą.  Jeigu  kontūrą  reikia  papildyti 

taškais,  tai pelės  rodyklė pastatoma ant kontūro  taip, kad pakeistų pavidalą  į    ir 

nuspaudžiant k. klavišą, uždedamas papildomas taškas. Tam, kad atsirastų, ištisinė linija, 

pelės  rodyklė  pastatoma  viduje  kontūro,  pelės  rodyklę  pakeičia  pavidalą  ,  tada 

nuspaudžiame p. k. klavišą. 

Žymeklis   parodo, kad pažymėta sritis sudaryta. 

Priekinio plano pažymėjimo įrankis (Foreground Select Tool) 

Šis įrankis leidžia išskirti priekinį planą iš aktyvaus sluoksnio. Jo žymeklio forma tokia pat 

kaip  ir  Laisvo  pažymėjimo  (Free  Select  Tool)  ,  tačiau  jo  panaudojimas 

sudėtingesnis. Pagrindiniai veiksmai tokie pat kaip ir su Laisvo žymėjimo įrankiu.  
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Įrankio pasirinkimas 
1. Pastatykime  pelės  žymeklį  ant  įrankio,  kurį  ruošiatės  pasirinkti.  Šalia  pelės 

rodyklės atsiranda paaiškinimas, kokius veiksmus galima atlikti su šiuo įrankiu; 

2. Nuspaudžiamas k. pelės klavišas  stovint ant  įrankio  ikonėlės. Dažniausiai pelės 

žymeklis pakeičia pavidalą. 

Įrankio parametrų nustatymo lango atidarymas 
1. Pelės  žymeklį nuspaudžiame ant norimo  įrankio.  Įrankių  juostos antroje dalyje 

atsidaro,  įrankio  parametrų  nustatymo  langas,  kurio  pavadinimas  atitinka 

pasirinktą  įrankį.  Pvz.  pasirinkite  Stačiakampio  pažymėjimo  įrankį  (Rectangle  

Select  Tool).  Po  įrankių,  turi  atsidaryti  Stačiakampio  pažymėjimas  (Rectangle 

Select) parametrų nustatymo dalis; 

2. Šią  dalį,  galima  pernešti  į  bet  kurią  darbinio  lango  vietą.  Pelės  žymeklis 

pastatomas ant pavadinimo Stačiakampio pažymėjimas (Rectangle Select) taip, 

kad žymeklis pavirstų į  ; 

3. Nuspaudžiame k. pelės klavišą ir įrankio parametrų nustatymo langą pernešame 

į norimą vietą. Atleidus k. pelės klavišą darbiniame lange matome dialogo langą 

Įrankių parinktys (Tool Options) 

 
 

4.  Šį dialogo  langą atgal  į  Įrankinės  (Toolbox)  juostą  sugražinkime, nuspaudus k. 

pelės klavišą ant Stačiakampio pažymėjimas (Rectangle Select) pavadinimo taip, 

kad  žymeklis  pavirstų  į    ir  neatleidus  k.  pelės  klavišo,  nutempiame  atgal  į 

juostą; 

5. Uždarykime šį dialogo langą, nuspausdami viršutiniame kairiajame kampe langų 

uždarymo mygtuką  ; 

6. Atverkime uždarytą dialogo langą Įrankių parinktys (Tool Options), pasinaudoję 

LangaiĮtaisomi  dialogaiĮrankių  parinktys  (WindowsDockable 

DialogsTool Options ) komanda; 

Pažymėjimai 

Stačiakampis ir elipsinis pažymėjimas 
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Skiriasi  tik  pažymėjimo  forma.  Išskirtas  objektas  patalpinimas  į  rėmelį.  Pažymėjimas 

vykdomas  nuspaudus  k.  pelės  mygtuką.  Pažymėjimo  metu  laikant  nuspaustą  klavišą 

Shift, pažymėjimas kvadratas arba apskritimas. Pažymėtos srities dydį galima reguliuoti. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriame paveikslėlį multi.jpg; 

 

2. Nuspaudžiame Stačiakampio pažymėjimo  įrankį  (Rectangle Select Tool)  . 

Pažymime šuniuką: 

 
3. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

4. Nuspaudžiame Elipsinio pažymėjimo įrankį (Ellipse Select Tool)   . Pažymime 

šuniuką: 

 

5. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

Laisvas pažymėjimas 
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Pažymėti naudojant Laisvo pažymėjimo įrankį (Free Select Tool) galima dviem būdais: 

1. Apvedant žymimą sritį ranką, t.y. lyg pieštume pieštuku; 

2. Nuspaudžiant žymimos srities tam tikruose taškuose, kurie bus sujungiami linija 

ir tokiu būdu sukuriama pažymėta sritis. 

Atvertame paveikslėlyje pažymėkime skulptūrą abiem būdais. 

1. Nuspaudžiame  Laisvo pažymėjimo įrankį (Free Select Tool)  ; 

2. Ranka apvedame skulptūrą; 

3. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

4. Nuspaudžiame  Laisvo pažymėjimo įrankį (Free Select Tool)  ; 

5. Skulptūrą pažymime fiksuojant pasirinktuose taškuose: 

   

6. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

Neaiškus pažymėjimas 

Neaiškaus  pažymėjimo  įrankis  (Fuzzy  select  Tool)  pažymi  gretimas  panašios  spalvos 

sritis. 

Atvertame  paveiksėlyje  pažymėkime  gretimas  baltos  spalvos  sritis.  Panašių  spalvų 

(atspalvių) kiekis reguliuojamas parametru Slenkstis  (Threshold). Kuo reikšmė didesnė, 

tuo daugiau spalvos atspalvių dalyvauja pažymėjimo operacijoje. 

1. Nuspaudžiame Neaiškaus pažymėjimo įrankį (Fuzzy select Tool)  ; 

2. Pelės rodyklę nuspaudžiame ant baltos spalvos (apatinėje šuniuko dalyje): 
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3. Jeigu norime, kad būtų pažymėtos visos šuniuko baltos spalvos sritys, Įrankinėje 

(Toolbox)  parametrų  nustatymo  dalyje,  nuspaudžiamas  Veiksena  (Mode) 

mygtuką Pridėti prie aktyvaus pažymėjimo (Add to the current selectio)  ; 

4. Pelės  žymeklis  nuspaudžiamas  likusiose  nepažymėtose  šuniuko  baltos  spalvos 

srityse: 

 
5. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

Pažymėjimas pagal spalvą 

Pasirinkimo  pagal  spalvą  įrankis  (Select  by  Color  Tool)  pažymi  visame  paveikslėlyje 

panašios  spalvos  sritis.  Pažymimų  sričių  gretimų  atspalvių  skaičiaus  padidinimui 

naudojamas parametras Slenkstis (Threshold). 

Atvertame paveikslėlyje pažymėti baltą spalvą turinčias sritis. 

1. Nuspaudžiame Pasirinkimo pagal spalvą įrankį (Select by Color Tool)  ; 

2. Pelės žymeklis nuspaudžiamas bet kurioje baltą spalvą turinčioje srityje: 
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3. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

Žirklinis pažymėjimas 

Žirklinio  pažymėjimo  įrankis  (Scissors  Select  Tool)  pažymi  objektą,  atpažindamas  jo 

kraštus,  tai  netikslus  įrankis,    žymint  lyginama  spalva  ir  kontrastas  iš  abiejų  žymimos 

linijos  pusių.  Pažymėjimas  vykdomas  nuspaudžiant  tam  tikrus  taškus,  kurie  yra 

sujungiami kreivėmis. 

Atvertame paveikslėlyje pažymėti šuniuko laikomus popieriaus pakelius. 

1. Nuspaudžiamas Žirklinio pažymėjimo įrankis (Scissors Select Tool)  ; 

2. Paveikslėlyje pelės žymeklis nuspaudžiamas ant knygų krūvos krašto pasirinktų 

taškų; 

3. Baigus pažymėjimą,  kai pelės  žymeklis nuspaudžiamas  ant pirmojo  tašo, pelės 

žymeklis  nuspaudžiams  bet  kur  pažymėtoje  srityje,  tokiu  būdu  užfikuojama 

pažymėta sritis: 

4. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 
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Priekinio plano pažymėjimas 

Priekinio  pano  pažymėjimo  įrankis  (Foreground  Select  Tool)  leidžia  pasirinkti  sritis, 

kuriose  yra  priekinio  plano  objektai.  Valdiklių  prupėje  Interaktyvus  padalinimas 

(Interactive  refinement)  galime nuatatyti  ką mes norime pažymėti – priekinį palną  ar 

foną.  Pažymėjimas  vykdomas  dviem  etapais  –  pirmame  etape  apytiksliai  pažymime 

būsimo sritį, o vėliau teptuku ją tiksliname 

Atvertame paveikslėlyje pažymėti namo stogą. 

1. Nuspaudžiamas  Priekinio  pano  pažymėjimo  įrankis  (Foreground  Select  Tool) 

; 

2. Valdiklių prupėje  Interaktyvus padalinimas  (Interactive  refinement) pažymima 

Žymėti priekinį planą (Mark foregruond) akutė; 

3. Pažymime  stoga. Užbaigus  žymėjimą viskas nepažymėtą dalis nusidažo mėlyna 

spalva: 

 
4. Pasirenkame  reikiamo  dydžio  teptuko  galą,  tam  naudojame  skalės  Mažas 

teptukas (Small brush) slankiklį. 

5. Teptuku  nuspalviname  tas  dalis,  kurios  priklauso  pasirinktam  interaktyviam 

padalijimui: 

 
6. Užbaigus kontūrą, nuspaudžiamas klavišas ENTER. Matoma pažymėta dalis: 

 
7. Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasNieko  (SelectNone),  nuėmėme 

pažymėjimą; 

Pastaba: 

Kontūrų  įrankiu  (Paths  Tool)  taip  pat  galime  sukurti  pažymėjimą.  Tam  naudojams 

mygtukas  Pažymėjimas  iš  kontūro  (Selection  from  Path)  po  to  kai  buvo  sukurtas 

kontūras ir jis uždarytas. 

Pažymėjimas naudojant greitą kaukę 

Šį pažymėjimo būdą  galima  iškviesti  keliais būdais:  komanda  PažymėjimasPerjungti 

greitą  kaukę  (Select  Toggle  Quick  Mask);  nuspaudus  programos  lango  apatiniame 
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kairiajame kampe mygtuką   ; nuspaudus klavišų kombinaciją Shift+Q. Įvykdžius 

komandą  visas  paveikslėlio  langas  nusidažo  šviesiai  raudona  permatoma  spalva. 

Pasirenkamas teptukas, kuriuo nudažysime norimą pažymėti sritį. Kadangi galima rinktis 

įvairius teptuko galo dydžius, tai nudažyti žymimą sritį galima labai tiksliai. Balta dažymo 

spalva – sukuria pažymėtą dalį, o juoda pašalina pažymėtą dalį. 

Atvertame paveikslėlyje pažymėti šunelio snukutį, kurį nukopijuokime į naują sluoksnį. 

1. Pasirenkama PažymėjimasPerjungti greitą kaukę (Select Toggle Quick Mask). 

Visas paveikslėlis nusidažo šviesiai raudona permatoma spalva. Programos lango 

apatiniame kairiajame kampe mygtukas pakeitė savo pavidalą  ; 

2. Nuspaudžiamas  Teptukas  (Paintbrush  Tool)  įrankis.  Pasirenkant  vis  kitokį 

teptuko  galo  dydį,  labai  tiksliai  nuspalviname  balta  spalva  šunelio  snukutį. 

Spalvinant peršviečiama šviesiai raudona spalva pranyksta: 

a)  paveikslėlis  po  komandos 

PažymėjimasPerjungti 

greitą  kaukę  Select  oggle 

Quick Mask) panaudo

b)  paveikslėlis  po  Teptukas 

(Paintbrush  Tool)  įrankio 

pritaikymo  ( T

jimo 

3. Programos  lango  apatiniame  kairiajame  kampe  nuspaudžiame mygtuką  . 

Paveikslėlyje turime pažymėtą šunelio snukutį: 

 
4. Pasirenkame komandą KeistiKopijuoti (EditCopy); 
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5. Atidarome  SluoksnisNaujas  sluoksnis  (LayerNew  Layer).  Suteikiame 

sluoksniui pavadinimą Snukutis (Neb); 

6. Pasirenkame  komandą  KeistiĮdėti  (EditPaste).  Atsiranda  Plaukiojantis 

pažymėjimas (Įdėtas pažymėjimas) (Floating Selectoion (Pasted Layer)); 

7. Šį sluoksnį pritvirtinsime nuspausdami mygtuką Pritvirtinti plaukiojantį sluoksnį 

(Anchor the floating layer) prie sluoksnio Snukutis (Neb); 

Pažymėjimas naudojant Alfa kanalą 

Redaguojant paveikslėlius, montuojant  kelias nuotraukas,  atlikus objektų  ar pažymėtų 

sričių  kopijavimą,  pažymėjimai  atšaukiami.  Būna  atvejų,  kad  po  kiek  laiko,  to  pačio  

pažymėjimo  vėl  prireikia.  Žymėti  iš  naujo  tingisi  arba  problematiška,  tada  mums 

praverčia  Alfa  kanalas.  Atveriame  sluoksnių  dialogą,  nuspaudžiame  sluoksnį  Snukutis 

(Neb).  Atidarome  kontekstinį  meniu  ir  pasirenkame  Alfa  į  pažymėjimą  (Alpha  to 

Selection). Paveikslėlio lange šunelio snukutis vėl pažymėtas. 

Pastaba: 

Sudėtingos  srities  pažymėjimui  galima  naudoti  visus  pažymėjimo  įrankius,  turime 

nepamiršti Veiksena  (Mode) mygtukų  ,  kurie  leidžia pažymėtas dalis 

apjunti, atimti vieną  iš kitos, paimti  sankirtą. Šiuos mygtukus naudoja visi pažymėjimo 

įrankiai.  

Piešimo įrankiai 
Gimp programoje galima naudotis tokiais piešimo instrumentais: 

Pelės žymeklio 

forma, pasirinkus 

įrankį 

Įrankio 

pavadinimas 
Įrankis  Paskirtis 

 

Užpildymas  Naudojamas užpildyti pažymėtą 

sritį nurodyta spalva arba raštu   Bucket Fill Tool 

  

Perėjimas 

Blend Tool 

Naudojamas srities užpildymui 

spalvos gradientu 

 

Pieštukas 

Pencil Tool 
 

Naudojamas, kai reikia piešti 

ranka aštrių kraštų linijas 

 

Teptukas 

Paintbrush 
 

Naudojamas piešimui su glotnių 

potepių teptuku 
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Pelės žymeklio 

forma, pasirinkus 

įrankį 

Įrankio 

pavadinimas 
Įrankis  Paskirtis 

  

Trintukas 

Eraser Tool 

Trynimui iki fono ar 

permatomumo naudojant 

teptuką 

 

Dažų purkštukas 

Airbrush Tool   

Piešiama naudojant kintamos 

srovės teptuką, kai reikia išgauti 

gražius efektus 

 

Plunksna 

Ink Tool 
 

Naudojamas kaligrafinio stiliaus 

piešimui. Panašus į rašalinę 

plunksną. 

 

Klonavimas 

Clone Tool   

Naudojamas, kai reikia kopijuoti 

iš paveikslėlio ar rašto 

 

Taisymas 

Healing Tool   

Naudojamas, kai reikia pataisyti 

atvaizdo nevientisumą. Leidžia 

pataisyti nedidelius netikslumus 

 

Perspektyvos 

klonavimas 

Perspective Clone 

 

Naudojamas, kai reikia pritaikius 

perspektyvos transformavimą 

klonuoti iš atvaizdo šablono 

šaltinio 

 

Suliejimas/paaš‐

trinimas 

Blur/Sharpen 

 

Naudojamas, kai reikia teptuku 

išlieti ar paaštrinti, pažymėtą 

atvaizdo dalį. Kartais 

panaudojus suliejimą, galima 

paslėpti nereikalingas 

nuotraukos dalis. Vienas iš tokių 

pavyzdžių, kai į internetą 

patalpinamas skelbimas apie 

mašinos pardavimą – geriausia, 

kad nuotraukoje jos numeris 

nebūtų matomas. Kad išliejimas 

vyktų greičiau reikėtų pasirinkti 

didesnio dydžio teptuką arba 

pagreitinti įrankio naudojimo 

greitį. 

 

Ištepimas 

Smudge 
 

Naudojamas, kai reikia tempuku 

ištepti 
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Pelės žymeklio 

forma, pasirinkus 

įrankį 

Įrankio 

pavadinimas 
Įrankis  Paskirtis 

  

Šviesinimas/tam‐

sinimas 

Dodge/Burn 

Naudojamas, kai teptuku reikia 

pašviesinti ar patamsinti  

Įrankiai:  Pieštukas  (Pencil  Tool),  Teptukas  (Paintbrush),  Dažų  purkštukas  (Airbrush 

Tool),  Plunksna  (Ink  Tool)  labai  dažnai  apjungiami  į  vieną  grupę  ir  vadinami  teptuko 

įrankiais. 

Naudojant piešimo įrankius labai dažnai panaudojami ir tarnybiniai klavišai: 

Klavišas  Panaudojimo aprašymas 

Ctrl  Šio klavišo panaudojimas turi įtakos visiems teptuko įrankiams, išskyrus 

plunksną.  Nuspaudus  šį  klavišą,  įrankis  patalpinamas  į  spalvos 

pasirinkimo režimą. Pvz., fiksuojant atvaizde, kai nuspaustas šis klavišas, 

leis pasirinkti priekinio plano spalvą. 

  pasirinkta oranžinė spalva  ir nubrėžta 

ranka linija 

 Dirbant su klonavimo instrumentu, kai nuspaustas šis klavišas, pereinama į režimą, kuris 

leidžia atvaizde fiksuoti norimą klonuoti tašką. 

Reikia 

klonuoti dalį 

lapo koto. 

Nuspaudžiam

as klavišas Ctrl 

ir 

pasirenkamas 

įrankis 

Klonuoti. 

Pelės žymeklis 

fiksuojamas 

norimoje 

vietoje. 

  

Pelės  fiksuotoje 

vietoje  atsiranda 

žymė. 

Sekančiame  žingsnyje  pelės 

žymeklis  fiksuojamas  toje 

atvaizdo vietoje, kurioje turi 

atsirasti  klonuojama  koto 

dalis 

 

 

Dirbant su  įrankiu Suliejimas/paaštrinimas, nuspaudus klavišą Ctrl, pereinama  į režimą 

Paaštrinimas/Suliejimas. 

Shift  Nuspaustas  šis  klavišas,  visus  teptuko  įrankius  perneša  į  tiesių  linijų 

braižymo  (piešimo)  režimą. Pvz.,  reikia nupiešti  tiesią  liniją. Pirmiausia 

nustatome  pradinį  linijos  tašką  (nuspaudžiamas  tame  taške  pelės  k. 
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klavišas).  Nuspaudžiamas  klaviatūroje  klavišas  Shift.  Atsiranda  plona 

punktyrinė linija nuo pradinio taško iki žymeklio.  

Nuspaudžiamas pelės k. klavišas ir norima tiesi 

linija – nupiešta. 

. 

Operaciją  galima  pakartoti  be  nustatymo  pradinio  taško,  nes  pradinis 

bus  tas  taškas,  kuris buvo  galinis nupieštos  linijos.  Tokiu būdu  galima 

sukurti eilę sujungtų atkarpų. 

 

Tas pats kai naudojamas Shift, bet linijos bus tiksliai piešiamos kas 150, 

t.y. gaunamos vertikalios, horizontalios, kreipiančiosios linijos. 

Ctrl+Shift 

     

Darbas su spalvomis  
GIMP programoje yra komandų rinkinys, kurios leidžia manipuliuoti spalvomis: 

 spalvų balansas; 

 atspalvis – sodrumas; 

 spalvinti; 

 šviesumas – kontrastas; 

 slenkstis; 

 lygiai; 

 kreivės; 

 sumažinti spalvų kiekį; 

 nusodinti. 

Visoms  šioms  komandoms  nėra  priskirta mygtukų,  tačiau  pasinaudojus meniu  punktu 

Spalvos (Colors), galima kiekvieną įrankį išsikviesti atitinkama komanda.  

Kai nagrinėjome  Įrankinė  juostą  (doką), kurią atidarėme per specialių komandų sąrašą, 

pasirinkus  komandą  Pridėti  kortelęĮrankiai  (Add  TabTools), matome  eilę  įrankių 

prie kurių nėra piktogramos   : 
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Nuspaudus  pelės  klavišą  prieš  atitinkamo  įrankio  piktogramą,  pasirinktas  įrankis 

atsiranda  įrankių  juostoje.  Pasirinkime  visus  įrankius,  kuriuos  matome  aukščiau 

esančiame  paveikslėlyje.  Mūsų  Įrankinė  juosta  pasipildo  papildomais  įrankiais,  kurie 

leidžia dirbti su spalvomis 

 

 

a) Standartinė Įrankinė juosta  b) Įrankinės paletėje pažymėtos 

piktogramos, kurių įrankius norime 

matyti Įrankinė  juostoje 

c) Papildyta Įrankinė juosta 

papildomais darbo su spalvomis 

įrankiais 
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a)  b)  c) 

Pastaba! 

Norint  išsiaiškinti  kaip  dirba  toliau  nagrinėjamos  komandos,  reikia  atsidaryti  kuo 

kontrastingesnius atvaizdus. 

Spalvų balansas 
Ši komanda  leidžia pakeisti spalvų balansą šešėliams, pustoniams  ir šviesioms atvaizdo 

dalims.  Parametrai  nustatomi  pasinaudojus  komanda  SpalvosSpalvų  balansas   

(ColorsColor Balance) ir atsidariusiame dialogo lange nustatomi reikalingi parametrai.  

 

 

Jei  įjungtas  žymimasis  langelis  Peržiūra  (A)  (Preview),  tai  viršutiniame  dešiniajame 

dialogo  lango kampe yra atvertas nedidelis peržiūros  langas (B), kuriame galima stebėti 

visus parametrų pakeitimus. 
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Kiekvienas  tonas  turi  papildomą  spalvą,  kurios  išdėstomos  priešingose  spalvų  spektro 

rato  pusėse.  Yra  nustatyta,  kad  viena  kitą  papildo  žydra  ir  raudona,  rožinė  ir  žalia, 

mėlyna ir geltona spalvos. Pagrindinių spalvų intensyvumas yra slopinamas stiprinant ją 

papildančia spalva. 

Kadangi atvaizde daugiausia yra vidutinių tonų, tai koregavimą reikėtų pradėti fiksuojant 

parametrą  Pustoniai  (Midtones)  dalyje  Pasirinkite  koreguotiną  sritį  (Select  Range  to 

Adjust).  

Spalvų  santykis  nustatomas  dalyje  Koreguoti  spalvų  lygius  (Adjust  Color  Levels) 

perstumiant  slankiklius  į  vieną  ar  kitą pusę. Pirmoje  skalėje nustatomas balansas  tarp 

žydros ir raudonos spalvų. Antroje – tarp rožinės ir žalios spalvų. Trečioje – tarp geltonos 

ir mėlynos spalvų.  

Perjungėjas  Išsaugoti  šviesumą  (C)  (Preserve  luminosity)  nustato,  kad  nustatytas 

šviesumas liktų pastovus. Tokiu būdu bus keičiamas tik spalvų balansas. 

Viršutinėje  dialogo  lango  dalyje  yra  įvedimo  langelis  Numatytieji  (Presets),  kurio 

dešinėje pusėje nuspaudus mygtuką  , atsidaro dialogo  langas  Įtraukti parametrus  į 

mėgiamus  (Add  Settings  to  Favorites),  kur  į  langelį  Įveskite  parametrų  pavadinimą 

(Enter a name for the settings) užra šomas vardas: 

   

Tai daroma tam, kad nustatytus parametrus būtų galima panaudoti kitiems atvaizdams. 

Visi  nustatymai  išsaugomi  specialiame  faile.  Tačiau  reikia  atsiminti,  kad  pirmiausia 

nustatomi parametrai, o tik po to jie išsaugomi. 

Pastaba! 

Įjungus žymimąją akutę. 

 Šešėliai (Shadow) – bus koreguojamos tamsiosios atvaizdo spalvos; 

 Pustoniai (Midtones) – koreguojami vidutiniai pagal sodrumą tonai; 

 Šviesios spalvos (Highlights) – koreguojamos ryškios (šviesios) spalvos. 

Atspalvis – sodrumas  
Ši komanda  leidžia keisti pasirinktos spalvos tono  lygius, sodrumą, ryškumą. Parametrai 

keičiami  aktyviam  sluoksniui  arba  pažymėtai  sričiai.  Ji  dažnai  naudojama  įdomių 

spalvinių  efektų  kūrimui.  Norint  įsitikinti  kaip  veikia  šis  įrankis,  geriausia  pasirinkti 

atvaizdą ir ant jo pabandyti keisti įvairius parametrus.  
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Įrankio  parametrų  nustatymo  langas  atidaromas  pasinaudojus  komanda 

SpalvosAtspalvis‐sodrumas (ColorsHue‐Saturation)  . 

   

Pradžioje pasirenkama viena  iš trijų (raudona, mėlyna, žalia) galimų koregavimo spalva. 

Galima  rinktis  ir  iš  papildomų  spalvų:  žydros,  violetinės,  geltonos.  Visos  spalvos 

išdėstytos ratu (A). Didinant tono reikšmę, ratas eina prieš laikrodžio rodyklę, o mažinant 

–  pagal laikrodžio.  

Parametras  Perdengti  (Overlap)  nusako,  kaip  persidengs  spalviniai  diapazonai.  Šio 

parametro efektą labai sunku pamatyti, nes jis taikomas tik gretimoms spalvoms. 

Spalvų  rate  Pasirikite  pirminę  koreguotiną  spalvą  (Select  Primary  Color  to  Adjust) 

pasirenkama spalva ir naudojant tris skales Koreguoti pasirinktą spalvą (Adjust Selected 

Color) su slankikliais, galima keisti atskirus tonus: 

Atspalvis (Hue) – keičia spalvas spektro rato tvarka, t.y. keičia pasirinktos spalvos toną. 

Žalią spalvą galima pakeisti geltona, mėlyna ar bet kokia kita spalvų paletės spalva; 

Šviesumas (Lightness) – keičia spalvų šviesumą nuo 100 skalės kairėje (atvaizdas juodas) 

iki 100 dešinėje (atvaizdas baltas), t.y. kuo didesnė reikšmė tuo atvaizdas ryškesnis, kuo 

mažesnė – tuo pasirinkta spalva tampa tamsesnė; 

Sodrumas (Saturation) – reguliuoja spalvos grynumą. Slankiklį stumiant iš centro kairėn, 

grynumas mažinamas nuo  0  iki  100  (tik pilki  atspalviai be  spalvų  tono), o  stumiant  iš 

centro dešinėn, grynumas didinamas nuo 0 iki 100 (gryna spalva). 

Fotografuojant  žmogų,  kai  blykstės  šviesą  atspindi  žmogaus  akių  dugnas  –  gaunamas 

„raudonų akių“ efektas, nes akių dugno kraujagyslės raudonos spalvos. Kaip panaikinti šį 

efektą? 
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1. Atidaroma  nuotrauką,  kurioje  žmogus  su  „raudonomis“  akimis.  Pirmiausia  

atkreipiame  dėmesį  į  nuotraukos  dydį,  jei  ji  didelė,  tai  jos  atvaizdą  ekrane 

nustatome 100%,  jei nedidelė, tai 150‐200%, nes reikės pažymėti akių vyzdžius, 

todėl dydis turi būti pasirinktas geras.  

2. Pasinaudojus Elipsinio pažymėjimo įrankiu (Ellipse Select Tool) pažymimas akies 

raudonas vyzdis. 

3. Pasirenkamas  įrankis  SpalvosAtspalvis‐sodrumas  (ColorsHue‐Saturation), 

atsidariusiame dialogo  lange Atspalvis‐sodrumas  (Hue‐Saturation), parenkama 

raudona spalva (R) ir jai nustatomas Sodrumas (Saturation) – 100. 

Spalvinti  
Įrankis naudojamas  aktyvaus  sluoksnio  arba pažymėtos dalies  spalvų  redagavimui.  Tai 

labai  stiprus  įrankis, kuris  leidžia pakeisti atvaizdo bendrą  foną.  Iškviečiamas komanda 

SpalvosSpalvinti (ColorsColorize)  . Atsidariusiame parametrų nustatymo lange 

Spalvinti (Colorize) nustatomi norimi parametrai. 

   

Panaudojus šį  įrankį, gaunamas efektas,  lyg  į atvaizdą žiūrime per spalvotą stiklą. Kai jis 

bespalvis, tai permatomas, tačiau keičiant parametrų reikšmes, mes keičiame stiklo toną 

ir tada atvaizdas matomas vis kitoks. 

   

 Prieš naudojant šį instrumentą paeksperimentuokite. 

Šviesumas – kontrastas  
Naudojamas,  kai  reikia  pažymėtoje  dalyje  arba  aktyviame  sluoksnyje  greitai  pakeisti 

šviesumą ir kontrastą, t.y. jis leidžia atvaizdą padaryti labiau išraiškingą, sodresnį. Įrankio 
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parametrai nustatomi dialogo lange, kuris iškviečiamas komanda SpalvosŠviesumas 

– kontrastas (ColorsBrightness – Contrast)   

 
 

Stumiant  skalių  Šviesumas  (Brightness)  ir  Kontrastas  (Contrast)  slankiklius  dešinėn  – 

šviesumas  ir  kontrastas  didėja,  stumiant  kairėm  – mažėja.  Atliekant  korekciją  su  šia 

komanda, neišskiriamos šviesios, vidutinės ir tamsios sritys. 

Jeigu  gauta  kokybė  netenkinta,  tai  reikės  pasinaudoti  komandomis  Lygiai  (Levels)  ir 

Kreivės (Curves). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį pav_1.jpg. Pasinaudojus komanda 

SpalvosŠviesumas – kontrastas (ColorsBrightness – Contrast) pašviesinti, 

nurodant parametro reikšmes 127 ir (‐127) iki suteikti kontrastui parametrus – 127 bei 

(‐127). 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pav_1.jpg; 

 

2. Pasirenkama komanda SpalvosŠviesumas – kontrastas (ColorsBrightness – 

Contrast) arba nuspaudžiamas įrankis   ir pelės žymeklis nuspaudžiamas ant 

atidaryto  paveikslėlio.  Atsidaro  dialogo  langas  Šviesumas  –  kontrastas 

(Brightness‐Contrast) 

3. Skalės Šviesumas (Brightness) slankikliu nustatome parametro dydį – 127, o po 

to – (‐127) 
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a) Šviesumas (Brightness) = 0  b) Šviesumas (Brightness) = 127  c) Šviesumas (Brightness) = ‐127 

4. Skalės Kontrastas (Contrast) slankikliu nustatome parametro dydį – 127, o po to 

– (‐127) 

 
 

 

a) Kontrastas (Contrast) = 0  b) Kontrastas (Contrast) = 127  c) Kontrastas (Contrast) = ‐127 

Slenkstis  

Šis  įrankis  naudojamas  aktyvaus  sluoksnio  pakeitimui  į  juodai‐baltą  atvaizdą,  t.y. 

spalvotą  atvaizdą  padaro  juodai‐baltu.  Juodai‐balta  foto  nuotrauka  šiai  kategorijai 

nepriklauso,  nes  joje  visada  yra    pilkų  pustonių.  Parametrų  nustatymui  naudojama 

komanda  SpalvosSlenkstis  (Colors  Threshold)  .  Atsidariusiame  dialogo  lange  

dirbama su skalės slankiklių bei juodu ir baltu trikampeliais 

   

Trikampėliai  (A)  reguliuoja  histogramos  išskirtą  sritį,  keičiant  jų  vietą,  keičiamas 

pažymėtos dalies dydis, o tuo pačiu keičiama atvaizdo sudėtis 

Naujame  atvaizde  balta  spalva  bus  atvaizduoti  tie  taškai,  kurie  pakliūna  į  nurodytą 

slenksčio diapazoną, o  jei nepakliūna,  tai bus –  juodos  spalvos  taškas. Šis  įrankis  retai 



  GIMP   66

naudojamas  dirbant  su  spalvotais  atvaizdais.  Tačiau  jis  naudojamas,  kai  reikia 

pagerinti  juodai  –  baltą  atvaizdą,  sakykime  skanuotą  tekstą,  juo  galima  išvalyti mono 

vaizdą. 

    

Lygiai  
Dirbant su žemos raiškos foto aparatu arba skanuojant nuotraukas, vaizdas dažnai būna 

blankus.  Tokių  defektų  panaikinimui  naudojama  komanda  SpalvosLygiai 

(ColorsLevels)  . Ji leidžia redaguoti šviesumą, kontrastą, sodrumą ypatingu būdu.  

Atsidariusiame  dialogo  lange  Lygiai  (Levels),  norint  pašalinti  nuotraukos  blankumą, 

užtenka nuspausti mygtuką Automatinis (Auto). 

   

Pirmiausia pasinaudojus parametro Kanalas  (Channel) sąrašu, nustatome redaguojamą 

objektą: 
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 Reikšmė (Value) – bus redaguojamas atvaizdo bendrasis atspalvis; 

 Raudona, Žalia, Mėlyna (Red, Green, Blue) – atskiros spalvos; 

 Alfa (Alpha) – bus dirbama su permatomumo kauke. 

Atsivėrusiame  dialogo  lange  matoma  histograma  su  atvaizdo  taškų  intensyvumo 

paskirstymu  visam  atvaizdui  arba  jo pažymėtai  sričiai. Keičiant  šiame  lange nurodytus 

parametrus,  pakeičiamas  atvaizdo  intensyvumas.  Dažniausiai  tai  padeda,  spalvos 

pasidaro ryškesnės.  

Turint  subalansuotą atvaizdą, visi  tonai yra pasiskirstę  tolygiai. Pvz., atvaizde, kuriame 

vyrauja mėlyna spalva, histograma bus pasislinkusi į kairę pagal žalią ir raudoną kanalus, 

nebus jokių raudonų ar žalių išsikišimų. 

Pagrindiniai parametrai nustatomi Įvesties (Input) ir Išvesties (Output) lygiais. 

Įvesties lygiai (Input Levels) 

Stumdant  slankiklius  Įvesties  lygių  skalėje  (A)  galima  koreguoti  atskirai  tamsius, 

vidutinius ir šviesius tonus: 

 B trikampiu žymekliu koreguojami šešėliai; 

C trikampiu žymekliu koreguojami vidutinio intensyvumo vietos; 

D trikampiu žymekliu koreguojamos šviesios vietos. 

Koreguojant atvaizdus B  ir D trikampiai žymekliai perstumiami  ties ta taškų grupe, kuri 

žymi  histogramos  pradžią  arba  pabaigą.  Dirbant  su  vidutiniais  tonais,  jei  reikia 

patamsinti,  C  trikampis  žymeklis  stumiamas  dešinėn,  jei  reikia  pašviesinti  –  kairėn.  B 

trikampio žymeklio padėtis nusako „juodojo taško“ reikšmę ir visi taškai, kurių reikšmės 

mažesnės už šią ‐ bus  juodi. Taip pat  ir su D trikampiu žymekliu, nes  jis nustato „baltąjį 

tašką“. Vidurinis trikampis (C) – „vidurinį“ tašką. Kuo šis trikampėlis pasislinkęs arčiau B, 

atvaizdas bus šviesesnis, o jei arčiau D – tamsesnis. 

Šie  lygiai  dažniausiai  naudojami,  kai  reikia  pašviesinti  ryškius  tonus  (dažniausiai 

atspindžius), patamsinti šešėlius, šviesių ir tamsių tonų balanso pakeitimui. 

Išvesties lygiai 

Pradžioje pasirenkamas Kanalas (Channel).  

Kanale Reikšmė (Value), taškai lygtai susitraukia ir pasidaro panašūs vienas į kitą, šešėliai 

pasidaro šviesesni, o spinduliai (blyksniai) – tamsesni. 
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Spalvų  (raudonas,  mėlynas,  žalias)  kanalui  geriausiais  paaiškinti  pavyzdžiu,  jei 

raudonam kanalui išėjimo lygis bus 100‐140, tai visi taškai – raudoni. 

Alfa kanalui – visų taškų reikšmės bus perstumtos į pasirinktą diapazoną. 

Skalė  E  skirta  atvaizdo  kontrasto  koregavimui. Norint  atvaizdą  pašviesinti,  F  trikampis 

žymeklis  (slankiklis)  stumiamas  dešinėn,  o  norint  patamsinti  –  G  trikampis  žymeklis 

stumiamas  kairėm.  Esant  poreikiui,  galima  tikslias  reikšmes  įvesti  į  įvedimo  langelius, 

kurie yra po išvesties lygių skalės.  

Kreivės  

Šis  įrankis  leidžia  labai  jautriai  keisti  spalvą,  ryškumą,  atvaizdo  permatomumą.  Reikia 

atsiminti,  kad  komandą  galima  naudoti  tik  dirbant  su RGB  spalvų modeliu.  Šis  įrankis 

duoda  gerą  efektą,  kai  dirbama  su  atvaizdo  ryškumu.  Skirtingai  nuo  komandos 

Šviesumas‐kontrastas  (Brightness‐Contrast),  kuri  leidžia  keisti  viso  atvaizdo  ryškumą, 

komanda  Kreivės  (Curves)  pakeičiamas  atvaizdo  norimos  dalies  ryškumas.  Šis  efektas 

dažnai taikomas nuotraukoms. Sakykime nuotraukoje vaizdas fotografuotas prieš saulę ir 

kai  kurios  šviesios detalės,  kurios  atspindėjo  saulės  spindulius  yra beveik nematomos. 

Pasinaudojus  komanda  Kreivės,  galima  tų  detalių  ryškumą  sumažinti,  patempiant 

atitinkamą kreivės vietą žemyn. 

Didinant ryškumą, kreivė tempiama aukštyn. Koregavimui galima pasirinkti kanalą. 

Komanda SpalvosKreivės  (ColorsCurves)   atidaro dialogo  langą, kurio centre – 

įstrižai koordinačių tinklelį kertanti linija.  
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Horizontali  ašis  žymi  atvaizdo  arba  pažymėtos  srities  pradinius  intensyvumo  lygius 

(Įvesties  lygiai  (Input  Levels),  o  vertikali  –  išvesties  lygius  (Išvesties  lygius  (Output 

Levels), t.y. kas buvo po įvykdytų pakeitimų. Tiesė išvesta 450 kampu, pradinės ir išeities 

reikšmės  vienodos.  Priklausomai  nuo  pasirinktos  atvaizdo  korekcijos,  ant  kreivės 

išdėstomi valdymo taškai. Taškas fiksuojamas atitinkamoje kreivės vietoje. Taškai A, B, C 

yra atitinkamų korekcijų valdymo taškai: A – šešėlių; B – pustonių; C – šviesiausių sričių. 

Nuspaudžiame  k. pelės  klavišą  žymeklį braukiame  per  atvaizdą. Dialogo  lange Kreivės 

atsiranda vertikali  judanti  linija, kuri parodo pasirinkto atvaizdo taško  intensyvumą. Kai 

pasiekiame norimą  tašką  ir  reikia užfiksuoti  jo  intensyvumą,  tai  fiksuojama  toje vietoje 

kreivė. 

 

Norint  koreguoti  vidutinio  intensyvumo  sritis,  ant  kreivės  pažymimi  taškai,  kurie  žymi 

viduriniąją  kreivės  atkarpą.  Keisdami  atkarpos  formą,  keičiama  vidutinio  intensyvumo 

sritis, kai atkarpa kyla į viršų – sritis šviesės, leidžiantis – tamsės. 

Dialogo  lange  yra  pasirinkimas  Kreivės  tipas  (Curve  type),  kuris  įtakoja  į  skirtingus 

kreivės redagavimo režimus: 

 Glotni (Smooth) – galima tik stumdyti valdymo taškus ir tokiu būdu keisti kreivės 

formą; 

 Sukurta ranka (Freehand) – kreivė yra nupiešiama ranka. 

Spalvų sumažinimas  
Šis įrankis leidžia atvaizde taip sumažinti spalvų kiekį, kad liktų maksimalus panašumas į 

originalą.  Pasirinkus  komandą  SpalvosSumažinti  spalvų  kiekį  (ColorsPosterize) 

,  atsidariusiame  dialogo  lange  matomas  tik  vienas  parametras  –  Spalvų  kiekio 

sumažinimo lygiai (Posterize levels): 
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Stumdant  slankiklį  Spalvų  kiekio  sumažinimo  lygiai  (Posterize  levels)  skalėje, 

pasirenkamas  kiekvienam  RGB  kanalui  lygis  (nuo  2  iki  256),  kuris  bus  naudojamas 

aktyvaus  sluoksnio  aprašymui.  Pagal  tai,  galima  apibrėžti  kiek  bus  spalvų  galutiniame 

atvaizde: 

2N, kur N spalvų kiekio sumažinimo lygis (Posterize levels). 

Didinant  parametro  reikšmę  –  naudojamų  spalvų  skaičius  didėja.  Esant  maksimaliai 

reikšmei, įrankis neveikia, nes atvaizdas yra toks, koks originalo. 

Mažinant parametro reikšmę – naudojamų spalvų skaičius mažėja, atrodo, kad atvaizdas 

stilizuojamas. 

Pagal  nutylėjimą,  pasirenkamas  3  lygis,  o  tai  reiškia,  kad  galutiniame  atvaizde  bus  8 

spalvos. 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį pan_1.jpg. Sumažinti spalvų kiekį – parametro Spalvų 

kiekio sumažinimo lygiai (Posterize levels) reikšmę pasirinkti 256 ir 3. Palyginkite 

gautus rezultatus. 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_1.jpg; 

 

2. Pasirenkama  komanda  SpalvosSumažinti  spalvų  kiekį  (ColorsPosterize). 

Atsidaro dialogo langas Sumažinti spalvų kiekį (Posterize) 

3. Skalėje Spalvų kiekio sumažinimo lygiai (Posterize levels) slankikliu nustatomas 

parametro dydis – 3, o po to – 256 
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a) Spalvų kiekio sumažinimo lygiai (Posterize levels) 

= 3 

b) Spalvų kiekio sumažinimo lygiai (Posterize levels) 

= 256 

Pastaba! 

Parametro  Spalvų  kiekio  sumažinimo  lygiai  (Posterize  levels)  reikšmė  2,  nurodo 

mažiausią spalvų kiekį. 

Nusodrinti  
Tai įrankis, kuris aktyviame sluoksnyje pakeičia spalvas į pilkus pustonius, tačiau dirbama 

su  visomis  trimis  RGB modelio  spalvomis. Dažniausiai  naudojamas,  kai  reikia  atvaizdą 

paversti  į  juodai‐baltą  paveikslėlį.  Įrankis  iškviečiamas  pasinaudojus  komanda  Spalvos 

Nusodrinti  (ColorsDesaturate)  .  Atsidariusiame  dialogo  lange  pasirenkamas 

vienas iš trijų pilkumo tonų kaip pagrindas, kuris apskaičiuojamas: 

 Šviesumas (Lightness) = ½ x(max(R, G, B)+min(R, G, B)); 
 Apšvietimas (Luminosity) = 0,21xR+0,72xG+0,07xB; 
 Vidutinis (Average) =(R+G+B)/3 
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a) originalas  b) pasirinkta žymimoji 

akutė Šviesumas 

(Lightness) 

c) pasirinkta žymimoji 

akutė Apšvietimas 

(Luminosity) 

d) pasirinkta žymimoji 

akutė Vidurkis 

(Average) 

 

Pastaba! 

 Jei pažymėtas žymimasis  langelis Peržiūra  (Preview), tai pakeisti parametrai matomi  iš 

kart, o  jei ne,  tai  tik nuspaudus dialogo  lange Nusodrinti  (Desaturate) mygtuką Gerai 

(OK) matomas rezultats pagal nustatytą parametrą. 

GEGL19  
Įrankis, kuris  leidžia redaguoti atvaizdo spalvas  ir turintis  įvairiausių variantų. Pasirinkus 

komandą SpalvosNaudoti GEGL (ColorsUse GEGL)    ir pelės rodyklę nuspaudus 

ant atvaizdo, atsidaro dialogo langas GEGL veikimas (GEGL Operation) 

   

Iš  sąrašo  Veikimas  (Operation)  pasirenkama  operacija  ir  tik  tada,  tai  operacijai 

nustatomi parametrai. 

Darbas su šiuo įrankiu, labai panašus į darbą su filtrais. 

UŽDUOTIS.  Atidaryti  paveikslėlį  pan_1.jpg.  Parinkite  spalvų  redagavimui  GEGL. 

Nustatykite: 

 Veikimas  (Operation) – Brightness‐contrast. Nustatykite parametro Brightness 

reikšmę – 0,44, o Contrast – (‐0,96); 

                                                            
19 GEneric Graphics Library – atvaizdų apdorojimo biblioteka 
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 Veikimas  (Operation)  –  Color  temperature.  Nustatykite  parametro    Original 

temperature reikšmę – 4640,00, o Intended temperature – 10440; 

 Veikimas (Operation) – box‐blur.  Nustatykite parametro Radius reikšmę – 3,50. 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_1.jpg; 

 

2. Pasirenkama  komanda  SpalvosNaudoti  GEGL  (ColorsUse  GEGL).  

Nuspaudžiamas  įrankis    ir  pelės  žymeklis  nuspaudžiamas  ant  atidaryto 

atvaizdo. Atsidaro dialogo langas GEGL veikimas (GEGL Operation) 

3. Atidaromas  parametro  Veikimas  (Operation)  sąrašas  ir  pasirenkamas 

Brightness‐contrast; 

4. Nustatomi parametrai: 

 Brightness reikšmę – 0,44; 

 Contrast – (‐0,96) 

 

a) originalus atvaizdas  b) atvaizdas, nustačius parametrus 

5. Nuspaudžiamas  dialogo  lange  GEGL  veikimas  (GEGL  Operation)  mygtukas 

Atsisakyti (Cancel); 

6. Atidaromas  parametro  Veikimas  (Operation)  sąrašas  ir  pasirenkamas  Color 

temperature; 

7. Nustatomi parametrai: 

 Original temperature reikšmę – 4640,00; 

 Intended temperature – 10440; 
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a) originalus atvaizdas  b) atvaizdas, nustačius parametrus 

8. Nuspaudžiamas  dialogo  lange  GEGL  veikimas  (GEGL  Operation)  mygtukas 

Atsisakyti (Cancel); 

9. Atidaromas parametro Veikimas (Operation) sąrašas ir pasirenkamas box‐blur; 

10. Nustatomas parametras Radius – 3,50; 

Papildomos priemonės darbui su spalvomis 

Invertavimas 

Komanda  SpalvosInvertuoti  (ColorsInvert)  leidžia  invertuoti  spalvas,  t.y.  gauti 

atvaizdo negatyvą.  

UŽDUOTIS. Atidaryti nuotrauką pan_2.jpg. Sukurti atvaizdo negatyvą. 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti  (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_2.jpg; 
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2. Pasirenkama  komanda  SpalvosInvertuoti  (ColorsInvert).  Darbiniame  lange 

matomas atvaizdas 

 

Reikšmių invertavimas 

Ši komanda leidžia invertuoti atskirai kiekvieną atvaizdo tašką. Panaudojus komandą, visi 

ryškūs taškai tampa tamsiais ir atvirkščiai. 

UŽDUOTIS. Atidaryti nuotrauką pan_2.jpg. Invertuoti kiekvieną atvaizdo tašką atskirai. 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_2.jpg; 
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2. Pasirenkama  komanda  SpalvosReikšmes  invertuoti  (Colors  Value 

Invert). Darbiniame lange matomas atvaizdas 

 

Spalvų sukeitimas 

Ši komanda leidžia atvaizde vieną spalvą pakeisti kita spalva. Šiuo atveju reikia nurodyti 

dvi  spalvas  –  keičiamą  į  pakeičiamą.  Nurodyti  vietos,  kurioje  ši  spalva  yra  nereikia, 

komanda automatiškai pati suranda keičiamą spalvą. 

Panaudojus  komandą  SpalvosAtvaizdisSpalvų  sukeitimas  (ColorsMapColor 

Exchange), atsidaro dialogo langas Spalvų sukeitimas (Color Exchange) 
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Dialogo lange yra dvi pagrindinės parametrų grupės: 

 Iš  spalvos  (From  Color)  –  nurodoma  keičiama  spalva.  Tai  galima  atlikti  dviem 

būdais: 

1) nuspaudus  pelės  žymeklį  ant    ir  atsidariusiame  dialogo 

lange  Spalvų  apkeitimas:  iš  spalvos  (Color  Exchange:  From  Color) 

nurodoma keičiama spalva 

   

Pastaba! 

 Jei reikia labai tiksliai nurodyti spalvą, tai naudokite pipetę  . 

2)  konkrečios  spalvų  reikšmės nurodomos  skalių Raudona, Mėlyna, Žalia 

(Red, Green, Blue) slankikliais 
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Skalių Raudonas  slenkstis,  Žalias  slenkstis, Mėlynas  slenkstis  (Red  threshold, 

Green  threshold,  Blue  threshold)  slankikliais  nurodoma  kiek  galima  nukrypti 

nuo nurodytos spalvos reikšmės. 

Pastaba! 

Kuo didesnė slenksčio reikšmė, tuo daugiau šios spalvos atspalvių bus panaudota. 

 Į  spalvą  (To  Color)  –  nurodama  į  kokią  spalvą  keičiama.  Spalvos  parinkimas 

analogiškas kaip ir Iš spalvos (From Color). 

Pastaba!  

Viršutinėje  dialogo  lango  dalyje  yra  peržiūros  langas.  Jeigu  jame  nematomi  jokie 

pakeitimai, tai reiškia parinkta keičiama spalva, kurios nėra atvaizde. 

UŽDUOTIS. Atidarykite failą pan_2.jpg. Pilką spalvą (a2a2a2) pakeiskite į geltoną 

(e5e761). 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_2.jpg; 

2. Pasirenkama  komanda  SpalvosAtvaizdisSpalvų  sukeitimas 

(ColorsMapColor  Exchange).  Atsidaro  dialogo  langas  Spalvų  sukeitimas 

(Color Exchange). 

3. Parametrų  nustatymo  grupėje  Iš  spalvos  (From  Color)  nuspaudžiamas 

,  atsidaro  dialogo  langas  Spalvų  apkeitimas:  iš  spalvos  (Color 

Exchange: From Color). 

4. Fiksuojama  pilka  spalva  arba  langelyje  HTML  notacija  (HTLM  notation) 

užrašome – a2a2a2. 

5. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

6. Parametrų nustatymo grupėje Į spalvą (To Color) nuspaudžiamas  , 

atsidaro dialogo langas Spalvų apkeitimas: į spalvą (Color Exchange: To Color). 

7. Fiksuojama  geltona  spalva  arba  langelyje  HTML  notacija  (HTLM  notation) 

užrašome – e5e761. 

8. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

9. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 
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a) originalas  b) po spalvų pakeitimo 

Ateivių atvaizdis 

Ši  komanda  suteikia  atvaizdui  nerealų  efektą,  sudaro  nežemiškumo  iliuziją.  Atidarius 

paveikslėlį  arba  nuotrauką,  pasirenkama  komanda  SpalvosAtvaizdisAteivių 

atvaizdis  (ColorsMapAlien Map). Atsidaro dialogo  langas Ateivių  atvaizdis  (Alien 

Map) 
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Pirmiausia  nurodome  kokį  atspalvį  modifikuosime.  Nustatomas  spalvos  modelis, 

nuspaudžiama žymimoji akutė RGB spalvų modelis (RGB color model) arba HSL spalvų 

modelis (HSL color model). 
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Nurodomas kokios spalvos kanalas modifikuojamas, t.y. pažymimi reikalingi žymimieji 

langeliai – Modifikuoti raudoną kanalą (Modify red channel), Modifikuoti žalią kanalą 

(Modify green channel), Modifikuoti mėlyną kanalą (Modify blue channel). 

Raudonos,  žalios, mėlynos  spalvos dažnių  ir  fazės  kitimo  skalių  slankikliais  sukuriamas 

efektas. 

UŽDUOTIS. Atidarykite failą pan_2.jpg. Suteikti atvaizdų nežemišką efektą, pasirinkus 

pradžioje RGB spalvų modelį, o po to HSL. Modifikuoti raudonos ir žalios spalvos 

kanalus. Nustatyti: raudonos spalvos dažnį – 1,20, o fazės kitimą nustatyti – 55,00; 

žalios spalvos dažnį – 1, o fazės kitimą – 0,00. 

1. Pasirenkama  komanda  FailasAtverti (FileOpen)  ir    atidaromas  failas 

pan_2.jpg; 

2. Pasirenkama  komanda  SpalvosAtvaizdisAteivių  atvaizdis 

(ColorsMapAlien  Map).  Atsidaro  dialogo  langas  Ateivių  atvaizdis  (Alien 

Map). 

3. Fiksuojama RGB spalvų modelis (RGB color model) žymimoji akutė. 

4. Pažymimi žymimieji langeliai Modifikuoti raudoną kanalą (Modify red channel)  

ir Modifikuoti žalią kanalą (Modify green channel). 

5. Skalėje Raudonos dažnis  (Red  frequency)  slankiklis nustatomas  ties  reikšme – 

1,20. 

6. Skalėje  Raudonos  fazės  kitimas  (Red  phaseshift)  slankiklis  nustatomas  ties 

reikšme – 55,00. 

7. Skalėje Žalios dažnis (Red frequency) slankiklis nustatomas ties reikšme – 1,00. 

8. Skalėje Žalios fazės kitimas (Red phaseshift) slankiklis nustatomas ties reikšme – 

0,00. 

9. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). Matomas pakeistas atvaizdas 

   
a) originalas  b) po modifikavimo 
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Spalvų pagerinimas 

Komanda SpalvosAutomatinisSpalvų pagerinimas (Colors AutoColor Enhance) 

automatiškai sustiprina atvaizdo spalvas, padaro jas ryškesnes.  

Atidaromas  paveikslėlis  ir  jam  panaudojama  komanda.  Automatiškai  bus  sustiprintas 

taškų sodrumas ir ryškumas, tačiau taip, kad būtų išlaikytas realus atvaizdas. 

UŽDUOTIS. Atidarykite failą pan_3.jpg.  Išskirkime mergaitės siluetą, foną padarykite 

blankų. 

1. Pasinaudojus  komanda  FailasAtverti  (FileOpen)  atidaromas  failas 

pan_3.jpg; 

2. Pasirenkamas Laisvo pažymėjimo įrankis (Free select Tool)  ; 

Pastaba! 

 Jei  atvaizdas  per  mažas,  pasinaudokime  Mastelio  įrankiu  (Zoom  Tool)  . 

Parametrų  nustatymo  dalyje  pažymima  žymimoji  akutė  Pritraukti  (Zoom  in).  Pelės 

žymeklis nuspaudžiamas ant atvaizdo. 

3. Apvedamas mergaitės siluetas 

 

B

A
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4. Iš pažymėtos dalies išmeskime dalį po pažasties (A) ir prie plaukų (B). Įrankinė 

(Toolbox)  juostoje,  Laisvo  pažymėjimo  įrankio  (Free  Select  Tool)  parametrų 

nustatymo dalyje, nuspaudžiama parametro Veiksena  (Mode) piktograma   

(Atimti iš pažymėtos dalies (Subtract from the current selection)). 

5. Laisvo pažymėjimo įrankiu (Free Select Tool) pažymimos A ir B sritys 

   

6. Paryškinsime  mergaitę,  t.y.  paryškinsime  spalvas.  Pasirenkame  komandą 

SpalvosAtspalvis‐Sodrumas  (ColorsHue‐Saturation).  Atsidariusiame 

dialogo  lange  Atspalvis‐Sodrumas  (Hue‐Saturation)  padidiname  parametro 

Sodrumas  (Saturation)  reikšmę  (40),  o  parametro  Šviesumas  (Lightness) 

pamažinama reikšmė (‐18) 

Pastaba! 

Jeigu  Įrankinė  (Toolbox)  papildyta  spalvų  įrankiais,  tai  vietoj  komandos 

SpalvosAtspalvis‐Sodrumas  (ColorsHue‐Saturation)  nuspaudžiamas  Atspalvio‐

Sodrumo įrankis (Hue‐Saturation Tool)  . 

7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

8. Toliau  dirbsime  su  fonu.  Dabar  pas  mus  pažymėta  mergaitė.  Pasirenkame 

komandą ŽymėjimasInvertuotą (Select Invert). Dabar pažymėtas fonas. 

9. Fonui  pritaikysime  komandą  SpalvosNusodrinti  (ColorsDesaturate)  arba 

nuspaudžiamas  įrankis    ir  pelės  žymeklis  nuspaudžiamas  ant  atvaizdo. 

Atsidariusiame dialogo lange Nusodrinti (Desaturate) pažymima žymimoji akutė 

Šviesumas (Lightness) 

Pastaba! 

Pasirenkant  įrankius  nesumaišykite  Perėjimo  įrankio  (Blend  Tool)  ir  Nusodrinimo 

įrankio (Desaturate Tool), nes abiejų piktogramos labai panašios. 
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10. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

11. Dabar  patamsinsime  foną.  Pasirenkame  komandą  SpalvosŠviesumas  – 

Kontrastas  arba  nuspaudžiamas  įrankis  .  Atsidariusiame  dialogo  lange 

Šviesumas‐kontrastas (Brightness‐Contrast) nsutatome: 

 skalėje Šviesumas (Brightness) slankikliu parametro dydį – (‐93); 

 skalėje Kontrastas (Contrast) slankikliu parametro dydį – (‐53). 

12. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

13. Komanda ŽymėjimasNieko (SelectNone) panaikiname pažymėjimą. 

14. Dabar  pabandysime  mergaitės  silueto  ribas  sulieti  su  fonu.  Nuspaudžiame 

Suliejimo/paaštrinimo  įrankį  (Blur/Sharpen  Tool)  .  Nustatome  tokius 

parametrus: 

 Teptukas (Brush) – Circle (19); 

 skalėje Ištempimas (Scale) slankikliu nustatome – 4,00; 

 Suliejimo/paaštrinimo  tipas  (Convolve  Type),  pažymime  žymimąją  akutę 

Suliejimas (Blur); 

 skalėje Greitis (Rate) slankikliu nustatome – 80,00; 

Pelės žymeklis braukomas nuspaudus k. pelės klavišą per silueto kraštus. 

a) atvaizdas iki panaudojant    b) atvaizdas panaudojus   

15. Pasinaudojus  komanda  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave  As)  išsaugome 

atvaizdą. 

Pertvarkymo įrankiai 
Įrankis  Įrankio  Pelės žymeklio  Paskirtis 
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pavadinimas  forma, pasirinkus 

įrankį 

 

Perkėlimo 

(Move Tool)   

Sluoksnių, pažymėtos dalies ir 

kitų objektų perkėlimui. Turi du 

parametrus: 

 a) Perkelti (Move), kuris 

nusako ką būtent perkelti: 

sluoksnį, pažymėtą dalį ar 

kontūrą;  

b) Įrankio perjungimas (Tool 

Toggle) – sluoksnio, kontūro 

pasirinkimui arba perkelti 

aktyvų sluoksnį. 

 

Lygiavimas 

(Alignment 

Tool) 

 

Sluoksnių ir kitų objektų 

lygiavimui. 

Atsiradus rankai, fiksuojamas 

sluoksnis, kurį galima pernešti. 

Keli sluoksniai pasirenkami 

nuspaudus klavišą Shift. 

Pasirinkus sluoksnį, parametrų 

dalyje Lygiuoti (Align), sąraše 

Atžvilgiu (Relative to) 

nurodama kieno atžvilgiu bus 

lygiuojama. Parametras 

Poslinkis (Offset) naudojamas 

poslinkiui nurodyti (jis gali būti 

ir neigiamas tam, kad gauti 

norimą lygiavimą. 

 

Apkirpimas 

(Crop Tool)   

Pašalinimui paveikslėlio 

kraštinėms arba sluoksnio 

sritims.  

Iškerpamas plotas apibrėžiamas 

laikant nuspaustą k.  pelės 

klavišą. Pažymėjus sritį, jos 

kampuose atsiranda 

kvadratėliai, kuriais galima 

pakeisti neiškerpamos srities 

dydį.  Parametrų pasirinkimo 

dalyje Apkirpti (Crop) galima 

nustatyti papildomus 

parametrus.  
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Pasukti (Rotate 

Tool)   

Sluoksnio, pažymėtos dalies ar 

kontūro pasukimui. 

Naudojant įrankio parametrus 

galima nurodyti kampą ir 

pasukimo centrą.  

Galima pasukti pagal 

horizontalę, vertikalę ar tiksliai 

nurodytu kampu (pagal ar prieš  

laikrodžio rodyklę 900, 1800) 

naudojanti komandą 

PaveikslėlisTransformuoti 

(ImageTransform) 

 

 

 

Kampas ir pasukimo centras nurodomas dialogo lange Pasukimas (Rotate) 
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Ištempti (Scale 

Tool)   

Sluoksnio, pažymėtos dalies, 

kontūro ištempimui.  

Dirbant su nuotraukomis, reikia 

atsiminti, kad jų dydis būna 

gana didelis 3‐4 Mb. Norint jas 

persiųsti internetu draugams, 

gali kilti keblumų, nes  jas 

peržiūrėti bus sunku ‐ užims 

daugiau negu ekraną, o be to ir 

pašto dėžutės yra ribotos. Todėl 

patartina nuotraukas prieš 

siuntimą sumažinti.  

Atvaizdo dydį galima pakeisti pasinaudojus komanda PaveikslėlisKeisti paveikslėlio 

dydį (ImageScale Image). Atsidariusiame dialogo lange Keisti paveikslėlio dydį (Scale 

Image) naujo atvaizdo dydis nurodomas pikseliais arba kitais matavimo vienetais (sritis 

Paveikslėlio dydis (Image Size)) arba procentinę išraiška nuo originalaus dydžio.  

   

Pasirinkus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Ištempti (Scale).  

Failo dydį (.JPG) galima sumažinti komanda FailasIšsaugoti kaip (FileSave As).  

Nurodžius visus parametrus nuspaudžiamas mygtukas Išsaugoti (Save). Atsidaro 

dialogo langas Išsaugoti kaip JPEG (Save as JPEG) 
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Skalėje Kokybė (Quality) slankiklį pastatome ant 65% žymos. Taip išsaugotas atvaizdas 

tinka peržiūrai bet ne spausdinimui. 

 

Šlytis (Shear 

Tool)   

Sluoksnio, pažymėtos dalies ar 

kontūro šlytis. Shear the layer, 

selection or path. 

Vieną dalį sluoksnio, kontūro ar 

pažymėtos dalies perkelia į 

vieną pusę, o kitą dalį į kitą. 

Parametrais galima nurodyti 

Šlities kryptį (Direction), 

interpoliaciją (Interpolation), 

apkirpima (Clipping). 

 

Perspektyva 

(Perspective)   

Keičia sluoksnio, pažymėtos 

dalies, kontūro perspektyvą.  

Šio įrankio panaudojimas labai 

paprastas. Pasirinkus įrankį apie 

atvaizdą atsiranda punktyrinis 

apvadas. Nuspaudus k. pelės 

klavišą už vieno apvado krašto 

tempiame į vieną ar kitą pusę, 

kad gautumėme norimą 

perspektyvą. 

 

Apsukti (Flip) 

 

 

 

Apsuka horizontaliai ar 

vertikaliai sluoksnį, pažymėtą 

dalį, kontūrą. 

 

Dar keletas įrankių 

Tai įrankiai, kurie nepateko į visas aukščiau išvardintas grupes: 
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Įrankis 
Įrankio 

pavadinimas 

Pelės žymeklio forma, 

pasirinkus įrankį 

Paskirtis 

 

Kontūro 

(Paths Tool)   

Kontūrų kūrimui ir keitimui.  

 

Sukūrus kontūrą, kai 

dedadame 

 

Keičiant kontūrą 

 

Perkeliant kontūrą 

 

 

Spalvų 

parinkimas 

(Color Picker 

Tool) 

 

Tik parinkti 

 

Nustatant priekinio 

plano spalvą 

 

Nustatant fono spalvą 

 

Įdedant spalvą 

Nustatomos spalvos iš 

paveikslėlio pikselių. 

 

 

Mastelio 

(Zoom Tool)   

Pritraukiant 

 

Atitraukiant 

 

 

Mastelio keitimui. 
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Įrankis 
Įrankio 

pavadinimas 

Pelės žymeklio forma, 

pasirinkus įrankį 

Paskirtis 

 

Matavimui 

(Measure 

Tool) 

 

Atstumų ir kampų matavimui. 

 

 

Teksto (Text 

Tool)   

 

Kuria ir keičia tekstinius 

sluoksnius. 

 

Matavimo įrankio (Measure Tool) panaudojimas. 

UŽDUOTIS. Išmatuoti nubrėžtos atkarpos ilgį ir kampą su pagrindu. 

1. Atidarome  komanda  FailasNaujas    (FileNew  )  tuščią  darbinį  langą. 
Dydis paliekamas pagal nutylėjimą, t.y. toks kokį siūlo sistema. 

2. Pasirenkamas Matavimo įrankis (Measure Tool)  .  
3. Parametrų nustatymo dalyje Matavimas (Measure), pažymime žymimąjį  langelį  

Naudoti informacijos langą (Use info window). 
4. Nubrėžiame pasvirusią atkarpą. 

 

 

Atsidariusiame dialogo lange perskaitome tokią informaciją: 
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 Atstumas  (Distance)  –  sukurtos  atkarpos  ilgis,  kuris  išreikštas  pikseliais 
(taškais); 

 Kampas (Angle) – kampo dydis , kurį sudaro atkarpa su pagrindu; 
 Plotis (Width) – stačiakampio, kuris susidaro iš atkarpos galo nuleidus statmenis, 

plotis (a); 
 Aukštis    (Height)  –  stačiakampio,  kuris  susidaro  iš  atkarpos  galo  nuleidus 

statmenis, aukštis (h); 

 

Piešimas 

LINIJA 

Linija  iš  rankos  piešiama  naudojant  Pieštuką  (Pencil)  arba  Teptuką  (Paintbrush). 

Pirmasis  nupiešia  aiškią  kietą  liniją,  o  antrasis  –  minkštais  potėpiais.  Šių  įrankių 

parametrai  panašūs.  Linijos  piešiamos  laikant  nuspaustą  k.  pelės  klavišą.  Šie  įrankiai 

tinka  ir  tiesių  linijų  piešimui.  Spragtelėjus  pirmąjį  tašką,  laikomas  nuspaustas  klavišas 

Shift  ir  spragtelėjami  kiti  taškai. Tarp paskutinio  ir naujojo  taško  atsiranda punktyrinė 

linija. 

Panagrinėsime parametrus: 
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 Veiksena  (Mode).  Nurodo  dažų  panaudojimo  tipą.  Piešimo  įrankių  veiksenos 

analogiškos  sluoksnių  veiksenoms,  kurios  aprašytos  skyriuje  XXX,  išskyrus 

veikseną  Už  (Behind)  ir  Spalvos  ištrynimas  (Color  erase).  Visos  galimos 

veiksenos matosi atidarius sąrašą. Paminėsime tik keletą iš jų: 

o Už  (Behind)  –  naudojamas  tik  sluoksniams  su  alfa  kanalu 
(permatomumo  kanalas).  Dažai  užsideda  tik  ant  nepermatomos 
sluoksnio srities. Dažų kiekis priklauso nuo permatomumo reikšmės, kuo 
jis mažesnis, tuo daugiau dažų bus naudojama; 

o Spalvos  ištrynimas  (Color  erase)  –  pašalina  priekinio  plano  spalvą, 
pakeisdama ją dalinu permatomumu; 

o Išskaidyti (Dissolve) – nupiešiama linija turinti XXXX tepinėlius; 
 Nepermatomumas  (Opacity)  –  nusako  nepermatomumo  lygį.  Reikšmės  dydis 

gali  būti  tarp  0  ir  100.  Kai  reikšmė  100,  tai  potepis  nepermatomas,  o  kai  0  – 

visiškai  permatomas.  Paveikslėlyje  matome  nupieštas  linijas  skirtingomis 

nepertatomumo reikšmėmis 

 

 Teptukas  (Brush)  –  leidžia  pasirinkti  teptuko  formą  ir  dydį.  Paveikslėlyje 

matomos mupieštos linijos įvairiomis teptuko formomis 
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 Ištempimas (Scale) – galima tiksliai nustatyti bet kokį teptuko dydį. Paveikslėlyje 

pateiktos nubrėžtos linijos su įvairiais teptuko dydžiais 

 

 Teptuko dinamika (Brush Dynamics) – šis parametras  leidžia nustatyti kaip turi 

elgtis  teptukas  piešimo  metu.  Fiksavus  parametrą,  atsidaro  papildomų 

parametrų nustatymo sritis 

 

 

Fiksuojant  parametrus,  keičiama  teptuko  elgsena  piešiant  linijas.  Pasirinkima  Spalva 

(Color)  irGreitis  (Velocity).  Piešiant  palengva  gaunamas  tamsus  potepis,  kuo  greičiau 

piešiama,  tuo gaunamas  šviesesnis potepis, o  taip  yra  todėl, kad  spalva priklauso nuo 

greičio 

 

Dabar nustatoma Dydis (Size) ir Atsitiktinis (Random). Atsitiktiniu dydžiu keisis temtuko 

galo dydis 
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Nustatoma Spalva (Color) ir Atsitiktinis (Random). Atsistiktiniu būdu keisis teptuko galo 

spalva 

 

 

 Išnykimas  (Fade  out)  –  nurodomas maksimalus  vieno  teptuko  potėpio  dydis. 

Dažniausiai  naudojamas,  kai  reikia  išgauti  dažų  pasibaigimo  efektą.  Pasirinkus 

parametrą,  atsidaro  potepio  ilgio  nustatymo  skalė,  kurioje  slankiklio  pagalba 

nustatomas ilgis 

 

Paveikslėlyje pateikti įvairių ilgių potepiai 

 

 Pritaikyti  virpėjimą  (Apply  Jitter)  –  leidžia  sukurti  teptuko  virpėjimo  efektą. 

Įjungus  šį parametrą atsidaro Kiekis  (Amount)  skalė, kurioje  slankiklio pagalba 

nurodomas teptuko virpėjimo lygis; 
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 Didėjantis  (Incremental)  –  jei  šis  parametras  nurodytas,  tai  kiekvienas 

teptuko praėjimas per  jau nuspalvintą vietą,  ją paryškina, o  jei nepasirinktas – 

piešimas  jau  ant  nupieštos  vietos,  jokios  įtakos  ryškumui  nedaro. 

Nepermatomumas  (Opacity)  lygus  10.  Potepis  bus  beveik  permatomas. 

Nupiešiama  viena  linija  ir  ant  jos  kita  (a).  Jų  abiejų  spalvos  nesisumuoja. 

Įjungiamas  Didėjantis  (Incremental)  –  nupiešiama  viena  linija  ir  ant  jos  kita. 

Spalvos susideda (b) 

 

 Naudoti  gradiento  spalvą  (Use  color  from  gradient)  –  leidžia  piešti  ne  viena 

spalva,  o  gradientu.  Piešiant  bus  pereinama  pagal  pasirinktą  gradiantą  ir  ilgį. 

Pasirinkus parametrą, atsidaro gradientų parametrų nustatymo langas 

   

Apskritimas 

Daugelis  grafinių  redaktorių  turi  įrankius,  kurie  leidžia  nupiešti  apskritimą.  Gimp 

programoje  tokio  įrankio nėra. Tai, kaip nupiešti apskritimą? Naudosime du  įrankius – 

pažymėjimo ir užpildymo.  

1. Pažymima sritis su Elipsinio pažymėjimo įrankiu (Ellipse Select Tool)  . Jeigu 
reikia apskritimo, tai žymėjimo metu laikomas nuspaustas klavišas Shift. 

2. Pasirenkama priekinio plano spalva  .  

3. Pasirenkamas Užpildymo  įrankis  (Bucket  Fill  Tool)      ir  jis  panaudojamas 
pažymėtai sričiai. 

 

 

  1. 
3. 
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      2. 

Įrankis Užpildymas (Bucket Fill Tool) 

Šiuo  įrankiu  pakeičiama  vieno  arba  panašaus  atspalvio  atvaizdo  fragmentų  spalva. 

Spalvinimui gali būti naudojami raštai.  

Spalvinimui  pasirenkama  priekinio  plano  spalva,  fiksuojant  .  Atsi‐dariusiame 

dialogo  lange  Keisti  priekinio  plano  spalvą  (Change  Poreground  Color)  pasirenkama 

spalva. 

 

Pelės žymiklis   nuspaudžiamas toje atvaizdo vietoje, kurią reikia užpildyti pasirinkta 

spalva. 

Įrankio parametrai nustatomi pasirenkant: 

   

 Veiksena  (Mode)  –  nusako  kokiu  būdu  sumaišoma  užpildoma  spalva  su 

užliejamos dalies monotonine spalva, kuriai pritaikomas įrankis; 
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 Nepermatomumas  (Opacity) – užpildymo  spalvos nepermatomumo  laipsnis. 

Pasirinkus  minimalias  reikšmes,  galima  nepilnai  užpildyti  atskiras  sritis,  o  tik 

pakoreguoti atspalvius 

 
 

     

a) originalas  b) užpildymo spalva c) Nepermato‐

mumas (Opacity)=10

d) Nepermato‐

mumas (Opacity)=45 

e) Nepermato‐

mumas (Opacity)=75

 Užpildymo tipas (Fill Type) – nurodoma, kaip bus užpildoma: 

o Užpildymas pirmo plano spalva (FG color fill) – užpildymo spalva   ; 

o Užpildymas fono spalva (BG color fill) – užpildymo spalva   ; 
o Užpildymas  raštu    (Pattern  fill)  –  užpildoma  pasirinktu  raštu.  Raštas 

parenkamas iš atsidariusio sąrašo: 

 

 
 Veikiama sritis (Affected Area) – kuriai sričiai taikomas užpildymo įrankis: 

 

Užpildymo raštas (Pattern fill) ‐ Sky 

o Užpildyti visą pažymėjimą (Fill whole Selection) – įrankis pritaikomas ne 
monotoninėms sritims, bet specialiais įrankiais pažymėtai sričiai; 
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o Užpildyti panašias spalvas  (Fill Similar Colors) –  įrankis pritaikomas  tik 
gretimų  tam  tikro  spalvų  diapazono  taškų  spalvai  (monotoninėms 
sritims): 
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 Panašių spalvų paieška (Finding Similar Colors) – prie parametro prieinama , kai 

pažymėtas  Užpildyti  panašias  spalvas  (  Fill  Similar  Colors).  Galimi  du 

parametrai: 

o Užpildyti permatomas sritis (Fill transparent areas) – užpildymo įrankis 
užpildo  permatomas  sritis.  Jeigu  šis  parametras  atjungtas,  tai  įrankis 
negalioja permatomoms sritims; 

o Sujungtas mėginys  (Sample merged) – monotoninės sritys nustatomos 
ne tik pažymėtame sluoksnyje, bet  ir visuose kituose,  iš kurių sudarytas 
atvaizdas. 

 Slenkstis  (Thresholds) – skalės slankiklis  leidžia nustatyti spalvų nukrypimo  lygį 

monotoninės  srities  viduje.  Būna  situacijų,  kai  užpildymo  sritis  ne  visai 

monotoninė  –  yra  keletas  nedidelių  dėmių.  Šiuo  atveju  užtenka  padidinti 

slenksčio reikšmę, užpildymo įrankis padengs norimą sritį. 

Slenkstis (Thresholds) = 15  Slenkstis (Thresholds) = 35  Slenkstis (Thresholds) = 40 

 Užpildyti  su  (Fill  by)  –  nusakomas  paieškos  objektas,  pagal  kurį  nustatoma 

monotoninė sritis, kuriai naudojamas Užpildymo įrankis. 

   

Atvaizdo dalių nutrynimas 

Trynimo  įrankis  (Eraser  Tool)    ‐  trina  atvaizdo  sritis  iki  fono  spalvos  arba 

permatomo  fono.  Šio  įrankio  parametrai  panašūs  į  kitų  piešimo  įrankių.  Tik  vienas 

parametras smarkiai skiriasi, tai Antitrintukas (Antie rase), kuris atstato ištrintas vietas. 
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Atvaizdo  sričių  ištrynimui  galima  panaudoti  ir  klavišą Delete,  tik  vienu  iš  pažymėjimo 

įrankių  pažymima  norima  ištrinti  sritis  ir  nuspaudžiamas  klavišas.  Ištrinama  iki  fono 

spalvos.  

Trintukas  dažniausiai  naudojamas    sukurtiems  štrichams  panaikinti  it  atvaizdo 

koregavimui. 

Perėjimo įrankis (Blend Toll)  

Šis  įrankis   sritį užpildo ne monotonine spalva ar  raštu, bet sukuria vienos spalvos 

perėjimą  į kitą  spalvą. Spalvų perėjimas bus  sukuriamas  išilgai  linijos, kuri nubrėžiama 

žymekliu  .  Ši  linija atlieka dvi  funkcijas: 1) nurodo  gradiento  kryptį; 2) 

vienos  spalvos perėjimo  į  kitą  spalvą  ilgumą,  kuo  ji  ilgesnė  tuo perėjimas  sklandesnis. 

Įrankis naudojamas taip: 

a) pasirenkamas Perėjimo įrankis (Blend Toll); 

b) pasirenkamos priekinio plano ir fono spalvos    ; 
c) parenkami parametrai; 
d) įrankis pritaikomas atvaizdui. 
Įrankis pritaikomas visam atvaizdui. 

 

 

   

a) originalas  b) pasirink‐

tos prieki‐nio 

plano ir fono 

spal‐vos 

c) nurodoma gradiento kryptis  d) gautas rezultatas 

Įrankis pritaikomas pažymėtai daliai. 

 

 

 

a) originalas  b) pasirink‐

tos prieki‐nio 

plano ir fono 

spalvos 

c) laisvo žy‐

mėjimo įrankiu 

pažymima sritis, 

kuriai bus 

pritaikytas 

Perėjimo įrankis 

c) nurodoma 

gradiento kryptis 

d) gautas rezultatas 

Įrankiui galima parinkti sekančius parametrus: 
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 Veiksena  (Mode)  ir  Nepermatomumas  (Opacity)  aptarti  ankstesniuose 

skyriuose. 

 Gradientas  (Gradient)  –  iš  atsidariusio  sąrašo  pasirenkamas  gradientinio 

užpildymo tipas 

 

Reikia  pažymėti,  kad  pirmieji  sąrašo 
elementai  priklauso  nuo  pasirinktų 
priekinio  plano  ir  fono  spalvų,  likusieji 
variantai yra tokie, kokius matome. 

Prie  gradiento  pasirinkimo  mygtuko  yra  parametras  Atvirkščiai  (Reverse)  . 

Fiksavus parametrą, gradientas apsukamas. 

 Poslinkis  (Offset)  –  slankikliu parinkenkami parametrai,  kurie  pastūmia  spalvų 

perėjimo vietą. Didinant reikšmę, perėjimas trumpėja.  

 

 

 

a) pasirinktos 

priekinio plano ir 

fono spalvos 

b) Poslinkis 

(Offset)=0 

c) Poslinkis 

(Offset)=50 

d) Poslinkis 

(Offset)=85 

e) Poslinkis 

(Offset)=100 

 Forma (Shape) – parenkama gradiento forma iš atidaryto sąrašo: 
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  Pasirinkus formą, išgaunamas atvaizde gradientas: 

     

a) Linijinis (Linear)  b) Linijinis 

dvikryptis (Bi‐

linear) 

c) Forminis 

(kampinis) (Shaped 

(angular)) 

d) Kūginis 

(simetriškas) 

(Conical (sym)) 

e)Spiralinis (pagal 

laikrodžio rodyklę) 

(Spiral (cw)) 

 Kartojimas  (Repeat) – parametras nuo kurio priklauso gradientų pasikartojimo 

skaičius.  

 
 

Pasirinkus: 

o Nėra (None) – gradientas vienas; 
o Pjūklinė banga (Sawtooth wawe) – gradientai kartosis pjūkline banga; 
o Trikampė  banga  (Triangular  wawe)  –  gradientai  kartosis  trikampe 

banda 

     

a) Nėra (None)  b) Pjūklinė banga (Sawtooth 

wawe) 

c) Trikampė banga (Triangular 

wawe) 

 Smulkinimas  (Dithering)  –  leidžia  išplauti  arba  išlyginti  dantytus  kuriamo 

gradiento kraštus; 

 Pritaikoma  papildoma  imtis  (Adaptive  supersampling)  –parametras,  kuris 

leidžia išlyginti kuriamo gradiento nelygumus.  

   

Klonavimas 
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Naudojamas Klonavimo  įrankis  (Clone Tool)  , kuris  leidžia nukopijuoti atvaizdo 

fragmentą.  Įrankiu  atliekama  daug  atvaizdo  dalių  pernešimo  ir  kopijavimo  operacijų 

įvairiausiais būdais. 

Įrankio parametrai: 

   

 Veiksena (Clone) – metodas, pagal kurį sumaišomi potepiai su fonu; 

 Nepermatomumas (Opacity) – piešiamų potepių nepermatomumo lygis; 

 Teptukas (Brush) – teptuko galo forma; 

 Ištempimas (Scale) – teptuko galo dydis; 

 Teptuko dinamika (Brush Dynamics) – teptuko dinamikos parametrai; 

 Išnykimas (Fade out) – potepio fiksuotas ilgis; 

 Pritaikyti virpėjimą (Apply Jitter) – teptuko virpėjimo parametrai; 

 Aštrūs  kraštai  (Hard edge) – parametras,  kuris panaikina  visus potepio  kraštų 

glotninimą; 

 Šaltinis (Source) – nustatomas kopijavimo objektas, kuris gali būti pats atvaizdas 

arba  koks  nors  jau  mums  žinomas  raštas.  Pasirinkus  raštą  kaip  kopijavimo 

objektą, kopijavimo pradinio taško naudojant klavišą Ctrl nereikia. 

 Išlyginimas  (Alignment) – nustatoma kaip elgiasi vienas kito atžvilgiu žymikliai, 

kai naudojamas įrankis  . Galima pasirinkti: 

   
 

o Nėra (None) – jokio lygiavimo nebus. Nustačius kopijavimo pradinį tašką  
(šaltinį)  (su klavišu Ctrl), nesvarbu  iš kokio  taško pradėsime kopijavimo 
veiksmą  –  pradinio  taško  padėtis  nesikeis.  Šis  parametras  dažniausiai 
naudojamas, kai reikia padaryti vieno elemento kopijas keliose vietose; 
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o Lygiuotas (Aligned) – pradinis taškas  (šaltinis) persikelia tokiu atstumu, 
kokiu persikelia tikslo taškas, tokiu būdu bus kopijuojamas kitas atvaizdo 
elementas; 

o Registruotas  (Registered) –  kopijuojamas  fragmentas pernešamas ne  į 
šonus ar aukštyn/žemyn, bet vieno sluoksnio atvaizdas pernešamas į kitą 
sluoksnį; 

o Fiksuotas  (Fixed) – vieną  kartą nurodžius pradinį  tašką  (šaltinį). Vėliau 
klonavimo  įrankiu piešiame kaip paprastu  teptuku,  tik vietoje paprastų 
linijų, kiekvieną kartą kopijuojame šaltinio taško raštą. 

UŽDUOTIS. Atveri paveikslėlį pav_3.jpg, ir priekiniame plane esančią antį nukopijuoti 

naudojant Klonavimo įrankį (Close Tool) 

1. Atidaromas atvaizdas pav_3.jpg: 

 
 

2. Nuspaudžiamas Klonavimo įrankis  . Užvedus ant atvaizdo žymiklio pavidalas 

pasikeičia į  . 
3. Išlyginimas (Alignment) srityje parenkamas parametras Nėra  (None). 
4. Nuspaudžiamas klaviatūroje klavišas Ctrl. 
5. Ant  anties,  kuri  yra  priekiniame  plane,  spustelėjus  nurodomas  klonavimo 

pradinis taškas (šaltinis). Atsiranda žymė: 

 
6. Spustelėjama  nurodant  kopijavimo  vietą.  Neatleidus  kairiojo  pelės  klavišo, 

sekant kaip juda pelė šaltinyje, atliekami lyg tai teptuku piešimo veiksmai. Baigus 
kopijavimo operaciją pelės klavišas atleidžiamas 

7. Ekrane matomas vaizdas: 
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Perspektyvų klonavimas 

Naudojamas Perspektyvų klonavimo  įrankis  (Perspective Clone Tool)  ,  žymeklis 

pakeičia  pavidalą  į  . Galima  atlikti  atskirų  atvaizdo  dalių  kopijavimą  su  pakeista 

perspektyva. Prieš panaudojant  įrankį reikia specialiu rėmeliu nurodyti turimo atvaizdo 

perspektyvą, pažymint kuri dalis yra arčiau  žiūrovo, o kokia –  toliau. Kartais  šis  įrankis 

patogesnis nei Klonavimo įrankis (Clone Tool), tačiau reikia jį gerai įsisavinti.  

Įrankiui galima nurodyti parametrus: 

 
 

Visi parametrai tokie pat kaip ir Klonavimo įrankio (Clone Tool) išskyrus du: 
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 Keisti perspektyvą (Modify Perspective) – naudojamas perspektyvos sukūrimui 

prieš klonavimą; 

 Perspektyvos klonavimas (Perspective Clone) – naudojamas atvaizdo elementų 

klonavimui pagal sukurtą perspektyvą. 

Užduotis. Atidaryti paveikslėlį pav_4.jpg. Klonuoti jį pagal keletą paties sukurtų 

perspektyvų. 

1. Atidaromas atvaizdas – pav_4.jpg. FailasAtverti..  pav_4.jpg  (FileOpen... 
 pav_4.jpg) 

2. Pasirenkamas Perspektyvų klonavimo (Perspective Clone Tool) įrankis. 
3. Pasirenkamas parametras Keisti perspektyvą (Modify Perspective). 
4.  Pelės  žymiklis  fiksuojamas  ant  atvaizdo,  atsiranda  perspektyvos  sudarymo 

rankenėlės A: 

 
5. Bet  kurioje  darbinio  lapo  vietoje,  naudojant  rankenėles  A,  sukuriama 

perspektyva. 
6. Pasirenkamas parametras Perspektyvos klonavimas (Perspective Clone). 

7. Pagal  perspektyvą    atliksime,  pagal  jau  žinomas  taisykles, 
paukščio klonavimą. 

8. Pasirenkamas parametras Lygiavimas Lygiuotas (AlignmentAligned). 
9. Nuspaudžiamas  (Ctrl)  žymiklis ant paukščio,  t.y. nuo kurios vietos pradedamas 

klonavimas 

 

10. Klonuojama, paukštis atrodo taip:  
11. Parenkamas parametras Keisti perspektyvą (Modify Perspective). 
12. Sukuriama nauja perspektyva: 
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13. Pasirenkamas parametras Perspektyvos klonavimas (Perspective Clone). 
14. Pasirenkamas parametras Lygiavimas Lygiuotas (AlignmentAligned). 
15. Nuspaudžiamas  (Ctrl)  žymiklis ant paukščio,  t.y. nuo kurios vietos pradedamas 

klonavimas. 
16. Klonuojama 

 
17. Parenkamas parametras Keisti perspektyvą (Modify Perspective). 
18. Sukuriama nauja perspektyva: 

 
 

19. Pasirenkamas parametras Perspektyvos klonavimas (Perspective Clone). 
20. Pasirenkamas parametras Lygiavimas Lygiuotas (AlignmentAligned). 
21. Nuspaudžiamas  (Ctrl)  žymiklis ant paukščio,  t.y. nuo kurios vietos pradedamas 

klonavimas. 
22. Klonuojama: 

 

Taisymas 

Naudojamas Taisymo  įrankis  (Healing Tool)  . Pelės žymiklis pasikeičia  į  . Dirba 

panašiai kaip klonavimo  įrankis  ir  juo galima kopijuoti atvaizdo tam tikras sritis.  Įrankis, 

skirtingai  nei  klonavimo  įrankis,  priderina  redaguojamų  taškų  faktūrą,  šviesumą, 

atspalvius  prie  pirminio  atvaizdo.  Dažnai  naudojamas,  kai  kopijuojamas  elementas 

patalpinamas ne į vientisą foną.  
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Įrankio parametrai tokie pat kaip ir klonavimo įrankio, tik negalima pasirinkti rašto, kaip 

kopijavimo šaltinio.  

Užduotis. Atverti pav_5.jpg atvaizdą. Ištrinti datą ir panaikinti juodas dėmes. 

1. Atveriams FailasAtverti... pav_5.jpg (FileOpen... pav_5.jpg) 

 

2. Naikinsime datą. Pasirenkamas Taisymo įrankis (Healing Tool); 
3. Nuspaudžiamas klavišas Ctrl  ir pažymima vieta, kuri bus kopijuojama ant datos. 

Nuspaudimo vietoje atsiranda kryžiukas. Atleidžiamas klavišas Ctrl: 

 

4. Parametrų lange nustatomi: teptuko forma, teptuko galo dydis, lygiavimas ir kiti 
parametrai (jei reikia) 

5. Pelės  žymeklis  nuspaudžiamas  ant  taisomos  vietos  ir  kopijuojama.  Gaunamas 
rezultatas: 

 
 
Atidaryti failą pav_6.bmp ir naudojant Klonavimo įrankį panaikinti datą. 

1. Atidaromas failas. Naudojama komanda Failas Atidaryti... (File  Open...) 
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2. Pasirenkamas Taisymo įrankis (Healing Tool); 
3. Nuspaudžiamas klavišas Ctrl  ir pažymima vieta, kuri bus kopijuojama ant datos. 

Nuspaudimo vietoje atsiranda kryžiukas. Atleidžiamas klavišas Ctrl: 

 
4. Parametrų lange nustatomi: teptuko forma, teptuko galo dydis, lygiavimas ir kiti 

parametrai (jei reikia) 

5. Padidinamas vaizdas, naudojamas Mastelio įrankis (Zoom Tool)  : 

 
6. Pelės žymeklis nuspaudžiamas ant taisomos vietos ir kopijuojama.  
7. Pakoreguojama naudojant Klonavimo įrankį (Clone Tool) 
8. Gaunamas rezultatas: 

 
9. Išsaugomas  atvaizdasvardu  pav_7.jpg    naudojant  komandą  FailasIšsaugoti 

kaip...  (FileSave  As...)  ir  atsidariusiame  dialogo  lange  nurodomas  kurioje 
vietoje bus saugomas failas ir vardas: 
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10. Nurodoma išsaugomo atvaizdo kokybė dialogo lange Išsaugoti kaip JPEG: 
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11. Nuspaudžiamas mygtukas Išsaugoti (Save). 

Ištepimas 

Naudojamas Ištepimo įrankis (Smudge Tool)  , kuris leidžia maišyti spalvas ir pereiti 

nuo vienos spalvos prie kitos. Gaunamas piršto perbraukimo per šlapią piešinį efektas. 

Įrankiu  sušvelninamos atvaizdo elementų  sujungimo  ribos, suvienodinami kontrastingų 

spalvų perėjimai. Sukuriamas akvarelės efektas.  

Įrankio parametrai panašūs į teptuko parametrus, tik: 

1. Nėra  parametro  Veiksena  (Mode),  nes  spalvos  įrankio  naudojimo  metu 
neuždedamos viena ant kitos; 

2. Atsiranda  parametras  Greitis  (Rate)  –  nuo  kurio  reikšmės  priklauso  įrankio 
veikimo  stiprumas.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo  išgaunamas  grynesnis  akvarelės 
efektas. 

UŽDUOTIS. Atidaryti atvaizdą pav_7.jpg ir fonui sutekti akvarelės efektą, panaudojus 

parametrą Greitis (Rate) 20 ir 70. 

1. Atidaromas  failas  pav_7.jpg. Naudojama  komanda  FailasAtidaryti...  (File  
Open...) 

2. Pasirenkamas Ištepimo įrankis (Smudge Tool)  .  
3. Nustatomas teptuko galo forma; 
4. Skalėje Ištempimas (Scale) slankikliu nustatomas tempuko galo dydis 7; 
5. Skalėje Greitis (Rate) slankikliu nustatomas 20 dydis; 
6. Panaudojus Mastelio  įrankį  (Zoom Tool) padidinamas atvaizdo dydis, kad būtų 

patogiau panaudoti Ištepimo įrankį (Smudge Tool) 

7. Pelės žymikliu  kuriame akvarelės efektą. Gaunamas vaizdas  – a; 
8. Skalėje Greitis (Rate) slankikliu nustatomas 70 dydis; 
9. Sukuriamas naujas akvarelės efektas. Gaunamas vaizdas – b. 
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a)  b) 

Suliejimas/paaštrinimas 

Norint  teptuku  išlieti  ar  paaštrinti  pažymėtą  atvaizdo  dalį  naudojamas 

Suliejimo/paaštrinimo įrankis (Blur/Sharpen Tool)  : 

 
 

Šio  įrankio atliekamos operacijos priklauso nuo parametro Suliejimo/paaštrinimo  tipo 

(Convolve Type): 

1. Pasirinkus  Suliejimas  (Blur)  tipą  suminkštinamas  ir  sušvelninamas  spalvų, 
esančių  tarp  atvaizdo  elementų,  perėjimas,  sukuriamas  „išplaukusio“  vaizdo 
įspūdis.  

2. Pasirinkus  Paaštrinimas  (Sharpen)  tipą  paryškinamas  spalvų,  esančių  tarp 
atvaizdo  elementų,  perėjimas,  fokusuojamos  atvaizdo  dalys.  Jis  veikia 
kontrastingų spalvų plotus, tačiau vienodo tono zonoje neveikia. 

Parametras  Greitis  (Rate)  reguliuoja  sušvelninimo  arba  išryškinimo  lygį.  Visi  kiti 

parametrai anksčiau išnagrinėtiems.  

Užduotis. Pritaikyti failui pav_8.jpg Suliejimo/paaštrinimo (Blur/Sharpen Tool) įrankį, 

nustačius parametrą Greitis (Rate) 25 ir 75. 
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1. Atidaromas  failas  pav_8. jpg  naudojant  komandą  Failas  Atidaryti... 
(FileOpen...) 

2. Panaudojus Mastelio įrankį (Zoom Tool)   padidinamas atvaizdas darbiniame 
lange 

3. Parenkamas Suliejimo/paaštrinimo  (Blur/Sharpen Tool)  įrankis  , žymeklis 

tampa  ,  kuriuo  braukiant  per  atvaizdą  bus  atliekama  suliejimo  arba 
paaštrinimo operacija; 

4. Nustatomi teptuko galo (Teptukas (Brush)) galo forma; 
5. Nustatomas teptuko galo dydis (Ištempimas (Scale)) 
6. Parenkamas Suliejimo (Blur) tipas 
7. Skalėje Greitis (Rate) slankiklis nustatomas ties 20 riba 
8. Pelės  žymiklis  braukomas  per  atvaizdą.  Gaunamas  rezultatas  b),  kurį  galima 

palyginti su originalu a) 

   
a)  b) 

9. Gautas  rezultatas  komanda  FailasIšsaugoti  kaip...  (FileSave  As...)  vardu 
pav_9.jpg; 

10. Pakartojami 1÷6 veiksmai  
11. Skalėje Greitis (Rate) slankiklis nustatomas ties 70 riba 
12. Pelės žymiklis braukomas per atvaizdą. Gaunamas rezultatas c 

 
c) 

13. Gautas  rezultatas  komanda  FailasIšsaugoti  kaip...  (FileSave  As...)  vardu 
pav_10.jpg; 

 

1. Atidaromas  failas  pav_8. jpg  naudojant  komandą  Failas  Atidaryti... 
(FileOpen...) 

2. Panaudojus Mastelio įrankį (Zoom Tool)   padidinamas atvaizdas darbiniame 
lange 

3. Parenkamas Suliejimo/paaštrinimo  (Blur/Sharpen Tool)  įrankis  ,  žymiklis 

tampa  ,  kuriuo  braukiant  per  atvaizdą  bus  atliekama  suliejimo  arba 
paaštrinimo operacija 

4. Nustatomi teptuko galo (Teptukas (Brush)) galo forma; 
5. Nustatomas teptuko galo dydis (Ištempimas (Scale)) 
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6. Parenkamas Paaštrinimo (Sharpen) tipas 
7. Skalėje Greitis (Rate) slankiklis nustatomas ties 20 riba 
8. Pelės  žymiklis  braukomas  per  atvaizdą.  Gaunamas  rezultatas  e),  kurį  galima 

palyginti su originalu d): 

   

d)  e) 

9. Gautas  rezultatas  komanda  FailasIšsaugoti  kaip...  (FileSave  As...)  vardu 
pav_11.jpg; 

10. Pakartojami 1÷6 veiksmai  
11. Skalėje Greitis (Rate) slankiklis nustatomas ties 70 riba 
12. Pelės žymiklis braukomas per atvaizdą. Gaunamas rezultatas f: 

 

f) 

13. Gautas  rezultatas  komanda  FailasIšsaugoti  kaip...  (FileSave  As...)  vardu 
pav_12.jpg. 

Spalvos parinkimas 
Norint  išrinkti spalvą, kuri tampa priekinio plano spalva, naudojamas Spalvų parinkimo 

įrankis  (Color  Picker  Tool)  ,  kurio  žymiklis  .  Šis  įrankis  išrenka  norimo  taško 

(pikselio) spalvą, kurią panaudoja vėliau kiti įrankiai. Įrankis turi daug parametrų: 
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 Mėginio vidurkis  (Sample average) –  leidžia nustatyti ne vieno  taško spalvą, o 

naudojant  skalės  Skersmuo  (Radius)  slankiklį  pasirinkti  skersmenį  į  kurį 

patekusių  spalvų  nustatomas  jų  vidurkis.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo  daugiau 

pikselių (taškų) pateks į sritį, tuo daugiau spalvų bus maišoma; 

 Sujungtas mėginys  (Sample merged)  –  pasirenkama  taško  spalva  iš  bet  kurio 

sluoksnio; 

 Parinkimo  veiksena  (Pick Mode)  – nustatomi  Spalvų parinkimo  (Color Picker) 

įrankio atliekami veiksmai: 

o Tik  parinkti  (Pick  only)  –  specialiame  lange  (įjungtas  Naudoti 
informacinį  langą  (Use  info  window)  bus  matoma  informacija  apie 
konkretaus taško (pikselio) spalvą: 

   
 

Atvaizde  fiksuojant  vis  kitą  tašką,  jo  spalvos  kodus  galima  perskaityti 

dialogo lange Spalvų parinkiklis (Color Picker) 

o Nustatyti priekinio plano spalvą (Set foreground color) – fiksuoto taško 
(pikselio) spalva tampa priekinio plano spalva; 

o Nustatyti fono spalva (Set background color) ‐ fiksuoto taško (pikselio) 
spalva tampa fono spalva; 

o Įdėti į paletę (Add to palete) – kiekvieno taško (pikselio) spalva, kuriam 
buvo pritaikytas įrankis, patalpinama į specialią paletę: 

 



 

117  

   

Purškimas 

Šiai  operacijai  atlikti  naudojamas  Dažų  purškimo  įrankis  (Airbrush  Tool).  Pelės 

žymiklis  turi  pavidalą  .  Jis  skirtas  spalvai  purkšti  ir  tradicinei  aerografo  technikai 

imituoti.  Juo kaip  ir  teptuku, bet kintamu slėgiu švelniai padengiama atvaizdo sritis.  Jo 

parametrai visi žinomi, tik reikėtų apsistoti ties dviem: 

   

 Greitis  (Rate)  –  kuo  slankikliu  nustatytas  didesnis  lygis,  tuo  teptuko  potepis 

ryškesnis, o kuo mažesnis, tuo blyškesnis; 

 Slėgis  (Pressure)  –  kuo  slankikliu  nustatyta  didesnė  reikšmė,  tuo  tamsesnis 

potepis. 

Šviesinimas/ tamsinimas 

Šiai  operacijai  atlikti  naudojamas  Šviesininimo/tamsinimo  įrankis    (Dodge/Burn). 

Pelės  žymiklis  tampa  .  Šviesinimo  įrankiu  šviesinami atskiri atvaizdo  fragmentai, o 

tamsinimo  įrankiu  tamsinamos pasirinktos atvaizdo dalys. Dažniausiai naudojamas, kai 

reikia  vizualiai  išryškinti  kai  kurias  atvaizdo  sritis,  išryškinti  atskirų  sričių  kontrastus, 

atvaizdų  atstatymui. Pasirinkus  įrankį, braukiama per  atvaizdo  sritis,  kurios  keičiamos. 

Įrankio parametrų  juostoje pasirenkami:  teptukas,  jo galo dydis,  forma, dinamika, koks 

potepis: 
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 Tipas  (Type)  –  kas bus  atliekama  atvaizde: Blukinimas  (Dodge)  ar Ryškinimas 

(Burn); 

 Diapazonas  (Range)  –  nustatomos  koreguojamos  atvaizdo  zonos,  t.y.  kokio 

šviesumo taškus veiks įrankis: 

o Šešėliai (Shadows) – koreguojamos tik šešėlio sritys; 
o Pustoniai (Midtones) – koreguojami tik pustonių sritys; 
o Šviesios  spalvos  (Highlights)  –  koreguojamos  tik  šviesiausios  atvaizdo 

sritys; 
 Skalė  Išlaikymas (Exposure) – naudojant įrankį: 

o Blukinimas  (Dodge)  prie  didesnės  reikšmės  –  gaunamas  didesnis 
atvaizdo šviesinimo efektas;  

o Ryškinimas (Burn) prie didenės reikšmės – gaunamas didesnis atvaizdo 
tamsėjimo efektas. 

Trynimas 

Trynimui naudojamas Trynimo  įrankis    (Eraser Tool), pelės žymiklis  tampa  .  Jis 

trina  atvaizdo  sritis  iki  fono  spalvos  arba  iki permatomo  fono. Atidarius  tuščią  vaizdą, 

naudojant  trintuką, atrodo, kad  teptuku piešiama  fono spalva,  t.y.  todėl, kad  trintukas 

naudojamas vieninteliame fono sluoksnyje, jis trina ir vaizdą padengia monotonine fono 

spalva,  nes  žemiau  nieko  nėra.  Naudojant  trintuką  bet  kuriame  sluoksnyje,  jis  trins 

sluoksnio  atvaizdą,  atidengdamas  vaizdą  esantį  žemesniuose.  Parametrai  visi  žinomi, 

išskyrus Antitrintukas  (Anti  erase),  kuris  atšaukia  trintuko  veikimą. Reikėtų prisiminti, 

kad  jis  suveikia  ne  visada,  tik  atskirai  sukurtuose  sluoksniuose,  kurie  yra  virš  Fono 

sluoksnio. 

 

 

 



 

119  

Kaligrafinis piešimas 

Naudojamas  įrankis  Plunksna  įrankis    (Ink  Tool).  Pelės  žymiklis  .    Įrankio 

panaudojimas panašus į teptuko, bet parametrai skiriasi: 

   

 Parametrai Veiksena (Mode) ir Nepermatomumas (Opacity) žinomi; 

 Reguliavimas (Adjustment): 

o Dydis  (Size) – plunksnos galo dydis pagal plotį, kuo didesnė reikšmė, tuo 
platesnis potepis; 

o Kampas (Angle) – kampas tarp atvaizdo lapo ir plunksnos; 
 Jautrumas (Sensitivity): 

o Dydis  (Size)  –  bendrasis  potepio  dydis,  kuo  reikšmė  didesnė,  tuo  ir 
potepis didesnis; 

o Pakrypimas  (Tilt)  –  atsako  už  bendrąjį  kampą  tarp  atvaizdo  lapo  ir 
įrankio; 

o Greitis    (Speed)  –  atsako  už  įsivaizduojamąjį  plunksnos  greitį  piešimo 
metu.  Kuo  reikšmė  parametro  didesnė,  tuo  smulkesnis, 
paviršutiniškesnis bus kuriamas potepis; 

 Tipas  (Type)  –  pasirenkama  plunksnos  forma.  Nustačius  tipą,  Forma  (Shape) 

pasirinkimo  lange,  nuspaudus  viduryje  esantį  baltą  kvadratėlį  –  koreguojamas 

pasirinktas tipas: 

        

Sluoksniai 
Darbas  su  sluoksniais  panašus  į  atvaizdo,  esančio  skaidrėje,  redagavimą.  Skaidriose 

vietose matomas  vaizdas, esantis po plėvele. Naudodami  sluoksnius  turėsime daugiau 

galimybių  kurti  ir  koreguoti  atvaizdus.  Sluoksnius  galima  sukeisti  vietomis.  Pašalinus 

viršuje  esantį  sluoksnį, matomas  žemiau  esančio  sluoksnio  vaizdas.  Kiekvieną  sluoksnį 
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galima koreguoti atskirai arba panaikinti, o kiti  sluoksniai nepaveikiami.  Sluoksnius 

galima  sujungti,  laikinai  paslėpti.  Naudojamų  sluoksnių  skaičių  riboja  tik  kompiuterio 

atminties dydis.  

Sluoksnis leidžia atvaizdą sudalyti į keletą atskirų elementų ir su jais dirbti atskirai. 

Kaip veikia sluoksniai? 
Tai  paaiškinti  galima  tokiu  pavyzdžiu.  Turime  keletą  stiklo  lakštų,  ant  kurių  nupiešti 

vaizdai, objektai. Stiklai sudedami vienas ant kito. Pasižiūrėjus matomas bendras vaizdas. 

Kiekvienas stiklo lakštas atskirai, tai sluoksnis. Kiekvienas naujai sukuriamas sluoksnis yra 

permatomas ir ant jo galima patalpinti bet kokį atvaizdą. 

Vieną stiklą patraukėme, bendras vaizdas beveik nepasikeis, o kažkuris vienas elementas 

bus patrauktas  į šoną.  Jeigu visas vaizdas būtų ant vieno stiklo, mes šio veiksmo atlikti 

negalėtume.  Todėl  atskirų  elementų  perstūmimas  –  viena  iš  pagrindinių  sluoksnių 

funkcijų. 

Sakykime kai kuriuos stiklus  iš krūvos  išėmėme, kai kurie atvaizdo elementai pradingo, 

tačiau bet kuriuo metu  juos vėl galima  įterpti. GIMP‘e  tokį   veiksmą atitinka      laikinas 

sluoksnio išjungimas. 

Sluoksnių panaudojimas 
Panaudojus  komandą    FailasNaujas...  (FileNew...)  atidaromas  tuščias  lapas. 

Pasižiūrėjus  į  sluoksnių  langą, matomas  tik  vienas  sluoksnis,  kuriam  suteiktas  vardas 

Fonas (Background): 
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Atvaizdas  turės vieną pagrindinį  sluoksnį be Alfa kanalo. Norint papildyti  sluoksnį  šiuo 

kanalu,  atidaromas  kontekstinis meniu  stovint  ant  sluoksnio  Fonas    ir  atsidariusiame 

komandų sąraše pasirenkama komanda Pridėti alfa kanalą (Add Alpha Channel). Reikia 

atsiminti,  kad  daugelio  operacijų  su  sluoksniais  negalima  atlikti  be  Alfa  kanalo.  Šis 

kanalas  panaikinamas,  kontekstinio  meniu  komandų  sąraše,  pasirinkus  komandą 

Pašalinti alfa kanalą (Remove Alpha Channel). 

Tai vienas „stiklas“ ant kurio nėra  jokio vaizdo.   Pasirenkamas teptukas  ir atliekami keli 

potepiai. 

Naujo sluoksnio sukūrimas 
Sukuriamas naujas sluoksnis.  Sluoksnių juostoje nuspaudžiamas mygtukas Sukurti naują 

sluoksnį  ir  įdėti  jį  į paveikslėlį  (Create  a  new  layer  and  add  it  to  the  image)    . 

Atsidaro dialogo langas Naujas sluoksnis (New Layer): 

 

Dialogo lange galima nustatyti tokius parametrus: 

 Sluoksnio  pavadinimas  (Layer  name)  –  suteikiamas  prasmingas  vardas,  pagal 

kurį ateityje būtų galima lengvai jį surasti, identifikuoti. Vardas turi būti unikalus, 

nepasikartojantis, atspindintis sluoksnio turinį; 
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 Plotis,  Aukštis  (patalpinamos  Width,  Height)  –  naujai  kuriamo  sluoksnio 

išmatavimai. Dažniausiai kuriamas tokio pat dydžio kaip  ir pats atvaizdas, todėl 

reikšmės  patalpinamos  automatiškai.  Šalia  Aukštis  (Height)  yra  mygtukas 

, kuris atidaro matavimo vienetų pasirinkimo sąrašą; 

 Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) – pasirenkamas sluoksnio užpildymo 

turinys: 

o Priekinio plano spalva (Foreground color); 
o Fono spalva (Background color); 
o Baltas (While); 
o Permatomumas  (Transparency)  –  dažniausiai  pasirenkamas  variantas, 

nes  šis  sluoksnis  vizualiai  neuždengs  kitų  sluoksnių.  Pasirinkus  kitą  
variantą, naujai sukurtas sluoksnis uždengs prieš esančius. 

Sukūrus  naują  dokumentą  su  pirmais  trimis  sluoksnio  užpildymo  tipais,  Sluoksnių 

juostoje matomas sluoksnis Fonas.  

Nuspaudus mygtuką Gerai  (OK)  sluoksnių  juostoje prieš  sluoksnio Fonas  (Background) 

atsiranda paveikslėlis, kurio pavadiniams Naujas sluoksnis (New Layer): 

   

Miniatiūra   parodo, kad sluoksnis permatomas. Žinoma, kad Alfa kanale yra visa 

informacija  apie  sluoksnio  permatomumą.  Sluoksnis  gali  būti  nepermatomas,  pilnai 

permatomas  arba  dalinai  permatomas.  Nepermatomo  sluoksnio  fonas  –  baltas. 

Aktyviojo sluoksnio eilutė išskiriama tamsesne spalva  . Jei 

sluoksnis  aktyvus,  jį  galima  redaguoti.  Atliekant  visus  veiksmus,  bus  paveiktas  tik  šis 

sluoksnis.  Norint,  kad  kuris  nors  sluoksnių  taptų  aktyvus,  reikia  spragtelėti  sluoksnio 

pavadinimą.  

Sluoksnio  pavadinimą  galima  pakeisti,  pasinaudojus  kontekstiniu meniu  –  stovint  ant 

sluoksnio pavadinimo, nuspaudžiamas dešinysis pelės klavišas  ir pasirenkama komanda 

Keisti  sluoksnio  savybes...  (Edit  Layer  Attributes...),  atsidariusiame  dialogo  lange 

Sluoksnio  savybės  (Layer Attributes),  įvedimo  laukelyje Sluoksnio pavadinimas  (Layer 

name), užrašomas naujas sluoksnio vardas: 
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Pervadinti sluoksnį galima greičiau – dukart spragtelėjus pavadinimą ir jį pakeitus. 

Sluoksnio tipas priklauso nuo atvaizdo tipo ir Alfa kanalo. Jie gali būti: 

 RGB (Red/Green/Blue) – paprastas nepermatomas spalvotas atvaizdas; 

 RGBA (Red/Green/Blue/Alpha) – permatomas spalvotas atvaizdas; 

 pilkumo gradacija; 

 pilkumo gradacija su Alfa kanalu; 

 indeksuotų spalvų; 

 indeksuotų spalvų su Alfa kanalu. 

Reikėtų prisiminti, kad skirtingi filtrai dirba su skirtingais atvaizdų tipais. Vieni reikalauja 

RGB  atvaizdo,  kiti  –  indeksuotų  spalvų.  Todėl  norint  atvaizdui  pritaikyti  vieną  ar  kitą 

filtrą, atvaizdą reikės pertvarkyti  į kitą tipą, o po to pridėti/panaikinti Alfa kanalą,  jei to 

reikalauja filtras. 

Sluoksnių judėjimas 
Pabandysime sluoksnyje esantį vaizdą perkelti  iš vienos vietos  į kitą.   Darbiniame  lange 

turime” 

 

Sluoksnyje Fonas (Background) yra užrašas PANEVĖŽYS, o Naujas sluoksnis – MIESTAS. 

Pasirenkamas  Perkėlimo  įrankis  (Move  Tool)  .  Spragtelėdama  sluoksnių  doke 

Naujas  sluoksnis,  spragtelėjam  ant  užrašo  MIESTAS,  neatleidus  k.  pelės  klavišo, 

patraukiame į šoną: 
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Mes patraukėme vieną sluoksnį, neliesdami kito  ir tuo pačiu pakeitėme atvaizdo turinį. 

Panagrinėkime Perkėlimo įrankio (Move Tool) parametrus: 

   

 Perkelti (Move) – nurodoma kas bus perkeliama: 

o  sluoksnis. Pasirinkus šį parametrą, bus perkeliamas visas sluoksnis; 

o  pažymėjimas. Perkeliama pažymėta dalis; 

o  kontūras. Perkeliamas kontūras; 
 Įrankio  perjungimas  (Tool  Toggle)  –  nurodoma  su  kokia  atvaizdo  dalimi 

atliekama perkėlimo operacija: 

o  Pasirinkti sluoksnį ar gairę  (Pick a  layer or guide) –  leidžia perkelti  tą 

sluoksnį, ant kurio atvaizdo dalies užvestas  žymeklis .  Jeigu yra keli 
sluoksniai ir kiekviename iš jų yra nupiešta kažkuri atvaizdo dalis, tai bus 

perkeltas tas sluoksnis, ant kurios atvaizdo dalies bus pastatytas  ; 
o Perkelti  aktyvų  sluoksnį  (Move  the  active  layer)  –  bus  perkeliamas 

aktyvus sluoksnis, nepriklausomai nuo to ant ko užvestas  . 
Šioje  operacijoje  svarbu  pirmiausia  pasirinkti  norimą  sluoksnį,  o  po  to  jam  pritaikyti 

. 

Sluoksnių tvarkos keitimas 
Sluoksnius galima sukeisti vietomis, tam naudojami mygtukai (A): 

 

Sluoksnis pažymimas  ir perkeliamas vieno ar kito mygtuko nuspaudimu  į norimą vietą. 

Įsitikinimui, kaip veikia sluoksnių perkėlimas, atlikime užduoti. 
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Užduotis.  Dviejuose  sluoksniuose,  kurių  pavadinimai  ellipse1  ir  ellipse2,  nubrėžti 

skirtingų  spalvų  persidengiančias  elipses  (kiekviename  sluoksnyje  po  vieną). 

Sluoksnius sukeisti vietomis. 

1. Atidaromas  tuščias  darbinis  langas,  panaudojus  komandą  FailasNaujas... 
(FileNew...). 

2. Spragtelėkite mygtuką  . Atveriamas dialogo  langas Naujas sluoksnis  (New 
Layer).  Laukelyje  Sluoksnio  pavadinimas  (Layer  Name)  užrašoma  –  ellipse1. 
Nustatomas  parametras,  pažymint  Permatomumas  (Transparency)  žymimąją 
akutę, srityje Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) 

3. Elipsinio pažymėjimo įrankiu   (Ellipse Select Tool) nubrėžiama elipsė: 

 

4. Užpildymo  įrankiu  ,  pasirinkus  geltoną  priekinio  plano  spalvą  , 
užpildoma elipsė: 

 

5. Spragtelėkite  piktogramą    .  Atveriamas  dialogo  langas  Naujas  sluoksnis 
(New  Layer).  Laukelyje  Sluoksnio  pavadinimas  (Layer  Name)  užrašoma  – 
ellipse2.  Nustatomas  parametras,  pažymint  Permatomumas  (Transparency) 
žymimąją akutę, srityje Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) 

6. Elipsinio pažymėjimo įrankiu   (Ellipse Select Tool) nubrėžiama elipsė 

7. Užpildymo  įrankiu  , pasirinkus  tamsiai  žalią priekinio plano spalvą  , 
užpildoma elipsė: 

 
8. Sukeisime  sluoksnius  vietomis.  Sluoksnių  dialoge  spragtelėjama  ellipse1 

sluoksnio eilutė: 

 
9. Nuspaudžiama piktograma  . Darbiniame lange matomas vaizdas: 

 

Sluoksnių matomumas/paslėpimas 

Sluoksnių  eilučių  kairėje  esanti  akies  piktograma    reiškia,  kad  sluoksnis matomas. 

Paspaudus  ją,  ji  išnyksta  ir  sluoksnis  laikinai  tampa nematomas.  Jei norite  sluoksnį vėl 

padaryti  matomą,  reikia  spragtelėti  tuščią  kvadratėlį    –  taip  vėl  atsiras  akies 
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piktograma  ir šis sluoksnis bus matomas. Dažniausiai sluoksniai paslepiami tada, kai 

jie trukdo redaguoti kitus sluoksnius. 

UŽDUOTIS. Padaryti ellipse2 sluoksnį nematomu. 

1. Sluoksnių paletėje spragtelėjama ellipse2 sluoksnio eilutė: 

 
2. Paspaudžiama akies piktograma  . Darbiniame lape matomas vaizdas: 

 

Sluoksnio Alfa kanalo užrakinimas 
Virš  sluoksnių  sąrašo  yra  Užrakinti  (Lock)  žymimasis  langelis  (A),  kuris  užrakina  Alfa 

kanalą: 

 
 

Nieko nebus galima atlikti su šiuo kanalu. Pažymimas sluoksnis, kurio Alfa kanalą norime 

užrakinti  ir pažymimas Užrakinti  (Lock) žymimasis  langelis. Potepius galėsime atlikti  tik 

jau  ant  nupieštos  dalies,  bet  kituose  atvaizdo  dalyse  nieko  piešti  negalėsime. 

Atrakinama,  kai  pažymimas  sluoksnis  ir  nuimamas  pažymėjimas  Užrakinti  (Lock) 

žymimajame langelyje. 

Sluoksnių susiejimas 
Jeigu  reikia  kelių  sluoksnių  atvaizdo  elementus  kartu  perkelti,  kopijuoti,  lygiuoti, 

transformuoti, tai tuos sluoksnius reikėtų susieti. Sluoksnis pažymimas ir paspaudžiamas 

kvadratėlis esantis tarp akies piktogramos ir sluoksnio miniatiūros. Nuspaudus kvadratėlį 

atsiranda  sluoksnių  susiejimo  piktograma.  Tada  pažymimas  kitas  sluoksnis  ir  vėl 

nuspaudžiamas kvadratėlis, kad atsirastų   piktograma. Norėdami panaikinti saitą tarp 

sluoksnių, pažymėjus sluoksnį spragtelėkite susiejimo piktogramą. 

Sluoksnio panaikinimas 
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Sluoksnis pažymimas  ir nuspaudžiamas mygtukas  Ištrinti šį sluoksnį  (Delete  this  layer) 

 .  

Sluoksnio kopijavimas ir jų sujungimas 
Pažymimas sluoksnis, kurį norima kopijuoti. Nuspaudžiamas mygtukas Sukurti sluoksnio 

kopiją ir įdėti jį į paveikslėlį (Create a duplicate of the layer and it ti the image)  . 

Automatiškai sukuriama sluoksnio kopija, kurio turinys identiškas kopijuotam.  

Sluoksniai  užima  papildomą  kompiuterio  atmintį.  Sujungiant  sluoksnius  sutaupoma 

atminties. Norint sujungti du ar daugiau sluoksnių, pirmiausia pažymimas tas sluoksnis, 

kuris apjungs kitus. Tada atidaromas kontekstinis meniu (nuspaudžiamas dešinysis pelės 

klavišas) ir atsidariusių komandų sąraše pasirenkama: 

 jeigu  norime  sujungti  pažymėtą  (matomą)  sluoksnį  su  žemiau  esančiuoju, 

pasirenkama komanda Sujungti su žemesniu (Merge Down); 

 jei  norima  sujungti  visus matomus  sluoksniu  –  Sujungti matomus  sluoksnius 

(Merge Visible Layers); 

 jei  norima  sujungti  visus  sluoksnius  –  Suploti  paveikslėlį  (Flatten  Image).  Šią 

komandą  rekomenduojama  pasirinkti,  kai  atvaizdas  sukurtas,  jo  nebereikės 

redaguoti, tam, kad būtų taupoma atmintis. 

Transformacijos sluoksniuose 
Pažymimas  sluoksnis,  pasirenkama  komanda  SluoksniaiTransformuoti 

(LayerTransform).  Iš  atsidariusio  papildomų  komandų  sąrašo,  pasirenkama  norima 

komanda: 

 

 

Ši komanda taikoma ir susietiems sluoksniams. 

Sluoksnio dydis 
Dažniausiai  sluoksnio  dydis  yra  toks  pat  kaip  ir  atvaizdo,  kuriam  priskirtas  sluoksnis. 

Tačiau jeigu mes sukursime tekstą, tai Gimp‘as sukurs atskirą sluoksnį, kurio dydis lygus 
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teksto  dydžiui. Darbiniame  lape  aktyvaus  sluoksnio  ribos  atvaizduojamos  juodai  – 

geltona  punktyrine  linija.  Labai  lengva  pamatyti  sluoksnio  ribas,  atvaizde  patalpinus 

tekstą. Užrašykime  tris  žodžius  –  ESTIJA,  LATVIJA,  LIETUVA.  Kadangi Gimp‘as  sukuria 

tekstui naują sluoksnį, tai matome, kad tekstas aprėmintas  juodai – geltona punktyrine 

linija: 

 
Sluoksnio  dydis  keičiamas  komanda  SluoksnisKeisti  sluoksnio  dydį  (LayerScale 

Layer). Atsidariusiame dialogo lange nustatomas norimas sluoksnio dydis: 

   

Kiekvienas dirbantis su sluoksniais turi atsiminti, kad užimamos atminties dydis priklauso 

nuo sluoksnio dydžio, o ne nuo jo turinio. 

Sluoksnio režimai 
Jų yra 21. Parametras Veiksena (Mode) nusako Gimp‘ui kaip reikia sumaišyti viršutinio ir 

apatinio sluoksnių taško spalvas. Kiekvienam sluoksniui galima parinkti atskirus režimus. 

Fono  režimas,  t.y.  paskutinio  (apatinio)  sluoksnio,  neturi  jokios  reikšmės,  nes  po  jo 

sluoksnių  nėra.  Reikia  atsiminti,  kad  sluoksnių  režimų  efektai  kaupiasi.  Trumpai 

aprašysime sluoksnio režimus: 

Režimas  Aprašymas 

Normali (Normal)  Šiame  režime  viršutinis  sluoksnis  pilnai  uždengia  apatinį. 

Tam, kad būtų matomas apatinis sluoksnis reikia sumažinti 

jo nepermatomumą. Naudojamas pagal nutylėjimą. 

Išskaidyti/Dissolve  Ištirpdo  viršutinį  sluoksnį  apatiniame  piešiant  pusiau 

permatomais  taškais  atsitiktinį  raštą.  Šis  režimas  nelabai 

taikomas  sluoksniams,  dažniausiai  naudojamas  piešimo 

įrankiui.  Reikėtų  pažymėti,  kad  piešimo  įrankio  režimai 

tokie pat kaip ir sluoksnio. 

Daugyba/Multiply  Šiame  režime  taškai  (tiksliau  spalvos  skaitinės  reikšmės) 

viršutinio ir apatinio sluoksnio sudauginami ir padalijami iš 

255. Naujas vaizdas gaunama daug tamsesnis negu išeities. 
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Režimas  Aprašymas 

Dalyba/Divide  Tai  dar  vienas  „matematinis“  režimas.  Šiame  režime 

apatinio sluoksnio taškai padauginami iš 256 ir padalomi iš 

viršutinio  sluoksnio  taško  spalvos  reikšmės  +1  (vienetas 

pridedamas,  kad  nebūtų  dalybos  iš  nulio).  Rezultate 

gaunamas daug šviesesnis atvaizdas negu pradinis. 

Ekranas/Screen  Viršutinio  ir  apatinio  sluoksnių  taškų  reikšmės 

invertuojamos,  sudauginamos  ir  dalomos  iš  255,  gautas 

rezultatas  taip  pat  invertuojamas.  Gautas  rezultatas 

truputį šviesesnis už originalą, spalvos atrodo blankesnės. 

Juodas  sluoksnis  nekeičia  pradinio  atvaizdo  spalvos, 

rezultate baltos  sluoksnio panaudojimas prives prie balto 

atvaizdo. 

Perdengimas/Overlay  Šiame  režime  invertuojami  apatinio  sluoksnio  taškai, 

padauginami  iš  viršutinio  sluoksnio  taškų,  po  to  visa  tai 

padauginama  iš  2,  pridedama  prie  apatinio  sluoksnio 

pradinio taško reikšmės, padaloma iš 255, po to dar keletą 

kartų dauginama  ir dalijama. Rezultate  gaunamas  truputį 

patamsintas  atvaizdas,  tačiau  ne  toks  kai  naudojamas 

Daugybos režimas 

Šviesinimas/Dodge  Naudojamas, kai reikia pašviesinti kurią nors atvaizdo dalį. 

Sakykime nuotrauka padaryta tamsiame kambaryje, mums 

reikia  pašviesinti  dalį  nuotraukos,  sakykime,  žmogaus 

veidą. 

Tamsinimas/Burn  Tai  atvirkščias  Šviesinimas  režimui.  Naudojamas  dalies 

atvaizdo patamsinimui. 

Kieta šviesa/Hard light  Šį režimą geriausiai pademonstruoti pavyzdžiu.  

Minkšta šviesa/Soft light  Šviesos tampa ne tokio ryškio. Šis režimas panašus į 

Perdengimas. 

Grūdėtumo 

išėmimas/Grain extract 

Viršutinio sluoksnio taškų reikšmes atima iš apatinio 

sluoksnio taškų reikšmių ir prideda 128. Naudojamas, kai 

norima gauti reljefo vaizdą. 

Grūdėtumo 

suliejimas/Grain merge 

Toks pat kaip ir Grūdėtumo išėmimas, bet viršutinio ir 

apatinio sluoksnių taškų reikšmės sudedamos ir iš 

rezultato atimama 128. 

Skirtumas/Difference  Tai vienas įdomiausių režimų, jeigu norima gauti neįprastą 

rezultatą. Šis režimas naudojamas, kai reikia gauti atvaizdo 

dalies invertuotą vaizdą. 
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Režimas  Aprašymas 

Pridėjimas/Addition  Viršutinio ir apatinio sluoksnių taškų reikšmės sudedamas, 

tokiu būdu gaunamas daug šviesesnis atvaizdas. 

Atimtis/Subtract  Viršutinio ir apatinio sluoksnių taškų reikšmės atimamos. 

Neigiamos reikšmės pakeičiamos 0. Rezultate bus daug 

juodos spalvos. 

Tik patamsinti/Darken 

only 

Šiame režime sulyginamos viršutinio ir apatinio sluoksnių 

taško reikšmės. Rezultate atvaizde atsiras taškas su 

mažesne spalvos reikšme. Jeigu naudosime baltą viršutinį 

sluoksnį, tai jis jokios įtakos rezultatui neturės, nes baltos 

spalvos reikšmė – 255 ir ji didžiausia lyginant su kitomis 

reikšmėmis. Programa parinks apatinio sluoksnio spalvos 

reikšmę. Visiškai juodos spalvos viršutinis sluoksnis, duos 

juodą atvaizdą, nes juodos spalvos taško reikšmė – 0, ir ji 

bus parinkta kaip mažiausia. 

Tik pašviesinti/Lighten 

only 

Analogiškas Tik patamsinti, bet išrenkama didžiausia 

spalvos reikšmė. Baltas sluoksnis duos visiškai baltą 

rezultate atvaizdą, o juodas sluoksnis – rezultatui neturės 

jokios įtakos. 

Atspalvis/Hue  Rezultatui gauti naudojamas viršutinio sluoksnio atspalvis 

ir apatinio sluoksnio sodrumas ir ryškumas. Jeigu viršutinio 

sluoksnio sodrumas nulinis, tai naudojamas apatinio 

sluoksnio atspalvis. 

Sodrumas/Saturation  Naudojamas viršutinio sluoksnio sodrumas, o apatinio – 

atspalvis ir ryškumas 

Spalva/Color  Naudojamas viršutinio sluoksnio atspalvis ir sodrumas, o 

apatinio – ryškumas. 

Reikšmė/Value  Naudojamas viršutinio sluoksnio ryškumas, o apatinio ‐ 

sodrumas 

Pelės žymekliui  stovint ant  sluoksnio, nuspaudus d. pelės klavišą, atsidaro kontekstinis 

meniu, kuriame matomos komandos: 

Komandos pavadinimas  Paaiškinimas 

Keisti sluoksnio savybes 

Edit Layer Attributes 

Leidžia pakeisti sluoksnio pavadinimą 

Naujas sluoksnis 

New Layer 

Sukuriamas sluoksnis, kuris patalpinamas į atvaizdą 

Sukurti sluoksnio kopiją 

Duplicate Layer 

Sukuriama sluoksnio kopija, kuri patalpinama į atvaizdą 
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Komandos pavadinimas  Paaiškinimas 

Pritvirtinti sluoksnį 

Anchor Layer 

Laikinąjį  (plaukiojantį)  sluoksnį  sujungia  su  žemiau 

esančiu aktyviu sluoksniu 

Sujungti su žemesniu 

Merge Down 

Leidžia apjungti sluoksnį su žemiau esančiu sluoksniu 

Ištrinti sluoksnį 

Delete Layer 

Pašalina  sluoksnį  iš  atvaizdo  (reikėtų  prisiminti,  kad 

vietoj šalinimo, galima sluoksnį laikinai paslėpti) 

Sluoksnio ribų dydis 

Layer Boundary Size 

Leidžia pakeisti sluoksnio ribas 

Prilyginti  sluoksnio  dydį 

paveikslėliui 

Layer to Image Size 

Sluoksnio dydį padaro tokio pat dydžio kaip ir atvaizdo 

Keisti sluoksnio dydį 

Scale Layer 

Leidžia pakeisti sluoksnio dydį 

Pridėti sluoksnio kaukę 

Add Layer Mask 

Sluoksniui prideda kaukę 

Pritaikyti sluoksnio kaukę 

Apply Layer Mask 

Pritaiko sluoksnio kaukę 

Ištrinti sluoksnio kaukę 

Delete Layer Mask 

Ištrina sluoksnio kaukę 

Rodyti sluoksnio kaukę 

Show Layer Mask 

Parodo sluoksnio kaukę 

Keisti sluoksnio kaukę 

Edit Layer Mask 

Pakeičia sluoksnio kaukę 

Išjungti sluoksnio kaukę 

Disable Layer Mask 

Išjungia sluoksnio kaukę 

Kaukė į pažymėjimą 

Mask to Selection 

Kaukę pertvarko į pažymėjimą 

Pridėti alfą kanalą 

Add Alpha Channel 

Prideda alfą kanalą 

Pašalinti alfa kanalą 

Ramove Alpha Channel 

Pašalina alfą kanalą 

Alfa į pažymėjimą 

Alpha to Selection 

Alfa kanalą pertvarko į pažymėjimą 

Sujungti  matomus  sluoks‐

nius 

Merge Visible Layers 

Visus matomus sluoksnius apjungia į vieną sluoksnį 

Suploti paveikslėlį 

Flatten Image 

Visus  matomus  apjungia  į  vieną  sluoksnį  ir  pašalina 

permatomumą 

Kaukės 
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Būna tokių atveju, kai reikia sukurti labai sudėtingą pažymėjimą ir tokiu atveju turimi 

pažymėjimo  įrankiai yra beverčiai. Gimp‘as  turi specialų  instrumentą greitą kaukę, kuri 

leis nupiešti pažymėjimo sritį.  

Pažymėjus objektą ar atvaizdo dalį, apie pažymėtą dalį atsiranda bėgantis rėmelis, kuris 

yra  ne  paprastas  rėmelis,  o  pilkos  gradacijos  kanalas,  padengiantis  atvaizdą.  Kanalo 

pikselių (taškų) reikšmės yra tarp 0÷255. Jeigu taškas nepažymėtas, tai jo reikšmė ‐ 0, o 

jei pažymėtas – 255. Jei taškas ne pilnai pažymėtas, tai reikšmė mažesnė už 255. Todėl ir 

matomas  bėgantis  rėmelis.  Dažnai  naudojamas  greitos  kaukės  režimas,  po  kurio 

įjungimo,  su  pažymėta  atvaizdo  dalimi  dirbama  kitame  lygmenyje,  nes  redaguojama 

pažymėjimo kanale. 

Greita kaukė   
Norint persijungti  į greitą kaukę, nuspaudžiamas darbinio  lango apatiniame kairiajame 

kampe mygtukas Perjungti greitą kaukę (Toggle Quick Mask) 

   

Šis mygtukas dar kartą nuspaudžiamas, kai norima išeiti iš greitos kaukės režimo. 

Atidarykime failą zirafa1.jpg (giraffe1.jpg) ir pažymėkime žirafos galvą. 

 

Įjunkime kaukės režimą, nuspausdami apatiniame kairiajame kampe mygtuką Perjungti 

greitą kaukę  (Toggle Quick Mask). Darbiniame  lange atvaizdą uždengė rausvos spalvos 

plėvelė: 
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Pasirenkame  įrankį  Teptukas  (Paintbrush  Tool),  Priekinio  plano  (Foreground  color) 

spalva  nustatoma  balta  ir  teptuku  perpiešiama  žirafos  galva. Galima  įsivaizduoti,  kad 

piešiama  naujame  sluoksnyje,  tai  laikinas  sluoksnis,  kurį  galima  pamatyti  juostoje 

Suoksniai, Kanalai, Kontūrai...  (Layers, Channels, Paths...) Atveriamas kanalų dialogas 

(Open  the  channels  dialog)  .  Dirbant  šiame  režime,  atvaizdas  nekeičiamas,  t.y. 

atliekami veiksmai nekeičia originalo: 

 

Išjungiamas greitos kaukės režimas. Darbiniame lange matoma pažymėta žirafos galva su 

kuria galima atlikti visus veiksmus, kurie tinka pažymėtam objektui. 
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Kartais  reikia  išsaugoti  pažymėjimą  kanale  kartu  su  greita  kauke.  Juostoje  Suoksniai, 

Kanalai, Kontūrai... (Layers, Channels, Paths...) Atveriamas kanalų dialogas (Open the 

channels dialog)    ir nuspaudžiamas mygtukas Sukurti  šio kanalo kopiją  (Create a 

duplicate of the layer and add it to the image)  . 

Išsaugomas  failas  vardu  zirafa2.jpg,  panaudojus  komandą  Failas  Išsaugoti 

(FileSave). 

UŽDUOTIS. Atidaryti failą lelija.jpg. Panaudoti greitos kaukės režimą. Panaudojus 

Elipsinio pažymėjimo įrankį (Elipse Select Tool) pažymimi lelijų žiedai. Pažymėtai daliai 

pritaikomas Perėjimo įrankis (Blend Tool) su parinktais parametrais: 

 Priekinio plano spalva (Foregraund color) – juoda; 

 Fono spalva (Background  color) – balta; 

 Gradientas (Gradient) – iš priekinio plano į fono planą (FG to BG); 

 Forma (Shape) – spiralinis (pagal laikrodžio rodyklę) (Spiral(cw)). 

Išjungus greitos kaukės režimą, pažymėtus lelijos žiedus perkelti į atidarytą tuščią lapą. 

1. Komandą FailasAtverti (FileOpen) atidaromas failas lelija.jpg. 
2. Įjungiamas  greitos kaukės režimas, nuspausdžiant apatiniame kairiajame kampe 

mygtuką Perjungti greitą kaukę (Toggle Quick Mask).  
3. Pasirenkamas  Elipsinio  pažymėjimo  įrankis  (Elipse  Select  Tool)  ir  atvaizde 

pažymimi lelijų žiedai: 

 
4. Priekinio  plano  spalva  parenkama  juoda,  o  fono  spalva 

balta. 

5. Nuspaudžiamas Perėjimo įrankis (Blend Tool)  . 
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6. Šiam įrankiui nustatomi parametrai: 

 Gradientas (Gradient) ‐  ; 

 Forma (Shape) ‐  . 

7. Pažymėtai daliai pritaikomas Perėjimo įrankis (Blend Tool): 

   
8. Išjungiamas greitos kaukės režimas. Darbiniame lange matomas vaizdas: 

 
9. Pažymėti  lelijos žiedai komanda KeistiKopijuoti  (EditCopy) nukopijuojami  į 

laikinąją atminti.  

10. Atidaromas  naujas  darbinis  langas.  Pirmiausia  pasižiūrima  koks  failo  lelija.jpg 
dydis.  Tokį  dydį  nustatome  ir  naujai  atidaromam  darbiniam  langui.  Lelija.  jpg 
dydis 2592x1944, tai nestandartinis dydis. Komanda FailasNaujas (FileNew) 
atidaromas dialogo langas Sukurti naują paveikslėlį (Create a New Image) 
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11. Į  langelį  Plotis  (Width)  įrašomas  skaičius,  kuris  atitinka  failo  plotį,  o  į  langelį 
Aukštis (Height) – aukštį. 

12. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

13. Komanda  KeistiĮdėti  (EditPaste)  į  atidarytą  tuščią  darbinį  langą  įkeliami 
nukopijuoti lelijos žiedai. Nuimamas pažymėjimas. Gautas rezultatas 

 

Pastaba! 

 Įkėlus  iš  laikinosios  atminties  objektą,  jis  patalpinamas  į  „laikinąjį  sluoksnį“,  kuris 

sluoksnių juostoje matomas taip 

      

Panaudojus mygtuką    šis sluoksnis prijungiamas prie žemesnio aktyvaus atvaizdo 

sluoksnio. 

Sluoksnio kaukė 

Panaudojus  kauke,  galima  vienas  sluoksnio  sritis  padaryti  pilnai  permatomas,  kitas  – 

pusiau  permatomas,  o  dar  kitas  –  nepermatomas.  Jos  dažnai  naudojamos  atliekant 

paveikslėlių montažus ir kai reikia sukurti vieno vaizdo perėjimo į kitą vaizdą efektą. 

Išsiaiškinsime kaip dirbama su kaukių permatomumu. Parinkime du paveikslėlius, kurie 

spalvingi ir patartina, kad būtų vienodo dydžio.  
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Komanda  FailasAtverti  kaip  sluoksnius  (FileOpen  as  Layers)  atidaromi  du 

paveikslėliai pan_4.jpg ir pan_5.jpg. Atlikę jų montažą, matysime kaip Karlsonas skrenda 

virš audringos jūros. 

1. Komanda FailasAtverti kaip  sluoksnius  (FileOpen as  Layers) atveriami du 
failai pan_4.jpg ir pan_5.jpg, kad vienu metu atidaryti, nuspaudžiant antrąjį failą 
laikomas nuspaustas klavišas Ctrl. Viršutinis atvaizdas dengia apatinį: 

 

 
2. Sukeiskime  sluoksnius  vietomis.  Sluoksnių  juostoje  nuspaudžiamas  sluoksnis 

pan_5.jpg, nuspaudžiamas mygtukas  . Dabar sluoksnis Fonas (Backgruond) 
dengia pan_5.jpg. 

3. Sluoksniui priskirsime kaukę. Nuspaudžiamas sluoksnis Fonas (Backgruond) ir d. 
pelės  klavišu  atidarome  kontekstinį  meniu,  pasirenkama  komanda  Pridėti 
sluoksnio  kaukę  (Add  Layer Mask).  Atsidaro  dialogo  langas  Pridėti  sluoksnio 
kaukę (Add Layer Mask), kuriame galima kaukei nustatyti tokius parametrus: 
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 Balta  (visiškai nepermatomumas)  (White  (full opacity)) – balta kaukė, piešiant 

atvaizdo juodi taškai tampa permatomi; 

 Juoda  (visiškas  permatomumas)  (Black  (full  transparency))  –  visas  sluoksnis 

permatomas.  Piešiant  ant  kaukės  juoda  spalva,  sluoksnio  taškai  tampa 

nepermatomi, o piešiant balta spalva, toje vietoje pašalinama kaukė ir sluoksnio 

visi taškai tampa matomi; 

 Sluoksnio  alfa  kanalas  (Layer‘s  alpha  channel)  –  kaukė  sukuriama  pagal  alfa 

kanalo turinį; 

 Perkelti  sluoksnio  alfą  kanalą  (Transfer  layer‘s  alpha  channel)  –  panašu  kaip 

prieš tai pasirinkimas, tačiau alfa kanalas tampa visiškai nepermatomu; 

 Pažymėjimas (Selection) – kaukė sukuriama pažymėtai sričiai; 

 Kanalas (Channel) – kaukė sukuriama pažymėtai kaukei, kuri sukurta iš anksto ir 

išsaugota kanalų dialogo lange; 

 Invertuoti  kaukę  (Invert  mask)  –  kaukės  spalvų  investavimas  (juodi  tampa 

baltais, o balti – juodais) 

Fiksuojama  Balta  (visiškas  nepermatomumas)  (White  (full  opacity)). 

Nuspaudžiamas klavišas Pridėti (Add). 

Sluoksnių  juostoje,  šalia  pavadinimas  Fonas  (Backgruond)  atsiranda  kaukės 

permatomumo ženkliukas (A): 

 

Permatomumo  kaukė  uždedama  ant  sluoksnio  ir  sukuria  permatomas  ir 

nepermatomas  dalis.  Ten  kur  kaukė  balta  –  sritis  neperšviečiama,  kur  juoda  – 

peršviečiama, kur pilka – pusiau peršviečiama. Todėl piešdami ant kaukės, sukursime 

įvairaus peršviečiamumo sritis. Tik sukūrus sluoksnio kaukę, mes galima ją redaguoti. 

Visi atliekami veiksmai bus taikomi kaukei bet ne sluoksnio atvaizdui. 
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4. Padarysime sluoksnį permatomą toje vietoje, kurioje apatiniame sluoksnyje yra 
skrendantis  Karlsonas.  Pasirenkama  priekinio  plano  spalva,  nuspaudžiant 

. Atsidariusiame dialogo  lange Keisti priekinio plano spalvą (Change 
Foreground Color) fiksuojama šviesiai pilka spalva (HTML notacija – aaaaaa): 

   

5. Pasirenkamas Teptukas (Paintbrush Tool) ir nustatomi parametrai: 
 Teptukas (Brush) – Circle (19); 

 Ištempimas (Scale) – 5,82. 

6. Pusiau permatomą padarysime viršutinio sluoksnio kairįjį kampą. Permatomumą 
koreguosime rinkdamiesi spalvas nuo baltos iki juodos su įvairiais pilkos spalvos 
atspalviais 

 

Priekinio plano spalva   

(aaaaaa) atidengta Karlsono 

figūra 

Priekinio plano spalva   

(4f4949) redaguota vidurinė 

Karlsono dalis 

Atvaizdo dalis padidinta 

naudojant Mastelio įrankį (Zoom 

Tool), nustačius parametrą 

Pritraukti (Zoom in). Priekinio 

plano spalva   (ffffff) 

redaguota Karlsono figūra 



  GIMP   140 

Priekinio plano spalva   

(010000), redaguota viršutinė 

Karlsono dalis 

Atvaizdas sumažintas naudojant 

Mastelio įrankį (Zoom Tool), 

nustačius parametrą Atitraukti 

(Zoom out). Priekinio plano spalva 

 (ffffff) koreguota Karlsono 

figūra. Gautas galutinis rezultatas 

7. Grįžtama  į  sluoksnio  redagavimo  režimą.  Sluoksnių  juostoje,  stovint  ant 
sluoksnio,  d.  pelės  klavišu  atidaromas  kontekstinis  meniu  ir  nuspaudžiama 
komanda  Keisti  sluoksnio  kaukę  (Edit  Layer  Mask).  Dabar  galima  dirbti  su 
sluoksniu, bet bus matomas kitas permatomumas. 

8. Į  kaukės  redagavimo  režimą  sugrįžtame  vėl  kontekstiniame meniu  pasirinkus 
komandą Keisti sluoksnio kaukę (Edit Layer Mask). 

9. Kokia buvo sukurta permatomumo sluoksniu kaukė, parodo kontekstinio meniu 
komanda  Rodyti  sluoksnio  kaukę  (Show  Layer  Mask).  Darbiniame  lange 
matoma sluoksnio kaukė 

 

10. Kontekstinio meniu  komanda  Išjungti  sluoksnio  kaukę  (Disable  Layer Mask) 
leidžia laikinai išjungti sluoksnio kaukę. 
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11. Pritaikysime  sukurtą  kaukę.  Kontekstiniame  meniu  pasirenkama  komanda 
Pritaikyti  sluoksnio  kaukę  (Apply  Layer  Mask).  Ekrane  manomas  dviejų 
paveikslėlių montažas, iš kurių vienam nustatytas įvairus permatomumas 

 

Tekstas 

Tekstą galima lengvai kurti ir greitai redaguoti, naudojant Teksto įrankį (Text Tool)  . 

kuriam pagal poreikį nustatomi tam tikri parametrai. 

Nuspaudžiamas  Teksto  įrankis  (Text  Tool)  .  Įrankiui  galima  parinkti  įvairius 

parametrus, kurie nurodomi Įrankinė (Toolbox) juostoje: 
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 Šriftas  (Font)  –  nustatomas  šriftas  ir  jo  stilius.  Nuspaudžiamas    ir 

atsidariusiame sąraše pasirenkamas šrifto ir stilius: 

 

 Dydis (Font) – nurodomas šrifto dydis, pasirinktuose matavimo vienetuose: 

o in – ciliais; 
o mm – milimetrais; 
o pt  ‐ punktais; 
o px – pikseliais (taškais); 

 Patarinėjimas  (Hinding)  –  naudingas,  kai  dirbama  su  mažo  dydžio  šriftu. 

Programa naudoja pakeitimų indeksus; 

 Priverstinis autopatarinėjimas (Force auto‐hinter) – apskaičiuoja duomenis, kad 

būtų lengviau dirbti su mažo dydžio šriftu; 

 Glotninimas  (Antialiasing)  –  šriftui  suteikia  švelnesnį  perėjimą,  t.y.  šrifto 

simbolių kontūruose atsiranda nedidelis „išplaukimas“; 
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 Spalva  (Color)  –  nusakoma  šrifto  spalva.  Nuspaudus  mygtuką  , 

atsidaro teksto spalvos pasirinkimo langas Teksto spalva (Text Color); 

 

Pastaba! 

Jei  reikia  tekstui  parinkti  spalvą  griežtai  pagal  esančią  atvaizde,  tai  pasinaudokite 

mygtuku  . Pelės žymeklis  tampa  .  Jis  fiksuojamas  toje atvaizdo vietoje, kurios 

spalvą norime priskirti šriftui. 

 Lygiavimas (Justify) – nustatomas teksto lygiavimas, teksto rašymo rėmelyje: 

o Lygiuotas kairėje (Left justified); 
o Lygiuotas dešinėje (Right justified); 
o Centruotas (Centered); 
o Užpildytas (Filled) 

Žemiau yra trys mygtukai, kurie: 

o Pirmos eilutės įtrauka (Indentation of the first line)   ‐ pirmos 
eilutės atitraukimas nuo kairiojo rėmelio krašto‘ 

o Keisti  tarpus  tarp  eilučių  (Adjust  line  spacing)    ‐  atstumas 
tarp eilučių. Parametras nurodo ne tarpą, bet atstumo pasikeitimą pagal 
nutylėjimą  (taškais). Norint  sumažinti  atstumą  pagal  nutylėjimą,  reikia 
nurodyti neigiamą šio parametro reikšmę;  

o Keisti  tarpus  tarp  raidžių  (Adjust  letter spacing)  ‐ atstumas 
tarp  raidžių.  Jeigu parametro  reikšmė neigiama,  tai  raidės dengs viena 
kitą; 

 Mygtukas Tekstas šalia kontūro (Text along Path) – leidžia tekstą išdėstyti pagal 

kontūrą.  Norint  pasinaudoti  šiuo  parametru,  atvaizde  turi  būti  sukurtas  nors 

vienas kontūras; 

 Mygtukas  Kontūras  šalia  teksto  (Path  from  Text)  –  leidžia  tekstą  paversti 

kontūru  

UŽDUOTIS. Nuotraukoje pan_6.jpg užrašyti šriftu Droid Serif, kurio dydis 18, spalva – 

juoda užrašą Amboseli nacionalinis parkas KENIJA (Amboseli NATIONAL Park KENYA) ir 

jį suformatuoti 

1. Atidaromas failas pan_6.jpg; 
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Sluoksnių dialoge matomas vienas sluoksnis Fonas (Background) 

  

2. Pasirenkamas Teksto įrankis (Text Tool).  

3. Nustatomai parametrai:  
 Šriftas(Font) – Droid Serif; 

 Dydis (Size) – 18;  

 Spalva (Color) – juoda (Black). Pelės žymeklis pakeičia pavidalą į  . 

4. Jį  nuspaudžiame  toje  atvaizdo  vietoje,  kurioje  norime matyti  tekstą. Atsidaro 
tekstinio  redaktoriaus  langas, kuriame užrašomas arba  iškviečiamas  (mygtukas 

) norimas tekstas: 
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Mygtukai  ,  leidžia pasirinkti  iš  kurios pusės bus  rašomas  tekstas. 

Mygtukas    nurodo,  kad  tekstas  bus  rašomas  iš  kairės  į  dešinę  kaip 

daugelyje pasaulio  šalių, mygtukas   –  iš dešinės  į  kairę kaip  rašoma kai 

kuriose  arabų  šalyse.  Įvedus  tekstą,  mygtuku  Užverti  (Close)  dialogo  langas 

uždaromas. Atvaizdo nurodytoje vietoje atsiranda tekstas.  

Tekstas yra patalpintas  į rėmelį, kurį už atsiradusių mažinimo/didinimo kampų 

galima formatuoti.  

Dialogo  lange  GIMP  teksto  rengyklė  (GIMP  Text  Editor)  įvedame  užrašą  ‐ 

Amboseli NATIONAL Park KENYA.  

5. Pažymimas žymimasis langelis Naudoti pasirinktą šriftą (Use selected font), jei 
reikia, kad iš karto būtų pritaikytas parinktas šriftas. 

6. Nuspaudžiamas mygtukas Užverti (Close). Atvaizde matomas užrašas 
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Pastaba! 

Atkreipkite dėmesį  į sluoksnių dialogą, atsirado naujas sluoksnis – Amboseli NATIONAL 

Park , nes tekstui visada sukuriamas teksto sluoksnis, kadangi tai ne rastrinis objektas. 

Tai paprastas sluoksnis su kuriuo galima atlikti visas sluoksniams taikomas operacijas.  

   

Tekstas vos skaitomas. Pakeiskime  jam: šriftą  į Arial Heavy, šrifto dydį 72, padarykime 

centruotą rėmelio atžvilgiu ir pakeiskime atstumus tarp raidžių. 

Pastaba! 

Redaguoti užrašą bus galima tik tada, kai teksto sluoksnis aktyvus. 

7. Pažymime Amboseli NATIONAL Park  sluoksnį. 

8. Parenkame šriftą Droid Serif Bold  Italic. Tam nuspaudžiamas mygtukas    ir 
atsidariusiame sąraše parenkamas norimas šriftas.       Atvaizde matomas  iš kart 
pasikeitęs šriftas. 

 

Pastaba! 

Tekstas neišsitenka  jam skirtame  langelyje. Pasinaudodami  rankenėlėmis  teksto  rėmelį 

padidiname iki reikiamo dydžio. 

9. Pakeičiame šrifto dydį. Į laukelį Dydis (Size) įrašomas skaičius 24. 
10. Užrašą  centruojame  tekstui  skirtame  rėmelyje.  Nuspaudžiame  Lygiavimas 

(Justify) mygtuką Centruotas (Centered). 

11. Išretiname užrašo raides. Nuspaudžiame trikampėlį žiūrintį   į viršų 
kol pasieks reikšmę 2.  

Atvaizde matomas užrašas 
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Perkelkime užrašą į viršutinį dešinį kampą. 

12.  Tai atlikti galima keliais būdais.  
 Pasinaudoti  Perkėlimo  įrankiu  (Move  Tool)  ir  pasirinkti  parametro  Įrankių 

perjungimas (Move) reikšmę Perkelti aktyvų sluoksnį (Move the active layer); 

 Atsistojus teksto rėmelio viduje, kai pelės žymeklis tampa  ,  jį nuspaudus k. 

pelės klavišą į norimą vietą. Pernešame užrašą ir matome 

 

Pastaba!  

Jeigu  reikia  labai  tiksliai perkelti  tekstą,  tai  reikia pasinaudoti  klaviatūros  klavišais, ant 

kurių  nupieštos  rodyklės  .  Nuspaudus  vieną  iš  paminėtų  klavišų,  pažymėtas 

objektas perkeliamas nurodyta kryptimi per vieną pikselį. O  jeigu nuspaudžiamas kartu 

su  rodykle  klavišas  SHIFT  (        ),  tai  objektas  perkeliamas  nurodyta  kryptimi  per  25 

pikselius. 
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Pasinaudokime  Teptukas  įrankiu  (Paintbrush  Tool)  ir  atlikime  keletą  potepių.  Jei 

aktyvus  teksto  sluoksnis,  tai potepius galėsime atlikti  tik  teksto  rėmelyje, niekur kitur 

teptukas neveikia. Atliekame keletą potepių 

 

Dabar tekstui skirtame rėmelyje yra rastrinės grafikos objektas – tai tempuko potepiai ir 

tekstas – vektorinės grafikos.  

Pabandžius  dabar    redaguoti  tekstą,  programa  pateikia  užklausimą,  nes  tekstinis 

sluoksnis  negali  vienu  metu  redaguoti  rastrinę  ir  vektorinę  grafiką.  Todėl  bandant 

sugretinti juos abu, programa siūlo arba sukurti naują sluoksnį ir jame patalpinti tekstą, 

arba panaikinti atliktus  teptuku potepius  ir dirbti  su  šiuo  tekstiniu  sluoksniu, kai  jame 

yra tik tekstas. 

 

Todėl nepatartina maišyti tekstą su kita grafika, nes tekstiniai sluoksniai patalpinami virš 

grafinių tam, kad vėliau tekstą būtų galima redaguoti. 

Pastaba! 

Jeigu netinka teksto formatas ar spalva, tai vėl pasirenkamas įrankis  , pelės žymeklis 

 nuspaudžiamas ant norimo  redaguoti  teksto, atsidaro dialogo  lango GIMP  teksto 

rengyklė  (GIMP  Text  Editor),  kuriame matomas  redaguojamas  tekstas.  Redaguojamo 

teksto sluoksnis turi būti įjungtas. 

TEKSTO IŠSAUGOJIMAS 

Jeigu atvaizdas  išsaugojamas viename  iš formatų ‐ .JPEG, .GIF, .PNG, .TIFF  ir kituose, tai 

prarandama sluoksnių  informacija, teksto atributai. Visada patariama atvaizdą  išsaugoti 

dviejuose  formatuose:  .XCF  (vidinis  GIMP  formatas)  ir  bet  kokiame  kitame  jums 

reikalingame formate. Failas .XCF formato bus reikalingas jei reikės atlikti redagavimą, o 

failą kitame formate galėsite perduoti draugams, publikavimui internete, spausdinimui. 

Išvados 

Dirbant su tekstu, reikia atsiminti: 
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 kuriant užrašus, sukuriamas teksto sluoksnis, su kuriuo dirbama kaip  ir su visais 

kitais sluoksniais. Galima parinkti atvaizdavimo tam tikrus režimus, norint gauti 

vaizdingesnį tekstą; 

 panaudojus  Kontūras  įrankį,  sukuriamas  kontūras,  pagal  kurį  galima  išdėstyti 

tekstą; 

 tekstą pavertus kontūru, jam galėsime suteikti raštą; 

 galėsime pasirinkti šriftą,  jo dydį, spalvą,  išlyginimą, pabraukimus, tačiau visa ši 

informacija bus prarasta, jeigu išsaugosime atvaizdą ne .XCF formate. 

Kontūrai 

Kontūras – tai vientisa kreivė.  Kontūras naudojamas dviem atvejais: 

 kai kontūras pertvarkomas į pažymėjimą; 

 kai reikia sukurti uždarą arba atvirą kontūrą, kas leidžia piešti įvairiais metodais. 

GIMP programa leidžia kontūrą pertvarkyti į pažymėjimą ir atvirkščiai – turint pažymėtą 

atvaizdo dalį, jį pertvarkyti į kontūrą.  

Pastaba! 

Pertvarkant pažymėjimą į kontūrą, kuriamas kontūras atitiks pilnai „bėgantį rėmelį“. Mes 

turime atsiminti, kad pažymėjimas tai dvimatis elementas, o kontūras – vienmatis. Todėl 

pertvarkant  pažymėjimą  į  kontūrą  gali  būti  prarasti  duomenys,  t.y.  bus  prarasta 

informacija apie dalinai pažymėtas sritis. 

Kontūro sudarymas 

Jo  sudarymui,  keitimui,  pernešimui  naudojamas  Kontūrų  įrankis  (Paths  Tool)  . 

Pagal nutylėjimas šis įrankis dirba kontūro sudarymo režime.  

UŽDUOTIS. Atidarykime paveikslėlį kon_1.jpg. Pasinaudojus Kontūrų įrankis (Paths 

Tool)   apie motiną su kūdikiu apveskite kontūrą. 

1. Komanda FailasAtverti(FileOpen) atidaromas failas kon_1.jpg. 

2. Nuspaudžiamas   įrankis. Pelės žymeklis pakeičia pavidalą į  . 
3. Pelės žymeklis nuspaudžiamas ant pirmojo sudaromo kontūro taško, toje vietoje 

atsiranda mazgas, toliau nuspaudžiamas pelės žymeklis ant kito taško, atsiradęs 
antras  mazgas  sujungiamas  linija  su  prieš  tai  esančiu  mazgu.  Tokiu  būdu 
apvedama reikalinga atvaizdo dalis, lyg ją žymėtumėme. 
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Sudaryto kontūro formą galima keisti ne tik jo sudarymo metu, bet ir vėliau. Todėl reikia 

išsiaiškinti  įrankio  parametrus.  Pasirinkus  įrankį,  įrankių  juostoje, matome  jo  galimus 

parametrus: 

   

 Parametras  Keitimo  veiksena  (Edit Mode)  leidžia  pasirinkti  darbo  su  kontūru 

režimą: 

o Sukurti  (Design)  –  įjungiamas  kontūro  sudarymo  režimas.  Kiekvieną  kartą 
nuspaudžiant  pelės  žymeklį  atvaizde  arba  pradėsime  kurti  kontūrą,  arba 
tęsime naujo kontūro sudarymą; 

o Keisti  (Edit)  –  įjungiamas  sukurto  kontūro  redagavimo  režimas.  Galėsime 
redaguoti  tik mazgus. Nuspaudus  taškas,  atsiranda  kvadratėlis,  kuris  linija 
sujungtas su fiksuotu tašku. Traukiant kvadratėlį į vieną ar kitą pusę, keičiasi 
toje vietoje kontūro forma 
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  Jeigu šiame režime nuspausime pelės žymeklį   tarp mazgų, tai atsiras 

naujas mazgas, kurį taip pat galima redaguoti.  

  Norint  šiame  režime  uždaryti  kontūrą,  pelės  žymeklį  pirmiausia 

nuspaudžiame  ant pirmojo  kontūro  taško, o po  to  ant paskutiniojo.  Tokiu 

būdu sukuriamas papildomas segmentas tarp šių taškų, kuris juos ir sujungs. 

Norint panaikinti kontūro  tašką, klaviatūroje nuspaudžiami kartu Shift+Ctrl 

klavišai, ir jų neatleidus pelės žymeklis  nuspaudžiamas ant taško, kuris 

naikinamas; 

o Perkelti  (Move)  –  režimas,  kuriame  sukurtas  kontūras  pernešamas  į  kitą 
atvaizdo  vietą.  Šiame  režime  jokių  kontūro  redagavimo  veiksmų  atlikti 
negalima. 

 Parametras  Daugiakampis  (Polygonal)  leidžia  sukurti  daugiakampio  formos 

kontūrą (aštriais kampais). 

 Mygtukas Pažymėjimas  iš kontūro (Selection from Path) –  leidžia automatiškai 

sukurti  pažymėjimą,  kurio  forma  sutampa  su  kontūro  forma.  Todėl  šį  įrankį 

galima naudoti atvaizdo dalies pažymėjimui, nes  juo  tiksliau pažymima norima 

dalis, nei naudojant Laisvo pažymėjimo įrankį (Free select Tool). 

Pastaba! 

Atvaizde sukūrus kontūrą, nuspaudus mygtuką Pažymėjimas  iš kontūro  (Selection  from 

Path), jis nepranyksta, atsiranda ir pažymėjimas tos dalies, kuri apjuosta kontūru. Galima 

atlikti  kontūro  redagavimą,  po  to  nuspausti  šį  mygtuką,  senasis  pažymėjimas  bus 

pakeistas į naują pagal redaguotą kontūrą. 

 Mygtukas Apvesti kontūrą (Stroke Path) – leidžia sukurti rastrinį kontūro vaizdą. 

Nuspaudus  šį mygtuką  atsidaro dialogo  langas Apvesti  kontūrą  (Stroke Path), 

kuriame galima pasirinkti linijos, kuri atves kontūrą, kūrimo režimus: 
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 I  režimas.  Apvesti  linija  (Stroke  line)  leidžia  nurodyti,  kad  sukurtą  kontūrą 

apvesime linija ir jai parinkti parametrus: 

o Linijos  plotis  (Line  width)  –  nurodoma  kokio  pločio  linija  bus  apvestas 
sukurtas kontūras. Kuo skaičius didesnis, tuo linija storesnė; 

o Gryna  spalva  (Solid  color)  –  linijos  spalva  bus  tokia,  kokia  yra  nustatyta 
priekinio plano spalva; 

o Raštai (Pattern) – linijai bus panaudoti raštai; 
o Nuspaudus  žymimąjį  langelį  Linijos  stilius  (Line  Style),  atidaromas 

papildomų parametrų sąrašą: 

 Galų stilius (Cap style) – pasirenkame kokią formą turės kontūro  linijos 
galai; 

 Jungimo stilius (Join style) – pasirenkame kampų  ir užsilenkiančių dalių 
formą; 

 Kampinė  riba  (Miter  limit)  –  nurodoma  kada  konvertuoti  kampinį 
sujungimą į nuožulnų; 

 Brūkšnių raštas (Dash pattern) – rankiniu būdu nurodomas punktyrinės 
linijos šablonas; 

 Brūkšnių šablonas (Dash present) –  iš atsidariusio sąrašo pasirenkamas 
linijos šablonas: 
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 Glotninimas  (Antialiasing) –  įjungus šį žymimąjį  langelį bus glotninama 
kontūro linija. 

Pastaba! 

Pasinaudojus šiuo režimu, galima pilnai suredaguoti linijos, kuri pakartoja kontūrą, stilių, 

brūkšnelių formą. 

 II  režimas. Apvesti piešimo  įrankiu  (Stroke with a paint  tool) –  leidžia  sukurti 

imitaciją, kad kontūras atvedamas linija vienu iš pasirinktu  iš sąrašo įrankiu: 

   

Kontūrų dialogas 

Sluoksniai,  Kanalai,  Kontūrai (Layers,  Channels,  Paths)  juostoje  yra  piktograma 

, kurią nuspaudus, atsidaro aktyviame paveisl4lyje sukurtų kontūrų sąrašas: 
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Jeigu  reikia  pamatyti  anksčiau  sukurtą  kontūrą,  tai  Kontūrai  (Paths)  sąraše 

nuspaudžiama norimo kontūro kairėje esantis mygtukas (taip pat, kaip ir sluoksniuose) 

Langelyje atsiranda akis  . Sekantis mygtukas leidžia kontūrus susieti. 

Apatinėje dalyje yra mygtukai  , kai kurie 

iš jų dubliuoja, kai kuriuos Kontūrų įrankis (Paths Tool) parametrus. 

Mygtukas  Pavadinimas  Paaiškinimas 

 
Naujas kontūras (New 

path) 

Leidžia sukurti naują kontūrą. Nuspaudus 

klaviatūroje klavišą Shift, kuriamam naujam 

kontūrui naudojamos paskutinės reikšmės 

Pakelti kontūrą (Raise 

path) 
  Pažymėta (aktyvų) kontūrą pakelia į viršų. 

Nuspaudus klaviatūroje klavišą Shift, 

pažymėtas kontūras perkeliamas į patį viršų 

  Nuleisti kontūrą (Lower 

path) 

Pažymėta kontūrą nuleidžia žemyn. 

Nuspaudus klaviatūroje klavišą Shift, 

pažymėtas kontūras nuleidžiamas į apačią 

  Sukurti kontūro kopiją 

(Duplicate path) 

Sukuria aktyvaus kontūro kopiją 

  Paversti kontūrą į 

pažymėtą sritį (Path to 

selection) 

Sukuriama pažymėta sritis, kuri sutampa 

pagal formą su konkrečiu kontūru. Nuspaudus 

klaviatūroje klavišą Shift, pridedama prie 

pažymėtos srities. Nuspaudus klaviatūroje 

klavišą Ctrl – atimama. Nuspaudus 

klaviatūroje klavišus Shift+Ctrl – gaunama 

sankirta 
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Mygtukas  Pavadinimas  Paaiškinimas 

  Pažymėjimas į kontūrą 

(Selection to path) 

Pažymėjimo forma paverčiama į kontūrą. 

Norint pasinaudoti šiuo mygtuku, pirmiausia 

reikia pažymėti atvaizdo sritį naudojant bet 

kokį pažymėjimo įrankį. Nuspaudus 

klaviatūroje klavišą Shift, atsidaro papildomų 

parametrų nustatymo langas Pažymėjimo į 

kontūrą išsamūs parametrai (Selection to 

Path Advanced Settings) 

   

  Piešti palei kontūrą 

(Paint along the path) 

Leidžia sukurtą kontūrą atvesti linija, 

pasirinkus vieną iš dviejų galimų režimų, nes 

atsidaro jau nagrinėtas šiame skyriuje dialogo 

langas Apvesti kontūrą (Stroke Path). 

Nuspaudus klaviatūroje klavišą Shift, leidžia 

piešti pagal kontūrą naudojant paskutiniąsias 

reikšmes. 

 
Ištrinti kontūrą (Delete 

path) 

Pašalina aktyvų kontūrą 

Kontūro pavadinimas 
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Kaip  ir  sluoksniams,  taip  ir  kontūrams  galima  suteikti  prasmingus  pavadinimus. 

Vėliau,  atliekant  kontūro  redagavimą,  kai  atvaizde  jų  yra  keletas,  pagal  pavadinimą 

lengviau surasti reikalingą.  

Stovint sluoksnių doke, atidarytame kontūrų dialogo lange, ant pagal nutylėjimą suteikto 

pavadinimo,  dešiniu  pelės  klavišu  kontekstinis  meniu.  Pasirenkame  komandą  Keisti 

kontūro  savybes (Edit Path Attributes), atsidaro dialogo  langas Kontūro  savybės 

(Path Attributes) 

   

Naujas  kontūro  vardas  užrašomas  laukelyje  Kontūro  pavadinimas  (Path  name)  ir 

nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Išvados: 

1. Šis  įrankis  naudojamas  dviems  tikslams:  labai  tiksliam  pažymėjimui; 
instrumentais arba brūkšniais kuriamiems „brėžiniams“. 

2. Įrankis  leidžia  labai detaliai  redaguoti kontūro  linijos  formą, ko neleidžia daryti 
jokie kiti pažymėjimui arba piešimui skirti įrankiai. 

Papildomi dokai 

GIMP  programoje  labai  daug  įrankių,  kurie  yra  išrūšiuoti  ir  patalpinti  tam  tikrose 

dokuose.  Pradžioje  mes  kalbėjome  apie  du  pagrindinius  –  Įrankinė  (Toolbox)  ir 

Sluoksniai, Kanalai, Kontūrai, Atšaukti – Teptukai, Raštai, Gradientai (Layers, Channels, 

Undo – Brusies, Patterns, Gradients).  

Pastaba! 

Susipažinus  su  visais  papildomais  dokais,  vartotojas  turi  nuspręsti  kokie  bus  reikalingi 

dažniausiai,  ir  juos pasitalpinti darbiniame  lange, kad nereikėtų  ieškoti kiekvieną kartą, 

kai jų prisireiks. 

Doko struktūra 
Kadangi  jau  esame  susipažinę    su  doku  Sluoksniai,  Kanalai,  Kontūrai,  Atšaukti  – 

Teptukai, Raštai, Gradientai (Layers, Channels, Undo – Brusies, Patterns, Gradients), jo 

pagalba ir susipažinsime su jo struktūra.  

Viršutinėje  dalyje  yra  pagal  nutylėjimą  keturių  kortelių  sąrašas  (A),  kurias  nuspaudus 

atidaromi atitinkami dialogai: 
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Piktograma  Pavadinimas  Paaiškinimas 

 
Atverti  sluoksnių  dialogą  (Open  the 

layers dialog) 

Atidaro sluoksnių dialogo 

paletę 

 
Atverti  kanalų  dialogą  (Open  the 

channels dialog) 

Atidaro  kanalų  dialogo 

paletę 

 
Atverti kontūrų dialogą (Open the paths 

dialog) 

Atidaro kontūrų dialogo 

paletę  

 
Atverti  atšaukimų  restrospektyvos 

dialogą (Open the undo history dialog) 

Atidaro vykdytų operacijų 

atšaukimo dialogo peletę 

Šį sąrašą, komanda Pridėti kortelę (Add Tab), bet kuriuo momentu galima papildyti. 

Kiekvienas dokas vienas nuo kito skiriasi savo specialių komandų sąrašu, kuris atsidaro 

nuspaudus  mygtuką  B  su  rodykle  į  kairę,  esanti  kiekvieno  doko  viršutinės  dalies 

dešiniame kampe. Atidarome specialių komandų sąrašą: 

   

Pirmoji  komanda  skirta  konkrečiai  panelei,  t.y.  kieno  dialogas  yra  atidarytas  (A). 

Pasirinkus  pirmąją  komandą,  atsidaro  dar  vienas  komandų  sąrašas,  kurios  leidžia 

nustatyti  konkrečią paletę  (sluoksnių,  kanalų,  kontūrų  ir  t.t.). Visos  likusios  komandos 

tinka visiems dokams. 
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 Pridėti kortelę (Add Tab) – leidžia iš atsidariusio komandų sąrašo, pasirinkti 

kokia papildoma kortele papildyti A sąrašą; 

   

 Užverti kortelę (Close Tab) – leidžia aktyvų dialogą uždaryti ir tuo pačiu kortelę 

pašalinama iš A sąrašo; 

 Atkabinti kortelę  (Detach Tab) – atsiranda  savarankiška panelė. Dažniausiai  ši 

komanda  naudojama,  kai  darbui  reikia  vienos  ar  dviejų  dialogų.  Pritaikius  šią 

komandą sluoksnių dialogui, turime sluoksnių savarankišką panelę: 

   

 Prikabinti kortelę prie doko (Lock Tab to Dock) – uždraudžiama perkelti kortelę 

iš  sąrašo  A,  nes  pele  galima  kortelę  iš  sąrašo  pašalinti,  užtenka  nuspausti  ir 

neatleidus  kairiojo  pelės  klavišo  ištraukti  iš  sąrašo.  Ši  komanda  uždraus 

atsitiktinius pernešimus; 

 Peržiūros  dydis  (Preview  Size)  –  leidžia  nurodyti  kokio  dydžio  atvaizdo 

miniatiūras  matysime  peržiūros  lange.  Atsidariusiame  sąraše  pasirenkamas 

miniatiūrų dydis 
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Peržiūros dydis Labai 

didelis 

Peržiūros dydis 

Vidutinis 

Preview Size Medium  Preview Size Extra 

Large 

 Kortelės stilius  (Tab Style) – atidaro papildomų komandų sąrašą, kurios  leidžia 

nurodyti, koks turi būti kortelės stilius sąraše A: 

   

   

Sluoksnių  kortelei  parinkta  komanda  Kortelės  stiliusPiktograma  ir  tekstas  (Tab 

StyleIcon & Text), o kontūrų kortelei ‐ Kortelės stiliusTekstas (Tab StyleText) 

 Rodyti  mygtukų  sąrašą  (Show  Button  Bar)  –  įjungia/išjungia  mygtukų 

,  esančių  panelės  apatinėje 

dalyje, rodymą; 

 Rodyti  paveikslėlio  pasirinkimą  (Show  Image  Selection)  –  įjungia/išjungia 

viršutinėje panelės dalyje esanti atidarytų atvaizdų sąrašą 

   

Naudojant šį sąrašą, galime persijungti darbui su atitinkamu atvaizdu. 

 Automatiškai sekti aktyvų paveikslėlį (Auto Follow Actine Image) –  įjungiamas 

režimas,  paletės  turinys  atitiks  aktyvų  atvaizdą,  t.y.  tą  atvaizdą,  su  kuriuo 

dirbama. 

Kanalai 

Kanalų dialogo paletė atveriama kortelių sąraše nuspaudus  .  Atsidariusiame dialoge 

galima nustatyti atitinkamų spalvų kanalų matomumą 
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Kiekvienas  taškas  (pikselis),  tai  trijų  pagrindinių  spalvų  (raudonos,  žalios,  mėlynos) 

mišinys.   Todėl pagrindinių spalvų kanalus  ir matome panelėje.   Formatuojant atvaizdo 

taškų  spalvas,  pasinaudoję  atitinkamos  spalvos mygtuku ,  galima    išjungti/įjungti 

atitinkamos  spalvos panaudojimą. Pavyzdžiui,  išjungus mėlynos  spalvos  kanalą, mes  iš 

atvaizdo  pašaliname  visus  šios  spalvos  atspalvius.  Dabar  taškų  (pikselių)  spalvos 

maišomos tik iš dviejų spalvų – raudonos ir žalios 

Išjungus visų spalvų kanalus, atvaizdas pradingsta, lieka tik juodas lapas. 

Priklausomai nuo  failo  formato,  kuriame  saugomas paveikslėlis, paletėje  gali būti Alfa 

(Alpha) kanalas, kuris atsakingas ne už spalvą, bet už taškų (pikselių) permatomumą. Tai 

lyg permatomumo kaukė. 

  Apatinėje  kanalų  dialogo  panelės  dalyje  yra  mygtukai 

.  Mygtukas    Sukurti  naują  kanalą 

(Create  a  new  channel)  leidžia  kanalą,  kurio  spalva  bus maišoma  formatuojant  taško 

(pikselio)  spalvą. Nuspaudus  šį mygtuką, atsidaro dialogo  langas Naujas kanalas  (New 

Channel) 

 
 

 Įvedimo  laukelyje  Kanalo  pavadinimas  (Channel  name)  užrašomas  kanalo 

vardas; 

 Skalėje  Užpildo  nepermatomumas  (Fill  opacity)  slankikliu  nurodomas  kanalo 

užpildymo nepermatomumas. Visada patariama nurodyti  50,0; 
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 Nuspaudus  ,  atsidaro  kanalo  spalvos  parinkimo  dialogo  langas  Nauja 

kanalo spalva (New Channel Color) 

   

Parenkama  spalva,  kuri  bus  maišoma  su  pagrindinėmis  spalvomis  ir  nuspaudžiamas 

mygtukas Gerai (OK). Kanalų sąraše atsiranda naujas kanalas. 

UŽDUOTIS. Skirtinguose sluoksniuose atidarykite du failus pan_7.jpg ir pan_8.jpg. 

Sukurti naują oranžinės spalvos kanalą su nepermatomumu 50 ir 25. 

1. Komanda FailasAtverti kaip sluoksnius  (FileOpen as Layer) atidaromi 
skirtinguose  sluoksniuose  du  failai  pan_7.jpg  ir  pan_8.jpg.  Darbiniame  lange 
matomi paveikslėlių atvaizdai; 

2. Nuspaudus kortelę  , atveriama kanalų dialogas; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas  .  Atsidaro  dialogo  langas  Naujas  kanalas  (New 
Channel). 

4. Į įvedimo laukelį Kanalo pavadinimas (Channel name) užrašomas kanalo vardas 
– Papildoma_oranzine. 

5. Skalėje  Užpildo  nepermatomumas  (Fill  opacity)  slankiklį  paliekame  ties  50,0 
riba. 

6. Nuspaudžiame  ,  atsidaro  kanalo  spalvos  parinkimo  dialogo  langas Nauja 
kanalo  spalva  (New  Channel  Color).  Fiksuojame  oranžinę  spalvą. 
Nuspaudžiamas  mygtukas  Gerai  (OK).  Užsidaro  dialogo  langas  Nauja  kanalo 
spalva (New Channel Color). 

7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK), uždaromas dialogo langas Naujas kanalas 
(New Channel). Darbiniame lange matomas atvaizdas 
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  Atliekame 1‐4 žingsnius. 

5. Skalėje  Užpildo  nepermatomumas  (Fill  opacity)  slankiklį  pastatome  ties  25,0 
riba. 

6. Pakartojame veiksmus nuo 6 iki 7. Darbiniame lange manomas atvaizdas: 

 

Pastaba! 

Naudojant  Kanalų  dialogo  paletę  galima  valdyti  atvaizdo  atspalvius,  tačiau  tokiems 

tikslams patartina naudoti kitus spalvų korekcijos įrankius. 

Spalvų lentelė 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęSpalvų  lentelė  (Add  TabColormap)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo kortele Atverti spalvų lentelių dialogą (Open the colormap dialog)  , kuris 
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leidžia  dirbti  su  atvaizdo  spalvomis,  naudojant,  perduodant  taško  (pikselio)  spalvą, 

specialius  indeksacijos  metodus.  Ši  priemonė  nedirba  su  standartinėmis  spalvų 

schemomis – RGB, pilka spalvų skale. 

Nuspaudus  kortelę  atveriama  spalvų  lentelių  dialogas,  kuriame  yra  pranešimas,  kad 

spalvų lentelė gali būti tik indeksuotiems paveikslėliams. 

Specialių kortelių sąraše pasirenkame komandą Užverti korelę (Close Tab). 

Histograma 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęHistograma  (Add  TabHistogtam)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo  kortele  Atverti  histogramos  dialogą  (Open  the  histrogram  dialog)    , 

atsidaro  histogramos  dialogas,  kuriame  vartotojui  pateikiama  informacija  apie  spalvų 

pasiskirstymo reikšmes aktyviame sluoksnyje arba pažymėtoje dalyje. 

 

 

Visa ši informacija padeda dirbant su atvaizdo spalvų balansu.  

Panagrinėsime  kokią  informaciją  matome  histogramos  dialoge.  Jos  viduryje  matoma 

histograma  (A)  –  grafikas,  kuris  parodo  vienos  ar  kitos  spalvos  panaudojimo  atvaizde 

lygį.  Po  histogramos  yra  nedidelė  juosta  (B),  kuri  pereina  iš  juodos  spalvos  į  baltą.  Ji 

parodo,  koks  atspalvis  atvaizduojamas  aukščiau.  Jeigu  juodas  grafikas  yra  aukštas  virš 

šviesių juostos B tonų, tai atvaizde vyrauja šviesūs tonai, o jei virš tamsių juostos B tonų, 

tai  tamsūs – vyrauja.  Jeigu pagrindinis krūvis  tenka viduriui, virš pilkų  juostos B  tonų – 

vyrauja vidutiniai tonai. 

Pažymėjimų rengyklė 

Pažymėjimų rengyklė palengviną darbą su pažymėtomis atvaizdo dalimis. 
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Atidarykime  paveikslėlį  pan_9.bmp.  Pasirenkame  Elipsinio  žymėjimo  įrankį  ir 

pažymime vieną uogą 

 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęPažymėjimų  rengyklė  (Add  TabSelection  Editor)  ir  4 

kortelių  sąrašas  pasipildo  kortele  Atverti  pažymėjimų  rengyklę  (Open  the  selection 

editor)  . Atsidaro Pažymėjimo rengyklės (Selection editor) dialogas 

   

Pasinaudojus dialogo mygtukais galima atlikti tam tikrus veiksmus su pažymėta atvaizdo 

dalimi. Juoda spalva yra vaizduojama nepažymėta atvaizdo dalis, o balta – pažymėta. Kai 

atvaizde nėra pažymėtos dalies, tai visas langas juodas. Šiame lange labai aiškiai matoma 

ar  yra  pažymėta  dalis  ar  ne.  Apatinėje  paletės  dalyje  yra  mygtukai 

, kuriais galima nustatyti tam tikrus parametrus: 
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Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 
Pasirinkti viską (Select 

everything) 

Leidžia  vienu  paspaudimu  pažymėti  visą 

paveikslėlį 

 
Nepasirinkti nieko 

(Dismiss the selection) 

Leidžia  vienu  paspaudimu  atsisakyti  bet  kokio 

paveikslėlio dalies pažymėjimo 

 
Invertuoti pažymėtas 

dalis (Išvert the 

selection) 

Paveikslėlio  dalys,  kurios  nebuvo  pažymėtos  – 

pažymimos,  o  tos  kurios  buvo  pažymėtos  – 

pažymėjimas atšaukiamas.  

      

 
Išsaugoti pažymėtą sritį 

į  kanalą  (Save  the 

selection to a channel) 

Leidžia  išsaugoti pažymėjimo formą kaip naujai 

sukurtą kanalą, kanalų dialogo paletėje 

 
Pažymėjimas į kontūrą 

(Selection to path) 

Pažymėjimas  pakeičiamas  kontūru,  bet 

neprapuola ir pažymėjimas 

 
Nupiešti pažymėtos 

srities kontūrą (Paint 

along the selection 

outline) 

Iš  anksto  nustatyto  tipo  linija  apvedamos 

kontūru pažymėtos atvaizdo dalys 

Žvalgymas 

Ši priemonė leidžia paprastai atlikti navigaciją atvaizde, vizualiai didinti/mažinti jį ir judėti 

per atskiras jo dalis. 

Atidarykime paveikslėlį pan_9.bmp. Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.  

Doko  struktūra).  Pasirenkame  komandą  Pridėti  kortelęŽvalgymas  (Add 

TabNavigation) ir 4 kortelių sąrašas pasipildo kortele Atverti ekrano žvalgymo dialogą 

(Open the display navigation dialog)  . Atsidaro Ekrano žvalgymo dialogas (Display 

Navigation)  
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Dialogo  vidurinėje  dalyje  matome  sumažintą  atidaryto  atvaizdo  dydį,  po  kuriuo  yra 

slankiklis,  kuris  leidžia mažinti/didinti  atvaizdą:  stumiant  slankiklį  į  dešinę  –  atvaizdas 

didinamas,  į  kairę  –  mažinamas.  Apatinėje  paletės  dalyje  yra  mygtukai 

, kurie: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 
Atitraukti (Zoom out)  Leidžia nuosekliai mažinti paveikslėlį 

 
Pritraukti (Zoom in)  Leidžia nuosekliai didinti paveikslėlį 

  Mastelis 1:1 (Zoom 1:1)  Vienu mygtuko paspaudimu atstatomas 

pradinis atvaizdo dydis, panaikinami visi 

atvaizdo dydžio keitimai 

 
Priderinti mastelį, kad 

būtų matomas visas 

paveikslėlis (Adjust the 

zoom ratio that the image 

becomes fully visible) 

Leidžia automatiškai padidinti/sumažinti 

atvaizdą iki tokio dydžio, kad jis pilnai 

įsitektų į matomą darbinę dalį 

  Pakoreguoti  mastelį  taip, 

kad būtų naudojamas visas 

langas  (Adjust  the  zoom 

ratio  so  that  the  entire 

window is used) 

Automatiškai suderina atvaizdo 

išmatavimus su darbinio lango dydžiu. 

Pavyzdžiui mes sumažinome atvaizdo 

langą, tai nuspaudus mygtuką – sumažės ir 

atvaizdas 

 
Sumažinti  paveikslėlio 

langą  iki  paveikslėlio 

ekrano dydžio (Reduce the 

image window  to  the  size 

of the image display) 

Ekrano lango dydis pritaikomas prie 

atvaizdo dydžio. Jeigu atvaizdo 

išmatavimai mažesni už ekrano dydį, 

kuriame jis yra, tai nuspaudus šį mygtuką 

langas automatiškai sumažinamas iki 
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Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

atvaizdo dydžio 

Pastaba! 

Visus aukščiau paminėtus veiksmus galima atlikti naudojant Mastelio įrankį (Zoom Tool), 

tačiau naudojant ką tik aptartus – daug patogiau. 

Viena  iš  pagrindinių  šios  dialogo  funkcijų  –  judėjimas  atvaizde.  Pasinaudoję mygtuku 

Atitraukti  (Zoom  out),  padidiname  vizualų  atvaizdo  dydį  taip,  kad  jis  neišsitektų 

matomoje  lango  dalyje.  Atkreipkime  dėmesį  į  Ekrano  žvalgymo  dialogo  (Display 

Navigation) dialogą 

 

 

Nematoma  atvaizdo dalis  liko  tamsesniame  fone, matoma dalis patalpinta  rėmelyje  ir 

yra  tos  spalvos,  kokia  yra  originale.  Šį  rėmelį,  su  atitinkama  atvaizdo  dalimi,  galima 

pernešti  į  kitą  vietą.  Pelės  rodyklę  pastačius  rėmelio  viduje,  atsiranda  žymeklis  su 

rodyklėmis į visas keturias puses. 



  GIMP   168 

 
 

Nuspaudus  k.  pelės  klavišą  ir  jo  neatleidus,  rėmelis  pernešamas  į  kitą  vietą, 

pagrindiniame atvaizde vaizdas taip pat pasitrauks. 

Pastaba! 

 Šis  dialogas  darbo  metu  dažnai  naudojamas,  todėl  patartina  visada  kortelę  turėti  

Sluoksniai, Kanalai, Kontūrai, Atšaukti – Teptukai, Raštai, Gradientai (Layers, Channels, 

Undo – Brusies, Patterns, Gradients) doke. 

Atšaukimų retrospektyva 

Šis dialogas  leidžia  atsekti  kokie pakeitimai buvo  atlikti  su  atvaizdu, o  taip pat  ir  juos 

redaguoti.  Ši  panelė  iškviečiama    kortelių  sąraše  nuspaudžiant  .  Atsidaro 

Atšaukimų retrospektyvos dialogas (Open the undo history dialog): 
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Matome  atliktų  veiksmų  (operacijų)  sąrašą  kartu  su  iš  kairės  esančiomis  atvaizdo 

miniatiūromis.  Atidarome  failą  pan_10.jpg.  Ir  iš  kart  atidarome  Atšaukimų 

retrospektyvos dialogą (Open the undo history dialog) 

 



  GIMP   170 

 

Atšaukimų  retrospektyva  (Undo History)  sąraše matome vienintelį punktą Pagrindinis 

paveikslėlis (Base Image), kas parodo, kad bus kuriamas atvaizdas. 

Pasirenkame  Laisvo  pažymėjimo  įrankį  (Free  Select  Tool)    Pažymime  ūdrą. 

Panaudojus  komandą  ŽymėjimasInvertuotą  (SelectInvert)  invertuotame,  dabar 

pažymėtą  dalis  –  visas  ūdros  fonas.  Pakeičiame  priekinio  plano  spalvą,  tam 

nuspaudžiame  ir  atsidariusiame  dialogo  lange  Keisti  priekinio  plano  spalvą 

(Change  Foreground  Color)  parenkama  tamsiai  ruda  spalva  (HTML  notacija  ‐350707 

(HTML Notation ‐ 350707)). 

Pasirenkamas  Perėjimo  įrankis  (Blend  Tool)    ir  kvadratinės  formos  gradientą 

pritaikome pažymėtai daliai 
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Mes atlikome keturis veiksmus: atvėrėme paveikslėlį, pritaikėme jam Laisvo pažymėjimo 

įrankį  (Free  Select  Tool),  invertavome  pažymėjimą,  pažymėtai  daliai  pritaikėme 

gradientą. Visi atlikti veiksmai matomi Atšaukimų retrospektyva (Undo History) sąraše 

su kuriais galima atlikti tam tikras operacijas. Sąraše visada pažymėtas paskutinis atliktas 

veiksmas, nes  skaitoma,  kad  atlikti  yra  visi  aukščiau  esantys  veiksmai. Vaikščiojant po 
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sąrašą,  galime  pasirinktą  veiksmą  atšaukti  arba  dar  kartą  jį  pakartoti.  Apatinėje 

sąrašo dalyje yra trys mygtukai   : 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

Atšaukti paskutiniąj operaciją 

(Undo the last operation) 

Leidžia atšaukti paskutinį atliktą 

veiksmą (operaciją) ir pažymėjimas 

pasislenka vienu žingsniu į viršų 
 

Pakartoti paskutinę atšauktą 

operaciją (Redo the last 

operation that was undone 
 

Leidžia persikelti vienu žingsniu žemyn 

atšaukimų istorijos sąraše – 

pakartojant atšauktus veiksmus  

 

 

Pašalinti visas operacijas iš 

atšaukimų retrospektyvos 

(Ramove all operations from 

the undo history) 

Pilnai pašalinamas atliktų operacijų 

sąrašas. Nuspaudus šį mygtuką, 

atsidaro dialogo langas Išvalyti 

atšaukimų retrospektyvą (Clear Undo 

History), kuriame nuspaudžiant 

mygtuką Išvalyti (Clear) patvirtiname, 

kad tikrai norime išvalyti istoriją.  

  

Pastaba! 

Reikia  pažymėti,  kad  ištrinamas  tik  sąrašas,  bet  atlikti  visi  veiksmai  išlieka,  t.y.  atlikti 

veiksmai neatšaukiami,o visi toliau atliekami veiksmai registruojami iš naujo. Šis dialogas 

dažniausiai panaudojama, kai  reikia atšaukti nereikalingai atliktą operaciją  ir  reikalingų 

operacijų papildymui bet kokioje darbo stadijoje. 

Pelės žymiklio (žymeklis) informacija 
Tai  informacinis  dialogas,  kuriame  randama  informacija  apie  pelės  žymeklio  vietą 

atvaizde ir su tuo susieta informacija.   

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęŽymiklis  (Add  TabPointer)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele  Atverti  žymiklio  informacijos  dialogą  (Open  the  pointer  information  dialog) 

. Atsidaro Žymiklio informacija (Pointer Information) dialogas. 

Atidarykime  failą  pan_9.bmp.  Pelės  žymeklį  pastatykime  ant  vieno  iš  obuoliukų. 

Nagrinėsime Žymiklio informacija (Pointer Information) dialoge 
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Informacija  apie  žymeklį  patalpinta  į  du  stulpelius:  Pikselių  (Pixels),  kuriame  taško 

(pikselio)  koordinatės  pateikiamos  pikseliais  ir  Matavimo  vienetai  (Units),  kuriame 

koordinatės nurodomos coliais. 

Toliau  randame  sąrašus,  kuriuose  galima  nurodyti  kieno  atvaizduojama  informacija  – 

pikselių,  RGB, HSV,  CMYK.  Pirmieji  du  punktai  leidžia  nurodyti  einamojo  RGB  pikselio 

spalvos  reikšmę,  HSV  leidžia  pateikti  taško  tono,  o  CMYK  –  spalvų  reikšmę  pagal 

pasirinktą spalvų modelį. 

Įjungtas žymimasis langelis Sujungtas mėginys (Sample Merged), nurodo, kad pasirinkto 

taško  informacija nepriklausys nuo  to kuriame sluoksnyje  jis yra. Šiuo atveju skaitoma, 

kad atvaizdas yra vieningas, nesuskirstytas sluoksniais. 
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Mėginių taškų informacija 

Tai  informacinis dialogas, kurioje randama  informacija apie keturis pasirinktus atvaizdo 

taškus.   

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęMėginių  taškai  (Add  TabSample  Points)  ir  4  kortelių 

sąrašas pasipildo kortele Atverti mėginių taškų dialogą (Open the sample points dialog) 

. Atsidaro Mėginių taškai (Sample Points) dialogas. 

1. Atidarykime failą pan_9.bmp.  
2. Pasirinkime  keturis  atvaizde  taškus,  apie  kuriuos  norime  turėti  informaciją. 

Nuspaudžiame  klaviatūroje  klavišą  Ctrl  ir  jo  neatleidus,  pelės  žymeklis 
pastatomas viršutinėje horizontalioje liniuotėje, nuspaudžiamas k. pelės klavišas 
ir traukiame pasirodžiusias linijas į norimą tašką, kai atleidžiame k. pelės klavišą 

–  toje  vietoje  atsiranda  žymė  su  taško numeriu  . Mėginių  taškai  (Sample 
Points) dialoge atsiranda informacija apie pasirinktą tašką  

Taško pasirinkimas  Fiksuotas taškas, kurio informacija mus domina 

3. Tokiu pat būdu pasirenkami dar trys taškai, kurių informacija mus domina 
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4. Dialoge  atidarome  sąrašą  (Pikselis  (Pixel))  ir  nurodome  informacijos  tipą,  kuri 
pateikiama  žemiau po  sąrašo. Dažniausiai yra peržiūrima  informacija apie RGB 
modelio taškų spalvas. 

Pastaba! 

Šio  dialogo  skirtumas  nuo  anksčiau  nagrinėto  (Pelės  žymiklio  informacija)  yra  ta,  kad 

ankstesniame dialoge matoma  informacija  tik  apie  vieną  aktyvų  tašką,  ant  kurio  stovi 

pelės  žymeklis,  o  čia  pateikiama  informaciją,  bet  kuriuo  laiko momentu,  apie  keturis 

taškus.  

Spalvos 
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Leidžia  labai  tiksliai  parinkti  būtiną  spalvą,  kurią  tolimesniame  darbe  galėsime 

naudoti  kaip  aktyvaus  įrankio  spalvą.  Iki  šiol  spalvos  pakeitimui  naudojomės  Įrankinė 

(Toolbox) panelės įrankiu  .  

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęSpalvos  (Add  TabColors)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele  Atverti  priekinio  plano/fono  spalvų  dialogą  (Open  the  FG/BG  color  dialog) 

. Atsidaro  Priekinio  plano/fono  spalva  (FG/BG  Color)  dialogas,  kurios  centre  (A)  

yra spalvų paletė, nuspaudžiant joje atitinkamus taškus, parenkami norimi atspalviai.  

  

Spalva nustatoma  skalės B  slankikliu. Viršutinėje dalyje  yra mygtukai  (C),  kurie  leidžia 

pasirinkti spalvų modelį: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

GIMP  Standartinis variantas. Jis aktyvus, kai pirmą 

kartą atidarome paletę. Pradžioje leidžia 

nustatyti spalvą, o po to koreguoti atspalvį. 
 

CMYK 

 

Leidžia nurodyti spalvą maišant šio modelio 

pagrindines grynas spalvas: žydrą (Cyan), 

purpurinę (Magenta), geltoną Yellow), juodą 

(Black). Kiek spalvos maišoma –  nurodoma 

slankikliais 
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Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 

 

Akvarelė (Watercolor)  Spalva nustatoma naudojant spalvų paletę 

 

Užtenka nuspausti k. pelės klavišą, stovint ant 

norimos spalvos 

 

Wheel  Spalva parenkama nuspaudžiant norimą spalvą 

ant rato, o atspalvis parenkamas trikampyje 

 

 

Paletė (Palete)  Leidžia parinkti spalvą iš pateikto sąrašo 

 

Dažniausiai naudojama, kai dirbama su Web 

grafika 
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Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 
Gamos (Scales)  Labai tiksliai leidžia nustatyti norimą spalvą, 

nustatant kokios spalvos ir kokiais kiekiais 

maišomos. Tam naudojami skalių slankikliai 

  

arba žinoma konkreti reikšmė – įrašoma, arba 

spaudžiant trikampėlius  nustatoma 

Paletės  apatinėje  dalyje  esantis  įrankis  ,  leidžia  pasirinkti  spalvą 

esančią atvaizde. Nuspaudžiame  šį mygtuką, pelės  žymeklis pakeičia pavidalą  į    ,  šį 

žymeklį nuspaudžiame atvaizde ant norimos spalvos. 

Pastaba! 

Dialogo lange Keisti priekinio plano spalvą (Change Foreground Color), kuris atidaromas 

nuspaudžiant  Įrankinė  (Toolbox)    juostoje  ,  galima  nustatyti  tuos  pačius 

parametrus kaip  ir Priekinio plano/fono spalva  (FG/BG Color) dialoge. Tačiau šį dialogą 

matyti darbiniame lange pastoviai. 

Teptukai 
Šis dialogas  leidžia dirbti  su  įvairias  teptukų  šablonais, kurti  ir nustatyti  savo  šablonus, 

pašalinti  nereikalingus.  Šiuos  šablonus  galima  naudoti  ne  tik  su  įrankiu  Teptukas 

(Paintbrush Tool), bet ir su visais įrankiais, kurie piešia potepiais. 

1. Atidarykime tuščią darbinį langą. 
2. Atidarome specialių komandų sąrašą (B) (žiūr. sk.  Doko struktūra). Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęTeptukai  (Add  TabBrushes)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo kortele Atverti teptukų dialogą (Open the brushes dialog)  , kurios 
miniatiūra  gali  keistis  nuo  to,  kokią  teptuko  formą  pasirenkame.  Atsidaro 
Teptukai (Brushes) dialogas, kuris sudarytas iš dviejų dalių: 
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 šablonų (A). Šioje dalyje galime pasirinkti reikalingą teptuko formą; 

 parametrų (B). Tuoj po šablonų yra skalė Intervalas (Spacing) su slankikliu. Nuo 

šio  parametro  reikšmės  priklauso  kaip  dažnai  pasirinkto  šablono  vaizdas  bus 

kartojamas  naudojant  įrankį.  Didinant  reikšmę,  didinamas  intervalas  tarp 

šablono vaizdų. 

 
 

Intervalas – 50,0  Intervalas – 100,0 

Po skalės Intervalas (Spacing) yra mygtukų blokas (C), kurie leidžia redaguoti 

teptukų šablonus: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 
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Keisti teptuko 

savybes (Edit brush) 

Atidaromas teptuko savybių keitimo langas 

Teptukų rengyklė (Brush Editor). Norint 

pakeisti standartinio teptuko savybes, to 

padaryti negalėsime, nes visi atidarytame 

dialogo lange, parametrai yra neaktyvūs, 

dialogo lango viršuje yra – tik skaitymui 

(read only) 

   

 
Naujas teptukas (New 

brush) 

Leidžia sukurti savo teptuko šabloną. 

Nuspaudus mygtuką, atsidaro dialogo 

langas Teptukų rengyklė (Brush Editor), 

kuriame galima nustatyti tokius naujai 

kuriamo teptuko parametrus: 

o Forma (Shape) – galima pasirinkti 
vieną iš trijų pasiūlytų formų; 

o Skersmuo (Radius) – potepio dydis; 
o Smaigaliai (Spikes) – viršūnių 

skaičius, nurodomas kvadrato ir 
rombo formos  teptukams; 

o Kietumas (Hardness) – kuo reikšmė 
didesnė, tuo potepio kraštai 
aiškesni; 

o Proporcija (Aspect ratio) – keičia 
potepio  smaigalių ilgio ir jo 
skersmens santykį; 

o Kampas (Angle) – leidžia kuriamą 
potepį pasukti norimu kampu; 

o Intervalas (Spacing) – atstumas 
potepyje tarp šablono vaizdų 
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Nurodžius visus naujai kuriamo teptuko šablono parametrus, langas uždaromas 

(nuspaudus viršutiniame kairiajame kampe  mygtuką  ). Sukurtas šablonas atsiras 

standartinių šablonų lange. Toliau jis naudojamas kaip ir visi kiti. 

 
Sukurti teptuko 

kopiją (Duplicate 

brush) 

Leidžia sukurti pasirinkto teptuko šablono 

kopiją. Tai reikalinga tada, kai norime palikti 

seną šabloną ir jį redaguoti 

 
Ištrinti teptuką 

(Delete brush) 

Leidžia pašalinti nereikalingą teptuko 

šabloną iš sąrašo. Nuspaudus mygtuką 

atsidaro dialogo langas Ištrinti objektą 

(Delete Object), kuriame reikia patvirtinti 

ištrynimą arba atšaukti 

 

 

  Atnaujinti teptuką 

(Refresh brusies) 

Atnaujinamas šablonų sąrašas ir teptukų 

šablonų vaizdas. Šis mygtukas naudingas 

tada, kai atlikti veiksmai su šablonais, kokiu 

tai būdu nebuvo pritaikyti ir sąraše 

neatsispindėjo 

Teptuko sukūrimas 

1. Atidaromas tuščias darbinis langas 100x100, kurio priekinio plano spalva pilka, o 

fonas  baltas.  Pasirenkame  komandą  FailasNaujas    (FileNew), 



  GIMP   182 

 

atsidariusiame dialogo lange Sukurti naują paveikslėlį (Create a New Image) 
nustatomi tokie parametrai:  

 Plotis (Width) – 100; 

 Aukštis (Height) – 100; 

 Spalvų erdvė (Color space) – pilkumo atspalviai (Grayscale); 

 Užpildymas  (Fill with)  –  baltas  (White),  nes  šiuo  atveju  baltas  fonas  bus  alfa 

kanalas, t.y. permatomas; 

 

2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 
3. Darbiniame  lange  nupiešiame  gėlytę  iš  8  lapelių  su  šviesiu  viduriuku. 

Nuspaudžiamas Elipsinio pažymėjimo  įrankis  (Elipse Select Tool), nupiešiamas 
vienas lapelis 

 

4. Pažymėta dalis užpildoma nuspaudus Perėjimo įrankį (Blend Tool) ir nustačius jo 
parametrus: 

 Gradientas (Gradient) – iš priekinio plano į fono (HSV atspalvis pagal laikrodžio 

rodyklę (FG to BG (HSV clockwise hue)); 

 Forma (Shape) – linijinis (linear); 



 

183  

   

5. Padarome  lapelio  kopiją.  Pasukame  jį  45  laipsnių,  tam  naudojame  Pasukimo 

įrankį  (Rotate  Tool).  Pelės  žymeklis  tampa  .  Jį nuspaudžiame  ant  lapelio, 
kurį norime pasukti. Atsidaro dialogo langas Pasukimas (Rotate) 

  

Į laukelį Kampas (Angle) įrašome 45. Nuspaudžiamas mygtukas Pasukti (Rotate) 

6. Lapelį su Perkėlimo įrankiu (Move Tool) prijungiame prie pirmojo lapelio 

  

7. 5‐6 žingsnius kartojame tol, kol gauname gėlytę 

 

8. Atliekant  kopijavimo  veiksmą  atsiranda  Plaukiojantis  pažymėjimas  (Floating 
Selection), kuris matomas atvėrus sluoksnių dialogo paletę 
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Nuspaudžiamas mygtukas Pritvirtinti plaukiojantį sluoksnį  (Anvhor the  floating  layer). 

Šis pažymėjimas pritvirtinamas prie Fonas (Background) sluoksnio. 

9. Sukurtas  atvaizdas  išsaugomas  vardu  –  flower  su  plėtiniu  .gbr  (jis  taikomas 
teptukams)  pagal  kelią  –  C:\Program  Files\GIMP‐2.0\share\gimp\2.0\brushes. 

Naudojame  komandą  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave  As  ). 
Atsidariusiame  dialogo  lange  Išsaugoti  paveikslėlį  (Save  Image)  nurodomi 
parametrai: 

 Failo tipas (File Type) – GIMP teptukas (GIMP brush); 

 Pavadinimas (Name) – flower; 

 Vieta (Places) ‐   

 

10. Nuspaudžiamas  mygtukas  Išsaugoti  (Save).  Atsidariusiame  dialogo  lange 
Išsaugoti  kaip  teptuką  (Save  as  Brush)  nuspaudžiamas  mygtukas  Išsaugoti 
(Save)  

   

11. Uždarome darbinį langą komanda FailasUžverti (FileClose). 
12. Iš  naujo  atveriame  darbinį  langą.  Pasirenkame  teptuką  ir  atidarius  galimų 

teptukų sąrašą – randame ką tik sukurtą 
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Teptukų šablonai iš interneto  

Internete galima  rasti daug  įvairiausių  formų  teptukų, kuriuos  labai  lengvai  įsikeliame  į 

savo kompiuterį. Štai keletas adresų, pagal kuriuos galima surasti įvairius teptukus. 

http://qbrushes.com/nature/photoshop-grass-brushes/ 
http://qbrushes.com/plants/grasslands-brushes/ 
http://qbrushes.com/plants/tree-brushes-2/ 

1. Atidaromas tinklalapis, kuriame yra mus dominantys teptukai. 
2. Nuspaudžiamas  mygtukas  Download.  Sistema  užklausia  į  kurią  vietą  padėti 

atsiųstus failus.  
3. Nurodome vietą  ir  laukiame kada  failai bus persiusti    į mūsų kompiuterį. Failai 

dažniausiai atsiunčiami supakuoti. 
4. Atsiustus failus išpakuojame ir patalpiname į tą patį katalogą į kurį patalpinome 

mūsų sukurtą teptuką C:\Program Files\GIMP‐2.0\share\gimp\2.0\brushes 
5. Atidarome darbinį langą. 

6. Atidarome tuščią baltą darbinį lapą FailasNaujas (FileNew). 
7. Pasirenkamas darbui  teptukas. Peržiūrėkime  galimas  teptukų  formas. Matome 

įkeltus teptukus iš interneto. 
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Raštai 

Tai papildoma  raštų paletė  visų galimų  raštų biblioteka. Raštai naudojami  kai  kuriems 

piešimo įrankiams (pvz., Klonavimo įrankis (Clone Tool)). 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęRaštai  (Add  TabPatterns)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele  Atverti  raštų  dialogą  (Open  the  patterns  dialog)  .  Atsidaro  Raštai 

(Patterns) dialogas, kuriame randami visi raštai. Pasirinktas raštas, priskiriamas aktyviam 

įrankiui. Šis dialogas turi kelis mygtukus: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 
Ištrinti raštą (Delete 

pattern) 

Leidžia raštų bibliotekoje ištrinti pasirinktą raštą 
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Atnaujinti raštus 

(Refresh Patterns) 

Leidžia atnaujinti raštų biblioteką ir rašto išorinį 

vaizdą 

 
Atverti raštą kaip 

paveikslėlį (Open 

pattern as image) 

Pasirinktą raštą atidaro darbiniame lange kaip 

paveikslėlį, kurį galima redaguoti, t.y. keisti jo 

išorinį vaizdą. Atlikus pakeitimus ir išsaugojus, 

raštas bibliotekoje pasikeičia pagal atliktus 

pakeitimus. 

Gradientai 

Šioje dialoge pateikiama  paruoštų  gradientų biblioteka. Galima pasirinkti bet  kurį  ir  jį 

panaudoti su Gradientas įrankiu. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęGradientai  (Add  TabGradients)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo kortele Atverti gradientų dialogą (Open the gradients dialog)  . Atsidaro 

Gradientai  (Gradients)  dialogas,  kuriame  randami  visi  gradientai,  tik  keletas  iš  jų 

priklauso nuo pasirinktos spalvos, likusieji naudoja savas iš anksto nustatytas spalvas. Ši 

paletė turi kelis mygtukus: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 
Edit gradient (Keisti 

gradientą) 

Nuspaudus šį mygtuką atsidaro dialogo langas 

Gradientų rengyklė (Gradient Editor). Didžioji 

dalis gradientų yra uždaryti redagavimui. 

Galima redaguoti tuos, kurie yra mūsų sukurti  

   

 
Naujas gradientas 

(New gradient) 

Leidžia sukurti gradientą ir jį patalpinti į 

biblioteką. Nuspaudus šį mygtuką atsidaro jau 

paminėtas dialogo langas Gradientų rengyklė 

(Gradient Editor). 



  GIMP   188 

 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

 

 

    Į laukelį A užrašomas kuriamo gradiento 

pavadinimas. Lange B matome gradientą, jo 

spalvą ir perėjimus. Skalėje C yra trys 

trikampėliai – du šonuose juodi ir viduryje 

baltas. Perkeliant baltą trikampėlį, mes 

keičiame spalvų perėjimo tašką, keliame į vieną 

pusę ar į kitą. Norint pakeisti gradiento spalvą, 

atidaromas kontekstinis meniu ir kairiajam 

taškui parenkama komanda Kairiojo galinio 

taško spalva (Left Endpoint‘s Color), o 

dešiniojo  taško – Dešiniojo galinio taško 

spalva (Right Endpoint‘s Color). Atsidaro 

spalvos parinkimo dialogo langas Gradiento 

segmento kairiojo galinio taško spalva 

(Gradint Segment‘s Left Endpoint Color) 

  Sukurti gradiento 

kopiją (Duplicate 

gradient) 

Leidžia sukurti pasirinkto gradiento kopiją. 

Dažniausiai kopija yra redaguojama, o 

originalas neliečiamas.   

 
Ištrinti gradientą 

(Delete gradient) 

Leidžia pašalinti pasirinktą gradientą iš 

bibliotekos. Prieš pašalinant atsiranda dialogo 

langas Ištrinti objektą (Delete Object) 

 
Atnaujinti gradientus 

(Refresh gradients) 

Leidžia atnaujinti gradientų biblioteką ir išorinį 

vaizdą 

A A

B B

CC 
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Paletės 
Naudojant šį dialogą, galima dirbti su spalvų grupėmis. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęPaletės  (Add  TabPalettes)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele  Atverti  palečių  dialogą  (Open  the  palettes  dialog)  .  Atsidaro  Paletės 

(Palettes) dialogas, kuriame randamos visos spalvų grupės.  

 

Norėdami pasinaudoti  viena  ar  kita  spalvų  grupe, du  kartus  greitai nuspaudžiame  ant 

pasirinktos grupės miniatiūros. Atsidaro dialogo langas Palečių rengyklė (Palette Editor), 

kuriame surinktos visos tai grupei priklausančios spalvos.  
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Nuspaudus ant norimos spalvos, ji automatiška bus priskirta priekinio plano spalvai ir ją 

naudos aktyvus įrankis 

 

 

Dialogo  apatinėje  dalyje  yra  mums,  jau  iš  kitų  dialogų,  žinomi  mygtukai 

.  Nuspaudus  mygtuką  Nauja  paletė  (New  palette) 

. Atsidaro tuščias Palečių rengyklės (Palette Editor) dialogo langas. 

   

Į  viršutinį  įvedimo  langelį  A  užrašome  naujai  kuriamos  spalvų  grupės  vardą. Dalyje  B 

atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame komandą Nauja spalva  iš priekinio plano 

(New Color  from FG) arba nuspaudžiame mygtuką  . Spalvų sąraše atsiranda pirmoji 

spalva – priekinio plano spalva. Pakeitus priekinio plano spalvą, mes kitą spalvą tuo pačiu 

būdu įtrauksime į sąrašą. Per kontekstinį meniu galime pasirinkti ir fono spalvą. 
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Sukūrus grupę, nuspaudžiamas mygtukas  Išsaugoti  (Save)  . Nauja grupė atsiranda 

sąraše. 

Pastaba!  

GIMP‘e  yra  keletas  spalvos  pasirinkimo  būdų.  Tačiau  spalvų  grupės  leidžia  ne  tik 

pasirinkti  norimą  spalvą,  bet  naudoti  visą  gamą  įvairiausių  atspalvių  taip,  kad  išgauti 

atvaizde kuo natūralesnes spalvas. 

Šriftai 
Šiame dialoge  rasime  visus  šriftus,  kurie  yra  sistemoje. Galime pasirinkti norimą  šriftą 

tekstinio užrašo sukūrimui. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą Pridėti kortelęŠriftai (Add TabFonts) ir 4 kortelių sąrašas pasipildo kortele 

Atverti  šriftų  dialogą  (Open  the  fonts  dialog)  .  Atsidaro  Šriftai  (Fonts)  dialogas, 

kurioje randami visi sistemoje esantys šriftai.  

 
 

Pasirinkus Teksto  įrankį  (Text Tool  )  ir  Šriftų dialoge nuspaudus  ant norimo  šrifto,  jis 

priskiriamas įrankiui.  
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Pastaba!  

Patiems sukurti šrifto negalima, nes tam skirtos specialios programos. 

Buferiai 

Tai  apsikeitimų  buferis.  Būna  atvejų,  kai  vienu metu  reikia  nukopijuoti  kelis  atvaizdo 

elementus, o po to juos paeiliui įkelti.  

Pirmiausia  išsiaiškinkime  komandą  KeistiBuferis  (EditBuffer).  Atsidaro  papildomų 

komandų sąrašas: 

 Iškirpti  pavadintą  (Cut  Named)  –  pažymėtą  dalį  iškerpa,  patalpina  nurodytu 

vardu į apsikeitimų buferį. Vardas reikalingas tam, kad galėtume ją atpažinti tarp 

kitų buferių; 

 Kopijuoti  pavadintą  (Copy Named)  –  sukuriamas  naujas  apsikeitimų  buferis  į 

kurį nurodytu vardu nukopijuota atvaizdo dalis; 

 Kopijuoti  matomą  pavadintą  (Copy  Visible  Named)  –  į  naujai  sukurtą 

apsikeitimų buferį patalpinama visų matomų sluoksnių pažymėta dalis; 

Pastaba! 

Visais trimis atvejais atsidaro dialogo langas Kopijuoti pavadinimą (Copy Named): 

 

 

Į įvedimo laukelį užrašome, į apsikeitimų buferį įkeliamos dalies vardą. 

 Įdėti  pavadintą  (Paste  Named)  –  į  atvaizdą  įkeliamas  nurodyto  apsikeitimų 

buferio  turinys.  Pasirinkus  šią  komandą,  atsidaro  Buferiai  dialogas,  kurioje 

nuspaudžiamas buferis, kurio turinys įkeliamas. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęBuferiai  (Add  TabBuffers)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele  Atverti  pavadintų  buferių  dialogą  (Open  the  named  buffers  dialog)  . 

Atsidaro Buferiai  (Buffers) dialogas, kuriame  randamos  į apsikeitimų buferius nukeltos 

atvaizdų dalys. 
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Paveikslėliai 

Šiame dialoge matomas sąrašas visų atidarytų atvaizdų ir joje galime fiksuojant atvaizdo 

miniatiūrą,  jį  padaryti  aktyviu,  t.y.  šiame  dialoge  mes  galime  persijunginėti  tarp 

paveikslėlių. Atveriame keletą atvaizdų. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęPaveikslėliai  (Add  TabImages)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo kortele Atverti paveikslėlių dialogą  (Open  the  images dialog)  . Atsidaro 

Paveikslėliai (Images) dialogas, kuriame randamas visų atvertų atvaizdų sąrašas 

   

Apatinėje dialogo dalyje yra trys mygtukai: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

  Iškelti šio paveikslėlio 

rodinius (Raice this 

image‘s displays) 

Paveikslėlių sąraše pažymėtas atvaizdas tampa 

aktyviu 

 
Sukurti naują šio 

paveikslėlio rodinį 

(Create a new display 

for this image) 

Leidžia vieną ir tą patį atvaizdą atidaryti du 

kartus, t.y. jau atidarytas atvaizdas 

dubliuojamas 
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Ištrinti šį paveikslėlį 

(Delete this image) 

Paveikslėlių sąraše pažymėtas atvaizdas 

ištrinamas 

Dokumentų retrospektyva 

Šiame dialoge matome anksčiau atidarytų failų sąrašą.    

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą Pridėti kortelęDokumentų retrospektyva (Add TabDocument History)  ir 

4  kortelių  sąrašas pasipildo  kortele Atverti dokumentų  retrospektyvos dialogą  (Open 

the  document  history  dialog)  .  Atsidaro  Dokumentų  retrospektyva  (Document 

History) dialogas, kuriame randamas visų atvertų failų sąrašas 

   

Apatininėje dialogo dalyje yra keturi mygtukai: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

  Atverti pasirinktą elementą 

(Open the selected entry) 

Leidžia atverti pasirinktą atvaizdą 

Pašalinti pasirinktą 

elementą (Ramove the 

selected entry) 

  Leidžia pašalinti pašalinti pasirinktą 

atvaizdą iš sąrašo 

  Išvalyti visą dokumentų 

retrospektyvą (Clear the 

entire document history)  

Leidžia išvalyti visą sąrašą. Ir sąrašas bus 

kuriamas iš naujo pagal po išvalymo 

atidaromus failus 

 
Perkurti peržiūrą (Recreate 

preview) 

Atnaujina sąrašą anksčiau atidarytų failų 

ir jų išorinių vaizdų, jeigu buvo atlikti 

kokie nors atidarytų atvaizdų pakeitimai, 

bet jie nesimato atidarytame atvaizde 

Šablonai 
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Šiame  dialoge  randami  visi  galimi  šablonai.  Žinome,  kad  galime  pasirinkti  standartinį 

GIMP‘o  šabloną  arba  susikurti  patiems.  Šioje  paletėje  esamus  šablonus  galėsime 

redaguoti arba kurti naujus. 

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęŠablonai  (Add  TabTempletes)  ir  4  kortelių  sąrašas 

pasipildo  kortele  Atverti  paveikslėlių  šablonų  dialogą  (Open  the  image  templates 

dialog)  .  Atsidaro  Paveikslėlio  šablonai  (Image  Templates)  dialogas,  kuriame 

randami visų galimų šablonų sąrašas: 

   

Du  kartus  nuspaudus  ant  šablono  pavadinimo,  automatiškai  atidaromas  pagal  jo 

išmatavimus atvaizdas. Apatinėje paletės dalyje yra penki mygtukai: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

Sukurti naują paveikslėlį iš 

pažymėto šablono (Create a 

new image from the 

selected template) 

Tai tas pats, kas atlikti du kartus pelės 

paspaudimus ant šablono pavadinimo – 

atsidaro naujas atvaizdas pagal pasirinktą 

šabloną 

 

 
Sukurti naują šabloną 

(Create a new template) 

Atsidaro dialogo langas Naujas šablonas 

(New Template), kuriame galima naujai 

kuriamam šablonui suteikti tokius 

parametrus: 
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Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

   

 Pavadinimas (Name) – suteikiamas vardas, pagal kurį jis atrandamas šablonų sąraše; 
 Piktograma  (Icon)  –  leidžia  kuriamam  šablonui  iš 

piktogramų sąrašo parinkti unikalų; 
 Paveikslėlio dydis (Image Size) – leidžia nustatyti kuriamo 

šablono  išmatavimus  –  plotį  ir  aukštį,  bet  kurioje 
matavimo sistemoje; 

 Sudėtingesnės  parinktys  (Advances  Options)  –  leidžia 
parinktis  papildomus  parametrus:  Raišką  (Resolution); 
Spalvų erdvę (Color space); Užpildymą (Fill with); 

  Sukurti pasirinkto šablono 

kopiją (Duplicate the 

selected template) 

Leidžia sukurti pasirinkto šablono kopiją 

 
Keisti pažymėtą šabloną 

(Edit the selected template) 

Atidaromas dialogo langas Keisti šabloną 

(Edit Template), kurio sudėtis yra tokia 

pat kaip ir Naujas šablonas (New 

Template). Leidžiama keisti pažymėtą 

šabloną 



 

197  

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

   

 
Ištrinti pasirinktą šabloną 

(Delete the selected 

template) 

Pašalinamas pažymėtas iš šablonų sąrašo  

Įrankiai 

Papildomas  įrankių  dialogas  suteikia mums  galimybę  susikurti  patogią  darbo  aplinką, 

pasirinkti kokius įrankius ir kokiu nuoseklumu juos norime matyti darbiniame lange.  

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą  Pridėti  kortelęĮrankiai  (Add  TabTools)  ir  4  kortelių  sąrašas  pasipildo 

kortele Atverti  įrankių dialogą  (Open  the  tools dialog)  . Atsidaro  Įrankinė  (Tools) 

dialogas, kuriame randamas visų galimų įrankių sąrašas 

   

Prie kai kurių įrankių yra maža piktograma  , kuri parodo, kad šiuo metu šis įrankis yra 

įrankių  juostoje.  Jeigu  ją  nuspausti,  tai  įrankis,  prie  kurio  yra  šį  akis,  pašalinamas  iš 
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įrankių  juostos.  Prasukus  sąrašą,  randame  keletą  įrankių,  kurie  įrankių  juostoje 

nepavaizduoti. Tai įrankiai kurie leidžia dirbti su atvaizdo spalvomis: 

   

Apatinėje dialogo dalyje yra penki mygtukai: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

Pakelti įrankį (Raise tool)  Pažymėtas įrankis sąraše pakeliamas 

aukštyn, tuo pačiu pasikeičia jo padėtis ir 

įrankių juostoje 

 

Nuleisti įrankį (Lower tool)   Pažymėtas įrankis sąraše nuleidžiamas 

žemyn. Naudojant šį ir prieš tai aprašytą 

mygtuką, įrankių juostoje įrankius galima 

susitvarkyti  mums patogia tvarka 

  Atkurti įrankio tvarką ir 

matomumą (Reset tool 

order and visibility) 

Atstatomas standartinis įrankių rinkinys 

bei jų standartinė tvarka  

Klaidų konsolė 

Šiame dialoge matomos visos klaidos, kurios  įvyko darbo eigoje. Kokios tai klaidos? Tai 

neteisingai panaudotos funkcijos arba neleistinos operacijos.  

Atidarome  specialių  komandų  sąrašą  (B)  (žiūr.  sk.    Doko  struktūra).  Pasirenkame 

komandą Pridėti kortelęKlaidų konsolė (Add TabError Console) ir 4 kortelių sąrašas 

pasipildo kortele Atverti klaidų konsolė (Open the error console)  . Atsidaro Klaidų 

konsolė  (Error  Console)  dialogas,  kuriame  galime  pamatyti  darbo  eigoje  atsiradusių 

klaidų sąrašą 
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Apatinėje dialogo dalyje yra du mygtukai: 

Mygtukas  Pavadinimas  Aprašymas 

Išvalyti klaidų konsolę (Clear 

error konsole) 

Ištrinama visa informacija apie klaidas  

 
Išsaugoti klaidų žurnalą 

(Save error log) 

Visos klaidos išsaugomos specialiame 

tekstiniame faile 

Pastaba! 

Panaudojimas papildomų dialogų, praplečia standartinius nustatymus. Panaudojant juos, 

mes galime susikurti sau patogią darbo aplinką. Papildomų dialogų nereikėtų atsisakyti, 

nes juose yra labai daug naudingų funkcijų. 

 

Filtrai 

Filtrai – specialios priemonės, kurios leidžia paveikslui suteikti įvairius elementus ir su juo 

atlikti įdomias operacijas. GIMP‘o programoje yra labai daug įvairiausių filtrų.  

Sakykime,  kad  prieš  save  turime  lapelį  su  paveikslėliu.  Paimame  raižytą  stiklą  ir 

uždedame ant paveikslėlio. Aišku, vizualiai paveikslėlis pasikeitė, jis atrodo kaip vitražas. 

Paveikslėlis pasikeitė, kai mes į jį pasižiūrėjome per stiklą.  

Šis pavyzdys parodo kaip veikia filtras. Paveikslėlis ant lapo, tai mūsų atvertas paveikslas, 

o  suraižytas  stiklas  –  filtras,  kurį mes  pritaikėme  paveikslėliui. Ne  visus  filtrus  galima 

paaiškinti šiuo pavyzdžiu. GIMP‘e yra keletas filtrų, kurie dirba truputį kitaip, bet jie visi 

pakeičia turimą paveikslą, pakeičiant jo išorinį vaizdą, papildant jį naujais elementais.  

Visos komandos skirtos darbui su filtrais yra meniu punkte Filtrai (Filters) 

Filtrai suskirstyti  į grupes,  labai gerai struktūrizuoti. Pavyzdžiui, paveikslo  iškraipymui – 

grupė  Iškraipymai  (Distorts),  įvairių  stilių  imitacijai  ir paveikslo  sukūrimo metodams – 

Meniški (Artistic) ir t.t. 
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Pasirinktas  filtras  yra  taikomas  visam  paveikslui,  kuris  yra  einamajame  sluoksnyje. 

Jeigu mes ką tik atidarėme paveikslėlį  ir pritaikėme filtrą, tai  jis paveiks vieną vienintelį 

sluoksnį  (Fonas  (Background)).  Jeigu  paveikslas  sudarytas  iš  kelių  sluoksnių,  tai 

pirmiausia pasirenkamas sluoksnis, kuriame yra tas elementas, kuriam taikomas filtras, o 

tik po to panaudojamas filtras. Kai kurie filtrai nekeičia paveikslo. 

Filtro poveikio sritį galima apriboti  pažymint, t.y pirmiausia paveikslo sritis pažymima, o 

tik po to tai sričiai pritaikomas filtras.  

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visų filtrų parametrų nustatymo dialogo languose yra 

peržiūros  langas, kuris  leidžia prieš panaudojant  filtrą, nustačius parametrus,  realiame 

laike  peržiūrėti  atliktus  paveiksle  pakeitimus,  kuriuos  atlieka  filtras.  Vartotojas  turėtų 

žinoti,  kad  kai  kurie  filtrai  labai  užkrauna  kompiuterio  atmintį,  todėl  kartais  peržiūrą 

reikėtų atjungti. 

Visų  filtrų  panaudojimo metodika  panaši.  Panagrinėsime  po  keletą  filtrų  iš  kiekvienos 

grupės. 

Filtrų grupė suliejimas (blur) 

Šios  grupės  filtrai  leidžia  išlieti  paveikslą,  t.y.  jis  tampa  ne  toks  aiškus.  Pasirinkus 

komandą  FiltraiSuliejimas  (FiltersBlur),  atsidaro  šiai  grupei  priklausančių  filtrų 

sąrašas, kurie vis skirtingu būdu sulieja paveikslą 

   

Filtras suliejimas (blur) 

Šioje  grupėje  filtras  Suliejimas  (Blur)  –  pats  paprasčiausias,  kuris  nereikalauja  jokių 

papildomų  nustatymų  ir  paveikslą  padaro  labiau  „išsiliejusį“. Apatinėje  darbinio  lango 

dalyje  matome  mėlyną  juostą,  kuri  parodo  filtro  užkrovimą.  Kokiu  greičiu  filtras 

pritaikomas paveikslui, priklauso nuo redaguojamo paveikslo dydžio  ir nuo kompiuterio 

techninių  charakteristikų.  Filtras  gali būti pritaikytas  labai  greitai, o  gali  jo užkrovimas 

vykti  ir keletą minučių. Po filtro pritaikymo – paveikslas pasidaro nedaug susiliejęs.  

Jis  taikomas, kai  reikia paslėpti nedideles dėmeles,  įplyšimus,  skanuojant nuo  skanerio 

stiklo dulkių atsiradusius nedidelius defektus. Esant reikalui –  filtras pritaikomas keletą 

kartų.  Jeigu  reikia  daugiau  „išsiliejusio“  vaizdo,  patartina  naudoti GAUSO  SULIEJIMAS 

(GAUSSIAN BLUR) filtrą. 

Pastaba! 
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Pritaikius  paveikslui  filtrą,  atrodo,  kad  nufotografuota  su  judančia  kamera.  Filtras 

kiekvienam  taškui  apskaičiuoja  vidutinę  spalvų  reikšmę,  naudodamas  dviejų  gretimų 

taškų reikšmes. 

Filtras gauso suliejimas (gaussian blur) 

Šis  filtras  sudėtingesnis,  nes  suteikia  dideles  galimybes  nustatant  „suliejimo“  efekto 

gilumą. 

Filtras taikomas taip: 

1. Atidaromas paveikslėlis, kuriam bus taikomas filtras; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasGauso  suliejimas 

(FiltersBlurGaussian  Blur).  Atsidaro  dialogo  langas  Gauso  suliejimas 
(Gaussian Blur) 

   

3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo  spindulys  (Blur  Radius)  –  nurodoma  kokiu  stiprumu  paveikslas  bus 

susiliejęs.  Įrašoma  spindulio  reikšmė  į  Horizontaliai  (Horizontal)  ir  Vertikaliai 

(Vertical) langelius. 

Pastaba! 

Suliejimo  pagal  Gausą  metodo  esmė  yra  ta,  kad  kiekvieno  taško  spalva  keičiasi 

priklausomai nuo taškų, esančių apie jį, spalvos. Kuo didesnė zona apie tašką, tuo labiau 

„išsilieja“ paveikslas. Šiuo parametru mes nurodome gaubiančių  taškų  zonos  spindulį  , 

kiekvieno sekančio taško formatavimui. 

Reikšmės Horizontaliai  (Horizontal)  ir Vertikaliai  (Vertical) surištos, keičiant 

vieną  reikšmę,  keičiasi  ir  kita.  Tai  reikalinga  tam,  kad  „išsiliejimas“  būtų 

tolygus.  Atrišus,  nurodžius  skirtingas  reikšmes,  gaunamas  judesio  efektas, 

tačiau tam yra atskiras filtras; 

 Pasirenkamas Suliejimo metodas (Blur Method): 

o IIR (Infinite Impulse Response) – dirbant su realiais paveikslais, pvz., 
nuotraukomis, t.y. su tais paveikslais, kurie kurti ne kompiuteriu; 

o BLE  (Run‐Length  Encoding)  –  dirbant  su  kompiuterinės  grafikos 
vaizdais. 
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Pastaba! 

Pasirinkus vieną ar kitą „išsiliejimo“ tipą, vizualiai nematome skirtumo, nes tarp jų yra tik 

programinis skirtumas.  

UŽDUOTIS. Atidaryti nuotrauką fil_1.jpg. Centriniam žiedui pritaikyti Gauso suliejimo 

(Gaussian Blur ) filtrą, nustatant: 

a) suliejimo spindulį Horizontaliai (Horizontal) ir Vertikaliai (Vertical) – 20 mm; 
b) suliejimo spindulį Horizontaliai  (Horizontal   – 20 mm, o Vertikaliai  (Vertical) – 

10 mm. 
1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 

2. Pasirenkamas Elipsinio pažymėjimo įrankis (Ellipse Select Tool)  . Pažymime 
centrinį žiedą 

 

3. Pasirenkame  komandą  FiltraiSuliejimasGauso  suliejimas 
(FiltersBlurGaussian  Blur).  Atsidaro  dialogo  langas  Gauso  suliejimas 
(Gaussian Blur); 

4. Nustatomi parametrai:  
 Pasirenkamas  matavimo  vienetas  –  milimetrai.  Nuspaudžiamas  mygtukas 

  ir atsidariusiame sąraše pasirenkame mm; 

 Nustatomas Suliejimo spindulys (Blur Radius): 

o Horizontaliai (Horizontal  –  20 mm; 
o Vertikaliai (Vertical) – 20 mm; 

5. Nustatomas Suliejimo metodas (Blur Method) – IIR; 
6. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
7. Pasirenkame  komandą  PažymėjimasNieko  (SelectNone)  –  atšaukiame 

pažymėjimą; 
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a) originalus paveikslas  b) paveikslas po pritaikymo Gauso suliejimas filtro 

(Suliejimo spindulys – 20 mm) 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 

2. Pasirenkamas Elipsinio pažymėjimo įrankis (Ellipse Select Tool)  . Pažymime 
centrinį žiedą; 

3. Pasirenkame  komandą  FiltraiSuliejimasGauso  suliejimas 
(FiltersBlurGaussian  Blur).  Atsidaro  dialogo  langas  Gauso  suliejimas 
(Gaussian Blur); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas   tam, kad būtų galima nurodyti skirtingas suliejimo 
spindulio reikšmes; 

5. Nustatomi parametrai:  
 Pasirenkamas  matavimo  vienetas  –  milimetrai.  Nuspaudžiamas  mygtukas 

  ir atsidariusiame sąraše pasirenkame mm; 

 Nustatomas Suliejimo spindulys (Blur Radius): 

o Horizontaliai (Horizontal  –  20 mm; 
o Vertikaliai (Vertical) – 5 mm; 

6. Nustatomas Suliejimo metodas (Blur Method) – IIR; 
7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
8. Pasirenkame  komandą  PažymėjimasNieko  (SelectNone)  –  atšaukiame 

pažymėjimą; 
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Filtras pasirenkamas gauso išliejimas 

Šis  filtras  įdomus  tuo, kad  leidžia  išlieti ne visą paveikslą, o  tik  sąlyginai monotoniškas 

sritis.  Išsilieja  tik  tie  taškai, kurie priklauso vienos spalvos grupėms.  Jeigu paveiksle yra 

vienas labai ryškus elementas, tai jis neišsilies, o išsilies santykinai monotoninis fonas. Šis 

filtras naudojamas, kai reikia akcentuoti vieną kažkurį paveikslo elementą. 

Kaip panaudoti šį filtrą? 

 Atidaromas  paveikslėlis,  kuriame  yra  vienas  aiškus  objektas  monotoniniame 

fone; 

 Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasPasirenkamas  Gauso  išliejimas 

(FiltersBlurSelective Gaussian Blur). Atsidaro dialogo  langas Pasirenkamas 

Gauso išliejimas (Selective Gaussian Blur) 

   

 Nustatomi parametrai: 

 Suliejimo skersmuo  (Blur radius) – atsako kaip stipriai bus  išlieta. Didinant 
skersmens reikšmę, gilėja išsiliejimo efektas; 

 Maks.  delta  (Max.  delta)  –  leidžia  nurodyti  filtro  jautrumo  laipsnį  į  taškų 
spalvų  skirtumus.  Šio  parametro  reikšmę  reikia mažinti,  tuo  atveju,  jeigu 
kontūrai  pagrindinio  elemento  labai  aiškūs  ir  smarkiai  skiriasi  nuo  fono 
spalvos ir ne daug padidinti, jei skirtumas nedidelis. 

 Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Pastaba! 

Po  filtro panaudojimo, paveikslo  fonas  išsilieja  ir priekinio plano objektai  lyg  atsiskiria 

nuo jo, tokiu būdu gaunamas gylumo efektas. 

Filtras pikseliuoti  

Šis  filtras  leidžia sukurti žemos  raiškos efektą,  t.y.   didinant  taškus paveikslėlis  išsilieja. 

Mes žinome, kad kiekvienas paveikslas yra sudarytas iš taškų, kurių dydis labai mažas. Šis 

filtras,  dar  kitaip  vadinamas  Abraomo  Linkolno  vardu,  iš  esmės  padidina  paveikslo 

taškus, tuo pačiu sukuriamas išsiliejimo efektas.  
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Kaip panaudoti šį filtrą?  

1. Atidaromas paveikslėlis arba nuotrauka. 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasPikseliuoti  (FiltersBlur 

Pixelize). Atsidaro dialogo langas Pikseliuoti (Pixelize) 

 

3. Nustatomi parametrai: 
 Taškelių plotis (Pixel width) – kuriamo taškelio plotis; 

 Taškelių aukštis (Pixel height) – kuriamo taškelio aukštis. 

Pastaba! 

Jeigu  reikia,  kad  kuriami  taškai  iš  kurių  bus  sudarytas  išsiliejantis  paveikslas,  būtų 

kvadratiniai, tai plotis  ir aukštis nurodomi vienodi. Nurodžius skirtingas reikšmes, taškai 

bus stačiakampiai.  

Kuo  didesnės  nurodytos  pločio  ir  aukščio  reikšmės,  tuo  paveikslas  labiau 

išsiliejantis 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti nuotrauką fil_1.jpg. Pritaikyti paveikslui Pikseliuoti (Pixelize) 

filtrą, kai kuriamų taškelių dydis: 

a) taškeliai kvadratiniai: plotis – 15 px; aukštis – 15 px; 
b) taškeliai stačiakampiai: plotis – 30 px; aukštis – 10 px; 
c) taškeliai kvadratiniai: plotis 25 px; aukštis – 25 px. 

A. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasPikseliuoti  (FiltersBlur 

Pixelize). Atsidaro dialogo langas Pikseliuoti (Pixelize).  
3. Nustatomi parametrai: 
 Taškelių plotis (Pixel width) – 15; 

 Taškelių aukštis (Pixel height) – 15. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 
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B. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasPikseliuoti  (FiltersBlur 

Pixelize). Atsidaro dialogo langas Pikseliuoti (Pixelize). 
3. Nustatomi parametrai: 

 nuspaudžiamas mygtukas  ,  tam,  kad  galėtume  įvesti  skirtingas  parametrų 

pločio ir aukščio reikšmes; 

 Taškelių plotis (Pixel width) – 30; 

 Taškelių aukštis (Pixel height) – 10. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

C. 

4. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
5. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasPikseliuoti  (FiltersBlur 

Pixelize). Atsidaro dialogo langas Pikseliuoti (Pixelize). 
6. Nustatomi parametrai: 
 Taškelių plotis (Pixel width) – 30; 

 Taškelių aukštis (Pixel height) – 30. 

7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 
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Filtras suliejimas judesiu 

Šis filtras leidžia sukurti suliejimo efektą su judesio imitacija, nes filtras sulieja kiekvieną 

tašką  nurodyta  kryptimi.  Tai  toks  efektas,  panašus  į  nufotografuotą  vaizdą  su 

nekokybišku foto aparatu iš važiuojančio automobilio, o išryškinus nuotrauką, gaunamas 

„sulietas“ vaizdas. 

Kaip panaudoti šį filtrą? 

 Atidaromas paveikslėlis arba nuotrauka. 

 Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 
(FiltersBlurMotion Blur). Atsidaro dialogo langas  

   

 Nustatome parametrus: 
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 Suliejimo tipas (Blur type) – nurodome kaip juda kamera fotografavimo 
metu: 

o žymimoji akutė Linear – paveikslas susiliejęs linijomis; 
o žymimoji  akutė  Radial  –  paveikslas  susiliejęs  apskritimu.  Galima 

pasirinkti apskritimo centrą, nurodant X ir Y koordinates; 
o žymimoji  akutė  Zoom  –  suliejimas  vykdomas nuo paveikslo  centro 

link kraštų. Ko pasekoje suliejami kraštai, o centras lieka nepaliestas; 
 Suliejimo parametrai  (Blur Parameters)  – nurodomas  suliejimo  gilumas  ir 

kryptis: 
o pasirinkus suliejimo tipą Linear, nurodomi: 

 Ilgis (Length) –parametras, kuris įtakoja išsiliejimo gilumą; 

 Kampas (Angle) – kampas, t.y. suliejimo kryptis; 

Pastaba! 

Jeigu  kampas  lygus  nuliui,  tai  gaunamas  horizontalus  suliejimas,  o  jei  lygus  90  – 

vertikalus suliejimas. 

o pasirinkus suliejimo tipą Radial, nurodomas: 

 Kampas  (Angle)  –  parametras,  kuris  įtakoja  išsiliejimo 
gilumą; 

o pasirinkus suliejimo tipą Zoom, nurodomas: 

 Ilgis (Length) – parametras, kuris įtakoja išsiliejimo gilumą. 
4.   Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti nuotrauką fil_1.jpg. Pritaikyti paveikslui Suliejimas judesiu 

(Motion Blur) filtrą, parinkti parametrus: 

a) Suliejimo tipas (Blur type) – Linear; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 
 Ilgis (Length) – 25; 

 Kampas (Angle) – 45; 

b) Suliejimo tipas (Blur type) – Radia; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 
 Suliejimo centras (Blur Center): 

o X – 588; 
o Y – 703; 

 Kampas (Angle) – 10; 

c) Suliejimo tipas (Blur type) – Radia; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 
 Suliejimo centras (Blur Center): 

o X – 250; 
o Y – 500; 

 Kampas (Angle) – 45; 

d) Suliejimo tipas (Blur type) – Zoom; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 
 įjungtas žymimasis langelis Sulieti į išorę (Blur qutward); 

 Ilgis (Length) – 45; 

e) Suliejimo tipas (Blur type) – Zoom; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 
 išjungtas žymimasis langelis Sulieti į išorę (Blur qutward); 

 Ilgis (Length) – 45; 

A.  

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
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2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 
(FiltersBlurMotion Blur). Atsidaro dialogo langas Suliejimas jdesiu (Motion 
Blur). 

3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo tipas (Blur type) – Linear; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

 Ilgis (Length) – 25; 

 Kampas (Angle) – 45; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

B. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 

(FiltersBlurMotion Blur). Atsidaro dialogo langas Suliejimas jdesiu (Motion 
Blur). 

3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo tipas (Blur type) – Radia; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

 Suliejimo centras (Blur Center): 

o X – 588; 
o Y – 703; 

 Kampas (Angle) – 10; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

C. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
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2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 
(FiltersBlurMotion Blur). Atsidaro dialogo langas Suliejimas jdesiu (Motion 
Blur). 

3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo tipas (Blur type) – Radia; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

 Suliejimo centras (Blur Center): 

o X – 250; 
o Y – 500; 

 Kampas (Angle) – 45; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

D. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 

(FiltersBlurMotion  Blur).  Atsidaro  dialogo  langas  Suliejimas  judesiu 
(Motion Blur). 

3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo tipas (Blur type) – Zoom; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

 įjungtas žymimasis langelis Sulieti į išorę (Blur qutward); 

 Ilgis (Length) – 45; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

E. 

1. Komanda FailaiAtverti (FileOpen) atidaromas failas fil_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiSuliejimasSuliejimas  judesiu 

(FiltersBlurMotion  Blur).  Atsidaro  dialogo  langas  Suliejimas  judesiu 
(Motion Blur). 
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3. Nustatomi parametrai: 
 Suliejimo tipas (Blur type) – Zoom; Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

 išjungtas žymimasis langelis Sulieti į išorę (Blur qutward); 

 Ilgis (Length) – 45; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

Filtrų grupė pagerinimas (enhance) 

Šios  grupės  filtrai pagerina paveikslo bendrąjį  vaizdą, panaikina  įvairiausius  triukšmus, 

dėmes, „raudonų akių“ efektą. 

Filtras atryškinimo kaukė (unsharp mask) 

Šis  filtras  leidžia  tam  tikru būdu paryškinti paveikslą. Reikėtų atkreipti dėmesį  į  tai,kad 

paveikslo ryškumas gerinamas ne viso paveikslo  iš karto, o  labiau  išryškinant jo kraštus, 

siluetus  ir kontūrus. Pavyzdžiui,  turime paveikslą, kuriame pavaizduotas  žmogus, kurio 

siluetas nelabai ryškus. Panaudojus šį filtrą, bus paryškintas tik žmogaus siluetas. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Parenkama  komanda  FiltraiPagerinimasAtryškinimo  kaukė 

(FiltersEnhanceUnsharp Mask). Atsidaro dialogo langas Atryškinimo kaukė 
(Unsharp Mask), nurodomi parametrai 
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 Silueto  kraštų  ryškumas  gaunamas  „išliejant“  paveikslo  dalis  esančias  už 

silueto kraštų. Kuo  reikšmė Skersmuo  (Radius) didesnė,  tuo  toliau nuo  silueto 

kraštų  vyksta  „išliejimas“.  Didinant  reikšmę,  mes  didiname  „išlietų“  gretimų 

sričių skaičių; 

 Parametras  Kiekis  (Amount)  atsako  už  ryškumą.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo 

ryškesnės kontūrų ribos; 

 Parametras  Slenkstis  (Threshold)  nusako  spalvų  skirtumą  ant  kontūro  ribų. 

Atvaizde dažniausiai būna  įvairių kontūrų. Nustatant parametro  reikšmes, mes 

keičiame  filtro  jautrumą  įvairiems  kontūrams,  kas  leidžia  maksimaliai 

sufokusuoti filtro veikimą; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atveriame neryškią nuotrauką unsharp1.jpg. Pritaikius Atryškinimo kaukė 

(Unsharp Mask) filtrą – paryškinti nuotrauką. 

1. Atveriamas paveikslėlis unsharp1.jpg; 

 

2. Parenkama  komanda  FiltraiPagerinimasAtryškinimo  kaukė 
(FiltersEnhanceUnsharp Mask). Atsidaro dialogo langas Atryškinimo kaukė 
(Unsharp Mask); 

3. Nustatome parametrus: 
 Skalės Skersmuo (Radius) slankikliu nustatome reikšmę – 10; 

 Skalės Kiekis (Amount) slankikliu nustatome reikšmę – 1,0; 

 Skalės Slenkstis (Threshold) slankikliu nustatome reikšmę – 10; 

4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 
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Filtras nl filtras (nl filter) 

Filtras  šalina  triukšmus,  dėmes,  padidina  ryškumą  visame  paveiksle,  o  ne  pažymėtoje 

dalyje. Jis turi tris darbo režimus, kiekviename iš jų, apdoroja tašką priklausomai nuo jo ir 

gretimų taškų reikšmių. Filtras atlieka septynis pasirinkimus pagal šešiakampio, esančio 

apie tašką, viršūnes. Šešiakampio dydis nusakomas parametru Skersmuo. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Parenkama  komanda  FiltraiPagerinimasNL  filtras  (FiltersEnhanceNL 

filter).  Atsidaro  dialogo  langas  NL  filtras  (NL  filter),    kuriame  nurodomi 
parametrai 

  

 Valdiklių grupė Filtras (Filter), kurioje pasirenkamas filtro darbo režimas: 
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o Alfa apkarpytas vidurkis  (Alpha  trimmed mean) – šešiakampio 
centro  taško  reikšmė  pakeičiama  į  šešiakampio  septynių  taškų 
reikšmių vidurkį. Visi taškai pirmiausia išrūšiuojami pagal alfa, po to, 
pirmoji  ir  paskutinė  reikšmės  išmetamos  iš  vidurkio  skaičiavimo. 
Tam, kad būtų geriau matomas efektas, skalės Alfa (Alpha) slankikliu 
nustatykime  reikšmę  0.0,  o  skalės  Skersmuo  (Radius)  slankikliu 
nustatykime reikšmę 1.0; 

o Optimalus paskaičiavimas (Optimal estimation) – filtras atlieka viso 
paveikslo  išlyginimą. Parametru Skersmuo (Radius) nurodoma filtro 
veikimo sritis. Šiuo atveju, skersmens optimalios reikšmės  intervale 
nuo 0.8 iki 1.0; 

o Kraštų  pagerinimas  (Edge  enhancement)  –  paryškina  kraštus, 
atlikdamas  priešingą  išlyginimui  veiksmą.  Parametru  Alfa  (Alpha) 
nusakomas  stiprumas,  jei  jis  lygus  0.1,  tai  efektas  beveik 
nematomas,  o  jei  –  0.9,  tai  labai  ryškus.  Parametru  Skersmuo 
(Radius) nurodome filtro veikimo sritį. 

Filtras paaštrinti (sharpen) 

Tai  filtras,  kuris  leidžia  padidinti  viso  paveikslo  ryškumą,  neišskiriant  jokių  sričių  ir 

kontūrų. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Parenkama  komanda  FiltraiPagerinimasPaaštrinti  (FiltersEnhance 

Sharpen).  Atsidaro  dialogo  langas  Paaštrinti  (Sharpen),    kuriame  nurodomas 
vienintelis parametras 

   

 Parametras  Aštrumas  (Sharpness)  leidžia  padidinti  arba  sumažinti  ryškumo 

efektą. Parinkus labai didelę reikšmę, po filtro pritaikymo, paveiksle gali atsirasti 

„nubrėžimai”; 

3. Parinkus parametrą, nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 
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a) originalas  b) Aštrumas (Sharpness) = 50 

 

c) Aštrumas (Sharpness) = 75  d) Aštrumas (Sharpness) = 100 

Filtras raudonų akių pašalinimas (red eye removal) 

Šis filtras leidžia pašalinti ne tik šį efektą, bet sudaro galimybę pakeisti akių spalvą. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Parenkama  komanda  FiltraiPagerinimasRaudonų  akių  pašalinimas 

(FiltersEnhanceRed  Eye Removal). Atsidaro  dialogo  langas Raudonų  akių 
pašalinimas (Red Eye Removal),  kuriame nurodomas vienintelis parametras 
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 Keičiant  parametro  Slenkstis  (Threshold)  reikšmę,  keičiasi  ir  akių  spalva. 

Peržiūros lange matomas skirtingų parametrų rezultatas; 

3. Nustačius norimą akių spalvą, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Pastaba! 

Patartina  prieš  filtro  panaudojimą,  akį  pažymėti,  nes  tada  filtras  bus  taikomas  tik 

pažymėtai daliai, o ne visam paveikslui. 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį eye_1.jpg ir pakeisti akių spalvą į žalsvą. 

1. Atveriamas paveikslėlis eye_1.jpg; 

2. Pasirenkame Mastelio  įrankį  (Zoom  Tool)    ir  nuspaudus  du  ar  tris  kartus 
pelės žymeklį paveiksle, darbiniame  lange padidiname akį, kad  ją būtų  lengviau 
redaguoti; 

3. Pasirenkame  Laisvo  pažymėjimo  įrankis  (Free  Select  Tool) .  Pažymime 
rainelės išorinę pusę 

 

4. Akies  vyzdį  pašaliname  iš  pažymėtos  dalies.  Laisvo  pažymėjimo  įrankio  (Free 
Select  Tool)  parametrų  nustatymo  dalyje  Veiksena  (Mode)  nuspauskime 
mygtuką Atimti  iš aktyvaus pažymėjimo  (Subtract  from the current selection) 

 ir pažymime akies vyzdį; 

 

5. Pasirenkame  komandą  FiltraiPagerinimasRaudonų  akių  pašalinimas 
(FiltersEnhanceRed  Eye Removal). Atsidaro  dialogo  langas Raudonų  akių 
pašalinimas (Red Eye Removal); 

6. Skalės Slenkstis (Threshold) slankikliu nustatome reikšmę 100; 
7. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 
8. Komanda  ŽymėjimasNieko  (SelectNone)  pašaliname  akių  rainelės 

pažymėjimą; 

9. Pasirenkame Mastelio  įrankį  (Zoom  Tool)  ,  įrankio  parametrų  nustatymo 
dalyje įjungiame žymimąją akutę Atitraukti (Zoom Out); 

10. Pelės  žymeklis  du  ar  tris  kartus  nuspaudžiame  paveiksle,  paveikslas  sugrįžta  į 
pradinį dydį; 
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Pastaba! 

Filtrą  galima  naudoti  ir  neatlikus  akies  vyzdžio  pažymėjimo,  tada  filtras  bus  taikomas 

visam paveikslui. Filtro poveikis paveikslui pateiktas paveikslėlyje 

 

Filtrų grupė iškraipymai 

Tai filtrai, kurie paveikslą iškreipia įvairiais būdais. Šioje grupėje daug dažnai naudojamų  

filtrų. Lentelėje pateiksime šios grupės filtrų trumpus aprašymus: 

Filtro pavadinimas  Trumpas aprašymas 

Bangos (Waves) 

 

Sukuria koncentruotų bangų efektą. Tokios bangos 

atsiranda, kai į vandenį metamas akmuo 

Interaktyvus iškraipymas 

(IWarp) 

Leidžia interaktyviai iškraipyti kai kurias paveikslo dalis. 

Dialogo lange yra kortelė Animuoti (Animate), kurioje 

nustatomi parametrai leidžiantys tarp pradinio ir iškraipyto 

paveikslo sukurti užtamsinimo ir pašviesinimo animaciją. 

Tokia animacija visada pagyvina tinklalapį 

 

Išgraviruoti (Engrave)  Atvaizdui suteikia senos graviūros efektą 

Iškyla (Emboss)  Atvaizdui arba jo daliai suteikiamas „metalo iškalimo“ 

efektas, šviesios dalys pakeliamos, o tamsios – 
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Filtro pavadinimas  Trumpas aprašymas 

 

pažeminamos. Filtras taikomas tik RGB paveikslams. 

Pilkiems paveikslams jis neaktyvus (nepasiekiamas) 

Ištrinti kas antrą eilutę 

(Erase Even Other Row) 

 

Ištrinama kas antra eilutė arba kas antras stulpelis 

Laikraštis (Newsprint) 

 

Po filtro panaudojimo, paveikslo taškai tampa pustoniai ir 

tuo pačiu sukuriamas laikraštinio popieriaus efektas 

Lęšio iškraipymas (Lens 

Distortion) 

 

Leidžia panaikinti geometrinius iškraipymus, kurie 

atsiranda naudojant optinį lęšį 

Mozaika (Mosaic) 

  

Sukuriamas mozaikos efektas 

Pakelti (Shift) 

 

Aktyvaus sluoksnio kiekvienos eilutės taškus pastumia 

atsitiktiniu atstumu pagal horizontalią arba vertikalią 

Polių koordinatės (Polar 

Coordinates) 

Perkelia paveikslą į poliarines koordinates ir atvirkščiai 
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Filtro pavadinimas  Trumpas aprašymas 

 

Puslapio užrietimas (Page 

curl) 

 

Sudaro užriesto puslapio efektą. Galima nurodyti kuris 

puslapio kampas bus užriestas ir kaip užriestas 

Raibuliavimas (Ripple) 

 

Iškraipo paveikslą taip, kad sukuriamas raibuliavimo 

efektas 

Reikšmės platinimas 

(Value Propagate) 

 

Nurodytos spalvos ryškumas perduodamas gretimiems 

taškams 

Sukurys ir sužnybimas 

(Whirl and Pinch) 

 

Atvaizdas iškraipomas koncentriškai. Galime pasirinkti 

darbo režimą – sukūrys arba sužnybimas. Pirmuoju atveju 

iškraipymas bus kaip maža duobutė, panašiai  kaip 

vandeniui nutekant kriauklėje. Antruoju atveju – 

iškraipymas bus panašus į ištemptą guminį kilimėlį 

Sulenkimas kreivėmis 

(Curve Bend) 

 

Atvaizdas sulenkiamas, panaudojus dvi nukreipiančias 

kreives 
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Filtro pavadinimas  Trumpas aprašymas 

Vėjas (Wind) 

 

Sukuriamas greito judėjimo efektas. Toks efektas matomas 

fotografuojant greit judantį objektą 

Video (Video) 

 

Sukuriamas efektas, lyg paveikslas, kuris peržiūrimas mažos 

raiškos monitoriuje arba televizoriuje 

Žaliuzės (Blinds) 

 

Atvaizdas matomas per horizontalias arba vertikalias 

žaliuzes 

Išsiaiškinsime kelių populiariausių šios grupės filtrų panaudojimą. 

Filtras puslapio užrietimas (pagecurl) 

Šis filtras leidžia paveikslui suteikti užlenkto lapo efektą.  

Kaip panaudoti šį filtrą? 

 Atidaromas paveikslėlis arba nuotrauka. 

 Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiPuslapio  užrietimas 

(FiltersDistortsPagecurl).  Atsidaro  dialogo  langas  Puslapio  užrietimo 

efektas (Pagecurl Effect) 
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 Nustatome parametrus: 

 Užrietimo  vieta  (Curl  Location)  –  nurodoma,  kuris  lapo  kampas  bus 
užlenktas; 

 Užrietimo orientacija  (Curl Orientation) – nurodoma orientacija užlenktos 
dalies; 

 Žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu (Shade under curl) – leidžia nurodyti 
ar turi būti užlenktos dalies šešėlis; 

 Po  žymimojo  langelio  Šešėlis  po  užrietimu  (Shade  under  curl)  yra 
atsidarantis  sąrašas,  iš  kurio  galima  išsirinkti  kokia  spalva  bus  nudažytas 
užlenkiamas kampas  

   

 Skalės Nepermatomumas  (Opacity) slankikliu galima nustatyti, kad užlenkta 
lapo dalis  būtų permatoma. 

 Nustačius parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Pastaba! 

Sluoksnių  paletėje  atsiranda  naujas  sluoksnis  ir  dalis  paveikslo  iš  sluoksnio  Fonas 

ištrinama 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį fil_7. jpg. Pritaikyti paveikslui Suliejimas judesiu 

(Motion Blur) filtrą, parinkti parametrus: 

a)  
 Užrietimo vieta (Curl Location) – viršuje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija (Curl Orientation) – vertikali; 

 Įjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Užlenkiamas  kampas  nudažomas  Priekinio  plano/fono  spalva 

(Foreground/background colors) 

 Nepermatomumas – 100; 

b)  
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 Užrietimo vieta (Curl Location)– apačioje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija (Curl Orientation) – horizontali; 

 Išjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Nudažyti užlenkimo kampą gradientu – Greens; 

 Nepermatomumas – 100; 

c)  
 Užrietimo vieta (Curl Location)– apačioje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija (Curl Orientation) – horizontali; 

 Įjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Nudažyti užlenkimo kampą gradientu – Greens; 

 Nepermatomumas – 45; 

A. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_7.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiPuslapio  užrietimas 

(FiltersDistortsPagecurl).  Atsidaro  dialogo  langas  Puslapio  užrietimo  efektas 

(Pagecurl Effect). 

3. Nustatomi parametrai: 

 Užrietimo vieta – viršuje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija – vertikali; 

 Įjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Užlenkiamas  kampas  nudažomas  Priekinio  plano/fono  spalva 

(Foreground/background colors) 

 Nepermatomumas – 100; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

  

a) originalas  b) pritaikius filtrą 

B. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_3.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiPuslapio  užrietimas 

(FiltersDistortsPagecurl).  Atsidaro  dialogo  langas  Puslapio  užrietimo  efektas 

(Pagecurl Effect). 

3. Nuspaudžiamas Perėjimo įrankis (Blend Tool) . 
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4. Šiam įrankiui parametrą Gradientas (Gradient) – Greens   . 

5. Nustatomi parametrai: 

 Užrietimo vieta (Curl Location)– apačioje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija (Curl Orientation) – horizontali; 

 Išjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Nudažyti užlenkimą kampą – Esamu gradientu (Current gradient) 

 Nepermatomumas – 100; 

6. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

 

C. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_3.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiPuslapio  užrietimas 

(FiltersDistortsPagecurl).  Atsidaro  dialogo  langas  Puslapio  užrietimo  efektas 

(Pagecurl Effect). 

3. Nustatomi parametrai: 

 Užrietimo vieta (Curl Location)– apačioje dešinėje; 

 Užrietimo orientacija (Curl Orientation) – horizontali; 

 Įjungtas žymimasis langelis Šešėlis po užrietimu; 

 Nudažyti užlenkimą kampą – Esamu gradientu (Current gradient) 

 Nepermatomumas – 50; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 
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Filtras žaliuzės (blinds) 

Šis filtras, suteikia paveikslui žiūrėjimo pro žaliuzes efektą. 

Kaip panaudoti šį filtrą? 

1. Atidaromas paveikslėlis.  
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIšskraipymaiŽaliuzės  (Filters 
DistortsBlinds). Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds) 

3. Nustatome parametrus: 
 Orientacija  (Orientation)  –  žaliuzių  juostų  išdėstymas  (Horizontali  (Horizontal) 

arba Vertikali (Vertical); 

 Perkėlimas  (Displacement)  –  žaliuzių  atidarymo  parametras.  Kuo  reikšmė 

didesnė, tuo didesnis tarpas tarp juostų; 

 Segmentų kiekis (Number of segments) – juostų skaičius, kuo skaičius didesnis, 

tuo juostų plotis mažesnis. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį fil_3.jpg. Atvaizdui pritaikyti Žaliuzės filtrą, nustačius 

tokius parametrus: 

a) 

 Orientacija (Orientation) – Horizontali (Horizontal); 

 Perkėlimas (Displacement) – 30; 

 Segmentų kiekis (Number of segments) – 5. 

b) 

 Orientacija (Orientation) – Vertikali (Vertical); 

 Perkėlimas (Displacement) – 30; 

 Segmentų kiekis (Number of segments) – 5. 

A. 
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1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidarome paveikslėlį fil_3.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiŽaliuzės  (Filters 

DistortsBlinds). Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 
3. Nustatome parametrus: 
 Orientacija (Orientation) – Horizontali (Horizontal); 

 Perkėlimas (Displacement) – 30; 

 Segmentų kiekis (Number of segments) – 5. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

B. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidarome paveikslėlį fil_3.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIškraipymaiŽaliuzės  (Filters 

DistortsBlinds). Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 
3. Nustatome parametrus: 
 Orientacija (Orientation) – Vertikali (Vertical)); 

 Perkėlimas (Displacement) – 30; 

 Segmentų kiekis (Number of segments) – 5. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK): 

 

Pastaba! 

Pritaikius tą patį filtrą du kartus, paveikslą matome lyg per grotas: 
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Žaliuzės juostų spalva priklauso nuo Fono (Background)   spalvos 

 

Filtras vėjas (wind) 

Šis filtras paveikslui suteikia vėjo efektą 

Kaip panaudoti šį filtrą? 

1. Atidaromas paveikslėlis.  
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiVėjas (Filters DistortsWind). 

Atsidaro dialogo langas Vėjas (Wind) 
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3. Nustatome parametrus: 
 Stilius (Style) – nurodoma koks vėjas pučia: 

 Vėjas (Wind) – klasikinis tolygiai pučiantis vėjas; 
 Gūsis (Flast) – škvalinis vėjas, kuris pučia gūsiais; 

 Kryptis (Direction) – nurodoma vėjo kryptis iš kairės (Kairė (Left)) arba  dešinės 

(Dešinė (Right)); 

 Veikiamas  kraštas  (Edge  Affected)  –  kaip  vėjas  apgaubia  paveiksle  esančių 

siluetų kraštus: 

 Priešakinis (Leading) – paveiksle esančių siluetų kraštai suliejami su jais; 
 Užpakalinis (Trailing) – vidinės siluetų ribos bus išlietos į išorę; 
 Abu (Both) – abu variantai; 

 Slenkstis  (Threshold)  –  nustatomas  filtro  jautrumas  silueto  riboms. Mažinant 

reikšmę, jautrumas didėja ir tuo pačiu daugiau paveikslo objektų yra paveikiami 

vėjo. Didinant reikšmę, mažiau paveikslo siluetų paveikiami vėjo; 

 Stiprumas  (Strength)  –  nurodomas  vėjo  stiprumas.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo 

paveiksle esantys siluetai daugiau išsilies. 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį fil_8.jpg. Suteikti paveikslui Vėjas filtrą su tokiais 

parametrais: 

a)  

 Stilius (Style)  – Vėjas (Wind); 

 Kryptis (Direction)  – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Priešakinis (Leading) 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

b) 

 Stilius (Style) – Vėjas (Wind); 
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 Kryptis (Direction)  – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Abu (Both); 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

c) 

 Stilius (Style) – Vėjas (Wind); 

 Kryptis (Direction) – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Užpakalinis (Trailing); 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

d) 

 Stilius (Style) – Gūsis (Flast); 

 Kryptis (Direction) – Dešinė (Right); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Abu (Both); 

 Slenkstis (Threshold) – 5; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

A. 

1. Atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiVėjas (Filters DistortsWind). 

Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 
3. Nustatomi parametrai: 
 Stilius (Style)  – Vėjas (Wind); 

 Kryptis (Direction)  – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Priešakinis (Leading) 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

a) originalas  b) po filtro panaudojimo 

B. 

1. Atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
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2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiVėjas (Filters DistortsWind). 
Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Stilius (Style)  – Vėjas (Wind); 

 Kryptis (Direction)  – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Abu (Both); 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

C. 

1. Atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiVėjas (Filters DistortsWind). 

Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 
3. Nustatomi parametrai: 
 Stilius (Style)  – Vėjas (Wind); 

 Kryptis (Direction)  – Kairė (Left); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Užpakalinis (Trailing); 

 Slenkstis (Threshold) – 10; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 
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D. 

1. Atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiVėjas (Filters DistortsWind). 

Atsidaro dialogo langas Žaliuzės (Blinds); 
3. Nustatomi parametrai: 
 Stilius (Style) – Gūsis (Flast); 

 Kryptis (Direction) – Dešinė (Right); 

 Veikiamas kraštas (Edge Affected) – Abu (Both); 

 Slenkstis (Threshold) – 5; 

 Stiprumas (Strength) – 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

 

Filtras bangos (waves) 

Šis filtras suteikia bangų efektą. Atvaizdas patalpintas vandenyje  ir virš  jo yra sūkurinės 

bangos.  

Kaip panaudoti šį filtrą? 

1. Atidaromas paveikslėlis.  
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIšskraipymaiBangos  (Filters 
DistortsWave). Atsidaro dialogo langas Bangos (Waves) 
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3. Nustatome parametrus: 
 Veiksena (Mode) –  leidžia nurodyti kaip turi atrodyti tos paveikslo dalys, kurios 

atsidengia paveikslui pasislinkus, kai jį paveikia bangos: 

 Sutepti (Smear) – užpildo atsidengusias dalis artimomis spalvomis; 
 Pajuodinti (Blacken) – atsidengusias dalis nudažo juodai; 

 Žymimasis  langelis  Atspindinčios  (Reflective)  –  sukuria  vieną  nuo  kitos 

atsispindinčias bangas, kas smarkiai pakeičia paveikslą; 

 Skalės  Amplitudė  (Amplitude)  slankikliu  nurodomas  bangos  aukštis.  Didinant 

reikšmę – paveikslas tampa labiau reljefinis; 

 Skalės  Fazė  (Phase)  slankikliu  nurodomos  reikšmės,  kurios  keičia  bangų  vietą, 

nekeičiant kitų jų charakteristikų; 

 Skalės Bangos  ilgis  (Wavelenght) slankikliu nustatome bangų  ilgį  ir  tarpus  tarp 

bangų. Didėjant reikšmei bangos tampa ilgesnės ir švelnesnės. 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį fil_8.jpg. Suteikti paveikslui Vėjas filtrą su tokiais 

parametrais: 

a) 

 Veiksena (Mode) – Sutepti (Smear); 

 Žymimasis langelis Atspindinčios (Reflective) – išjungtas; 

 Skalės Amplitudė (Amplitude) slankikliu nustatyti reikšmė – 12,00; 

 Skalės Fazė (Phase) slankikliu nustatyti reikšmė – 72,00; 

 Skalės Bangos i lgis (Wavelenght) slankikliu nustatyti reikšmę – 1,70; 

b) 

 Veiksena (Mode) – Sutepti (Smear); 
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 Žymimasis langelis Atspindinčios (Reflective) – įjungtas; 

 Skalės Amplitudė (Amplitude) slankikliu nustatyti reikšmė – 5,00; 

 Skalės Fazė (Phase) slankikliu nustatyti reikšmė – 72,00; 

 Skalės Bangos i lgis (Wavelenght) slankikliu nustatyti reikšmę – 1,70; 

A. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiBangos (Filters 
DistortsWave). Atsidaro dialogo langas Bangos (Waves); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Veiksena (Mode) – Sutepti (Smear); 

 Žymimasis langelis Atspindinčios (Reflective) – išjungtas; 

 Skalės Amplitudė (Amplitude) slankikliu nustatyti reikšmė – 12,00; 

 Skalės Fazė (Phase) slankikliu nustatyti reikšmė – 72,00; 

 Skalės Bangos i lgis (Wavelenght) slankikliu nustatyti reikšmę – 1,70; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

B. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiIšskraipymaiBangos (Filters 
DistortsWave). Atsidaro dialogo langas Bangos (Waves); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Veiksena (Mode) – Sutepti (Smear); 

 Žymimasis langelis Atspindinčios (Reflective) – įjungtas; 

 Skalės Amplitudė (Amplitude) slankikliu nustatyti reikšmė – 5,00; 

 Skalės Fazė (Phase) slankikliu nustatyti reikšmė – 72,00; 

 Skalės Bangos i lgis (Wavelenght) slankikliu nustatyti reikšmę – 1,70; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
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Filtras sulenkimas kreivėmis (curve bend) 

Naudojant šį filtrą, pasinaudojus specialia linija, deformuojamas paveikslas.  

Kaip panaudoti šį filtrą? 

1. Komanda FialasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIšskraipymaiSulenkimas  kreivėmis  (Filters 
DistortsCurve bend). Atsidaro dialogo langas Kreivės linkis (Curve Bend) 
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Dialogo  lango viršutinės dalies kairėje pusėje yra peržiūros  langas, kuriame matomi visi 

filtro veiksmai   atlikti  su  paveikslu,  o  dešinėje  pusėje  yra  speciali  linija,  kuri  leidžia 

deformuoti paveikslą. 

Prieš  pereinant  prie  parametrų,  pirmiausia  reikia  įjungti  žymimąjį  langelį  Automatinė 

peržiūra  (Automatic  preview).  Dabar  atlikus  bet  kokį  pakeitimą,  jo  poveikis  bus 

matomas  peržiūros  lange,  priešingu  atveju  –  po  kiekvieno  pakeitimo  reikės  nuspausti 

mygtuką Peržiūrėti kartą (Preview Once). 

Nuspaudus  k. pelės  klavišą ant  kreivės atsiranda papildomi mazgai,  keičiant  jų padėtį, 

keičiasi ir paveikslas.  

3. Panagrinėsime pagrindinius parametrus: 
 Parinktys (Options): 

 Pasukti (Rotate) – deformuotą kraštą pasuka nurodytu kampu; 
 Žymimasis  langelis  Išlyginimas  (Smoothing) –  įjungia/išjungia deformacijos 

išlyginimą; 
 Žymimasis langelis Glotninimas (Antialiasing) – įjungia/išjungia deformacijos 

glotninimą; 
 Krašto  kreivė  (Curve  for  Border)  –  nurodoma  kuris  paveikslo  kraštas  bus 

deformuojamas: 

 Žymimoji  akutė  Viršutinio  (Upper)  –  įjungta  nurodo,  kad  deformacijos 
veiksmai bus atliekami su paveikslo viršutiniu kraštu; 

 Žymimoji  akutė  Apatinio  (Lower)  –  įjungta  nurodo,  kad  deformacijos 
veiksmai bus atliekami su paveikslo apatiniu kraštu; 

 Kreivės tipas (Curve Type): 

 Žymimoji  akutė  Lygi  (Smooth)  –  įjungta  nurodo,  kad  bus  sudaryta  švelni 
linija, pagal kurią deformuosis paveikslas. Linija kuriama tampant mazgus; 
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 Žymimoji akutė Laisva (Free)  – įjungta nurodo, kad liniją brėžiama rankiniu 
būdu. Nėra mazgų, yra  specialus  instrumentas, kuris  leidžia  sukurti norimą 
liniją; 

 Mygtukai: 

 Kopijuoti (Copy) – kopijuoja aktyvią kreivę i kitą kraštą; 
 Veidrodis (Mirror) – parado aktyvios kreivės veidrodinį atspindį; 
 Sukeisti (Swap) – sukeičia kreives vietomis; 
 Atstatyti (Reset) – atstato aktyvią kreivę; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį fil_8.jpg. Pritaikyti Sulenkimas kreivėmis filtrą, nustatant 

tokius parametrus: 

a) 

 Parinktys (Options): 

 Pasukti (Rotate) – 30; 
 Įjungtas žymimasis langelis Išlyginimas (Smoothing); 

 Krašto kreivė (Curve for Border) –  Viršutinio (Upper); 

 Kreivės tipas (Curve Type) – Lygi (Smooth); 

b)  Deformuotajam  paveikslui  (pagal  a)  nustatytus  parametrus)  parinkti  tokius 

parametrus: 

 Parinktys (Options): 

 Pasukti (Rotate) – 0; 
 Išjungtas žymimasis langelis Išlyginimas (Smoothing); 

 Krašto kreivė (Curve for Border) –  Apatinio (Lower); 

 Kreivės tipas (Curve Type) – Laisva (Free); 

A. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas paveikslėlis fil_8.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiIšskraipymaiSulenkimas  kreivėmis  (Filters 
DistortsCurve bend). Atsidaro dialogo langas Kreivės linkis (Curve Bend); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Įjungiamas žymimasis langelis Automatinė peržiūra (Automatic preview); 

 Parinktys (Options): 

 Pasukti (Rotate) – 30; 
 Įjungiamas žymimasis langelis Išlyginimas (Smoothing); 

 Krašto kreivė (Curve for Border): 

 Įjungiama žymimoji akutė Viršutinio (Upper).  
 Kreivės tipas (Curve Type): 

 Įjungiama žymimoji akutė Lygi (Smooth). Sukuriame kreivę, pagal kurią bus 
deformuojamas viršutinis paveikslo kraštas 

 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 
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B. 

5. Pasirenkama  komanda  FiltraiIšskraipymaiSulenkimas  kreivėmis  (Filters 
DistortsCurve bend). Atsidaro dialogo langas Kreivės linkis (Curve Bend); 

6. Nustatomi parametrai: 
 Parinktys (Options): 

 Pasukti (Rotate) – 0; 
 Išjungiamas žymimasis langelis Išlyginimas (Smoothing); 

 Krašto kreivė (Curve for Border): 

 Įjungiama žymimoji akutė Apatinio (Lower); 
 Kreivės tipas (Curve Type): 

 Įjungiama žymimoji akutė Laisva  (Free);. Sukuriame kreivę, pagal kurią bus 
deformuojamas viršutinis paveikslo kraštas 

 

7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 
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Pastaba! 

Šis filtras dažniausiai naudojamas teksto formos keitimui. 

Filtrų grupė šviesa  ir šešėliai 

Tai visa grupė filtrų, kurie leidžia suteikti paveikslui įvairius šviesos efektus ir tuo pačiu jį 

papildyti šviesos elementais. Kai kurie šios grupės filtrai imituoja realų apšvietimą, o kai 

kurie  suteikia  fantastinį  apšvietimą.  Visus  šios  grupės  filtrus  galima  suskaidyti  į  tris 

grupes: 

I gr. – šviesos efektų grupė. Sukuria įvairius apšvietimo efektus. Šiai grupei priklauso: 

 Apšvietimo efektai (Lighting Effects) – suteikia įvairius apšvietimo efektus; 

 Gradientinis  švytėjimas  (Gradient  Flare)  –  paveiksle  atsiranda  gradientinis 

atspindys; 

 Lęšio švytėjimas (Lens Flare) – paveikslas pasipildo atspindžiu; 

 Supernova (Supernova) – paveiksle atsiranda žvaigždės sprogimas; 

 Žėrėjimas (Sparke) – paveiksle šviesios dėmės pasidaro žėrinčiomis; 

II gr. – šešėlių filtrai: 

 Mesti šešėlį (Drop Shadow) – pažymėtai daliai suteikia šešėlį; 

 Perspektyva (Perspective) – perspektyva sukuria šešėlį; 

 Xach  efektas  (Xach‐Effect)  –  tik  pažymėtai  daliai  sukuria  pusiau  permatomą 

trimatį efektą; 

III gr. – stiklo filtrai. Šie filtrai sukuria „stiklinį“ paveikslą: 

 Pritaikyti lęšį (Apply Lens) – sukuriamas žiūrėjimo į paveikslą per lęšį efektas; 

 Stiklinės plytelės (Glass Tile) – sukuriamas žiūrėjimo į paveikslą per kvadratinius 

blokus efektas. 

Panagrinėsime kai kuriuos iš jų. 
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Filtras apšvietimo efektai 

Šis filtras leidžia vienu ar kitu būdu imituoti paveikslėlio apšvietimą.  

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiApšvietimo  efektai  (Filters 
Light  and  ShadowLighting  Effects).  Atsidaro  dialogo  langas  Apšvietimo 
efektai  (Lighting  Effects),  kuriame  nustatomi  pagrindiniai  parametrai  ir 
pasinaudojant keturiomis kortelėmis – kiti parametrai 

 

 

3. Pirmiausia nustatomas  šviesos  šaltinis. Pasinaudojame mėlynu  tašku,  kuris  yra 
peržiūros  lange.  Pele  perkeliant  tašką  iš  vienos  vietos  į  kitą, mes  nustatome 
šviesos šaltinį; 

4. Skalės  Atstumas  (Distance)  slankikliu  nustatomas  šviesos  šaltinio    aukštis  ir 
atstumas iki paveikslo; 

5. Kortelės: 
 Šviesa (Light):  
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 Tipas (Type) – nurodomas šviesos šaltinio tipas: 

 Nėra  (None) –  šviesos  šaltinio nėra,  visas paveikslas bus matomas 
prietemoje; 

 Kryptinga  (Directional)  –  šviesos  šaltinis  panašus  į  prožektoriaus, 
kuris nukreiptas į tam tikrą tašką; 

 Taškas  (Point)  –  šviesos  šaltinis  taškinis,  viską  apimantis,  kaip 
paprasta lemputė; 

 Spalva  (Color)  –  nuspaudus  stačiakampį,  atsidaro  spalvos  pasirinkimo 
dialogo  langas, kuriame  reikia nurodyti norimą  šviesos  šaltinio  spalvą. Nuo 
pasirinktos  spalvos  priklauso    paveikslo  atspalvis.  Sakykime  pasirinkome 
šviesos  šaltinio  raudoną  spalvą,  po  filtro  panaudojimo  –  visas  paveikslas 
įgaus raudoną atspalvį; 

 Intensyvumas (Intensity) – leidžia nurodyti šaltinio intensyvumą ir jo spalvos 
stiprumą.  Kuo  parametro  reikšmė  didesnė,  tuo  šaltinis  smarkiau  šviečia. 
Jeigu reikia vos apšviesti paveikslą, tai reikšmė turi būti mažinama; 

 Pozicija (Position) – leidžia nustatyti šviesos šaltinio koordinates; 
  Kryptis (Direction) – leidžia nustatyti šviesos šaltinio kryptį; 

Pastaba! 

Paskutiniai  du  parametrai  ne  visada  aktyvūs,  nes  priklauso  nuo  šaltinio  tipo.  Pvz., 

pasirinkus  Taškas  tipą,  negalėsime  nustatyti  šviesos  šaltinio  krypties,  nes  jis  apšviečia 

viską. 

Filtras gradientinis švytėjimas 

Panaudojus šį filtrą, paveiksle atsiranda švytinti dėmė. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiGradientinis  švytėjimas  (Filters 

Light  and  ShadowGradient  Flare).  Atsidaro  dialogo  langas  Gradientinis 

švytėjimas  (Gradient  Flare),  kuris  turi  parametrų  nustatymui  dvi  korteles 

Parametrai (Settings) ir Parinkiklis (Selector) 
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3. Nustatomi parametrai: 

 Pažymimas  žymimasis  langelis Automatiškai  atnaujinti  peržiūrą  (Auto  update 

preview).   Dėmė matoma peržiūros  lange, todėl  iš karto galima  formatuoti  jos 

vietą. Užtenka peržiūros lange nuspausti pelės žymeklį toje vietoje, kurioje turi 

būti dėmė 

 Kortelė Parinkiklis (Selector) – parenkamas dėmės tipas: 

o Bright_Star – spindinti žvaigždė; 
o Classic – klasikinė; 
o Default – pagal nutylėjimą; 
o Distant_Sun – tolima saulė; 
o GFlare_101 – saulės žybsnis su ratu; 
o GFlare_102 – saulės žybsnis; 
o Hidden_Planet – paslėpta planeta; 

 Kortelė  Parametrai  (Settings)  –  parenkamas  šviečiančios  dėmės  tipas,  t.y.  jos 

forma ir išorinis vaizdas. Kortelė padalyta į tris dalis:  

 

o Centras  (Center)  –  nurodomos  dėmės  centro  koordinatės.  Kaip 
minėjome,  rankiniu  būdu  galime  nurodyti  centrą,  nuspaudžiant 
peržiūros lange norimoje vietoje pelės žymeklį. Arba įvedant tikslias X ir 
Y koordinates. Matavimo vienetai pasirenkami iš sąrašo 
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o Parametrai  (Parameters)  –  nurodomos  kai  kurios  dėmės 
charakteristikos; 

 Skersmuo  (Radius)  –  nurodomas  dėmės  skersmuo,  kuo 
reikšmė didesnė, tuo dėmė didesnė; 

 Pasukimas (Rotation) – dėmės pasukimo kampas; 

 Atspalvio  pasukimas  (Hue  rotation)  –  keičiama  dėmės 
spalva. Stumiant skalės Atspalvio pasukimas (Hue rotation) 
slankiklį, mes keičiame dėmės spalvą; 

 Vektorių  kampas  (Vector  angle)  –  kiekviena  dėmė  turi 
nedidelę šviesos liniją, t.y. krypties vektorių. Stumiant skalės 
Vektorių  kampas  (Vector  angle)  slankiklį  –  keičiamas  tos 
linijos pasvyrimo kampas; 

 Vektorių ilgis (Vector lenght) – keičiamas šviesos linijos ilgis; 
o Pritaikoma  papildoma  imtis  (Adaptive  supersampling)  –  šios  grupės 

parametrais valdomas dėmės išlyginimo laipsnis; 
4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Filtras lęšio švytėjimas (atspindys) 

Šis filtras sukuria atspindį, blyksnį paveiksle. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama komanda FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiLęšio  švytėjimas  (Filters Light 

and  ShadowLens  Flare).  Atsidaro  dialogo  langas  Lęšio  švytėjimas  (Lens  Flare), 

kuriame nustatomos blyksnio koordinatės 
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3. Nurodome, kurioje paveikslo vietoje turi būti blyksnis/atspindys. Šis parametras gali 

būti nustatytas dviem būdais: 

a) nurodome tikslias blyksnio centro X ir Y koordinates; 
b) pelės žymeklis nuspaudžiamas peržiūros lange toje vietoje, kurioje turi būti 

blyksnis; 
4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Pastaba! 

Jeigu  jums  paveiksle  reikia  blyksnio  kitokios  formos  ar  intensyvumo,  tai  panaudokite 

Gradientinis švytėjimas filtrą. 

Filtras supernova 

Filtras leidžia paveikslui suteikti supernovos žvaigždės efektą. 

1. Atidaromas paveikslėlis. 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiSupernova  (Filters Light 

and  ShadowSupernova).  Atsidaro  dialogo  langas  Supernova  (Supernova), 
kuriame nustatomi pagrindiniai parametrai  
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 Novos centras (Center of Nova) – paveiksle nurodoma žvaigždės vieta. Rankiniu 

būdu  taip  pat  galima  nurodyti  jos  vietą,  t.y.  peržiūros  lange  pele  nutempiant 

žvaigždę į norimą vietą; 

 Spalva (Color) – nurodoma žvaigždės spalva; 

 Skalės Skersmuo (Radius) slankikliu nustatomas žvaigždės dydis; 

 Skalės Spinduliai (Spokes) slankikliu nurodomas žvaigždės spindulių kiekis; 

 Skalės Atsitiktinis atspalvis (Random hue) slankikliu atsitiktiniu būdu žvaigždei ir 

jos spinduliams parenkama atsitiktinė spalva. 

UŽDUOTIS.  Atidaryti paveikslėlį sup_1.jpg. ir į paveikslą įkelti šviečiančią žvaigždę. 

1. Atidaromas paveikslėlis. 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiSupernova  (Filters Light 

and  ShadowSupernova).  Atsidaro  dialogo  langas  Supernova  (Supernova), 
kuriame nustatomi pagrindiniai parametrai: 

 Peržiūros lange, ranka nurodome žvaigždės vietą – viršutinis dešinysis kampas; 

 Spalva (Color) – geltona (HTML notacija –  ffff7f); 

 Skersmuo (Radius) – 85; 

 Spinduliai (Opokes) – 195; 

 Atsitiktinis atspalvis (Random hue) ‐ 256 
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a) paveikslas prieš filtro panaudojimą 

 

b) paveikslas po filtro panaudojimo 

Filtras žėrėjimas 

Šis  filtras  leidžia  šviesius  taškus  padaryti  švytinčiais,  todėl  paveikslas  tampa 

dinamiškesnis. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis, kuriame yra šviesių taškų ‐ dėmių. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiŽėrėjimas  (Filters Light  and 

ShadowSparkle). Atsidaro dialogo langas Žėrėjimas (Sparkle). 
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3. Nustatomi parametrai: 
 Skalės  Spindesio  slenkstis  (Luminosity  threshold)  slankikliu    ‐  nurodomas 

žėrinčių  elementų  slenksčio  lygis.  Kuo  didesnė  reikšmė,  tuo  daugiau  žėrinčių 

elementų; 

 Skalės   Žybsnio  intensyvumas  (Fluore  intensity) slankikliu nurodomas kuriamų 

švytėjimų  intensyvumas.  Jeigu  reikia,  kad  žerėjimas  būtų  ryškus,  reikšmė 

didinama; 

 Skalės  Smaigalių  ilgis  (Spike  length)  slankikliu nurodomas  kibirkšties  spindulių 

ilgis, kuo reikšmė didesnė, tuo spinduliai ilgesni; 

 Skalės Smaigalių  taškų  (Spike point)  slankikliu nurodomas kibirkšties  spindulių 

skaičius; 

 Skalės  Smaigalių  kampas  (‐1:  atsitiktinė)  (Spike  angle  (1:  random))  slankikliu 

nurodomas  kibirkšties  spindulio  kampas  ir  tuo  pačiu  keičia  spindulių  krypties 

kampą. Nurodžius reikšmę (‐1) – pasvirimo kampą parenka programa; 

 Skalės  Smaigalių  tankumas  (Spike  density)  slankikliu  nurodomas  žėrėjimų 

(kibirkščių) skaičius. Kuo reikšmė didesnę, tuo žėrėjimų daugiau; 

 Skalės  Permatomumas  (Transparency)  slankikliu  nurodoma  ar  žėrėjimas  bus 

permatomas, pusiau permatomas, baltas ir t.t.; 

 Slankikliu Atsitiktinis atspalvis (Random hue) slankikliu galima atsitiktiniu būdu 

pakeisti žėrėjimo spalvą; 

 Slankikliu  Atsitiktinis  sodrumas  (Random  saturation)  slankikliu  galima 

atsitiktiniu būdu nustatyti žėrėjimo sodrumą; 

 Yra trys žymimieji langeliai: 
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o Įjungtas žymimasis  langelis  Išsaugoti spindesį (Preserve  luminosity) 
– išsaugo spindesį; 

o Įjungtas žymimasis langelis Inversija (Inverse) – juodus paveikslo taškus 
padaro švytinčiais (juoda spalva); 

o Įjungtas  žymimasis  langelis  Pridėti  rėmelį  (Add  border)  –  paveikslui 
uždeda rėmelį; 

 Yra trys žymimosios akutės, kurios leidžia pasirinkti žėrėjimo spalvą: 

o Pažymėta  žymimoji  akutė  Natūrali  spalva  (Natural  color)  –  žėrėjimas 
nuspalvinamas natūralia spalva (balta); 

o Pažymėta  žymimoji akutė Priekinio plano  spalva  (Foreground  color) – 
žėrėjimas nuspalvinamas  priekinio plano spalva, kuri keičiama Įrankinės 

juostoje per  ; 
o Pažymėta  žymimoji akutė  Fono  spalva  (Background  color) –  žėrėjimas 

nuspalvinamas  fono  spalva,  kuri  keičiama  Įrankinė  (Toolbox)  juostoje 

per  ; 
4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Filtras mesti šešėlį  

Šis  filtras  sukuria  objektui  šešėlio  efektą.  Dažniausiai  naudojamas,  kai  reikia  pabrėžti 

silueto  reljefą.  Šio  filtro  poveikis  labai  gerai  matomas  dirbant  su  tekstu.  Filtro 

panaudojimą išsiaiškinsime keletą pavyzdžių. 

1. Komanda  FailasNaujas  (FileNew)  sukurkime,    bet  kokio  dydžio  tuščią 
paveikslą.  

2. Pasinaudojus  Teksto  įrankiu  (Text  Tool)    didelėmis  raidėmis  užrašome 
šešis  žodžius  skirtinguose  sluoksniuose: Riga, BDA, Panevezys, KTU PI, Talllin, 
Koolitus. Teksto parametrai: 

 Šriftas (Font) – Sans Bold; 

 Dydis (Size) – 72 px; 

3. Pasirenkama  komanda  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiMesti  šešėlį  (Filters Light 
and  ShadowDrop  Shadow).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu: Mesti  šešėlį 
(Script‐Fu:  Drop  Shadow),  kuriame  kiekvienam  žodžiui  nustatome    skirtingus 
parametrus: 
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 X poslinkis (Offset X), Y poslinkis (Offset Y) – nurodoma šešėlio kryptis; 

 Suliejimo spindulys (Blur radius) – nurodomas suliejimo stiprumas; 

 Spalva (Color) – pasirenkama šešėlio spalva; 

 Skalės Nepermatomumas (Opacity) slankikliu nurodomas šešėlio sodrumas. Kuo 

reikšmė  didesnė,  tuo  šešėlis  sodresnis,  jeigu  reikia  lengvo  šešėlio,  tai  reikšmė 

turi būti nedidelė; 

Pastaba! 

Norint žodžiui pritaikyti filtrą, žodžio sluoksnis padaromas aktyviu, t.y. sluoksnių paletėje 

nuspaudžiamas norimas sluoksnis 

 

 

   

a) parametrai:  b) parametrai: 
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X poslinkis (Offset X) – 15;  X poslinkis (Offset X) – 5; 

Y poslinkis (Offset Y) – 15; Y poslinkis (Offset Y) – 5; 

Suliejimo spindulys (Blur radius) – 15; 

Spalva (Color) – c040c0 (HTML notacija); 

Suliejimo spindulys (Blur radius) – 15; 

Nepermatomumas ‐ 80 

Spalva (Color) – c040c0 (HTML notacija); 

Nepermatomumas – 80 

 
 

c) parametrai: 

  X poslinkis (Offset X) – 8; 

  Y poslinkis (Offset Y) – 8; 

  Suliejimo spindulys (Blur radius) – 5; 

  Spalva (Color) – 72b4dc (HTML notacija); 

  Nepermatomumas ‐ 80 

d) parametrai: 

  X poslinkis (Offset X) – 8; 

  Y poslinkis (Offset Y) – 8; 

  Suliejimo spindulys (Blur radius) – 20; 

  Spalva (Color) – 72b4dc (HTML notacija); 

  Nepermatomumas – 80 

 

e) parametrai: 

  X poslinkis (Offset X) – 8; 

  Y poslinkis (Offset Y) – 8; 

  Suliejimo spindulys (Blur radius) – 5; 

  Spalva (Color) – 72b44c (HTML notacija); 

  Nepermatomumas ‐ 20 

f) parametrai: 

  X poslinkis (Offset X) – 8; 

  Y poslinkis (Offset Y) – 8; 

  Suliejimo spindulys (Blur radius) – 5; 

  Spalva (Color) – 72b44c (HTML notacija); 

  Nepermatomumas ‐ 90 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

Filtrų grupė triukšmas (noice) 

Tai filtrai, kurie pridėdami dėmes, sutepdami „sugadina“ paveikslą. 

Filtras hsv triukšmas (hsv noice) 

Šis  filtras paveikslėlį padengia  įvairias  taškais, kurie nustatomi pagal atspalvį, sodrumą, 

ryškumą. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiTriukšmasHSV  Triukšmas 

(FiltersNoiceHSV  Noice).  Atsidaro  dialogo  langas  HSV  Triukšmas  (HSV 
Noice), nurodomi parametrai: 
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 Skalės  Holdness  slankikliu  nurodoma  reikšmė,  kuri  atsako  kaip    gali  keistis 

atskirų  taškų  spalva,  veikiama  filtro. Didinant  reikšmę,  filtro poveikis  švelnėja, 

taškai,  padengiančių  paveikslėlį  ne  tokie  ryškūs  ir  kontrastingi.  Mažinant 

reikšmę, didinamas filtro poveikis paveikslėliui, kuris tampa  margaspalviu; 

 Skalės  Atspalvis  (Hue)  slankikliu  nurodomos  reikšmės,  kurios  atsakingos  už 

dedadamų  į  paveikslėlį  taškų  atspalvių  įvairumą.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo 

daugiau spalvų panaudojama; 

 Skalė Sodrumas (Saturation) atsako už paveikslėlį padengiančių taškų sodrumą. 

Mažinant  reikšmę,  taškelių  spalva  artėja  prie  baltai‐juodos  spalvos.  Didinant 

reikšmę, taškeliai tampa sodrūs ir įvairių spalvų; 

 Skalės  Reikšmė  (Value)  slankikliu  galime  sustiprinti  arba  susilpninti  taškelių 

ryškumą.  Nurodžius  didelę  reikšmę,  didelio  ryškumo  taškeliai  uždengia 

paveikslėlį. 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiams mygtukas Gerai (OK). 

 

Filtras išsvaidyti (pick) 
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Filtras padengia paveikslėlį atsitiktiniais taškeliais. Daugelyje šios grupės filtrų, galima 

nustatyti  padengiančių  paveikslėlį  taškelių  spalvą,  ryškumą,  sodrumą,  atspalvį.  Šiame 

filtre  taškeliams  negalima  parinkti  jokių  parametrų,  todėl  paveikslėlis  padengiamas 

atsitiktinias taškeliais. Galime nurodyti tik jų kiekį. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiTriukšmasIšsvaidyti  (FiltersNoicePick). 

Atsidaro  dialogo  langas  Atsitiktinis  išsvaidymas  (Random  Pick),  nurodomi 
parametrai 

 

 

 Skalės Atsitiktinumas  (Randomization)  slankikliu galima nustatyti paveikslėlyje 

išmėtomų taškelių skaičių; 
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 Skalės Kartoti  (Repeat) slankikliu nurome kiek kartų kartojams  filtras. Smarkiai 

padidinus  reikšmę,  paveikslėlio  neliks,  matysime  tik  atsitiktinai  išmėtytus 

taškelius; 

3. Parinkus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

 

Filtras rgb triukšmas (rgb noice) 

Šis filtras paveikslėlį arba pažymėtą dalį padengia spalvotais taškeliais.  

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiTriukšmasRGB  Triukšmas 

(FiltersNoiceRGB  Noice).  Atsidaro  dialogo  langas  RGB  triukšmas  (RGB 
Noice), nurodomi parametrai 
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 Įjungtas  žymimasis  langelis  Nepriklausomas  RGB  (Independent  RGB) 

nurodo,  kad  kiekvienos  žemiau  esančios  spalvos  reikšmę  galime  nurodyti 

skirtingą.  Išjungus  šį parametrą, visų  skalių  slankikliai  judės  sinchroniškai  ir visi 

taškai bus arba pilkos arba juodos spalvos, nes spalvos susimaišo. 

 Skalių  Raudona  (Red),  Žalia  (Green),  Mėlyna  (Blue)  slankikliais  nurodomos 

reikšmės, kurios parodo šių spalvų intensyvumą; 

3. Nurodžius parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK) 

  

a) įjungtas žymimasis langelis Nepriklausomas RGB 

(Independent RGB) 

b) išjungtas žymimasis langelis Nepriklausomas RGB 

(Independent RGB) 

Filtras sklaida (spread) 

Šis  filtras  išbarsto  paveikslo  taškus  –  sukeičiant  juos  atsitiktiniu  būdu  vietomis,  ribos 

pasidaro neaiškios, spalvos sumaišytos. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiTriukšmasSklaida  (FiltersNoiceSpread). 

Atsidaro dialogo langas Sklaida (Spread), nurodomi parametrai: 
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 Valdiklių grupėje Sklaidos dydis (Spread Amount) nurodoma filtro poveikio jėga. 

Didinant  išsibarstymo  atstumą  pagal  horizontalę  ir  vertikalę, mes  galime  toli 

„išbarstyti“ paveikslo taškus; 

3. Nurodžius parametrus. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Pastaba! 

Išbarstymo  atstumas  pagal  horizontalę  ir  vertikalę  yra  tarpusavyje  surišti,  tai  parodo 

nenutrūkusi  grandinė  .  Norint  paveikslo  taškus  „išbarstyti“  pagal  horizontalę  ir 

vertikalę  ne  vienodai,  nutraukiame  grandinę,  t.y.  nuspaudžiame  mygtuką  ,  kai 

atsiranda  nutrūkusi  grandinė      ‐  užrašome  reikalingas  reikšme  į  langelius: 

Horizontaliai (Horizontal) ir Vertikaliai (Vertical). 

 
 

a) originalas  b) išsibarstymo atstumas pagal 

horizontalę ir vertikalę vienodi 

(65) 

c) išsibarstymo atstumas pagal 

horizontalę (20) ir vertikalę (85) 

nevienodi 

Filtras suliejimas (slur) 
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Po filtro panaudojimo, paveikslas atrodo kaip uždėtas ant tirpstančio ledo plokštelės, 

nes paveikslo kai kurie taškai pasislenka žemyn, o jų vietoje atsiranda aukščiau stovintys 

taškai.  

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiTriukšmasSuliejimas  (FiltersNoiceSlur). 

Atsidaro  dialogo  langas  Atsitiktinis  suliejimas    (Random  Slur),  nurodomi  du 
pagrindiniai parametrai 

 Atsitiktinumas  (%)  (Randomization  (%))  –  nurodomas  taškų  skaičius,  kuriuos 

paveiks filtras. Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnė paveikslo dalis susilies; 

 Kartoti (Repear) – nusako filtro veikimo jėgą, t.y. kiek kartų filtras kartojamas; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiams mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį nova.jpg ir jam pritaikyti Suliejimo (Slur) filtrą su tokiais 

parametrais: 

 Atsitiktinumas (%) (Randomization (%)) – 84; 

 Kartoti (Repear) – 100; 

1. Atveriamas paveikslėlis nova.jpg; 
2. Pasirenkame  komandą  FiltraiTriukšmasSuliejimas  (FiltersNoiceSlur). 

Atsidaro dialogo langas Atsitiktinis suliejimas  (Random Slur); 
3. Nurodome filtro parametrus: 
 Skalės Atsitiktinumas (%) (Randomization (%)) slankiklį pastatome ties reikšme 

84; 

 Skalės Kartoti (Repear) slankiklį pastatome ties reikšme 100; 

4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 
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Filtrų grupė kraštų aptikimas (edge‐detect) 

Šios  grupės  filtrai  ieškodami  ribų  tarp  spalvų,  suranda  objektų  kontūrus.  Filtrą 

dažniausiai  naudoja,  pažymėjimui  nurodyti.  Pirmiausia  patariama  paveikslui  pritaikyti 

suliejimo  filtrą, nes  jis panaikina mažus nelygumus,  ir  tik po  to panaudoti  šios  grupės 

filtrą.  

a) panaudotas filtras Gausianų skirtumai (Diferente 

of Gausians). Įjungtas žymimasis langelis Invertuoti 

(Invert) 

b) panaudotas filtras Gausianų skirtumai (Diferente 

of Gausians). Išjungtas žymimasis langelis Invertuoti 

(Invert) 

 

c) panaudotas filtras Kraštai (Edge). Naudojamas Algoritmas (Algorithm) – Previto kompasas (Prewit 

compass) 
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Filtrų grupė bendri (generic) 

Tai  filtrai, kurie nepriklauso nei vienai kitai grupei. Pats galingiausias šios grupės  filtras 

yra  Susukimo  matrica  (Convolution  Matrix),  kuris  leidžia  kurti  savo  filtrus,  keičiant 

matricos  reikšmes. Kadangi visi  filtrai naudoja  susukimo matricą,  tai  įstatant  reikšmes, 

sukursime savo filtrą. 

Pasirinkus  komandą  FiltraiBendriSusukimo  matrica  (FiltersGeneric 

Convolution Matrox), atsidaro dialogo langas:  

Į matricos  laukelius suvedamos reišmės. Žemiau pateikiamos matricos reikšmės, kurios 

leidžia išgauti tam tikrus efektus. 

  

a) gaunamas 

padidinto ryškumo 

efektas 

b) gaunamas 

paveikslo suliejimo 

efektas 

c) surandami 

objektų kraštai 

d) sustiprinami 

kraštai 

e) atsiranda 

reljefas 

Savo filtrus dažniausiais kuria profesionalai. 

Filtrų grupė meniški (artistic) 
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 Šie  filtrai  leidžia  imituoti  paveikslų  kūrimo  įvairius  stilius  ir  būdus.  Galime  sukurti 

komikso, piešimo alyviniais dažais, drobės vietoje popieriaus efektus. 

Filtras aliejinis dažymas (oilify) 

Panaudojant šį filtrą, paveikslas tampa lyg nupieštas aliejiniais dažais.  

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiAliejinis  dažymas  (Filters 

ArtisticOilify).  Atsidaro  dialogo  langas  Aliejinis  dažymas  (Oilify),  kuriame 

nustatomi du pagrindiniai parametrai: 

 

 

 Skalės Kaukės dydis (Mask size) slankikliu pasirenkamas piešimo teptuko dydis. 

Kuo reikšmė didesnė, tuo potepis grubesnis. Jeigu reikalingas tvarkingas darbas 

– potepis turi būti mažas; 

 Skalės Eksponentė (Exponent) slankiklis atsako už piešimo aiškumą. Kuo reikšmė 

didesnė,  tuo  aiškesnis  piešinys,  jeigu  reikšmė  nedidelė,  tai  paveikslas  tampa 

„išplaukęs“, neaiškus; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį oil_1.jpg ir jam pritaikyti Aliejinis dažymas filtrą su 

įvairiais parametrais: 

a)  
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Kaukės dydis (Mask size) – 8; 

Eksponentė (Exponent) – 8; 

b) 

Kaukės dydis (Mask size) – 20; 

Eksponentė (Exponent) – 8; 

c) 

Kaukės dydis (Mask size) – 20; 

Eksponentė (Exponent) – 20; 

a) 

1. Atidaromas paveikslėlis oil_1.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiAliejinis  dažymas  (Filters 

ArtisticOilify). Atsidaro dialogo langas Aliejinis dažymas (Oilify). 

3. Nurodomi parametrai: 

 Skalės Kaukės dydis (Mask size) slankikliu pasirenkamas piešimo teptuko dydis – 

8; 

 Skalės Eksponentė (Exponent) slankikliu nurodomas dydis – 8; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Originalas  Po filtro panaudojimo 

b) 

1. Atidaromas paveikslėlis oil_1.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiAliejinis  dažymas  (Filters 

ArtisticOilify). Atsidaro dialogo langas Aliejinis dažymas (Oilify). 

3. Nurodomi parametrai: 

 Skalės Kaukės dydis (Mask size) slankikliu pasirenkamas piešimo teptuko dydis – 

20; 

 Skalės Eksponentė (Exponent) slankikliu nurodomas dydis – 8; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
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c) 

1. Atidaromas paveikslėlis oil_1.jpg. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiAliejinis  dažymas  (Filters 

ArtisticOilify). Atsidaro dialogo langas Aliejinis dažymas (Oilify). 

3. Nurodomi parametrai: 

 Skalės Kaukės dydis (Mask size) slankikliu pasirenkamas piešimo teptuko dydis – 

20; 

 Skalės Eksponentė (Exponent) slankikliu nurodomas dydis – 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras audimas (weave) 

Tai filtras, kuris paveikslą patalpina išpintame paviršiaus, lyg ant pinto krepšio šono. 

Kaip naudojamas šis filtras? 
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1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiAudimas  (Filters  ArtisticWeave). 

Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Audimas  (Script‐Fu: Weave), kuriame nustatomi 

parametrai 

 Juostos plotis (Ribbon width) ir Juostos tarpai (Ribbon spacing) leidžia nustatyti 

pynimo juostos vaizdą ir jos pasikartojimo dažnį; 

 Šešėlio  tamsumas  (Shadow  darkness)  ir  Šešėlio  gylis  (Shadow  depth)  leidžia 

nustatyti išorinį pynimo reljefą; 

 Gijų ilgis (Thread length), Gijų tankumas (Thread density) ir Gijų intensyvumas 

(Thread intensity) leidžia nustatyti išorinį pynimo vaizdą; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį can_1.jpg ir jam pritaikyti Audimas filtrą su įvairiais 

parametrais: 

a)  b) 

  Juostos  plotis  (Ribbon  width)  – 

50; 

  Juostos  plotis  (Ribbon  width)  – 

80; 

  Juostos  tarpai  (Ribbon  spacing)  – 

10; 

  Šešėlio  tamsumas  (Shadow 

darkness) – 75; 

  Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

  Gijų ilgis – 200; 

  Gijų  tankumas  (Thread density) – 

50; 

  Gijų  intensyvumas  (Thread 

intensity) – 100; 

  Juostos  tarpai  (Ribbon  spacing)  – 

5; 

  Šešėlio  tamsumas  (Shadow 

darkness) – 15; 

  Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

  Gijų ilgis – 200; 

  Gijų  tankumas  (Thread density) – 

50; 

  Gijų  intensyvumas  (Thread 

intensity) – 100; 

c) 

  Juostos  plotis  (Ribbon  width)  – 

150; 

  Juostos  tarpai  (Ribbon  spacing)  – 

5; 
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  Šešėlio  tamsumas  (Shadow 

darkness) – 55; 

  Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

  Gijų ilgis – 200; 

  Gijų  tankumas  (Thread density) –

25; 

  Gijų  intensyvumas  (Thread 

intensity) – 5; 

a) 

1. Atidaromas paveikslėlis can_1.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiMeniškiAudimas  (Filters ArtisticWeave). 

Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Audimas (Script‐Fu: Weave); 
3. Nurodomi  parametrai: 
 Juostos plotis (Ribbon width) – 50; 

 Juostos tarpai (Ribbon spacing) – 10; 

 Šešėlio tamsumas (Shadow darkness) – 75; 

 Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

 Gijų ilgis – 200; 

 Gijų tankumas (Thread density) – 50; 

 Gijų intensyvumas (Thread intensity) – 100; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

b) 

1. Atidaromas paveikslėlis can_1.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiMeniškiAudimas  (Filters ArtisticWeave). 

Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Audimas (Script‐Fu: Weave); 
3. Nurodomi  parametrai: 
 Juostos plotis (Ribbon width) – 80; 

 Juostos tarpai (Ribbon spacing) –  5; 

 Šešėlio tamsumas (Shadow darkness) – 15; 

 Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

 Gijų ilgis – 200; 

 Gijų tankumas (Thread density) – 50; 

 Gijų intensyvumas (Thread intensity) – 100; 
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4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

c) 

1. Atidaromas paveikslėlis can_1.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiMeniškiAudimas  (Filters ArtisticWeave). 

Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Audimas (Script‐Fu: Weave); 
3. Nurodomi  parametrai: 
 Juostos plotis (Ribbon width) – 80; 

 Juostos tarpai (Ribbon spacing) –  5; 

 Šešėlio tamsumas (Shadow darkness) – 15; 

 Šešėlio gylis (Shadow depth) ‐75; 

 Gijų ilgis – 200; 

 Gijų tankumas (Thread density) – 50; 

 Gijų intensyvumas (Thread intensity) – 100; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras kubizmas (cubism) 

Šis filtras sudaro vaizdą, lyg paveikslas būtų sudarytas iš įvairių spalvų kubelių.  

Kaip naudojamas šis filtras? 
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1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiKubizmas  (Filters  ArtisticCubism). 

Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Audimas  (Script‐Fu: Weave), kuriame nustatomi 

du parametrai: 

 

 Skalės Detalės dydis (Tile size) slankikliu nustatoma reikšmė, kuri nusako kubelių 

dydį.  Didinant  reikšmę  –  kubeliai  didėja,  paveikslas  tampa  grubus, 

nedetalizuotas. Mažinant  reikšmę  –  kubeliai mažėja,  paveikslas  aiškesnis,  bet 

efektas paveikslui nedidelis; 

 Skalės  Detalių  sodrumas  (Tile  saturatio)  slankikliu  nustatoma  reikšmė,  nuo 

kurios priklauso kubelių skaičius. Kuo skaičius didesnis, tuo paveikslas sodresnis; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį kub_1.jpg ir jam pritaikyti Kubizmas (Cubism) filtrą su 

tokiais parametrais: 

a) 

Detalės dydis (Tile size) – 10; 

Detalių sodrumas (Tile saturatio) – 2,5; 

Išjungtas  žymimasis  langelis Naudoti  fono 

spalvą (Use background color); 

b) 

Detalės dydis (Tile size) – 10; 

Detalių sodrumas (Tile saturatio) – 1,7; 

Įjungtas  žymimasis  langelis  Naudoti  fono 

spalvą (Use background color); 

c) 

Detalės dydis (Tile size) – 30; 

Detalių sodrumas (Tile saturatio) – 2,5; 

Išjungtas  žymimasis  langelis Naudoti  fono 

spalvą (Use background color); 

 

a) 

1. Atveriamas paveikslėlis kub_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiKubizmas  (Filters 
ArtisticCubism).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Audimas  (Script‐Fu: 
Weave); 
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3. Nustatomi parametrai: 
 Skalės Detalės dydis (Tile size) slankiklis pastatomas ties reikšme 10; 

 Skalės Detalių sodrumas (Tile saturatio) slankiklis pastatomas ties reikšme – 2,5; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

b) 

1. Atveriamas paveikslėlis kub_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiKubizmas  (Filters 
ArtisticCubism).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Audimas  (Script‐Fu: 
Weave); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Skalės Detalės dydis (Tile size) slankiklis pastatomas ties reikšme 10; 

 Skalės Detalių sodrumas (Tile saturatio) slankiklis pastatomas ties reikšme – 1,7; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Naudoti fono spalvą (Use background color); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

c) 

1. Atveriamas paveikslėlis kub_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiKubizmas  (Filters 
ArtisticCubism).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Audimas  (Script‐Fu: 
Weave); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Skalės Detalės dydis (Tile size) slankiklis pastatomas ties reikšme 10; 
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 Skalės Detalių sodrumas (Tile saturatio) slankiklis pastatomas ties reikšme – 1,7; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Naudoti fono spalvą (Use background color); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras pritaikyti drobę (apply canvas) 

Panaudojus šį filtrą, paveikslas užnešamas ant drobės. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama komanda FiltraiMeniškiPritaikyti drobę (Filters ArtisticApply 

Canvas). Atsidaro dialogo  langas Švelnus švytėjimas (Softglow), kuriame nustatomi 

parametrai 

  

 Kryptis (Direction) – nurodoma drobės tekstūros kryptis: 
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o Viršus‐dešinė (Top‐right); 
o Viršus‐kairė (Top‐left); 
o Apačia‐kairė (Bottom‐left); 
o Apačia‐dešinė (Bottom‐right); 

 Skalės Gylis  (Depth)  slankikliu  nurodomas  tekstūros  reljefo  gylis.  Kuo  reikšmė 

didesnė,  tuo  ryškesnis  ir  gilesnis  drobės  tekstūros    reljefas,  o  kuo mažesnė  – 

reljefas nežymus, blankus; 

3. Nustačius parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį can_1.jpg ir pritaikyti jam filtrą su tokiais parametrais: 

a) 

Kryptis – Viršus‐dešinė; 

Gylis – 20; 

b) 

Kryptis –Apačia‐kairė; 

Gylis – 30; 

a) 

1. Atidaromas paveikslėlis can_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiPritaikyti  drobę  (Filters 
ArtisticApply  Canvas).  Atsidaro  dialogo  langas  Švelnus  švytėjimas 
(Softglow); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Kryptis (Direction) –  Viršus‐dešinė (Top‐right); 

 Skalės Gylis (Depth) slankiklį pastatome ties reikšme 20; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

a) originalas  b) paveikslas po filtro panaudojimo 

b) 

1. Atidaromas paveikslėlis can_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiPritaikyti  drobę  (Filters 
ArtisticApply  Canvas).  Atsidaro  dialogo  langas  Švelnus  švytėjimas 
(Softglow); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Kryptis (Direction) –  Apačia‐kairė (Bottom‐left); 

 Skalės Gylis (Depth) slankiklį pastatome ties reikšme 30; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
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Filtras švelnus švytėjimas (softglow) 

Sukuriamas  paveikslo  formavimo  iš  šviesių  dėmių  efektas.  Dėmės  gali  būti  įvairaus 

ryškumo ir intensyvumo. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiŠvelnus  švytėjimas  (Filters 

ArtisticSoftglow).  Atsidaro  dialogo  langas  Švelnus  švytėjimas  (Softglow), 

kuriame nustatomi trys parametrai: 

   

 Skalės  Švytėjimo  spindulys  (Glow  radius)  slankikliu  nustatoma  reikšmė,  kuri 

nurodo  kuriamų  dėmių  dydį.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo  dėmės  didesnės.  Kai 

paveiksle yra didelės dėmės, tai jis atrodo labiau „išplaukęs“ ir tuo pačiu efektas 

geriau matomas; 
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 Skalės Ryškumas  (Brightness)  slankikliu nurodoma  reikšmė,  kuri  atsako už 

kuriamų dėmių ryškumą. Kuo reikšmė didesnė, tuo dėmė ryškesnė; 

 Skalės Aštrumas (Sharpness) slankikliu nurodoma reikšmė, kuri atsako už dėmių 

aštrumą  ir  aiškumą.  Kuo  reikšmė  didesnė,  tuo  dėmė  aiškesnė  ir  aštresnė. 

Mažinant reikšmę – dingsta dėmių efektas; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). 

UŽDUOTIS. Atidaryti paveikslėlį soft_2.jpg ir jam pritaikyti Švelnus švytėjimas filtrą su 

įvairiais parametrais: 

a) 

  Švytėjimo spindulys (Glow radius) – 25; 

  Ryškumas (Brightness) – 0,5; 

  Aštrumas (Sharpness) – 0,5; 

b) 

Švytėjimo spindulys (Glow radius) – 50; 

Ryškumas (Brightness) – 1,0; 

Aštrumas (Sharpness) – 1,0; 

a) 

1. Atidaromas paveikslėlis soft_2.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiŠvelnus  švytėjimas  (Filters 
ArtisticSoftglow).  Atsidaro  dialogo  langas  Švelnus  švytėjimas  (Softglow), 
kuriame nustatomi parametrai: 

 Skalės Švytėjimo spindulys (Glow radius) slankikliu nustatoma reikšmė – 25; 

 Skalės Ryškumas (Brightness) slankikliu nustatoma reikšmė – 0,5; 

 Skalės Aštrumas (Sharpness) slankikliu nustatoma reikšmė – 0,5; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

a) originalas  b) po filtro panaudojimo 

b) 

1. Atidaromas paveikslėlis soft_2.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiMeniškiŠvelnus  švytėjimas  (Filters 
ArtisticSoftglow).  Atsidaro  dialogo  langas  Švelnus  švytėjimas  (Softglow), 
kuriame nustatomi parametrai: 

 Skalės Švytėjimo spindulys (Glow radius) slankikliu nustatoma reikšmė – 50; 

 Skalės Ryškumas (Brightness) slankikliu nustatoma reikšmė – 1,0; 
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 Skalės Aštrumas (Sharpness) slankikliu nustatoma reikšmė – 1,0; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Pastaba! 

Kuo paveiksle daugiau šviesaus aptspalvio splavos, tuo daugiau dėmių atsiranda. 

Filtrų grupė dekoras (decor) 

Ši filtrų grupė leidžia paveikslą įvairiais būdais dekoruoti ir apipavidalinti. Atvaizdą galima 

aprėminti, užapvalinti jo kampus ir t.t. 

Filtras apvalaini kampai (round corners) 

Atvaizdui suteikia suapvalintus kampus, nors jis lieka stačiakampis, nes bet kuris rastrinis 

vaizdas gali būti stačiakampis. Tačiau vizualiai matysime suapvalintus kampus. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasApvalaini  kampai  (FiltersDecor 

Round  Corners).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Apvalaini  kampai  (Script‐Fu: 

Round Corners), kuriame nustatomi parametrai: 
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 Krašto  spindulys  (Edge  radius)  –  nurodomas  kampo  užapvalinimo  lygis.  Kuo 

reikšmė didesnė, tuo didesnis užapvalinimas; 

 Įjungtas žymimasis langelis Pridėti šešėlio metimą (Add drop‐shadow) – suteikia 

paveikslui šešėlį; 

 Šešėlio  X  poslinkis  (Shadow  X  offset)  –  nurodomas  šešėlio  dydis  pagal 

horizontalę paveikslo apačioje; 

 Šešėlio Y poslinkis (Shadow Y offset)  ‐ nurodomas šešėlio dydis pagal vertikalę 

paveikslo dešinėje; 

 Suliejimo spindulys (Blur radius) – kuo nurodyta didesnė reikšmė, tuo didesnis 

krentantis šešėlis; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Pridėti  foną  (Add  background)  –  prideda  foną  už 

apvalintų  kampų  tokios  spalvos,  kokia  yra  nustatyta  kaip  fono  spalva,  nors  ir 

užapvalinti kampai, bet paveikslas stačiakampis; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis Dirbti  kopijoje  (Work on  copy) nurodo,  kad  filtras 

pritaikomas paveikslo kopijai ir po jo panaudojimo atsiranda naujas failas; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Paveikslėliui bor_1.jpg panaudoti  Apvalaini kampai (Round corners) filtrą, 

kuris suapvalintų paveikslo kampus, kai krašto spindulys – 160, mestų 80  šešėlį, kurio 

pagal horizontalę ir vertikalę dydis 50 ir už užapvalintų kampų būtų matomas geltonas 

fonas. Atvaizdas, kuriam pritaikytas filtras turi būti patalpintas atskirame faile. 

1. Atveriamas paveikslėlis bor_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasApvalaini  kampai  (FiltersDecor 

Round Corners). Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Apvalaini kampai (Script‐Fu: 
Round Corners); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Nustatoma Krašto spindulys (Edge radius) reikšmė – 160; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Pridėti šešėlio metimą (Add drop‐shadow); 

 Nustatoma Šešėlio X poslinkis (Shadow X offset) ) reikšmė – 50; 

 Nustatoma Šešėlio Y poslinkis (Shadow Y offset) ) reikšmė – 50; 

 Nustatomas Suliejimo spindulys (Blur radius) reikšmė –80; 
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 Įrankinė  juostoje nuspaudžiame  apatinį  langelį  ir pasirinkdami geltoną 

spalvą, pakeičiame fono spalvą  ; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Pridėti foną (Add background); 

 Įjungiamas žymimasis langelis Dirbti kopijoje (Work on copy); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras kavos dėmė (coffee stain) 

Panaudojus šį  filtrą, paveiksle atsiranda, bet kokio dydžio  ir bet kurioje vietoje,  išpiltos 

kavos dėmės. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasKavos  dėme  (FiltersDecorCoffee 

Stain).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Kavos  dėmė  (Script‐Fu:  Coffee  Stain), 

kuriame nustatomas vienintelis parametras 

 

 Skalės Dėmės (Stains) slankikliu nurodomas dėmių skaičius. Dėmės atsiranda bet 

kurioje paveikslo vietoje ir jų dydis atsitiktinis. 

Pastaba!  
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1. Dėmės vietą galima pakeisti. Atvaizde pelės  žymeklis nuspaudžiamas ant dėmės 

krašto taip, kad apie ją atsirastų ištisinis rėmelis ir neatleidus nuspausto k. pelės klavišo, 

dėmė pernešama į norimą vietą. Pernešimo metu pelės žymeklis pakeičia pavidalą. 

2. Įjungtas žymimasis langelis Tik patamsinti (Darkei only) duoda tamsesnes dėmes.  

3. Dėmių skaičius nuo 1 iki 10. 

3. Nurodžius dėmių skaičių, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį stain_1.jpg ir jam pritaikyti Kavos dėmė (COFFEE STAIN) 

filtrą, nurodant, kad po filtro panaudojimo, paveiksle atsirastų 4 dėmės. Bet kurios 

dėmės vietą pakeisti. Išjungti žymimąjį langelį Tik patamsinti (Darkei only). 

1. Atveriamas paveikslėlis stain_1.jpg; 
2. Pasirenkama komanda FiltraiDekorasKavos dėme  (FiltersDecorCoffee 

Stain). Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Kavos dėmė (Script‐Fu: Coffee Stain) 
3. Skalės Skalės Dėmės (Stains) slankikliu nurodomas dėmių skaičius – 4; 
4. Išjungiamas žymimasis langelis Tik patamsinti (Darkei only); 
5. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

a) po filtro panaudojimo 

 

b) kai kurios dėmės perneštos 

Filtras neryškus rėmelis (fuzzy border) 
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Šis filtras paveikslui suteikia neryškų ‐„išplaukusį“, nelygų rėmelį. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama komanda FiltraiDekorasNeryškus rėmelis (FiltersDecor Fuzzy 

Border).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Neryškus  rėmelis  (Script‐Fu:  Fuzzy 

Border), kuriame nustatomi parametrai: 

 Spalva (Color) – parenkama rėmelio spalva; 

 Rėmelio dydis (Border  size) – nurodomas rėmelio rėmo plotis; 

 Įjungtas žymimasis langelis Sulieti rėmelį (Blur border) – sulieja rėmelį; 

 Skalės  Grūdėtumas  (Granularity)  slankikliu  nustatoma  reikšmė,  kuri  įtakoja  

perėjimą iš paveikslo į rėmelio zonos grūdėtumą; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Pridėti  šešėlį  (Add  shadow)  –  iš  vidinės  rėmelio 

dalies uždedamas šešėlis; 

 Skalės  Šešėlio  stiprumas  (Shadow weight)  slankikliu  nurodoma  reikšmė,  kuri 

atsako už šešėlio ryškumą; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis Dirbti  kopijoje  (Work on  copy) nurodo,  kad  filtras 

pritaikomas paveikslo kopijai ir po jo panaudojimo atsiranda naujas failas; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis Suploti paveikslėlį  (Flatten  image) –  sujungia visus 

atsiradusius sluoksnius; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Pastaba! 

Pritaikius  filtrą,  jo vykdymo metu, kiekviena atliekama operacija vykdoma  skirtinguose 

sluoksniuose. Po filtro pritaikymo, sluoksnių paletėje atsiranda daug sluoksnių. 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Paveikslėliui bor_1.jpg pritaikyti Neryškus rėmelis (Fuzzy border) filtrą. 

Atvaizdą gaubiantis rėmelis turi būti baltas su ryškiu šešėliu, jo dydis 50, sulietas su 



  GIMP   274 

paveikslu, perėjimo grūdėtumas – 20. Visus atsiradusius sluoksnius sujungti. Po 

filtro panaudojimo paveikslą patalpinti atskirame faile. 

1. Atveriamas paveikslėlis bor_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasNeryškus  rėmelis  (FiltersDecor 

Fuzzy Border). Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu: Neryškus  rėmelis  (Script‐Fu: 
Fuzzy Border); 

3. Nustatomi parametrai: 
 Parenkama balta rėmelio spalva; 

 Nustatomas Rėmelio dydis (Border  size) – 80; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Sulieti rėmelį (Blur border); 

 Skalės Grūdėtumas (Granularity) slankikliu nustatome didžiausią 16 reikšmę; 

 Įjungiame žymimąjį langelį Pridėti šešėlį (Add shadow); 

 Skalės  Šešėlio  stiprumas  (Shadow  weight)  slankikliu  nustatome  maksimalią 

reikšmę; 

 Įjungiamas žymimasis langelis Dirbti kopijoje (Work on copy); 

 Įjungiamas žymimasis langelis Suploti paveikslėlį (Flatten image) 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras pridėti rėmelį (add border) 

Panaudojus filtrą, paveikslas aprėminamas. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasPridėti  rėmelį  (FiltersDecorAdd 

Border). Atsidaro dialogo  langas  Script‐Fu: Pridėti  rėmelį  (Script‐Fu: Add Border), 

kuriame nustatomi parametrai: 
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 Rėmelio  X  dydis  (Border  X  size)  –  nustatomas  horizontaliosios  rėmelio  dalies 

plotis; 

 Rėmelio Y dydis (Border Y size) – nustatomas vertikaliosios rėmelio dalies plotis; 

 Rėmelio spalva (Border color) – nustatoma rėmelio spalva; 

 Spalvos delta reikšmė (Delta value on color) – nustatomas rėmelio reljefas, kuo 

reikšmė didesnė, tuo reljefas didesnis; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Paveikslėliui bor_1.jpg uždėti rėmelį su tokiais parametrais: 

a) 

Rėmelio X dydis (Border X size) – 85; 

Rėmelio Y dydis (Border Y size) – 85; 

Rėmelio spalva (Border color) – smėlio (HTML notacija (HTML notation) – d49f5e) 

Spalvos delta reikšmė (Delta value on color) – 25; 

b) 

Rėmelio X dydis (Border X size) – 85; 

Rėmelio Y dydis (Border Y size) – 85; 

Rėmelio spalva (Border color) – smėlio (HTML notacija (HTML notation) – d49f5e) 

Spalvos delta reikšmė (Delta value on color) – 100; 

a) 

1. Atveriamas paveikslėlis bor_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasPridėti  rėmelį  (FiltersDecorAdd 

Border).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Pridėti  rėmelį  (Script‐Fu:  Add 
Border) 

3. Nustatomi parametrai: 
 Rėmelio X dydis (Border X size) – 85; 

 Rėmelio Y dydis (Border Y size) – 85; 

 Rėmelio  spalva  (Border  color)  –  smėlio  (HTML  notacija  (HTML  notation)  – 

d49f5e) 

 Spalvos delta reikšmė (Delta value on color) – 25; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
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b) 

1. Atveriamas paveikslėlis bor_1.jpg; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasPridėti  rėmelį  (FiltersDecorAdd 

Border).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Pridėti  rėmelį  (Script‐Fu:  Add 
Border) 

3. Nustatomi parametrai: 
 Rėmelio X dydis (Border X size) – 85; 

 Rėmelio Y dydis (Border Y size) – 85; 

 Rėmelio  spalva  (Border  color)  –  smėlio  (HTML  notacija  (HTML  notation)  – 

d49f5e) 

 Spalvos delta reikšmė (Delta value on color) – 25; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras sena fotografija (old photo) 

Šis filtras paveikslą pasendina, nuotrauka atrodo labai sena. 
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Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasSena  fotografija  (FiltersDecorOld 

Photo). Atsidaro dialogo  langas  Script‐Fu:  Sena  fotografija  (Script‐Fu: Old Photo), 

kuriame nustatomi parametrai 

 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Defokusuoti  (Defocus)  padaro  paveikslą  labiau 

„išplaukusį“ ir ne tokį aiškų; 

 Rėmelio  dydis  (Border  size)  –  nustatomas  šviesaus  rėmelio,  kuriuo 

aprėminamas paveikslas, dydis; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Sepija  (Sepia)  padaro  paveikslą  ne  juodai‐baltą,  o 

pritaiko rudus atspalvius kaip senose, išblukusiuose nuotraukose; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Aptaškyti  (Mottle)  nurodo,  kad  paveiksle  turi 

atsirasti dėmės; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis Dirbti  kopijoje  (Work on  copy) nurodo,  kad  filtras 

pritaikomas paveikslo kopijai ir po jo panaudojimo atsiranda naujas failas; 

3. Nurodžius parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį old_1.jpg ir jam pritaikyti Sena fotografija (Old photo) su 

tokiais parametrais: 

Įjungtas žymimasis langelis Defokusuoti (Defocus); 

Rėmelio dydis (Border size) – 180; 

Pritaikyti paveikslui rudus atspalvius; 

Atvaizde neturi būti dėmių; 

Po filtro pritaikymo, paveikslas turi atsirasti naujame faile; 

1. Atveriamas paveikslėlis old_1.jpg; 
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2. Pasirenkama komanda FiltraiDekorasSena fotografija (FiltersDecorOld 
Photo).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Sena  fotografija  (Script‐Fu:  Old 
Photo) 

3. Nustatomi parametrai: 
 Įjungiamas žymimasis langelis Defokusuoti (Defocus); 

 Į įvedimo langelį Rėmelio dydis (Border size) užrašome skaičių 180; 

 Nuspaudžiamas žymimasis langelis Sepija (Sepia); 

 Išjungiamas žymimasis langelis Aptaškyti (Mottle); 

 Įjungiamas žymimasis langelis Dirbti kopijoje (Work on copy); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras skaidrė (slide) 

Sukuriama iliuzija, kad paveikslas patalpintas skaidrėje. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atidaromas paveikslėlis. 

2. Pasirenkama komanda FiltraiDekorasSkaidrė  (FiltersDecorSlide). Atsidaro 

dialogo langas Script‐Fu: Skaidrė (Script‐Fu: Slide), kuriame nustatomi parametrai 
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 Tekstas (Text) – užrašomas tekstas, kuris atsiras skaidrės viršutinėje dalyje; 

 Numeris (Number) – užrašomas skaidrės numeris; 

 Šriftas  (Font)  –  nuspaudžiamas  mygtukas  Serif    ir  atsidariusiame  šriftų 

pasirinkimo  dialogo  lange  Script‐Fu  šriftų  pasirinkimas  (Script‐Fu  Selection), 

nuspaudžiamas norimas šriftas, 

   

nuspaudžiamas mygtukas Užverti (Close); 

 Šrifto spalva (Font color) – nurodoma šrifto spalva; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Pastaba! 

Pažymėjus žymimąjį langelį Dirbti kopijoje (Work on copy), sukuriamas naujas be vardo 

failas,  kuriame mūsų  nagrinėjamas  paveikslas  patalpintas  į  skaidrę.  Nenaudojant  šio 

žymimojo langelio, paveikslas tame pačiame faile patalpinamas į skaidrę. 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį kil_1.jpg ir jam pritaikyti Skaidrė (Slide) filtrą su tokiais 

parametrais: 

  Tekstas (Text) – Kilimanjaro; 

  Numeris (Number) – 1; 

  Šriftas (Font) – Liberaton Sans Bold; 

  Šrifto spalva (Font color) – geltona (HTML notacija (HTML notation) –ffa00 ); 

  Žymimasis langelis Dirbti kopijoje (Work on copy) – išjungtas; 

1. Atveriamas paveikslėlis kil_1.jpg; 
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2. Pasirenkama  komanda  FiltraiDekorasSkaidrė  (FiltersDecorSlide). 
Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Skaidrė (Script‐Fu: Slide) 

3. Nurodomi parametrai: 
 Tekstas (Text) – Kilimanjaro; 

 Numeris (Number) – 1; 

 Nuspaudžiamas mygtukas Serif. Atsidariusiame šriftų pasirinkimo dialogo  lange 

Script‐Fu  šriftų  pasirinkimas  (Script‐Fu  Selection),  prasukame  sąrašą  ir 

surandame  šriftą  Liberaton  Sans  Bold.  Fiksuojame  jį.  Nuspaudžiame mygtuką 

Užverti (Close); 

 Šrifto spalva (Font color) – geltona (HTML notacija (HTML notation) – ffa00 ); 

 Išjungiamas žymimasis langelis Dirbti kopijoje (Work on copy); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtrų grupė atvaizdis (map) 

Šios  grupės  filtrai,  paveikslo  pakeitimui  naudoją  specialų  objektą.  Panaudodami  filtrą, 

mes paveikslą lyg projektuojame į šį objektą. Galime sukurti net trimatį paveikslą, kai jis 

projektuojamas ant reljefinio paveikslo. Šioje grupėje yra tokie filtrai: 

Filtro pavadinimas  Paskirtis 

Fraktalo20  

pėdsakas (Fracta

Sukuria fraktalinį pėdsaką. 

Dialogo lange nurodomi 

Mandebroto aibės parametrai, 

galutiniame rezultate turime 

orbitinio fraktalo efektą. 

l 

Trace) 
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Filtro pavadinimas  Paskirtis 

Iliuzija (Illusion) 

 

Paveikslėlio kopijos dedamos 

daug kartų viena ant kitos 

Iškloti (Tile)  Sukuria nurodytos dalies arba paveikslėlio kopiją 

Iškraipyti (Warp)  Įvariais būdais susuka, iškreipia, sutepa paveikslą 

 

Map Object  Atvaizdas gali būti suprojektuotas 

ant plokštės (plane), sferos 

(sphere), dėžutės (box), cilindro 

(cylinder) 

Mažos plytelės 

(Small Tiles) 

Sudaromas paveikslas iš 

keletos originalo kopijų 

Padaryti vientisą 

(Make Seamles) 

Lyginant paveikslo kraštus, padaro jį vietisą 

Perkelti (Displace)  Atvaizdo taškai perkeliami 

nurodytais atstumais 

Pop tės 

pastumiamos iš pradinės 

vietos 

ieriaus skiau

(Paper Tile) 

Atvaizdas sukarpomas į 

popieriaus skiautes ir jos 



  GIMP   282 

Filtro pavadinimas  Paskirtis 

Reljefinis 

paveikslas (Bump 

Map) 

Sukuriamas reljefo efektas 

 

Filtrų grupė atvaizdavimas (render) 

Ši  grupė  skiriasi  nuo  kitų,  nes  nepakeičia  paveikslo,  o  sukuria  naują  arba  į  paveikslą 

patalpina  naujus  elementus.  Šioje  grupėje,  kai  kurie  filtrai  (Debesys  (Clonds),  Gamta 

(Nature), Raštas (Pattern)) turi savo filtrų grupes.  

Grupės debesys (clouds) filtrai 

Sukuriamas spalvinis abstraktus paveikslas, kuris uždedamas ant viso aktyvaus sluoksnio 

Kaip

1. 
2. davimasDebesysPlazma 

(FiltersRenderCloudsPlasma). Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Plazma 
(Script‐Fu: Plasma), kuriame nurodomi parametrai 

Filtras plazma (plazma) 

arba pažymėtos dalies. 

 naudojamas filtras? 

Atveriamas arba sukuriamas paveikslas; 
Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaiz

 Parametro  Atsitiktinė  sėkla  (Random  seed)  įtakoja  plazmos  faktūrą,  t.y.  jos 

išorinį vaizdą; 

Nuspaudus  mygtu ką  Nauja  sėkla  (New  Seed),  programa  parenka  atsitiktinį 

skaičių,  kurį  priskiria  Atsitiktinė  sėkla  (Random  seed)  ir  tuo  pačiu  pasikeičia 

azmos faktūra; pl
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Pastaba! 

Para em trą Atsitiktinė sėkla (Random seed) galima nurodyti ranka. 

 

ą  ir piešinuko  struktūrą. Didinant  reikšmę 

 Įjungus žymimąjį langelį Atsitiktinai (Randomize) – pirmieji du tampa neaktyvūs, 

plazmos struktūrą parenkama atsitiktiniu būdu;  

Skalės Turbulencija (Turbulence) slankikliu nurodoma reikšmė, kuri atsakinga už 

plazmos  ryškumą,  sodrumą, kontrast

visos paminėtos savybės ryškėja, mažinant – švelninamas efektas, plazma tampa 

panaši į spalvingus dūmų kamuolius; 

o 

Pastaba! 

Pakeitus parametrą, jo poveikis matomas dialogo lango peržiūros langelyje. 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį nova.jpg ir dangui pritaikyti Plazma filtrą, parinkus 

Atsitiktinė sėkla (Random seed) parametrą atsitiktiniu būdu, o plazmos ryškumui, 

sod rai suteikti reikšmę – 3,9.rumui, kontrastui ir piešinuko struktū  

1. Atveriamas piešinukas nova.jpg; 
lbox)  uspau2. Įrankinė  (Too juostoje  n džiamas  Laisvo  pažymėjimo  įrankis  (Free 

Select Tool)  .  Pažymimas paveikslo dangus.  
3. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasDebesysPlazma 

dsPlasma). Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Plazma 

dome 3,9 reikšmę;  

kla  (New  Seed)  kelis  kartus,  kol  peržiūros 

langelyje gauname norimos struktūros plazmą; 

5. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

(FiltersRenderClou
(Script‐Fu: Plasma); 

4. Nustatomi parametrai: 
 Skalės Turbulencija (Turbulence) slankikliu nuro

 Nuspaudžiamas mygtukas  Nauja  sė

 

Filtrų grupė raštas (pattern) 

lą į tam tikrus fragmentus, lyg sudėtą dėlionę. 

Filtras dėlionė (jigsaw) 

Šis filtras suskaido paveiks



  GIMP   284 

Kaip naudojamas filtras? 

 

aiAtvaizdavimasRaštaiDėlionė 
(FiltersRenderPatternJigsaw). Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Dėlionė 
(Script‐Fu: Jigsaw), nurodomi parametrai: 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  Filtr

 Valdiklių

hor n

ontalę; 
o Skalės Vertikaliai  (Vertical)  slankikliu nurodoma kiek detalių bus pagal 

vertikalę; 

 grupė Detalių grupė (Number of Titles) atsako už detalių skaičių pagal 

izo talę ir vertikalę: 

o Skalės Horizontaliai  (Horizontal)  slankikliu  nurodoma  kiek  detalių  bus 
pagal horiz

Pastaba! 

Kuo daugiau detalių, tuo jos mažesnės, nes paveikslas nedidėja. 

 Valdiklių grupė Nuožulnūs kraštai (Bevel Edges) atsako už detalių konfigūraciją, 

t.y. už detalės reljefą: 

o Parametras  Nuožulnaus  krašto  plotis  (Bevel  width)  leidžia  nurodyti 

štos pieštuku ir neturi jokio išgaubtumo; 
ės  kraštų 

 Valdiklių lius (Jigsaw Style) atsako už detalių formą: 

ės  turės 
netaisyklingą formą; 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį puzzle.jpg ir jį suskaidykime į 30 netaisyklingos formos, 

detalės  kraštų  išgaubtumą.  Nurodžius minimalią  reikšmę,  atrodo,  kad 
detalės nupie

o Parametras  Paryškinimas  (Highlight)  leidžia  paryškinti  detal
išgaubtumą; 
 grupė Dėlionės sti

o Įjungta  žymimoji  akutė  Kvadratai  (Square)  nurodo,  kad  detalės  turės 
kvadrato formą; 

o Įjungta  žymimoji  akutė  Kreivės  (Curved)  nurodo,  kad  detal

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

išryškintais kraštais, išgaubtų  detalių. 
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1. 
2. komanda  FiltraiAtvaizdavimasRaštaiDėlionė 

Jigsaw). Atsidaro dialogo  langas Script‐Fu: Dėlionė 

rodome reikšmę – 6; 

e 

statome reikšmę – 0,95; 

o Įjungiama žymimoji akutė Kreivės (Curved); 
4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Atveriamas paveikslėlis puzzle.jpg; 
Pasirenkama 
(FiltersRenderPattern
(Script‐Fu: Jigsaw); 

3. Nurodomi parametrai: 
 Valdiklių grupėje Detalių grupė (Number of Titles): 

o Skalės Horizontaliai (Horizontal) slankikliu nu
o Skalės Vertikaliai (Vertical) slankikliu nurodome reikšmę – 5; 

 Valdiklių grupėje Nuožulnūs kraštai (Bevel Edges): 

o Skalės  Nuožulnaus  krašto  plotis  (Bevel  width)  slankikliu  nustatom
reikšmę – 10; 

o Skalės Paryškinimas (Highlight) ) slankikliu nu
w Style):  Valdiklių grupėje Dėlionės stilius (Jigsa

 

Filtras tinklelis (grid) 

Šis  filtras  paveikslą  suskaido  į  kvadratus.  Tai  naudinga,  paveikslo  spausdinimui  ir 

to paviršiaus. 

traiAtvaizdavimasRaštaiTinklelis 
(FiltersRenderPatternGrid).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Tinklelis 
(Script‐Fu: Grid), nurodomi parametrai: 

pernešant jį dalimis ant ki

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  Fil
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 Parametras  Plotis  (Width)  nurodo  linijos  plotį.  Nurodžius  Horizontalios 

(Horizontal)  linijos plotį, perėjus  į  langelį   Vertikalios (Vertical) ten atsiranda ta 

pati  reikšmė,  kuri  užrašyta  langelyje  Horizontalios  (Horizontal),  jei  egzistuoja 

ryšys  tart  langelių,  t.y.  jei yra nenutrūkusi grandinė .  Jeigu 

reikia  įvesti  skirtingas  reikšmes,  nuspaudus    atsiranda 

. Dabar į abu langelius galima įvesti skirtingas reikšmes; 
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Pastaba! 

 Nuspaudus mygtuką  , atsidariusiame sąraše galima pasirinkti kokias vienetais 

bus matuojamas linijos plotis, tarpai tarp linijų, poslinkis. 

 Parametras Tarpai  (Spacing) nurodo atstumą  tarp  linijų. Kuo  reikšmė didesnė, 

tuo kvadratai didesni; 

 Parametras  Poslinkis  (Offset)  leidžia  nurodyti  kokiu  atstumu  bus  perkeltas 

tinklelis į šonus arba aukštyn; 

 Tinklelio  spalva  parenkama  nuspaudus  mygtuką    ir  atsidariusiame 

spalvų  pasirinkimo  dialogo  lange  nuspaudžiama  norima  spalva.  Vertikalių  ir 

horizontalių  linijų  spalvas  galima  pasirinkti  skirtingas,  tik  reikia  nutraukti 

grandinę; 

Pastaba! 

Linijų susikirtimo taško spalvą ir formą galima nustatyti tik tada, kai jų plotis didesnis už 

nulį, o tarpas lygus nuliui. 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį grid_2.jpg ir jam pritaikyti Tinklelis (Grid) filtrą. Po filtro 

panaudojimo paveikslui turi būti uždėtas raudomas tinklelis, kurio linijų plotis 6 mm, 

tarpai tarp  linijų 145 mm, linijų susikirtimo taškai juodi 10 mm pločio ir turintys 

poslinkį 10 mm. 

1. Atveriame paveikslėlį grid_2.jpg; 
2. Pasirenkame  komandą  FiltraiAtvaizdavimasRaštaiTinklelis 

(FiltersRenderPatternGrid).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Tinklelis 
(Script‐Fu: Grid); 

3. Nurodome parametrus: 
 Valdiklių grupė Plotis (Width): 

o  Nuspaudžiame mygtuką  . Atsidariusiame sąraše pasirenkame 
matavimo vienetą mm; 

o Į langelį Horizontalios (Horizontal) užrašome 6; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname  į  langelį Vertikalios 

(Vertical), ten atsiranda reikšmė – 6; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname į langelį Susikirtimas 

(Intersection) ir į jį įrašome – 10; 
 Valdiklių grupė  Tarpai (Spacing): 

o Nuspaudžiame mygtuką  . Atsidariusiame sąraše pasirenkame 
matavimo vienetą mm; 

o Į langelį Horizontalios (Horizontal) užrašome 145; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname  į  langelį Vertikalios 

(Vertical), ten atsiranda reikšmė – 145; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname į langelį Susikirtimas 

(Intersection) ir į jį įrašome – 0; 
 Valdiklių grupė  Poslinkis (Offset): 
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o Nuspaudžiame  mygtuką  .  Atsidariusiame  sąraše 
pasirenkame matavimo vienetą mm; 

o Į langelį Horizontalios (Horizontal) užrašome0; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname  į  langelį Vertikalios 

(Vertical), ten atsiranda reikšmė – 0; 
o Nuspaudžiame klaviatūroje klavišą Tab, pereiname į langelį Susikirtimas 

(Intersection) ir į jį įrašome – 10; 
4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

 

Filtras lava (lava) 

Šis  filtras  leidžia  paveikslo  visus  sluoksnius  arba  pažymėtą  jo  dalį  padengti  specialiu 

ornamentu, kuris primena verdančią lavą. Dažniausiai yra pažymima paveikslo dalis ir jai 

pritaikomas filtras, nes priešingu atveju, ornamentas padengs visą paveikslą. 

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pažymima paveikslo dalis, jei filtras bus taikomas tik pažymėtai daliai; 
3. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasLava  (FiltersRenderLava). 

Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Lava  (Script‐Fu:  Lava),  kuriame  nustatomi 
parametrai 
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 Sėkla (Seed) – šis parametras nedaro  įtakos  išoriniam  lavos ornamentui, tačiau 

leidžia jį keisti. Sakykime, jau sukūrėme lavos ornamentą ir norime sukurti naują, 

tai pakeičiame reikšmę ir filtrą panaudojame dar kartą; 

 Dydis (Size) – nurodo ornamente suraitymų (garbanėlių) dydį; 

 Skalės Grubumas (Roughness) slankikliu nustatoma reikšmė, kuri atsako už lavos 

ornamento  linijų  formą.  Didinant  reikšmę,  mes  gauname  šiurkščias  ir 

netvarkingas linijas; 

 Gradientas (Gradient) – pasirenkamos spalvos, kurias sumaišius gaunamas lavos 

ornamentas.  Pagal  nutylėjimą  maišomos  juoda,  raudona  ir  geltonos  spalvos. 

Nuspaudus mygtuką    ,  atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu  gradientų 

pasirinkimas  (Script‐Fu Gradient Selection), kurio gradientų pasirinkimo sąraše 

nuspaudžiamas norimas gradientas 

  

 Įjungtas žymimasis  langelis Palikti pasirinkimą (Keep selection) nurodo, kad po 

filtro pritaikymo pažymėtai daliai,  ji turi  išlikti (pažymėta), nes priešingu atveju, 

pažymėjimas išnyksta; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Atskiras  sluoksnis  (Separate  layer)  nurodo,  kad 

filtras pritaikomas atskirame sluoksnyje; 

 Įjungtas  žymimasis  langelis  Naudoti  esamą  gradientą  (Use  current  gradient) 

nurodo,  kad  lavos  ornamentui  bus  naudojamas  tas  gradientas,  kuris  yra 

nustatytas Perėjimo įrankiui (Blend Tool); 

4. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

UŽDUOTIS. Atveriamas paveikslėlis lava1.jpg ir krateriams (1, 2, 3) pritaikomas filtras, 

kurio parametras  Sėkla (Seed) =1, ornamento garbanėlių dydis 10, ornamento 

garbanėlių linijos ne šiurkščios (4), lavai pavaizduoti sumaišomos trys spalvos – juoda, 

raudona ir geltona, pritaikius filtrą – paveikslas patalpinamas į atskirą sluoksnį, o 

pažymėtų dalių pažymėjimas pranyksta. 

1. Atveriamas paveikslėlis lava1.jpg; 
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2. Įrankinė (Toolbox) juostoje nuspaudžiamas Mastelio įrankis (Zoom Tool)   ir 
pelės  žymeklis  du  kartus  nuspaudžiamas  ant  paveikslo,  tam,  kad  jį  išdidinti 
patogesniam kraterių pažymėjimui; 

3. Įrankinė  (Toolbox)  juostoje  nuspaudžiamas  Laisvo  pažymėjimo  įrankis  (Free 

Select Tool)  . Pažymime pirmąjį kraterį; 
4. Nuspaudžiame  klaviatūroje  klavišą  Shift  ir  jo  neatleidus,  pažymime  antrąjį 

kraterį  (klavišas  Shift  atliko  pridėjimo  veiksmą,  t.y.  prie  pirmojo  pažymėjimo 
pridėjo  antrąjį  pažymėjimą).  Vėl  nuspaudžiamas  Shift  ir  pradedamas  žymėti 
trečiasis krateris, kadangi kai kuriuose vietose matosi medžio šakos, tai  jos turi 
išlikti.  Pažymėjimas  suskaidomas,  t.y.  kiekvieną  dalį  žymint  –  laikomas 
nuspaustas klavišas Shift; 

 

5. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasLava  (FiltersRenderLava). 
Atsidaro dialogo langas Script‐Fu: Lava (Script‐Fu: Lava); 

6. Nurodome filtro parametrus: 
 Sėkla (Seed) – 1; 

 Dydis (Size) – 10; 
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 Skalės Grubumas (Roughness) slankikliu nustatome reikšmę – 4; 

 Gradientas (Gradient) – German flag smooth  ; 

 Išjungiamas žymimasis langelis Palikti pasirinkimą (Keep selection); 

 Įjungiamas žymimasis langelis Atskiras sluoksnis (Separate layer); 

 Išjungiamas  žymimasis  langelis  langelis Naudoti esamą gradientą  (Use current 

gradient); 

7. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

8. Įrankinė  (Toolbox)  juostoje nuspaudžiamas Mastelio  įrankis  (Zoom Tool)  . 
Nuspaudžiamas  klaviatūroje  klavišas  CTRL  ir  jo  neatleidus  pelės  žymeklis  du 
kartus nuspaudžiamas ant paveikslo, paveikslas grįžta į normalų dydį; 

 

Filtras linijų nova (line nova) 

Panaudojus  šį  filtrą atsiranda  labai daug  spindulių einančių  iš centro  į kraštus. Atrodo, 

kad šviečia didžiulė žvaigždė. Filtras taikomas visam paveikslui. 

Kaip naudojamas šis filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasLinijų  nova 

(FiltersRenderLine  Nova).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Linijų  nova 
(Script‐Fu: Line Nova), kuriame nurodomi parametrai: 
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 Eilučių kiekis (Number of lines) – nurodomas žvaigždės spindulių skaičius; 

 Aštrumas  (laipsniais)  (Sharpness  (degress))  –  nurodoma  reikšmė,  kuri  įtakoja 

zoną,  kurią  paveikia  filtras,  t.y.  formą.  Nurodant  reikšmes  nuo  0  iki  1,  filtras 

padengia   visą paveikslą. Nurodžius reikšmes virš 1,  tik centrinė paveikslo dalis 

matoma po filtro panaudojimo; 

 Atsitiktinumas  (Randomness)  –  pagal  nurodytą  reikšmę  atsitiktiniu  būdu 

parenkamas spindulių pradžios taškas; 

3. Nurodžius visus parametrus, nuspaudžiamas mygtukas Gerai(OK); 

UŽDUOTIS. Atverti paveikslėlį nova.jpg ir jam pritaikyti Linijų nova (Line nova) filtrą, 

kuris turi 100 spindulių, aštrumas – 0,7, poslinkio spindulys – 300, o atsitiktinumo 

reikšmė – 1. 

1. Atveriamas paveikslėlis nova.jpg; 

 

2. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasLinijų  nova 
(FiltersRenderLine  Nova).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Linijų  nova 
(Script‐Fu: Line Nova) 

3. Nurodomi parametrai: 
 Eilučių kiekis (Number of lines) – 100; 

 Aštrumas (laipsniais) (Sharpness (degress)) – 0,5; 

 Poslinkio spindulys (Offset radius) – 300; 

 Atsitiktinumas (Randomness) – 1; 

4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 

Filtras schema (circuit) 
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Šis  filtras  sukuria  spausdintos  plokštės  efektą  ir  tam  naudojamos  dvi  spalvos.  Filtras 

taikomas visam paveikslui arba pažymėtai daliai.  

Kaip naudojamas filtras? 

1. Atveriamas paveikslėlis; 
2. Pasirenkama  komanda  FiltraiAtvaizdavimasSchema 

(FiltersRenderCircuit).  Atsidaro  dialogo  langas  Script‐Fu:  Schema  (Script‐
Fu: Circuit), kuriame nurodomi parametrai 

 

 Oilify mask size – nurodome reikšmę, nuo kurios priklauso rašto  linijos storis  ir 

jos vingiuotumės; 

     

a) Oilify mask size – 3; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 3; 

b) Oilify mask size – 12;  c) Oilify mask size – 24; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 3; 

d) Oilify mask size – 36; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 3; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 3; 

 Schemos  sėkla  (Circuit  seed)  –  nurodyta  reikšmė  daro  įtaką  rašto  išoriniam 

vaizdui, tačiau nedaro įtakos kitoms charakteristikoms; 

a) ) Oilify mask size – 3; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 3; 

b) ) Oilify mask size – 3;  c) ) Oilify mask size – 3; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 24; 

d) ) Oilify mask size – 3; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 36; 

Schemos sėkla (Circuit 

seed) – 12; 

 Kiti parametrai jau nagrinėti ankstesniuose skyriuose; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

Animacija 
Animacija21 ‐ yra spartus kintančių dvimačių ar trimačių iliustracijos ar modelių vaizdo 

epizodų rodymas, sukuriant judėjimo iliuziją. 
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Sakykime  mes  norime  nupiešti  šokinėjantį  kamuoliuką.  Pradžioje  nupiešiame 

kamuoliuką pradinėje padėtyje, kai  jis guli ant žemės, po to tą patį kamuoliuką pakilusį 

vos nuo žemės,  po to – aukščiau, o po to – po truputį besileidžiantį. Jeigu kadrus greitai 

ir nuosekliai peržiūrėsime, pamatysime, kad kamuoliukas juda. 

Norint, kad peržiūrint kadrus, žmogaus akis užfiksuotų judėjimą, kadrų pasikeitimo 

greitis turėtų būti 18 kadrų per sekundę. Šiuolaikiniuose filmuose ir multikuose, kadrai 

keičiasi 24 kadrai per sekundę greičiu. 

Paprastos animacijos kūrimas 

Sukurkime veidą, piešdami veido elementus skirtinguose sluoksniuose. 

1. Atidarome tuščią darbinį langą pasirinkdami komandą FailasNaujas 
(FileNew). Atsidariusiame dialogo lange  Sukurti naują paveikslėlį (Create a 
New Image)  nieko nekeičiame 

2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

3. Pasirenkame Elipsinio pažymėjimo įrankį (Ellipse Select Tool)   ir 
darbiniame lange nupiešiame apskritimą; 

4. Pasirenkame Užpildymo įrankį (Bucket Fill Tool)  ; 
5. Parenkame užpildymo spalvą. Nuspaudžiame Priekinio plano spalvos 

(Foregruond color)  . Atsidariusiame dialogo lange Keisti priekinio plano 
spalvą (Change Foregruond Color) parenkame spalvą ffff9b (HTML notacija 
(HTML notation)) 
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6. Užpildome pasirinkta spalva nupieštą apskritimą; 

 

7. Nupiešime akis. Akis piešime atskirame sluoksnyje. Atidarome naują sluoksnį, 
pasirinkdami komandą Sluoksnis Naujas sluoksnis (LayerNew Layer). 
Atsidaro dialogo langas Naujas sluoksnis (NewLayer) 

8. Laukelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome sluoksnio pavadinimą 
akys (Eye); 

9. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

10. Pasirenkame Elipsinio pažymėjimo įrankį (Ellipse Select Tool)   ir 
geltoname apskritime nupiešiame nedidelę elipsę, kuri atitiks akį; 

11. Pasirenkame Užpildymo įrankį (Bucket Fill Tool)  ; 
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12. Parenkame užpildymo spalvą. Nuspaudžiame Priekinio plano spalvos 

(Foregruond color)  . Atsidariusiame dialogo lange Keisti priekinio plano 
spalvą (Change Foregruond Color) parenkame juodą spalvą; 

13. Užpildome pasirinkta spalva nupieštą akį; 
14. Akį nukopijuojame į buferį nuspausdami du vienu metu klaviatūroje klavišus 

CTRL+C; 
15. Nuspaudžiame  klaviatūroje kartu klavišus CTRL+V, atlikome įdėjimo komandą; 

Pastaba! 

Atlikus  Įdėti  (Paste)  komandą,  ant  pirmosios  akies  antroji  uždėta.  Todėl,  ją  reikia 

pernešti į jos vietą. 

16. Pasirenkame Perkėlimo įrankį (Move Tool)   ir p. žymeklį nuspaudus ant 
akies, pernešame akį į reikiamą vietą; 

 

Pastaba! 

Sluoksnių dialogo dalyje atsirado Plaukiojantis pažymėjimas (Įdėtas sluoksnis) (Floating 

Selection (Pasted Layer)), kurį reikia pritvirtinti prie sluoksnio Akys (Eye). 

17. Sluoksnių dialogo juostoje nuspaudžiamas mygtukas Pritvirtinti plaukiojantį 

sluoksnį (Anchor the floating layer)  ; 
18. Nupiešime atskirame sluoksnyje nosį. Atidarome naują sluoksnį, pasirinkdami 

komandą Sluoksnis Naujas sluoksnis (LayerNew Layer). Atsidaro dialogo 
langas Naujas sluoksnis (NewLayer). Laukelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer 
name) užrašome sluoksnio pavadinimą – Nosis (Nose). Nuspaudžiamas 
mygtukas Gerai (OK); 

19. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool)  ; 
20.  Parenkame teptuko spalvą. Nuspaudžiame Priekinio plano spalvos (Foregruond 

color)  . Atsidariusiame dialogo lange Keisti priekinio plano spalvą 
(Change Foregruond Color) parenkame rusvą spalvą (HTML notacija (HTML 
notation) – d39c59); 

21. Nupiešiame nosį; 
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22. Nupiešyme antakius. Atidarome naują sluoksnį, pasirinkdami komandą Sluoksnis 
Naujas sluoksnis (LayerNew Layer). Atsidaro dialogo langas Naujas 
sluoksnis (NewLayer). Laukelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome 
sluoksnio pavadinimą – Antakiai (Brow). Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

23. Teptuku nupiešiame antakius; 

 

24. Nupiešime burną. Atidarome naują sluoksnį, pasirinkdami komandą Sluoksnis 
Naujas sluoksnis (LayerNew Layer). Atsidaro dialogo langas Naujas 
sluoksnis (NewLayer). Laukelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome 
sluoksnio pavadinimą – Burna (Mouth). Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

25. Teptuku nupiešiame burną; 

 

Sukurtą animaciją galime peržiūrėti. Pasirenkame komandą  FiltraiAnimacijaRodyti 

(FiltersAnimationPlayback).  Atsidaro  dialogo  langas  Animacijos  rodymas: 

nepavadinta  (Animation  Playback:  Untitled),  kuriame  yra  priemonės  leidžiančios 

peržiūrėti animaciją, sustabdyti, peržiūrėti animacijos kadrus 
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Kiekvienas  kadras  –  atliktos  operacijos  viename  sluoksnyje.  Pasižiūrėję  į  sluoksnių 

dialogo juostą matome visus sukurtus sluoksnius: 
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 Sukurtą animaciją reikia išsaugoti. 

Animacijos išsaugojimas 

Patartina  animaciją  išsaugoti dvejuose  formatuose: GIMP    ir GIF  formatuose. Pirmasis 

formatas  bus  reikalingas,  jei  reikėtų  failą  redaguoti.  Išsaugoti  šiame  formate,  mes 

mokame. Pabandykime failą išsaugoti GIF formate.  

1. Pasirenkame komandą FailasIšsaugoti kaip (FileSave As).  
2. Atsidariusiame dialogo  lange  Išsaugoti paveikslėlį  (Save  Image) nuspaudžiame 

Pasirinkti failo tipą (pagal plėtinį) (Select File Type (By Extension)): 
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3. Atsidaro  papildomas  failų  plėtinių  pasirinkimo  sąrašas,  nuspaudžiame  GIF 
paveikslėlis (GIF image); 

4. Nuspaudžiamas mygtukas  Išsaugoti  (Save). Atsidaro dialogo  langas Eksportuoti 
failą (Export File) 

5. Failą  turime  išsaugoti  kaip  animaciją. Nuspaudžiama  žymimoji  akutė  Išsaugoti 
kaip animaciją (Save as Animation); 

6. Nuspaudžiamas mygtukas Eksportuoti (Export); 
7. Atsidaro  dialogo  langas  Išsaugoti  kaip GIF  (Save  as GIF)  ,  kuriame  nurodome 

kiekvieno  kadro  sulaikymo  laiką.  Langelyje Delsa  tarp  kadrų,  kur  nenurodyta 
(Delay between  frames where unspecified)  įrašome 1000  (milisekundžių), kas 
atitinka 1 sekundę 
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Atkreipkime dėmesį  į  failo dydį,  jis – 6,8 KB, t.y. nedidelis, tačiau  ir animacijos nedaug. 

Kuriant gerą animaciją, banerius,  failo dydis gali būti  ir 70 ar daugiau kilobaitų. Kartais 

toks  dydis  yra  blogai.  Yra  išeitis, GIF  failą  galima  optimizuoti. Optimizacija  dirba  taip, 

peržiūrimi visi sluoksniai ir surandami taškai, kurie pasikeitė lyginant su prieš tai buvusiu 

sluoksniu.  Sluoksniai  apkarpomi  ir  paliekami  tik  pakeisti  taškai.  Tokiu  būdu,  po 

optimizacijos failo dydis sumažėja du‐tris kartus. 

Pasinaudokime  komanda  FiltraiAnimacijaOptimizacija  (GIF  paveikslėliams) 

(FiltersAnimationOptimize  (for  GIF)).  Sukuriamas  naujas  paveikslėlis,  kurį 

išsaugokime  GIF  formate.  Pakartojame  1‐7  žingsnius.  Pasižiūrėjus  į  failo  dydį,  jis 

sumažėjo.  

Pastaba! 

Galima optimizuotam failui panaudoti atvirkštinį veiksmą, tam pasinaudojame komandą 

FiltraiAnimacijaPanaikinti optimizaciją (FiltersAnimationUnoptimize). 

 

 

Praktika 

Darbas su paveikslėliu 

Išsiaiškinome kaip redaguojamas paveikslėlis, kokios yra įrankių juostos, dokai ir filtrai. 

Turėtume  prisiminti,  kad    kiekvienas  rastrinės  grafikos  paveikslėlis  yra  stačiakampio 

formos. 

Dabar mes išsiaiškinsime, kaip dirbama su paveikslėlio spalvų modeliais, kaip atliekamos 

transformacijos,  kaip  keičiami  jo  išmatavimai,  kryptis,  rezoliucija  ir  kiti  svarbūs 

parametrai, kurie leidžia paruošti paveikslėlio pagrindą, t.y. tą vietą ant kurios piešiamas, 

tvarkomas paveikslas. 

Spalvų modeliai 
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Visos pagrindinės komandos, kurios skirtos darbui su paveikslėliu yra meniu punkte 

Paveikslėlis  (Image).  Pirmiausia  panagrinėsime  punktą  Veiksena  (Mode),  kurį 

nuspaudus atsidaro komandų sąrašas, leidžiantis dirbti su spalvų modeliais: 

   

RGB 

RGB – standartinis spalvų modelis,  labiausiai paplitęs  tarp rastrinių objektų redaktorių. 

Keliais redaktoriais redaguojant tą patį objektą, neprarandamos spalvos. 

 Pilki atspalviai 

Šis modelis  labiausiai tinka redagavimui senų fotografijų  ir „senoviškų“ bei  juodai‐baltų 

paveikslėlių  sukūrimui.  Atvėrus  paveikslėlį,  pasinaudojus  komanda 

PaveikslėlisVeiksenaPilki  atspalviai  (ImageModeGrayscale),  paveikslėlis 

pasidaro bespalvis 

 

a) originalas  b) po komandos 

PaveikslėlisVeiksenaPilki atspalviai 

(ImageModeGrayscale) panaudojimo 

Redaguojant  šį  paveikslėlį,  negalėsime  naudoti  jokių  spalvų  išskyrus  pilkus  atspalvius. 

Parinkus Pieštukas (Pencil tool) įrankiui žalsvą spalvą, paveikslėlyje piešime šviesiai pilka 

spalva. 

Pastaba! 

Sugrįžus  atgal  į RGB  veikseną,  spalvų  neatstatysime,  nes  yra  prarasta  kiekvieno  taško 

spalvų  informacija.  Galėsime  įrankiams  parinkti  spalvas  ir  jos  naudoti  papildant 

paveikslėlį, o taip pat taikyti filtrus. 

Indeksuota 
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Naudojant šią veikseną, galėsime savarankiškai nustatyti atspalvius ir paveiksle maišomų 

spalvų  kiekį.  Pasirinkus  komandą  PaveikslėlisVeiksenaIndeksuota 

(ImageModeIndexed), atsidaro dialogo langas 

   

Valdiklių grupėje Spalvų lentelė (Colormap) pasirenkama viena iš nurodytų palečių: 

 Sugeneruoti optimalią paletę (Generate optimum palette) – leidžia sukurti RGB 

spalvų modelį ir tuo pačiu nurodyti galimą maksimalų spalvų skaičių. Maksimalus 

skaičius  yra  256,  tačiau  mažinant  jį,  mes  mažiname  atspalvių  skaičių 

paveikslėlyje: 

   
a) galimas spalvų skaičius – 256   b) galimas spalvų skaičius – 1 

 Naudoti  žiniatinkliui  optimizuotą  paletę  (Use  Web‐optimized  palette)  – 

automatiškai  paveikslėlį  perveda  į  Web  dizainui  pritaikytą  veikseną,  kurioje 

nedaug  atspalvių.  Toks  paveikslėlis  užima  nedaug  vietos  ir  labai  greitai 

užkraunamas žiniatinklyje; 

 Naudoti  juodą  ir baltą  (1 bito) paletę  (Use black and white  (1‐bit) palette) – 

paveikslėlis tampa juodai‐baltas, neturintis jokių atspalvių; 

 Naudoti pasirinktą paletę (Use custom palette) – pasirenkama palete iš sąrašo: 
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Prie  spalvų  paletės  pavadinimo  yra  ikonėlę,  kurioje  matomos  naudojamos 

spalvos.  Pasirinkus  vieną  ar  kitą  paletę,  paveikslėlis  yra  ribojamas  tomis 

spalvomis. 

Naudodami spalvų modelių pasirinkimo komandą (Veiksena (Mode)), mes galime laisvai 

nustatyti  paveikslėliui  spalvų  modelį,  pasirinkdami  paplitusius  variantus  (RGB,  Pilki 

atspalviai (Grayscale)) arba nustatydami savus (Indeksuota (Indexed). 

Transformacija 

Visos  komandos,  kurios  leidžia  paveikslėlį  pasukti  norimu  kampu,  apsukti  pagal 

horizontalę  ar  vertikalę  yra  punkte  Transformuoti  (Transform). Nuspaudus  jį  atsidaro 

komandų sąrašas: 

   

Apsukimas 

Pirmosios dvi komandos (Apsukti horizotaliai (Flip Horizontally), Apsukti vertikaliai (Flip 

Vertically))  dubliuoja    Apsukimo  įrankio  (Flip  Tool)    veiksmus,  lyg  padaro 

paveikslėlio  veidrodinį  atspindį  pagal  horizontalę  ir  vertikalę.  Tačiau  komandos  nuo 

įrankio  atliekamų  veiksmų  skiriasi  tuo,  kad  jos  pritaikomas  visiems  paveikslo 

sluoksniams. Įrankis taikomas tik aktyviam sluoksniui. 
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Pasukimas 

Šiai operacijai priskiriamos trys komandos: Pasukti 900 pagal laikrodžio rodyklę (Rotate 

900  clockwise);  Pasukti  900  prieš  laikrodžio  rodyklę  (Rotate  900  counter‐clockwise); 

Pasukti 1800  (Rotate 1800).  Iš karto prisimename Pasukimo  įrankis  (Rotate Tool)  , 

tačiau  ir  su  juo  atliekami  veiksmai  tik  aktyviame  sluoksnyje.  Šios  komandos 

nepamainomos, kai reikia pasukti netiesiai nuskanuotą paveikslėlį ar nuotrauką.  

Supjaustimas 

Komanda Giljotina (Guillotine) leidžia atvaizdą sudalinti pagal nurodytas gaires į dalis. 

Išmatavimai ir raiška 

Matomosios srities dydis 

Atvėrus  bet  kokį  paveikslėlį  arba  nuotrauką,  pasirinkus  komandą 

PaveikslėlisMatomosios  srities dydis  (ImageCanvas  Size),  atsidaro dialogo  langas 

Nustatyti  paveikslėlio  matomosios  srities  dydį  (Set  Image  Canvas  Size),  kuriame 

nustatomi trijų grupių parametrai: 

   
 Valdiklių  grupė Matomosios  srities dydis  (Canvas  Size)  atsako už matomosios 

srities dydį. Parametrai Plotis (Widht) ir Aukštis (Height) tarpusavyje surišti, t.y. 

pakeitus vieną dydį, pasikeičia ir kitas dydis. Atrišus juos, kiekvienas parametras 

keičiamas  atskirai,  nepriklausomai  vienas  nuo  kito. Mygtukas  pikseliai  (pixels) 
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atidaro matavimo  vienetų  pasirinkimo  sąrašą.  Padidinus  parametrų  Plotis 

(Widht)  ir  Aukštis  (Height)  reikšmes, matome,  kai  atvertas  paveikslėlis  keičia 

poziciją darbiniame lange, tai labai gerai matoma peržiūros langelyje: 

 
 Valdiklių  grupė  Poslinkis  (Offset)  leidžia  nustatyti  paveikslėlio  vietą,  darbinio 

lango atžvilgiu. Pasinaudojus parametrais X ir Y  nustatome kiek paveikslėlis bus 

pastumtas  pagal  horizontalę  ir  vertikalę.  Mygtukas  Centras  (Center)  leidžia 

nustatyti, kad paveikslėlis būtų patalpintas darbinio lango centre; 

Pastaba! 

Jeigu darbinis  langas (drobė) yra mažesnis už atvertą paveikslėlį, tai peržiūros  langelyje 

paveikslėlio  viduje atsiranda  rėmelis,  kuris parodo drobės dydį  ir matomą paveikslėlio 

sritį. 

 Valdiklių grupėje Sluoksniai (Layers) galime nurodyti į ką veikia komanda: 

   

Paveikslėlio dydis 

Komanda PaveikslėlisKeisti paveikslėlio dydį (Scale Image) leidžia vienu metu pakeisti 

drobės  ir  paveikslėlio  dydžius  bei  paveikslėlio  raišką.  Komanda  atidaro  dialogo  langą 

Keisti paveikslėlio dydį (Scale Image) , kuriame nustatomi parametrai: 
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 Valdiklių grupė Paveikslėlio dydis (Image Size): 

o Parametrais  Plotis  (Width)  ir  Aukštis  (Height)  nurodomi  nauji 

paveikslėlio  dydžiai.  Keisdami  šiuos  parametrus,  mes  automatiškai 

keičiame  drobės  parametrus,  nepalikdami  jokių  tuščių  sričių. Mygtuku 

pikseliai  (pixels) galime atidaryti matavimų vienetų pasirinkimo sąrašą. 

Mygtuku   surišame arba atrišame dydžius; 

o Parametrais  X  raiška  (X  resoliution)  ir  Y  raiška  (Y  resoliution)  galime 

pakeisti paveikslėlio raišką, t.y. taškų skaičių į ploto vienetą. Kuo dydžiai 

didesni, tuo aiškesnis paveikslėlis. Standartinė reikšmė yra 72 pikseliai  į 

kvadratinį  colį.  Paveikslėlio  spausdinimui  reikėtų  nustatyti  300 

pikseliai/in. 

Spausdinio dydis 

Komanda  PaveikslėlisSpausdinio  dydis  (ImagePrint  Size)  leidžia  nustatyti 

spausdinimui  ruošiamo  paveikslėlio  dydį  ir  raišką.  Nustatyti  parametrai  aktyvaus 

paveikslėlio nepaveikia, t.y. redaguojamas paveikslėlis nepasikeičia. Tačiau pasiuntus jį į 

spausdintuvą, jis nusiunčiamas su naujais parametrais. 

Labai  dažnai  tenka  dirbti  su  labai  dideliais  atvaizdais,  nuotraukomis,  kurie  vėliau  bus 

spausdiname  ploteriais  ar  specialiais  spausdinimo  įrenginiais  ir  tokį  paveikslą  sunku 

redaguoti, nes  jis užima  labai daug  atminties  vietos.    Tokiu  atveju, patartina dirbti  su 

sumažintu variantu, o kai reikės spausdinti – nustatomi reikalingi parametrai. Toks būdas 

leidžia labai ekonomiškai išnaudoti savo laiką. 

Komanda atidaro Nustatyti paveikslėlio spausdinimo rašką (Set Image Print Resolution) 

dialogo langą, kuriame nurodomi parametrai leidžiantys pakeisti spausdinimui paruošto 

paveikslėlio ploti ir aukštį bei jo raišką: 
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Pastaba! 

Nustatyti  parametrai  veikia  tik  spausdinimui  paruoštą  paveikslėlį,  o  redaguojamo  – 

neveikia. 

Gairės ir tinklelis 

Dirbant  su paveikslėliu dažnai darbo palengvinimui naudojami du pagalbiniai objektai, 

tai gairės ir tinklelis.  

Gairės 

Tai pagalbinės linijos, kurios patalpinamos ant paveikslėlio dėl: 

 orientavimosi paveikslėlyje; 

 žymeklio pririšimo prie gairių (kreipiančiųjų linijų); 

 paveikslėlio sudalinimo į sudedamąsias dalis. 

Atvėrus paveikslėlį ir pasirinkus komandą, atsidaro papildomų komandų sąrašas: 

   

Nauja gairė (procentais) 

Ši komanda naudojama, kai reikia   objektus ar sluoksnius  išlyginti,  išdėstyti pagal vieną 

liniją.  Spausdinimo  metu  ji  pradingsta,  nes  tai  tik  pagalbinė  linija  (gairė).  Taip  pat 

naudojama, kai reikia pririšti žymeklį prie jos arba paveikslėlio sudalinimui. 

Komanda PaveikslėlisGairėsNauja gairė (procentais) (ImageGuidesNew Guide 

(by Percent)) atidaro dialogo  langą Script‐Fu: Nauja gairė  (procentais)  (Script‐Fu: New 

Guide (by Persent)): 
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 Atidarius Kryptis (Direction) sąrašą, galime pasirinkti gairės kryptį – Horizontali 

(Horizontal) arba Vertikali (Vertocal); 

 Įvedimo  langelyje  Pozicija  (procentais)  (Position  (in  %))  nurodomas  skaičius, 

kuris  apsprendžia  gairės  vietą  pagal  paveikslėlio  plotį  ar  aukštį. Nurodžius  25, 

horizontali  gairė  (linijas)  paveikslėlyje  atsiras  per  ketvirtį  atstumo  nuo 

paveikslėlio  krašto  pagal  paveikslėlio  plotį.  Nurodžius  50,  linija  atsiras 

paveikslėlio viduryje. 

Pastaba! 

Paveikslėliui komandą galima  taikyti kelis kartus, ko pasėkoje atsiranda   keletas gairių. 

Jeigu  panaudojus  Pieštukas  (Pencil  Tool)    ar  Teptukas  (Paintbrush)    įrankius 

linijos brėžimui ant gairės, linija gaunama tiesi. 

 

Panaudojus  tris  kartus  komandą  PaveikslėlisGairėsNauja  gairė  (procentais) 

(ImageGuidesNew  Guide  (by  Percent))  paveikslėlyje  sukūrėme  tris  vertikalias 

gaires.  Po  to  panaudojus  komandą  PaveikslėlisTransformuotiGiljotina 

(ImageTransformGuillotine),  paveikslėlis  sudalijamas  į  tiek  dalių,  kiek  yra  gairių. 

Sudalijimo  metu  atsiranda  tiek  naujų  paveikslėlių,  kiek  yra  gairių  ir  kiekvienas  iš  jų 

atveriamas vis kitame darbiniame lange. 
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Pastaba! 

Bet kurią gairę galime perkelti  į kitą vietą. Tam reikia pasirinkti Perkėlimo įrankį (Move 

Tool)  , pelės  žymeklis   pastatyti  tiksliai ant gairės  ir nuspaudus k. pelės klavišą 

pernešti gairę į norimą vietą. Tuo metu gairė nusidažo raudona spalva. 

Nauja gairė 

Komanda  PaveikslėlisGairėsNauja  gairė  (ImageGuidesNew  Guide  leidžia 

gairės vietą nustatyti pagal taškus.  Panaudojus komandą atsidaro dialogo langas Script‐

Fu:  Nauja  gairė  (Script‐Fu:  New  Guide),  kuriame  gairės  vieta  nurodoma  pikseliais 

(taškais)  nuo  paveikslėlio  kraštų,  t.y.  horizontalios  gairės  atstumas  nuo  paveikslėlio 

viršutinio krašto, o vertikalioji gairė – nuo kairiojo krašto: 

   

Pav.,  nurodžius  parametro  Pozicija  (Position)  reikšmę  –  100  ir  Kryptis  (Direction)  – 

Horizontali  (Horizontal),  atsiranga  paveikslėlyje  horizontali  gairė,  kuri  nuo  viršutinio 

paveikslėlio krašto atitraukta per 100 taškų. 

Naujos gairės iš pažymėjimo 

Dar vienas būdas gairių sukūrimui yra pagal paveikslėlyje pažymėtą sritį. Gairių atstumai 

ir  kryptys  bus  nustatyto  pagal  pažymėjimą.  Sakykime  paveikslėlyje  pažymime  vieną 
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paukštį,  tam  pasinaudojame  Laisvo  žymėjimo  įrankiu  (Free  Select  Tool)  .  Po 

pažymėjimo pasirenkame komandą PaveikslėlisGairėsNaujos gairės iš pažymėjimo 

(ImageGuidesNew Guides  from  Selection). Mūsų paveikslėlyje  atsiranda  keturios 

gairės, kurios apie pažymėtą sritį suformuoja stačiakampį: 

 

Gairių panaikinimas 

Bet  kurią gairę galima pašalinti  iš paveikslėlio. Pasirenkamas Perkėlimo  įrankis  (Move 

Tool)  , pelės  žymeklis   nuspaudžiamas ant gairės  ir neatleidus  k. pelės  klavišo, 

gairė pernešama už paveikslėlio ribų. Reikia atsiminti, kad horizontalioji gairė nešama  į 

viršų iki viršutinės liniuotės, o vertikalioji iki kairiosios liniuotės. 

Visos  gairės  vienu  metu  pašalinamos  komandą  PaveikslėlisGairėsPašalinti  visas 

gaires (ImageGuidesRemove all Guides). 

Pastaba! 

Gairę šalinome iš paveikslėlio pasinaudodami Perkėlimo įrankiu (Move Tool)  . Lygiai 

tokiu pat būdu galime gairę ištraukti iš vertikaliosios ir horizontaliosios liniuočių. 

Tinklelis 

Tai  speciali priemonė, kuri  leidžia paveikslėlį  suliniuoti, kas dažnai palengvina piešimo, 

braižymo, redagavimo procesus. Tinklelio visada galima atsisakyti.  

Atverkime  bet  kokį  paveikslėlį  ir  pasinaudokime  komanda  RodymasRodyti  tinklelį 

(ViewShow Grid). Paveikslėlis padengiamas smulkiu tinkleliu: 
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Tinklelio  parametrai  nustatomi  komandos  PaveikslėlisKonfigūruoti  tinklelį 

(ImageConfigure Grid) atidarytame dialogo lange Tinklelio konfigūravimas (Configure 

Grid) nustatomi parametrai: 

   

 Valdiklių grupė Išvaizda (Appearance) atsako už tinklelio linijų išorinį vaizdą: 

o Atvėrus Linijų stilius (Line style) sąrašą: 

 

pasirepasirenkame linijos stilių, kuris matomas iš kart paveikslėlyje; 

o Parametru  Priekinio  plano  spalva  (Foreground  color)  nustatoma 

tinklelio linijų spalva; 
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o Parametras Fono  spalva  (Background  color) aktyvus  tik kai pasirinktas 

Linijų stilius (Line style ) – Dviguba brūkšniuota (Double dashed); 

 Valdiklių  grupė  Intervalas  (Spacing)  –  atsako  už  tinklelio  akučių  dydį.  Akutės 

Plotis  (Width)  ir Aukštis  (Height)  atvaizduojami  dvejais matavimo  vienetais  – 

pikseliais  ir  vienu  iš  pasirinktų,  nes  nuspaudus mygtuką  in  atsidaro matavimo 

vienetų pasirinkimo sąrašas: 

  

 Valdiklių  grupėje  Poslinkis  (Offset)  nustatome  kokiu  atstumu  tinklelis  

pastumiamas viena ar kita kryptimi. 

Pastaba: 

Jeigu  tinklelis  yra  matomas,  tai  pakeitus  ar  parinkus  vieną  ar  kitą  parametrą, 

paveikslėlyje visi pakeitimai yra matomi. 

Tinklelis nuimamas nuo paveikslėlio dar kartą panaudojus komandą RodymasRodyti 

tinklelį (ViewShow Grid). 

Paveikslėlio savybės 

Pasinaudojus  komanda  PaveikslėlisPaveikslėlio  savybės  (ImageImage  Properties) 

galima  peržiūrėti  paveikslėlio  failo  savybes.  Atsidariusiame  dialogo  lange  Paveikslėlio 

savybės (Image Properties) matome tris korteles – Savybės (Properties), Spalvų profilis 

(Color Profile), Komentaras (Comment): 

   
Pirmoje kortelėje Savybės (Properties) matomi visi pagrindiniai paveikslėlio parametrai. 

Antroje kortelėje Spalvų profilis (Color Profile) rasime pilną informaciją apie naudojamą 

spalvų modelį. 
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Trečioje kortelėje Komentaras  (Comment) galime parašyti komentarą, nurodydami 

kas yra nuotraukoje ar pateikti paveikslėlio technines charakteristikas. 

Užduotys 

I. Proporcingas paveikslėlio dydžio keitimas. 

Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriamas paveikslėlis rosebay.jpg; 

Pasirenkama  komanda  PaveikslėlisKeisti  paveikslėlio  dydį  (ImageScale  Image), 

atsidaro dialogo langas Keisti paveikslėlio dydį (Scale Image); 

Proporcingam  dydžio  keitimui  turi  būti  nenutrūkusi  grandinė  .  Sumažiname 

paveikslėlio plotį 300 pikselių, perėjus  į  laukelį Aukštis  (Height),  jo dydis proporcingai 

sumažės (arba padidės, jei didinsime dydį); 

Pastaba: 

Esant nutrūkusiai grandinei  ,  kiekvieną parametrą galėsime nurodyti, neprilausomai 

vienas nuo kito. 

Nuspaudžiamas mygtukas Ištempti (Scale). 

II. Paveikslėlio sukimas 

1. Komanda  Komanda  FailasAtverti  (FileOpen)  atveriamas  paveikslėlis 

rosebay.jpg; 

2. Pasirenkama  komanda  PaveikslėlisTransformuotiApsukti  vertikaliai  

(ImageTransformFlip Vertically): 

   

a) originalas  b) apsuktas vertikaliai 

3. Pasirenkama  komanda  PaveikslėlisTransformuotiPasukti  900  prieš 

laikrodžio rodyklę (ImageTransformRotate 900 counter clockwise); 

4. Pasirenkame  Pasukimo  įrankį  (Rotate  Tool).  Pelės  žymeklis  nuspaudžiamas 

paveikslėlyje, atsidaro dialogo langas Pasukimas (Rotate); 

5. Langelyje Kampas (Angle) užrašomas dydis, kuriuo turi būti pasuktas paveikslėlis 

(nurodykime – 45): 
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a) paveikslėlis pasuktas 900 prieš laikrodžio 

rodyklę 

b) paveikslėlis pasuktas (‐450) 

III. Nedidelių defektų paveikslėlyje šalinimas 

Skanuojant  nuotraukas  atsiranda  nuskanuotame  paveikslėlyje  įvairių  dėmių,  kurias 

programos GIMP įrankiais galima pašalinti. 

1. Komanda Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriamas paveikslėlis car.jpg. 

Pašalinkime defektus, kurie paveikslėlyje pažymėti baltu apskritimu: 

 

2. Pasirenkame Ištepimo įrankį (Smurge Tool)   . Braukydami nuspaudę k. pelės 

klavišą apie baltai apvestas dėmes – jas panaikinsime: 

 
3. Raudonai  apvestas  dėmes  lyginsime  Suliejimo/paaštrinimo    įrankiu. 

Pasirenkame  Suliejimo/paaštrinimo    įrankį  (Blur/Sharpen  Tool)  . 

Nustatomi jam parametrai: 

3.1. Teptukas (Brush) – Circle (19); 

3.2. Skalėje Ištempimas (Scale) slankiklį pastatome ties skaičiumi 2,45; 

3.3. Valdiklių  grupėje  Teptuko  dinamika  (Brush  Dynamics)  nuspaudžiame  Aštrūs 

kraštai (Hard edge); 

3.4. Valdiklių  grupėje  Suliejimo/paaštrinimo  tipas  (Convolve  Type)  nuspaudžiame 

akutę Paaštrinimas (Sharpen); 

3.5. Skalėje Greitis (Rate) slankiklį pastatome ties skaičiumi 98; 

3.6. Nuspaudę k. pelės klavišą, išryškiname mašinos stogo kraštus: 
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Nuotraukos retušavimas 

Labai  dažnai  senos  nuotraukos  yra  sulankstytos,  įplyšusios. Nuskanavus,  visi  defektai, 

išryškėja, juos GIMP‘o priemonėmis galima pašalinti, t.y. nuotrauką retušuoti. 

Atverkime  sulankstytą  ir  suplyšusią  nuotrauką  player.jpg  ir  panaudodami  GIMP‘o 

įrankius pabandykime ją retušuoti. 

1. Komanda FailasAtverti  (FileOpen) atveriame  failą player.jpg. Retušuosime 

rodyklėmis pažymėtas vietas; 

 
2. Pasinaudoję  komanda  FiltraiPagerinimasAtryškinimo  kaukė 

(FiltersEnhanceUnsharp  Mask)  paryškiname  atvertą  nuotrauką. 

Atsidariusiame  dialogo  lange  Atryškinimo  kaukė  (Unsharp Mask)  nustatome 

parametrus: 
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2.1.  Nustatome  siluetų  kraštų  ryškumą.  Skalės  Skersmuo  (Radius)  slankiklį  pastatome 

ties reikšme – 61,2; 

2.2.  Nustatome kontūro  ribų  ryškumą. Skalės Kiekis  (Amount)  slankiklį pastatome  ties 

reikšme – 5,5; 

2.3.  Nustatome spalvų skirtumą ant kontūrų ribų. Skalės Slenkstis  (Threshold) slankiklį 

pastatome ties reikšme – 255; 

2.4.  Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

3. Kad patogiau būtų  retušuoti,  rodyklėmis pažymėtas dalis  išdidiname, pasirinkę 

Mastelio  įrankį  (Zoom Tool)  .  Išdidiname vieną  retušuojamą sritį,  t.y. kelis 

kartus toje vietoje nuspaudžiame pelės žymeklį ; 

 

4. Pasirenkame Klonavimo įrankį (Clone Tool)   ir jam parenkame parametrus: 

4.1. Parenkamas  teptuko  dydis,  tam  nuspaudžiamas  mygtukas  Teptukas  (Brush)  ir 

atsodariusiame sąraše parenkamas Circle (19); 

4.2.  Pasirenkama  paveikslėlyje  vieta,  kurios  raštą  klonuosime  į  retušuojamą  vietą. 

Nuspaudžiame  klaviatūroje  klavišą  Ctrl  ir  jo  neatleidus  toje  vietoje    pastatę  pelės 

žymeklį  nuspaudžiame k. pelės klavišą; 

4.3. Atleidžiame klavišą Ctrl ir pelės žymekliu taisome retušuojamą vietą; 

Pastaba:  

4.2. ir 4.3. punktus kartojame tol, kol sutvarkome visas pažeistas paveikslėlio vietas.  

5. Baigus  retušavimą,  nuspaudžiamas    Mastelio  įrankis  (Zoom  Tool)  .  Jam 

parenkamas parametras: 

5.1. Valdiklių  grupėje  Įrankio  perjungimas  (Tool  Toggle)  nuspaudžiama  akutė 

Atitraukti  (Zoom  out).  Paveikslėlyje  pastatę  palės  žymeklį  kelis  kartus 

nuspaudžiame k. pelės klavišą, t.y. tiek kartų, kol paveikslėlis sugrįžta  į pradinę 

padėtį. Darbiniame lange matome retušuotą paveikslėlį: 
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6. Paveikslėlį  komanda  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave As)  išsaugojame  vardu 

player1.jpg. Nurodome diske vietą ir katalogą, kuriame patalpinsime failą; 

7. Nuspaudžiame mygtuką Išsaugoti (Save). 

Pieštuku piešta nuotrauka 

Pabandysime spalvotą nuotrauką paversti į pieštuku nupieštą paveikslėlį. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriame nuotrauką  goat.jpg 

 
2. Sukuriame    sluoksnio  Fonas  (Backgruond)  kopija. Dialogų  juostoje  Sluoksniai, 

Kanalai,  Kontūrai,  Atšaukti  –  Teptukai,  Raštai,  Gradientai  (Layers,  Channels, 

Paths,  Undo  –  Brushes,  Patterns,  Gradients)  nuspaudžiamas  mygtukas  . 

Atsiranda naujas sluoksnis Fonas kopija (Backgruond copy); 

3. Sukurtame sluoksnyje, paveikslėlyje pašaliname spalvas. Pasirenkame komandą 

SpalvosAtspalvis‐sodrumas (ColorsHue‐Saturation). Atsidariusiame dialogo 

lange nustatomi parametrai: 

3.1. Skalės Sodrumas (Saturation) slankiklis pastatomas ant reikšmės – (‐100); 

3.2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 
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4. Sukuriama  sluoksnio  Fonas  kopija  (Backgruond  copy)  kopija,  nuspaudžiant 

mygtuką  , atsiranda naujas sluoksnis Fonas kopija#1 (Backgruond copy#1); 

5. Sukurtam  sluoksniu  pritaikysime  Gauso  suliejimo  (Gaussian  Blur)  filtrą. 

Pasirenkame  komandą  FiltraiSuliejimasGauso  suliejimas 

(FiltersBlurGaussian  Blur),  atsidariusiame  dialogo  lange Gauso  suliejimas 

(Gaussian Blur) nustatome parametrus: 

5.1. Valdinkių grupėje Suliejimo spindulys (Blur Radius) nustatome: 

5.1.1. Horizontaliai (Horizontal) – 4; 

5.1.2. Vertikaliai (Vertical) – 4; 

5.2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

6. Invertuosime  spalvas.  Pasirenkama  komanda  SpalvosInvertuoti 

(ColorsInvert) 

 
7. Sluoksnių  dialogo  juostoje,  skalės  Nepermatomumas  (Opacity)  slankiklį 

pastatome ties reikšme – 50, pilkame fone matomi vaizdo kontūrai; 

8. Dešiniuoju p. klavišu, stovint ant sluoksnio Fonas kopija#1 (Backgruond copy#1), 

atidaromas  kontekstinis meniu  ir  pasirenkama  Sujungti  su  žemesniu  (Merge 

down) komanda. Viršutiniai du sluoksniai sujungiami; 

9. Sukuriama  sluoksnio  Fonas  kopija  (Backgruond  copy)  kopija,  nuspaudžiant 

mygtuką  , atsiranda naujas sluoksnis Fonas kopija#1 (Backgruond copy#1); 

10. Nuspaudžiamas  Veiksena  (Opacity)  mygtukas  ir  atsidariusiame  sąraše, 

pasirenkame Pridėjimas (Addition); 

11. Jeigu  reikia,  kad pieštos  linijos būtų  ryškesnės,  tai  kelis  kartus pakartojami  šie 

veiksmai: 

11.1. Dešiniuoju p. klavišu, stovint ant sluoksnio Fonas kopija#1  (Backgruond copy#1), 

atidaromas  kontekstinis  meniu  ir  pasirenkama  Sujungti  su  žemesniu  (Merge  down) 

komanda. Viršutiniai du sluoksniai sujungiami; 
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11.2.  Sukuriama  sluoksnio  Fonas  kopija  (Backgruond  copy)  kopija,  nuspaudžiant 

mygtuką  , atsiranda naujas sluoksnis Fonas kopija#1 (Backgruond copy#1); 

11.3.  Nuspaudžiamas  Veiksena  (Opacity)  mygtukas  ir  atsidariusiame  sąraše, 

pasirenkame Daugyba (Multiply); 

 

Senos nuotraukos spalvinimas 

Senos nuotraukos  spalvinimas  reikalauja  labai kruopštaus  ir  ilgo darbo,  tačiau  tai  labai 

įdomus darbas. Reikėtų atsiminti, kad kiekvieno objekto spalvinimas turi būti vykdomas 

naujame sluoksnyje.  

Pasirenkame seną nuotrauką sis.jpg ir ją nuspalviname. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriame sis.jpg failą: 

 
2. Komanda   SluoksnisNaujas sluoksnis  (LayerNew Layer) sukuriamas naujas 

sluoksnis: 

2.1. Dialogo  lange  Naujas  sluoksnis  (New  Layer)  į  laukelį  Sluoksnio  pavadinimas 

(Layer name) – užrašome Veidas (Face); 

2.2. Nuspaudžiame mygtuka Gerai (OK); 

2.3. Sluoksnių  dialoge  atidaromas  Veiksena  (Mode)  sąrašas  ir  pasirenkamas 

Perdengimas (Overlay); 

3. Spalvinsime veidus. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome 

jam parametrus: 

3.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

3.2. Nepermatomumas (Opacity) – 100; 
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3.3. Nuspaudžiame  Priekinio  palno  spalvos  (Foreground  color)  mygtuką  ir 

atsidariusiame Keisti priekinio plano spalvą (Change Foregruond Color) dialogo 

lange į laukelį  HTML notaciją (HTML notation) užrašome ffb782. Nuspaudžiame 

mygtuką Gerai(OK); 

4. Nuspaudžiamas Mastelio  įrankis  (Zoom  Tool)  ir  parametrų  nustatymo  dalyje 

valdiklių grupėje  Įrankio pergungimas  (Tool Toggle) pažymime akutę Pritraukti 

(Zoom in); 

5. Kelis kartus pelės rodyklę nuspaudžiame paveikslėlyje, kad jį padidintumėme; 

6. Pasirenkame  Teptukas  (Paintbrush  Tool)  įrankį  ir  juo  nuspalviname  veidus  ir 

rankas: 

 
7. Nuspalvinsime  kaspinus  baltai.  Atidaromas  naujas  sluoksnis,  pakartojame  2 

žingsnį, sluoksniui suteikiame vardą Kaspinas (Fillet); 

8. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

8.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

8.2. Nepermatomumas (Opacity) – 48; 

9. Priekinio plano spalva (Foreground color) – balta; 

10. Nuspalviname balta spalva kaspinus: 

 
11. Retušuosime akis. Yra žinoma, jei nespalvotoje nuotraukoje vyzdys pilkas, tai 

akys arba žalio, arba mėlynos, o jei vyzdys – tamsus, tai akys – rudos. 

Paveikslėlyje matome vienas akis šviesesnes už kitas, tai kairėje esančias akis 

padarysime žalsvomis, o dešinėje – rudomis. Sukurisime (pagal 2 punktą) naują 

sluoksnį, kurį pavadinsime Akys (Eye); 

12. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

12.1. Atidarome Veiksen  (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

12.2. Nepermatomumas (Opacity) – 75; 

13. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) rudoms akims – 634008 

(pagal punktą 3.3.); 

14. Retušuojame dešinėje esančios mergaitės akis; 
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15. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) žalioms akims – 

656712 (pagal punktą 3.3.); 

16. Retušuojame kairėje esančios mergaitės akis; 

 
17. Parausvinsime  lūpas..  Sukurisime  (pagal  2  punktą)  naują  sluoksnį,  kurį 

pavadinsime Lūpos (Kisser); 

18. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

18.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

18.2. Nepermatomumas (Opacity) – 75 viršutinei lūpai ir 45 apatinei lūpai; 

19. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) raudonoms lūpoms – 

e12424 (pagal punktą 3.3.); 

20. Retušuojame lūpas; 

 
21. Nudažysime  baltai  apykaklę.  Sukurisime  (pagal  2  punktą)  naują  sluoksnį,  kurį 

pavadinsime Apykaklė (Neckband); 

22. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

22.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

22.2. Nepermatomumas (Opacity) – 83; 

23. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) apykaklei – ffffff (pagal 

punktą 3.3.); 

24. Retušuojame apykakles: 

 
25. Nudažysime  kaspiną  užrištą  ant  kaklo.  Sukurisime  (pagal  2  punktą)  naują 

sluoksnį, kurį pavadinsime Kaklaryšė (Neckwear); 

26. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

26.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

26.2. Nepermatomumas (Opacity) – 98; 

27. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) kaklaryšei raudoną, kurią 

retušuojant renkamės kiekvienai juostai vis kitą spalvą; 
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28. Retušuojame kaklaryšes: 

 
29. Nudažysime uniformą  juodai.  Sukurisime  (pagal  2 punktą) naują  sluoksnį,  kurį 

pavadinsime Uniforma (Uniform); 

30. Pasirenkame Teptukas (Paintbrush Tool) įrankį ir nustatome jam parametrus: 

30.1. Atidarome Veiksena (Mode) sąrašą ir nuspaudžiame Normali (Normal); 

30.2. Nepermatomumas (Opacity) – 98; 

31. Nustatome Priekinio plano spalvą (Foreground color) uniformai – 000000 (pagal 

punktą 3.3.); 

32. Retušuojame uniformą: 

 
33. Nuotraukos  foną  padarysime  su  gradientiniu  perėjimu.  Pasinaudoję  Greita 

kauke  (Quick  Mask)  pažymėsime  nuotraukoje  esančius  objektus. 

Nuspaudžiamas paveikslėlio lango apatiniame kairiajame kampe esantį mygtuką 

. Paveikslėlis pasidengia permatoma šviesiai raudona spalva; 

34. Pasirenkame Teptukas įrankį ir jam parenkame baltą spalvą;  

35. Išsididiname  paveikslėlį  ir  labai  tiksliai  teptuku  nuspalviname  abu  objektus  ir 

paveikslėlio lango apatiniame kairiajame kampe nuspaudžiame mygtuką   
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a) kaukėje pažymėti objektai  b) atjungus greitą kaukę 

36. Kadangi  norime  pažymėti  foną,  tai  pasirenkame  komandą 

ŽymėjimasInvertuotą (SelectInvert); 

37. Pasirenkame Perėjimo įrankį (Blend Tool)  . Priekinio plano spalva 

(Foreground color)  – juoda, fono spalva (Backgruond color) – balta; 

38. Pelės rodyklė perbraukiama vertikaliai žemyn per vidurį paveikslėlio; 

39. Pasirenkame komandą ŽymėjimasNieko (SelectNone); 

 

Išskyrimas 

Egzistuoja  keletas  būdų  kaip  daiktą,  gyvūną  ar  žmogų  galima  išskirti  iš  grupės. 

Panagrinėsime  tą  būdą,  kai  išskiriamas  objektas  patalpinamas  į  dėmesio  centrą, 

nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jis yra. 

Išskyrimas iš grupės galimas, naudojant Suliejimas judesiu (Motion Blur) filtrą. 

1. Atidaromas komanda FailasAtverti (FileOpen) failas urchin.jpg; 

2. Pasirenkamas filtras FiltraiSuliejimasSuliejimas judesiu 

(FiltersBlurMotion Blur); 

3. Atsidariusiame dialogo lange Suliejimas judesiu (Motion Blur) nustatome tokius 

parametrus: 

3.1. Valdiklių grupėje Suliejimo tipas (Blur Type) pažymime akutę Zoom. 

Naudotojas maksimaliai galės sutelkti dėmesį į nesulietą paveikslėlio dalį; 

3.2. Suliejimo centras (Blur Center) X ir Y koordinates atitinkamai nurodome 1350 

ir 1500. Nurodėme centrinės sulietos dalies koordinates, kurios turi sutapti su 

tuo objektu į kurį koncentruosime savo dėmesį. Nurodant koordinates, galime 

orientuotis pagal peržiūros langą. Reikia stengtis, kad tas objektas į kurį 

koncentruojame dėmesį, būtų nesulietas; 

3.3. Suliejimo parametrai (Blur Parameters): 

3.3.1. Ilgis (Lenght) – nurodomas toks dydis, kad centrinis elementas nebūtų labai 

sulietas. Mūsų atveju nurodysime – 35; 

4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK). Darbiniame lange matomas rezultatas: 
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a) originalas  b) po filtro panaudojimo 

a) originalas  b) po filtro panaudojimo 

Nuoseklus nuotraukos sendinimas 

Filtrai  skyriuje  mes  panaudoję  filtrą  suteikėme  nuotraukai  senos  nuotraukos  efektą. 

Panaudojant  kai  kuriuos  veiksmus,  galime  suteikti  nuotraukai  nuoseklaus  perėjimo  į 

senėjimą  efektą,  kai  viena  dalis  nuotraukos  lieka  spalvota,  o  kita  dalis  pasendinama. 

Tokiu būdu mes galime parodyti paveikslo senėjimo procesą. 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atidaromas failas masaj.jpg. Nuotrauka 

turėtų būti ryški; 

2. Pasirenkame komandą FiltraiDekorasSena fotografija (FiltersDecorOld 

Photo); 

3. Atsidariusiame dialogo lange Script‐Fu: Sena fotografija (Script‐Fu: Old Photo) 

nurodome parametrus: 

3.1. Rėmelio dydis (Border size) nurodome ne mažiau kaip 20; 

3.2. Išjungiame žymimąjį langelį Dirbti kopijoje (Work on copy); 

4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

5. Komanda  FailasAtverti  kaip  sluoksnius  (FileOpen as  Layers) atveriame  tą 

pačią nuotrauką kitame sluoksnyje. Sluoksnių dialogo juostoje atsiranda naujas 

sluoksnis,  kuriame  bus  ką  tik  atverta  nuotrauka,o  sluoksnyje  Fonas 

(Background) – pasendinta nuotrauka: 
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6. Sluoksnį  Fonas  (Background)  perkeliame  į  viršų.  Pažymime  sluoksnį  Fonas 

(Background)  ir  nuspaudžiame  mygtuką  .  Dabar,  darbiniame  lange, 

pasendinta nuotrauka uždengia originalą; 

7. Sluoksnių  dialogo  juostoje,  pelės  žymeklis  pastatomas  ant  sluoksnio  Fonas 

(Background)  ir  nuspaudus    d.  pelės  klavišą  atidaromas  kontekstinis meniu. 

Pasirenkama  komanda  Pridėti  sluoksnio  kaukę  (Add  Layer  Mask).  Atsidaro 

dialogo langas Pridėti sluoksnio kaukę (Add Layer Mask); 

8. Atsidariusiame  dialogo  lange,  valdiklių  grupėje  Pradinė  sluoksnio  kaukė 

(Initialize  Layer Mask  to) pažymime akutę Balta  (visiškas nepermatomumas) 

(White (full opacity)); 

9. Nuspaudžiamas mygtukas Pridėti (Add); 

10. Sukursime  kaukę.  Pasirenkame  Perėjimo  įrankis  (Blend  Tool)  .  Įrankiu 

nubrėžiame  nedidelę  centre  horizontalią  liniją  ir  tokiu  būdu  sukuriamas 

nuoseklus perėjimas. Naudojamos juoda ir balta spalvos. Kuo linija ilgesnė, tuo 

perėjimas nuoseklesnis; 

11. Sluoksnių  dialogo  juostoje,  pelės  žymeklis  pastatomas  ant  sluoksnio  Fonas 

(Background)  ir  nuspaudus    d.  pelės  klavišą  atidaromas  kontekstinis meniu. 

Pasirenkama  komanda  Pritaikyti  sluoksnio  kaukę  (Apply  Layer  Mask). 

Darbiniame lange matomas rezultatas: 
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a) rezultatas  b) pasendinta nuotrauka  c) originalas 

Žvaigždės 

Nagrinėjant  filtrą  Žėrėjimas  (Sparkle)  matėme  kaip  baltoms  paveikslo  dėmėms  yra 

suteikiamas  žėrėjimo  efektas.  Bet  turime  pastebėti,  kad  žėrinčios  dėmės  ne  visada 

atsiranda ten kur jos reikalingos. Ką daryti, kai paveiksle baltų dėmių nėra. 

Sukurkime žvaigždėtą dangų. 

1. Komanda  FailasAtverti  (FileOpen)  atverkime  nuotrauką,  kurioje 

nufotografuota gėlė naktį. Paveikslas atsiranda sluoksnyje Fonas (Background); 

2. Sukurkime naują sluoksnį  ir  jį pavadinkime star1, tam pasinaudokime komanda 

SluoksnisNaujas sluoksnis (LayerNew Layer); 

3. Atsidariusiame  dialogo  lange  Naujas  sluoksnis  (New  Layer)  nurodome  tokius 

parametrus: 

3.1. Langelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome star1; 

3.2. Valdiklių grupėje Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) pažymime akutę 

Permatomumas (Transparency); 

4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

5. Pasirenkame Pieštukas (Pencil Tool) įrankį; 

6. Nustatome pieštukui parametrus: 

6.1. Įrankyje Priekinio plano ir fono spalvos (Foreground &background colors) 

nuspaudžiamos rodyklės  . Dabar priekinio plano spalva balta, t.y. pieštukas 

piešia balta spalva; 

Pastaba:  

Jeigu  Priekinio  plano  ir  fono  spalvos  (Foreground  &background  colors)  įrankyje 

matome,  kad  fono  spalva  ne  balta  ,  tai  nuspaudžiame  apačioje  kairiajame 

kampe  įkonėlę  , atstatome spalvas  ir tik tada nuspaudžiame rodykles. Galima  ir kitas 

spalvos pasirinkimo būdas. 

7. Teptukas (Brush) parenkamas Circle (11); 

8. Skalės Ištempimas (Scale) slankikliu parenkame 0,01 reikšmę; 

9. Pieštuku nupiešiame mažus taškus norimose paveikslo vietose; 

Pastaba: 

Kadangi  piešiame  baltame  lape,  kuris  persišviečia,  balta  spalva,  taškų  nematome,  tik 

galime įsivaizduoti, kurioje vietoje jie turi būti. 

10. Dabar  paveikslui  pritaikysime  filtrą.  Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiŽėrėjimas (FiltersLight and ShadowSparkle); 

11. Atsidariusiame dialogo Žėrėjimas (Sparkle) lange nustatome parametrus: 

12. Skalės Žybsnio intensyvumas slankiklį pastatome ties 0,46 reikšme; 

13. Skalės Smaigalių ilgis slankiklį pastatome ties 63 reikšme; 

14. Skalės Smaigalių taškų slankiklį pastatome ties 1 reikšme; 
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15. Nuspaudus mygtuką Gerai (OK), darbiniame lange matomas paveikslas 

   

a) prieš filtro panaudojimą  b) po filtro panaudojimo 

Rėmelis 
Su  rėmeliais  jau  dirbome  nagrinėdami  filtrus.  Tam  naudojome  komandą 

FiltraiDekorasPridėti  rėmelį  (FiltersDecorAdd  Border),  nesudėtingas  rėmelis 

paveikslėliui uždedamas automatiškai. Galima gražius  rėmelius nupiešti  ranka. Kaip  tai 

daroma? 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriamas paveikslėlis olimp.jpg, kuriam 

nupiešime ranka rėmelį; 

 
2. Atidarius  paveikslėlį,  reikia  padidinti  matomąją  sritį,  nes  rėmelio  sukūrimui 

reikalinga papildoma sritis, priešingu atveju jis uždengs paveikslėlį. Pasirenkame 

komandą  PaveikslėlisMatomosios  srities  dydis  (ImageCanvas  Size), 
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atsidaro  dialogo  langas  Nustatyti  paveikslėlio  matomosios  srities  dydį  (Set 

Image Canvas Size), kuriame nustatomi tam tikri parametrai: 

2.1. Pasinaudosime  valdiklių  grupe  Matomosios  srities  dydis  (Canvas  Size). 

Padidinsime  Plotis  (Widht)  ir  Aukštis  (Height)  po  200  pikselių.  Pirmiausia 

nuspausime  mygtuką  ,  t.y.  išjungsime  abiejų  parametrų  surišimą. 

Dabar abu parametrus galėsime nustatyti nepriklausomai vienas nuo kito; 

Pastaba! 

Padidindami plotį  ir aukštį po 200 pikselius, mes žinome, kad paveikslėlis nuo viršaus  ir 

apačios bus patrauktas per 100 pikselius. Tokiu pat dydžiu bus atitrauktas  ir nuo abiejų 

šoninių kraštų. 

2.2. Nuspaudžiamas mygtukas Centras (Center); 

2.3. Nuspaudžiamas mygtukas Keisti dydį (Resize); 

3. Sukursime  naują  sluoksnį.  Pasinaudojame  komanda  SluoksnisNaujas 

sluoksnis  (LayerNew  Layer). Atsidaro dialogo  langas Naujas  sluoksnis  (New 

Layer), kuriame nurodome parametrus: 

3.1. Sluoksniu suteikiame pavadinimą. Į laukelį Sluoksnio pavadinimas (Layer name) 

užrašome rėmelis (Border); 

3.2. Jokių kitų parametrų nekeičiame, paliekame visus pagal nutylėjimą; 

3.3. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK);  

4. Pažymėsime paveikslėlį  tik paveikslėlį. Pasirenkame Stačiakampio pažymėjimo 

įrankį  (Rectangle Select Tool)    ir pele nuspaudus k. pelės klavišą pažymime 

paveikslėlį; 

5. Pasirinkę  komandą  ŽymėjimasInvertuotą  (SelectInvert)  padarome,  kad 

pažymėta sritis tampa, rėmeliui skirta dalis; 

6. Dabar  turime  sukurti  rėmelį.  Pabandysime  pasiiaškinti  keletą  variantų. 

Pasirenkame  Perėjimo  įrankį  (Blend  Tool)  .  Pagal  paveikslėlio  spalvas 

nustatomi parametrai: 

6.1. Parametrų  nustatymo  dalyje  atidaromas  gradientų  pasirinkimo  sąrašas,  tam 

nuspaudžiamas  mygtukas  Gradientas  (Gradient),  pasirenkamas  gradientas 

DARK1; 

6.2. Atidaromas sąrašas Forma (Shape) ir nuspaudžiamas Linijinis (Linear); 

6.3. Pele  nupiešiame  brėžiant  iš  apačios  į  viršų  vertikalią  liniją,  jeigu  teisingai 

pažymėta  ir  šiuo  metu  aktyvus  sluoksnis  rėmelis  (Border),  tai  matome  tokį 

rezultatą: 
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7. Rėmelio sudarymui galime panaudoti įvairius filtrus: 

7.1. Pasirenkame  komandą  FiltraiMeniškiPritaikyti  drobę 

(FiltersArtisticApply Canvas). Atsidariusiame dialogo lange Pritaikyti drobę 

(Apply Canvas) parenkami parametrai: 

1.1.1. Valdiklių  grupėje  Kryptis  (Direction)  pažymima  akutė  Viršus‐kairė  (Top‐

Left); 

1.1.1. Skalės Gylis (Depth) slankiklis pastatomas ties reikšme – 19; 

1.1.1. Nuspaudžiamas  mygtukas  Gerai  (OK).  Darbiniame  lange  matomas 

rezultatas: 
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7.2.  Pasirenkame  komandą  FiltraiMeniškiAudimas  (FiltersArtisticWeave). 

Atsidariusiame  dialogo  Script‐Fu:  Audimas  (Script‐Fu:  Weave)  nustatome 

parametrą: 

7.2.1. Juostos plotis (Ribbon width) – 8: 

 

Nuosavo paveikslėlio sukūrimas 

Labai  dažnai  specialistai  susikuria  savo  „vizitinę  kortelę“,  t.y.  paveikslėlį,  kuris  pilnai 

atskleidžia  jį,  parodo  jo  pomėgius,  kokį  darbą  dirba,  kas  jam  tinka  ir  patinka.  Jis  ją 

naudoja dalyvaudamas internetiniuose pokalbiuose, forumuose, savuose tinklalapiuose. 

Specialistas jos sukūrimui skiria labai daug laiko, nes pagal šią kortelę‐paveikslėlį galima 

spręsti apie žmogų, tai mažas paveikslėlis, tačiau jis turi pateikti maksimaliai informacijos 

apie jį. Šių „vizitinių kortelių“ yra trys tipai: 

1. Sumažinti paveikslėliai arba nuotraukos; 

2. Paimtos atskiros paveikslėlių sumažintos dalys; 

3. Kombinuotas paveikslėlis (nuotrauka+grafika). 

„Vizitinė kortelė” iš sumažinto paveikslėlio 

Tokią  kortelę  labai  lengva  sukurti.  Reikia  paminėti,  kokie  reikalavimai  keliami  tokiam 

paveikslėliui.  Kadangi  šį  vizitinė  kortelė  turi  atvaizduoti  specialisto  esybę,  tai 

paveikslėlyje  turi  būti  didelis  objektas,  sakykime  jis  pats,  geriausia  jo  veidas,  jo 

automobilis  (jeigu  jis  auto  mylėtojas),  jo  naminiai  gyvūnai  (kai  dirbama  tokio  tipo  

forumuose)  ir  t.t. Svarbiausia, kad objektas  tikrai būtų didelis, nes  jį sumažinus,  jis gali 

pasimesti kortelėje. 

1. Surandama  tinkama  nuotrauka  angler.jpg  ir  ją  komanda  FailasAtverti 

(FileOpen) atveriame: 
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2. Pasirenkame  komandą  PaveikslėlisKeisti  paveikslėlio  dydį  (ImageScale 

Image).  Atsidaro  dialogo  langas  Keisti  paveikslėlio  dydį  (Scale  Image). 

Parenkame parametrus: 

2.1. Kadangi  turime  išlaikyti  paveikslėlio  proporcijas,  tai  patikriname  ar  dydžiai  Plotis 

(Width) ir Aukštis (Height) surišti; 

2.2. Pasižiūrime, kuris parametras Plotis (Width) ar Aukštis (Height) didesnis. Jeigu Plotis 

(Width) didesnis, tai  į tą  langelį  įrašome 100, o jei Aukštis (Height) didesnis, tai  į tą 

langelį įrašome – 100; 

2.3. Langelyje X raiška (X resolution) ir Y raiška (Y resolution) įrašome – 72; 

2.4. Nuspaudžiamas mygtukas Ištempti (Scale). Darbiniame lange matome labai smarkiai 

sumažintą paveikslėlį: 

 
3. Dabar  paveikslėlį  išsaugosime.  Naudojame  komandą  FailasIšsaugoti  kaip 

(FileSave  As),  atsidaro  dialogo  langas  Išsaugoti  paveikslėlį  (Save  Image), 

kuriame pasirenkame: 

3.1. Sąraše  Pasirinkti  failo  tipą  (pagal  plėtinį)  (Select  File  type  (By  Extension)) 

parenkamas failo plėtinys .jpg; 

3.2. Laukelyje Pavadinimas (Name)  užrašomas failo vardas; 

3.3. Nuspaudžiamas mygtukas  Išsaugoti  (Save).  Sukurta  „vizitinė  kortelė“,  kurią galima 

naudoti internete. 

Pastaba: 

Prieš  kuriant  tokią  „vizitinę  kortelę”  reikėtų  išsiaiškinti,  kokie  reikalavimai  norint 

patalpinti  ją  tinklalapyje.  Gal  100  pikselių  yra  per  daug,  nes  kai  kur  reikalaujama  ne 

daugiau kaip 70 pikselių. 

„Vizitinė kortelė“ iš paveikslėlio dalies 
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Šio  tipo paveikslėlis dažniausiai  sutinkamas Skype,  facebook  ir  t.t. Norint  sukurti  tokio 

tipo „vizitinę kortelę“ reikia atlikti: 

1. Atverkime angler.jpg nuotrauką; 

2. Pasirinkime Apkirpimo  įrankį  (Crop Tool)    ir  juo aprėminkime paveikslėlio 

dalį, kurią naudosime „vizitinėje kortelėje“: 

 
3. Pelės  žymeklį nuspaudžiame pažymėtoje  srityje, pajuodinta  sritis panaikinama, 

lieka tik pažymėta dalis; 

4. Kadangi ši dalis bus  talpinama  į  internetą,  tai mažinsime  jos dydį. Pasirenkame 

komandą PaveikslėlisKeisti paveikslėlio dydį (ImageScale Image). Atsidaro 

dialogo langas Keisti paveikslėlio dydį (Scale Image). Nurodome parametrus: 

4.1. Kadangi  turime  išlaikyti  paveikslėlio  proporcijas,  tai  patikriname  ar  dydžiai 

Plotis (Width) ir Aukštis (Height) surišti; 

4.2. Pasižiūrime, kuris parametras Plotis (Width) ar Aukštis (Height) didesnis. Jeigu 

Plotis  (Width)  didesnis,  tai  į  tą  langelį  įrašome  100,  o  jei  Aukštis  (Height) 

didesnis, tai į tą langelį įrašome – 100; 

4.3. Langelyje X raiška (X resolution) ir Y raiška (Y resolution) įrašome – 72; 

4.4. Nuspaudžiamas  mygtukas  Ištempti  (Scale).  Darbiniame  lange  matome  labai 

smarkiai sumažintą paveikslėlį: 

 
5. Dabar  paveikslėlį  išsaugosime.  Naudojame  komandą  FailasIšsaugoti  kaip 

(FileSave As). Atsidariusiame dialogo lange Išsaugoti paveikslėlį (Save Image) 

nurodome visus reikalingus parametrus. 

Kombinuota „vizitinė kortelė“ 

Šioje  kortelėje  bus  nuotraukos  ir  grafika.  Kaip  jie  išdėstomi,  tai  kiekvieno  naudotojo 

reikalas.  Šį  kortelė  visada  būna  didesnė  nei  prieš  tai  nagrinėta.  Kombinuota  vizitinė 

kortelė  kuriama  vaikinui,  kuris  mėgsta  žvejoti,  yra  transporto  inžinierius,  mėgsta 

motociklus. Paveikslėlio dalį jau turime, t.y. atlikus pirmuosius 4 žingsnius, kurie nurodyti  
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skyriuje  „Vizitinė  kortelė“  iš  paveikslėlio  dalies,  mes  turime  internetui  paruoštą 

paveikslėlio dalį – vaikino nuotrauką kartu su pomėgiu. Mums  trūksta dar dviejų dalių. 

Pamėginsime jas sukurti: 

1. Kadangi vienas  iš pomėgių yra motociklai,  tai atveriame nuotrauką Suzuki.jpg, 

kurioje nufotografuotas jo motociklas: 

2. Pasinaudojame Apkirpimo įrankiu (Crop Tool)   ir paveikslėlį apkerpame; 

3. Pasirenkame  komandą  PaveikslėlisKeisti  paveikslėlio  dydį  (ImageScale 

Image),  atsidariusiame  dialogo  lange  parenkame  parametrus  taip,  kad 

paveikslėlio ilgis būtų 100 pikselių: 

 
4. Turime  pasiruošę  du  paveikslėlius,  dabar  sukursime  naują  paveikslėlį  į  kurį 

pernešime  tuos  du.  Pasirenkame  komandą  FailasNaujas  (FileNew). 

Atsidariusiame  dialogo  lange  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a New  Image) 

nurodome parametrus: 

4.1. Plotis (Width) – 100 pikselių; 

4.2. Aukštis (height) – 200 pikselių; 

 
5. Sugrįžtame  prie  pirmojo  paveikslėlio.  Pasirenkame  Stačiakampio  pažymėjimo 

įrankį (Rectangle Select Tool): 

5.1. Pažymime paveikslėlį; 

5.2. Pasirenkame komandą KeistiKopijuoti (EditCopy); 

5.3. Grįžtame  prie  naujo  paveikslėlio  ir  pasirenkame  komandą  KeistiĮdėti 

(EditPaste).  Pirmasis  paveikslėlis  patalpinamas  viduryje.  Atsiranda  naujas 

Plaukiojantis  pažymėjimas  (Įdėtas  sluoksnis)  (Floating  Selection  (Pasted 

Layer)); 

5.4. Pasirenkamas Perkėlimo įrankis (Move Tool) ir pirmasis paveikslėlis perkeliamas 

į viršutinę naujo paveikslėlio dalį: 

 
5.5. Sluoksnių  dialoge  nuspaudžiame mygtuką  Sukurti  naują  sluoksnį  ir  į  jį  įdėti 

paveikslėlį  (Create a new  layer and add  it  to  the  image) tam,  kad pirmąjį 

paveikslėlį patalpinti naujame sluoksnyje o ne plaukiojančiame; 
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6. Sugrįžtame  prie  antrojo  paveikslėlio.  Pasirenkame  Stačiakampio  pažymėjimo 

įrankį (Rectangle Select Tool): 

6.1. Pažymime paveikslėlį; 

6.2. Pasirenkame komandą KeistiKopijuoti (EditCopy); 

6.3. Grįžtame prie naujo paveikslėlio  (trečio)  ir pasirenkame komandą KeistiĮdėti 

(EditPaste). Antrasis paveikslėlis patalpinamas viduryje; 

6.4. Pasirenkamas  Perkėlimo  įrankis  (Move  Tool)  ir  antrą  paveikslėlį  perkeliame  į 

norimą vietą. Rėmelis yra, o paveikslėlio nėra, todėl būtina atlikti 6.5 punktą; 

6.5. Sluoksnių  dialoge  nuspaudžiame mygtuką  Sukurti  naują  sluoksnį  ir  į  jį  įdėti 

paveikslėlį  (Create a new  layer and add  it  to  the  image) tam,  kad pirmąjį 

paveikslėlį patalpinti naujame sluoksnyje o ne plaukiojančiame: 

 
7. Liko dar vietos, užrašykime vaikino darbo pobūdį – Auto  service. Pasirenkame 

Teksto įrankį (Text Tool) ir nurodome parametrus: 

7.1. Šriftas (Font) – Serif Bold; 

7.2. Nuspaudžiamas langelis Glotninimas (Antialiasing); 

7.3. Spalva –mėlyna (HTML notacija – 000074 (HTML notation – 000074)); 

7.4. Lygiavimas (Justify) – Centruotas (Centered); 

7.5.  Užrašome tekstą Auto service. Atsirado naujas teksto sluoksnis Auto... . 

8. Suteikime  tekstui  šešėlį.  Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiMesti  šešėlį  (FiltersLight  and  Shadow).  Atsidaro  dialogo  langas 

Script:Fu Mesti šešėlį (Script:Fu Drop Shadow), kuriame nurodome parametrus: 

8.1. X poslinkis (Offset X) – 3; 

8.2. Y poslinkis (Offset Y) – 3; 

8.3. Suliejimo spindulys (Blur radius) – 8; 

8.4. Nepermatomumas (Opacity) – 100; 

8.5. Išjungiamas – Leisti keisti dydį (Allow resizing); 

8.6. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK): 

 
9. Kadangi  kiekvienas  „vizitinės  kortelės“  paveikslėlis  lyg  atskiras  objektas, 

pabandykime juos apjungti. Pirmiausiai apjunkime visus sluoksnius. Pasirenkame 

komandą  PaveikslėlisSujungti matomus  sluoksnius  (ImageMerge  Visible 
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Layers).  Atsidariusiame  dialogo  lange  Sujungti  sluoksnius    nuspaudžiamas 

mygtukas Sujungti (Merge). Turime vieną sluoksnį; 

10. Pabandysime  sulieti  paveikslėlių  susikirtimo  vietas.  Išsididiname  paveikslėlį. 

Pasirenkame Mastelio įrankį (Zoom Tool)   ir kelis kartus nuspaudžiame pelės 

žymeklį ant paveikslėlio; 

Pastaba: 

Pasitikrinkite  ar Mastelio  įrankio  (Zoom  Tool)  parametrų  nustatymo  dalyje,  valdiklių 

grupėje Įrankio perjungimas (Tool Toggle) įjungta akutė Pritraukti (Zoom in). 

11. Pasirenkame  Suliejimo/paaštrinimo  įrankį  (Blur/Sharpen  Tool)  . 

Pasirenkame parametrus: 

11.1. Valdiklių  grupėje  Suliejimo/paaštrinimo  tipas  (Convolve  Type) 

įjungiama akutė Suliejimas (Blur); 

11.2. Braukiame per paveikslėlių susijungimo vietas; 

Pastaba: 

Kadangi paveikslėliai nedideli, tai teptuko galo forma parenkama maža. 

12. Pasirenkame  Mastelio  įrankį  (Zoom  Tool)    ir  sumažiname  paveikslėlio 

ekraninį vaizdą; 

Pastaba: 

Valdiklių  grupėje  Įrankio perjungimas  (Tool  Toggle)  turi būti    įjungta  akutė Atitraukti 

(Zoom out) 

13. „Vizitinė  kortelė“  geriau  žiūrėtųsi,  jei  ją  patalpintume  į  rėmelį.  Pasirenkame 

komandą  FiltraiDekorasNeryškus  rėmelis  .  Atsidaro  dialogo  langas 

Script:Fu Neryškus rėmelis, kuriame nustatome parametrus: 

13.1. Spalva – 2c6f77; 

13.2. Rėmelio dydis – 5; 

13.3. Nuspaudžiamas  mygtukas  Gerai  (OK).  Atskirame  darbiniame  lange 

matomas rezultatas: 

 
14. Komanda  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave  As)  išsaugome  sukurtą  „vizitinę 

kortelę”. 
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Pasendinta nuotrauka 
1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atveriame nuotrauką rosebay.jpg; 

2. Spalvotą paveikslėlį padarysime juodai‐baltu paveikslėliu. Pasirenkame komandą 

PaveikslėlisVeiksenaPilki atspalviai (ImageModeGrayscale) 

 

3. Sugrįžtame  prie  RGB  spalvų  modelio.  Pasirenkame  komandą 

PaveikslėlisVeiksenaRGB (ImageModeRGB). Paveikslėlis nepasikeitė; 

4. Priekinio  plano  spalvą  nustatome  rusvą.  Nuspaudžiame  Įrankinė  juostoje  

(Toolbox)  juodą  stačiakampį,  atsidaro  dialogo  langas  Keisti  priekinio  plano 

spalvą (Change Foreground Color); 

5. Nustatome: 

5.1.  Raudona – 211; 

5.2.  Žalia – 156; 

5.3.  Mėlyna – 89: 

   
6. Sukursime  naują  sluoksnį,  kurį  pavadinsime  Rusvas  (Brown),  tam  sluoksnių 

dialoge atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame komandą Naujas sluoksnis 

(New Layer), atsidaro dialogo langas Naujas sluoksnis (New Layer); 

7. Į langelį Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome Rusvas (Brown); 

8. Valdiklių  grupėje  Sluoksnio  užpildymo  tipas  (Layer  Fill  Type)  nuspaudžiame 

akutę Priekinio plano spalva (Foregruond color); 

9. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK). Darbiniame lape manome tuščią rusvą lapą; 

10. Sluoksnių  dialoge  skalės Nepermatomumas  (Opacity)  slankiklį  pastatome  ties 

reikšme 55: 
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Darbas su pažymėta paveikslėlio dalimi 

Redaguojant paveikslėlius,  labai dažnai  tenka  atskiras dalis pažymėti, nes  joms  galima 

keisti spalvą, perkelti  į kitą vietą, retušuoti. Įrankinė  juostoje (Toolbox) pirmieji  įrankiai 

 skirti pažymėti paveikslėlio dalims arba spalvai. 

Paveikslėlio apkirpimas 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atverkime paveikslėlį singapore.jpg; 

2. Nuspaudžiame  klavišų  kombinacija  Shift+C.  Pelės  žymeklis  pakeičia  pavidalą  į 

; 

3. Nuspaudžiamas  k.  pelės  klavišas  ir  jo  neatleidus  žymeklį  apvedame  apie 

paveikslėlio dalį, kuri turi likti tolimesniam redagavimui: 

 
4. Nuspaudžiamas klaviatūroje klavišas Enter. Darbiniame  lange  lieka paveikslėlio 

dalis: 

 
5. Išsaugokime paveikslėlį vardu sing1.png 

Paveikslėlio dalies kopijavimas, pasukimas 

1. Komanda FailasAtverti (FileOpen) atverkime paveikslėlį sinag1.jpg;   
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2. Nukopijuokime  dešinėje  paveikslėlio  esantį  dangoraižį  į  kairiąją  pusę. 

Nuspaudžiamas Stačiakampio pažymėjimo įrankis (Rectangle Select Tool); 

3. Pažymime dešinėje pusėje esantį dangoraižį: 

 
4. Pasirenkame komandą KeistiKopijuoti (EditCopy); 

5. Pasirenkame komandą KeistiĮdėti  (EditPaste), nukopijuota dalis uždedama 

ant kopijuojamos dalies; 

6. Pelės rodyklė pastatome ant kopijuojamos dalies, nuspaudžiamas k. pelės klavišą 

ir jo neatleidus, pernešame dangoraižį į kairiąją paveikslėlio pusę: 

 
7. Nuspaudžiamas Apsukimo įrankis (Flip Tool). Parenkamas apsukimo kryptis: 

7.1. Valdiklių grupėje Apsukimo tipas (Flip Type) nuspaudžiama akutė Horizontaliai 

(Horizontal). Pelės rodyklė nuspaudžiama apsukamoje dalyje: 

 
8. Nuimkime pažymėjimą komanda ŽymėjimasNieko  (SelectNone). Matome, 

kad šį komanda neaktyvi. Komanda neaktyvi, nes kopijavimo metu kaip žinome 

atsiranda papildomas  sluoksnis – Plaukiojantis pažymėjimas  (Įdėtas sluoksnis) 

(Floating Selection (Pasted Layer)); 

9. Nuspaudžiame  sluoksnių  dialoge  mygtuką  Pritvirtinti  plaukiojantį  sluoksnį 

(Anchor the floating layer)  ; 

10. Pasirenkame komanda ŽymėjimasNieko (SelectNone). 

Kuriu paveikslėlį – miestas naktį 
1. Komanda  FailasNaujas  (FileNew)  atveriame  dialogo  langą  Sukurti  naują 

paveikslėlį (Create a New Image), kuriame nurodome tokius būsimo paveikslėlio 

parametrus: 
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1.1. Valdiklių grupėje Paveikslėlio dydis (Image Size) pasirenkame: 

1.1.1. Nuspaudžiame mygtuką pikseliai  (pixels)  ir atsidariusiame  sąraše pasirenkame 

milimetrai (millimeters); 

1.1.2. Plotis (Width) – 200; 

1.1.3. Aukštis (Height) – 180; 

1.2. Nuspaudus  Sudėtingesnės  parinktys  (Advanced  Options),  atsidaro  papildomų 

parametrų nustatymo langas. Parenkame: 

1.2.1. X raiška (X resolution) – 100; 

1.2.2. Y raiška (Y resolution) – 100; 

3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

4. Visą  paveikslėliui  skirtą  plotą  užpildysime  gradientu.  Jį  pasirinksime  pagal 

nuotaiką, gali būti: naktis, saulėlydis, saulėtekis arba apsiniaukusi diena. Kursime 

miegamąjį  rajoną  vėlų  vakarą  po  lietaus.  Pasirinksime  gradientą  Skyline 

polluted.  Pasirenkame  Perėjimo  įrankį  (Blend  Tool),  kuriam  nustatome 

parametrą: 

4.1. Atidarome gradientų sąrašą ir pasirenkame Skyline polluted; 

5. Pelės rodyklę darbiniame lange, nuspaudę k. pelės klavišą, nuvedame vertikaliai 

žemyn: 

 
6. Piešime  daugiaaukščius  namus  naktį,  jie  gali  būti  tamsesni  arba  šviesesni  už 

dangų. Namus piešime su Stačiakampio pažymėjimo  įrankiu  (Rectangle Select 

Tool)  .  Kadangi  namų  daug,  tai  pažymėtus  objektus  reikia  apjungti. 

pasirenkamas Stačiakampio pažymėjimo įrankį (Rectangle Select Tool)  : 

5.1. Nupiešiame pirmąjį namą; 

5.2.  Valdiklių  grupėje  Veiksena  (Mode)  nuspaudžiame  Pridėti  prie  aktyvaus 

pažymėjimo (Add to the current selection)  ; 

5.3.  Nupiešiame likusius namus: 
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7. Pažymėtą  sritį užpildome  juoda  spalva. Pasirenkame Užpildymo  įrankį  (Bucket 

Fill Tool)  , kuriam nustatome parametrus: 

7.1. Valdiklių grupėje Užpildymo tipas (Fill Type) pažymima akutė Užpildymas priekinio 

plano spalva (FG color fill); 

7.2. Valdiklių  grupėje  Veikiama  sritis  (Affected  Area)  pažymima  akutė  Užpildyti  visą 

pažymėjimą (Fill whole selection); 

7.3. Užpildysime  tamsiai  mėlyna  spalva.  Pakeičiame  priekinio  plano  spalvą  į  00004d 

(HTML notacija (HTML notation)); 

7.4. Pelės žymeklis nuspaudžiamas pažymėtoje srityje: 

 
8. Nupiešime  namui  šviečiančius  langus.  Tam  geriausiai  pasirinkti  Teptuką 

(Paintbrush), kuriam nustatome parametrus: 

8.1. Atidarome  teptuko  galo  formų  sąrašą  ir  didesniems  langams  piešti  pasirenkame 

Galaxy (AP); 

8.2.  Skalės Ištempimas slankiklį pastatome ties reikšme 1,45; 

8.3.  Fiksuodami pelės žymeklį paveikslėlyje, nupiešiame didesnius langus; 
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8.4. Atidarome teptuko galo formų sąrašą ir mažesniems langams piešti pasirenkame 

square (10x10) blur; 

8.5. Fiksuodami pelės žymeklį paveikslėlyje, nupiešiame mažesnius langus: 

 
9. Minkštu  teptuku  nupiešime  taką.  Pasirenakame  Teptuką  (Paintbrush),  kuriam 

nustatome parametrus: 

9.1. Atidarome Veiksena sąrašą ir pasirenkame Minkšta šviesa; 

9.2.  Atidarome teptuko galo formų sąrašą ir pasirenkame Circle (19); 

9.3.  Nupiešiame paveikslėlyje taką: 

 
10. Komanda ŽymėjimasNieko (SelectNone) nuimame pažymėjimą; 

11. Pagal  taką  nupiešime  šviestuvams  stulpus.  Pasirenkame  Stačiakampio 

pažymėjimo įrankį (Rectangle Select Tool)  : 

11.1. Nupiešiame pirmąjį stulpą; 

11.2.  Valdiklių grupėje Veiksena (Mode) nuspaudžiame Pridėti prie aktyvaus 

pažymėjimo (Add to the current selection)  ; 

11.3.  Nupiešiame likusius stulpus: 

 



 

343  

 
12. Stulpus  nudažysime  balta  spalva.  Priekinio  plano  spalvą  parenkame  baltą,  t.y. 

nuspaudžiame Priekinio plano ir fono spalvos  mygtuką  .; 

13. Pasirenkame  Užpildymo  įrankį  (Bucket  Fill  Tool)  ,  kuriam  nustatome 

parametrus: 

13.1. Valdiklių  grupėje  Užpildymo  tipas  (Fill  Type)  pažymima  akutė 

Užpildymas priekinio plano spalva (FG color fill); 

13.2. Valdiklių  grupėje  Veikiama  sritis  (Affected  Area)  pažymima  akutė 

Užpildyti visą pažymėjimą (Fill whole selection); 

13.3. Pelės žymeklis nuspaudžiamas pažymėtoje srityje; 

14. Komanda ŽymėjimasNieko (SelectNone) nuimame pažymėjimą; 

 
15. Dabar  pasinaudodami  filtru,  suteiksime  šviestuvams  švietimo  efektą. 

Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiGradientinis  švytėjimas. 

Atsidaro  dialogo  langas  Gradientinis  švytėjimas,  kuriame  nustatome 

parametrus: 
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15.1. Kortelėje Parinkiklis pasirenkame Classic; 

15.2. Kortelėje Parametrai nustatome: 

15.2.1. Švytėjimo  centrą  –  pelės  žymeklį  pastatome  ant  pirmojo  stulpo  viršaus 

(peržiūros lange) ir nuspaudžiame k. pelės klavišą; 

15.2.2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

15.3. Kiekvienam stulpui pakartojame 14.1. – 14.2.2. punktus; 

 
16. Dangų  papuošiame  žvaigždėmis.  Sukurkime  naują  sluoksnį  ir  jį  pavadinkime 

star1, tam pasinaudokime komanda SluoksnisNaujas sluoksnis (LayerNew 

Layer). Atsidariusiame dialogo  lange Naujas sluoksnis  (New Layer) nurodome 

tokius parametrus: 

16.1. Langelyje Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome star1; 

16.2. Valdiklių grupėje Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) pažymime 

akutę Permatomumas (Transparency); 

16.3. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

17. Pasirenkame Pieštukas (Pencil Tool) įrankį. Nustatome pieštukui parametrus: 

17.1. Įrankyje  Priekinio  plano  ir  fono  spalvos  (Foreground  &background 

colors)  nuspaudžiamos  rodyklės  .  Dabar  priekinio  plano  spalva  balta,  t.y. 

pieštukas piešia balta spalva; 

17.2. Teptukas (Brush) parenkamas Circle (11); 

17.3. Skalės Ištempimas (Scale) slankikliu parenkame 0,01 reikšmę; 

17.4. Pieštuku nupiešiame mažus taškus norimose paveikslo vietose; 

18. Dabar  paveikslui  pritaikysime  filtrą.  Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiŽėrėjimas  (FiltersLight  and  ShadowSparkle).  Atsidariusiame 

dialogo Žėrėjimas (Sparkle) lange nustatome parametrus: 

18.1. Skalės Žybsnio intensyvumas slankiklį pastatome ties reikšme 0,18; 

18.2. Skalės Smaigalių ilgis slankiklį pastatome ties  reikšme 14; 

18.3. Skalės Smaigalių taškų slankiklį pastatome ties  reikšme 4; 

18.4. Skalės  Smaigalių  tankumas  (Spike  density)  slankiklį  pastatome  ties 

reikšme 0,25; 

18.5. Nuspaudus mygtuką Gerai (OK); 
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19. Sujungiame  abu  sluoksnius.  Sluoksnių dialoge  atidarome  kontekstinį meniu  ir 

pasirenkame komandą Sujungti su žemesniu (Merge Down); 

20. Šlapiame  asfalte  nupiešime  namų  atvaizdą.  Komanda  KeistiKopijuoti 

(EditCopy) nukopijuojame viršutinę paveikslėlio dalį; 

21. Komanda  KeistiĮdėti  (EditPaste)  nukopijuotą  paveikslėlio  viršutinę  dalį 

uždedame ant viršaus; 

22. Komanda  SluoksnisNaujas  sluoksnis  (LayerNew  Layer)  sukuriame  naują 

sluoksnį,  kuris  apsijungia  su  Plaukiojančiu  pažymėjimu  (Įdėtu  sluoksniu) 

(Floating Selection (Pasted Layer)); 

23. Pasirenkame Apsukimo įrankį (Flip Tool)   ir nurodome jam parametrą: 

23.1. Valdiklių  grupėje  Apsukimo  tipas  (Flip  Type)  nuspaudžiame  akutę 

Vertikaliai (Vertical); 

23.2. Nuspaudžiame pelės žymeklį pažymėtoje dalyje: 

 
24. Pakeisime    sluoksnio  perspektyvą.  Pasirenkame  Perspektyvų  įrankį 

(Perspectyve Tool)   . Atsidaro dialogo langas Perspektyva (Perspective): 

24.1. Pele tampydami už pažymėtos dalies kampų, sukuriame perspektyvą; 

24.2. Nuspaudžiame mygtuką Transformuoti (Transform); 
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25. Pasinaudoję  Perkėlimo  įrankiu  (Move  Tool)    nukeliame  pažymėtą  dalį  į 

apatinę paveikslėlio sritį; 

26. Panaudojame  komandą  FiltraiSuliejimaiGauso  suliejimas 

(FiltersBlurGaussian Blur). Atsidariusiame dialogo  lange Gauso suliejimas 

(Gaussian Blur) nustatome Suliejimo spindulį – 5; 

27. Pažymėtai  daliai  pritaikome  filtrą  FiltraiIškraipymaiBangos 

(FiltersDistortsWaves).  Atsidaro  dialogo  langas  Bangos  (Waves), 

nurodome parametrus: 

27.1. Amplitudė (Amplitude) – 6,62; 

27.2. Fazė (Phase) – 64, 92; 

27.3. Bangos ilgis (Wavelength) – 0,10; 

27.4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 
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Animuota reklamjuostė  
1. Komanda FailasNaujas  (FileNew) atveriamas dialogo  langas Sukurti naują 

paveikslėlį (Create a New Image), kuriame nurodome parametrus: 

1.1. Nustatome būsimo paveikslėlio dydį: 

1.1.1. Plotis (Width) – 176 pikseliai; 

1.1.2. Aukštis (Height) – 62 pikselis; 

1.2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

2. Pasirenkame Perėjimo įrankį (Blend Tool)  . Nustatome parametrą: 

2.1. Atveriame  gradientų  sąrašą,  nuspausdami  mygtuką  Gradientas  (Gradient)  ir 

pasirenkame – Golden; 

3. Užliejame  pasirinktu  gradientu  atvertą  darbinį  langą,  t.y.  nuspaudę  k.  pelės 

klavišą perbraukiame per langelį norima kryptimi: 

 
4. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool) ir nustatome jam parametrus: 

4.1. Šriftas (Font) – Sans Bold; 

4.2.  Nuspaudžiamas langelis Glotninimas (Antialiasing); 

4.3.  Spalva – balta (HTML notacija – ffffff (HTML notation – ffffff)); 

4.4. Lygiavimas (Justify) – Centruotas (Centered); 

4.5.  Užrašome tekstą RIGA BDA: 

 
5. Paslėpsime  sluoksnį  RIGA  BDA,  tam  sluoksnių  dialoge,  kairėje  sluoksnio 

pavadinimo, nuspaudžiame ikonėlę  . Tai reikalinga animacijos efektui; 

6. Sluoksnį Fonas (Background) padarome aktyviu; 

7. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool) ir nustatome jam parametrus: 

7.1. Šriftas (Font) – Sans Bold; 

7.2.  Nuspaudžiamas langelis Glotninimas (Antialiasing); 

7.3.  Spalva – raudona (red) (HTML notacija – ff0000 (HTML notation – ff0000)); 

7.4. Lygiavimas (Justify) – Centruotas (Centered); 

8.  Užrašome tekstą PANEVEZYS KTU PI: 

 
9. Paslėpsime sluoksnį PANEVEZYS KTU PI, tam sluoksnių dialoge, kairėje sluoksnio 

pavadinimo, nuspaudžiame ikonėlę  ; 

10. Sluoksnį Fonas (Background) padarome aktyviu; 

11. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool)   ir nustatome jam parametrus: 
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11.1. Šriftas (Font) – Sans Bold; 

11.2. Nuspaudžiamas langelis Glotninimas (Antialiasing); 

11.3. Spalva  –  šviesiai mėlyna  (HTML  notacija  –  c8fffe  (HTML  notation  – 

c8fffe)); 

11.4. Lygiavimas (Justify) – Centruotas (Centered); 

12.  Užrašome tekstą TALLINN KOOLITUS: 

 
13. Paslėpsime sluoksnį TALLINN KOOLITUS, tam sluoksnių dialoge, kairėje sluoksnio 

pavadinimo, nuspaudžiame ikonėlę  ; 

14. Sluoksnį Fonas (Background) padarome aktyviu; 

15. Tris  kartus  pakartojame  komandą  SluoksnisSukurti  sluoksnio  kopiją 

(Duplicate Layer). Sluoksnių dialoge matome: 

   
 

16. Sluoksnių dialoge, sluoksnį Fonas kopija#2 (Background copy#2) perkeliame virš 

sluoksnio  TALLINN…  .  Sluoksnis  padaromas  aktyviu  ir  nuspaudžiamas 

mygtukas.  Galime  perkelti  ir  pele,  t.y.  palės  žymeklis  nuspaudžiamas  ant 

sluoksnio ir neatleidus k. pelės žymeklio, sluoksnis pertempiamas į norimą vietą; 

17.  Pasirenkame  komandą  SluoksnisSujungti  su  žemesniu  (LayerMerge 

Down); 

18. Sluoksnių dialoge, sluoksnį Fonas kopija#1 (Background copy#1) perkeliame virš 

sluoksnio  PANEVEZYS…  .  Sluoksnis  padaromas  aktyviu  ir  nuspaudžiamas  du 

kartus  mygtukas; 

19. Pasirenkame komandą SluoksnisSujungti su žemesniu (LayerMerge Down); 

20. Sluoksnių  dialoge,  sluoksnį  Fonas  kopija  (Background  copy)  perkeliame  virš 

sluoksnio RIGA BDA . Sluoksnis padaromas aktyviu  ir nuspaudžiamas tris kartus 

mygtukas. Lieka keturi sluoksniai: 
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21. Sujungsime  sluoksnius  RIGA  BDA,  PANEVEZYS...,  TALLINK...  kaip  animaciją. 

Pasirenkame  komandą  FiltraiAnimacijaPerėjimas  (FiltersAnimation 

Blend), atsidaro dialogo langas Script:Fu Perėjimas (Script:Fu Blend): 

21.1. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

22. Pasirenkame  komandą  FiltraiAnimacijaOptimizuoti  (GIF  paveikslėliams) 

(FiltersAnimationOptimize (for GIF)). Atsiranda 12 sluoksnių; 

23. Sluoksnių  dialoge  pelės  rodyklę  nuspaudžiame  ant  pirmojo  sluoksnio  (Frame 

1(100ms); 

24. Stovėdami  ant  sluoksnio  d.  pelės  klavišu  atveriame  kontekstinį  meniu  ir 

atsidariusiame komandų sąraše pasirenkame komandą Keisti sluoksnio savybes 

(Edit  Layer  Attributes).  Atsidaro  dialogo  langas  Sluoksnio  savybes  (Layer 

Attributes), kuriame: 

24.1. Laukelyje  vietoje  Frame  1(100ms)  užrašome  Frame  1(1500ms),  t.y. 

pakeičiame užlaikymo laiką; 

24.2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

25. Tą patį pakartojame su 5 ir 9 sluoksniais; 

26. Pasirenkame  komandą  PaveikslėlisVeiksenaIndeksuota 

(ImageModeIndexed).  Atsidaro  dialogo  langas  Konvertuoti  paveikslėlį  į 

indeksuotas spalvas (Convert Image to Indexed Colors), kuriame: 

26.1. Atidarome Spalvų smulkinimas  (Color dithering) sąrašą  ir pasirenkame 

–  Floyd‐Steinberg  (sumažintas  spalvų  nublukimas  (reduced  color  bleeding 

Convert)); 

26.2. Nuspaudžiamas mygtukas Konvertuoti (Convert); 

27. Komanda  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave  As)  išsaugome  paveikslėlį. 

Atsidariusiame dialogo lange Išsaugoti paveikslėlį nurodome: 

27.1. Langelyje  Pavadinimas  užrašome  failo  pavadinimą  reklamjuoste 

(Banner); 

27.2. Nurodome kokiame diske ir kokiame kataloge įrašome failą; 

27.3. Atidarome Pasirinkti failo tipą (pagal plėtinį) sąrašą ir pasirenkame GIF 

paveikslėlis; 

27.4. Nuspaudžiame mygtuką Išsaugoti; 

Pastaba! 

Jeigu  norime  failą  patalpinti  kataloge,  kurio  dar  nėra,  tai  nuspaudžiamas  mygtukas 

Sukurti aplanką. 
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28. Atsidaro dialogo langas Eksportuoti failą (Export File), kuriame būtinai reikia 

pažymėti Išsaugoti kaip animaciją (Save as Animation) akutę; 

28.1. Nuspaudžiamas mygtukas Eksportuoti (Export); 

29. Atsidaro dialogo  langas Išsaugoti kaip GIF (Save as GIF), kuriame reikia  į  laukelį 

Delsa  tarp kadrų, kur nenurodyta  (Delay between  frames where unspecified) 

įrašyti 1000; 

30. Nuspaudžiamas mygtukas Išsaugoti (Save). 

Reklamjuostė 

Sukursime  informacinio charakterio klasikinę reklamjuostę. Pirmiausia reikia apsispręsti 

kam kuriame. Jeigu gatvei, tai paveikslas turi būti didelis – apie 4000 pikselių pločio, jei 

skrajutė – apie 1500 pikselių pločio, jei internetinis – apie 150 pikselių pločio. Sakykime 

kursime reklamjuostė tinklalapiui. 

1. Pasirenkame  komandą  FailasNaujas  (FileNew).  Atsidariusiame  dialogo 

lange  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a  New  Image)  nurodome  kuriamo 

paveikslėlio dydžius: 

1.1. Plotis (Width) – 700 pikselių; 

1.2. Aukštis (Height) – 300 pikselių; 

1.3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

2. Sukursime pagrindinį užrašą, pasirinkę  logotipų šabloną. Pasirenkame komandą 

FailasSukurtiLogotipaiKarštas  švytėjimas  (FialeCreateLogos 

Glowing  Hot).  Atsidaro  dialogo  langas  Script:Fu  Karštas  švytėjimas  (Script:Fu 

Glowing Hot), kuriame nurodome parametrus: 

2.1. Į langelį Tekstas (Text) užrašome reklamjuostės tekstą – KTU PI; 

2.2. Nuspaudžiamas  mygtukas  Gerai  (OK).  Naujame  darbiniame  lange,  tamsiame 

fone matosi užrašytos degančios raidės: 

 
 

3. Sluoksnių  dialoge  matome  tris  sluoksnius:  KTU  PI,  Glow  Layer;  Background. 

Pirmuosiuose dvejuose yra tekstas, o paskutianiame – juodas fonas. Pirmuosius 

du  apjungiame.  Pažymėkime  sluoksnį  KTU  PI  ir  stovėdami  ant  jo  atidarykime 

kontekstinį meniu. Pasirenkame komandą Sujungti su žemesniu (Merge Down); 

4. Pasitikriname  ar  pažymėtas  sluoksnis  Glow  Layer.  Pasirenkame  komandą 

KeistiKopijuoti (EditCopy); 

5. Sugrįžtame į pradinį darbinį langą, kuriame yra sukurtas tuščias paveikslėlis; 

6. Pasirenkame  komandą  KeistiĮdėti  (EditPaste).  Sluoksnių  dialoge matome 

Plaukiojantį  pažymėjimą  (Įdėtas  sluoksnis)  (Floating  Selection  (Pasted 

Layer)).Baltame fone atsiranda užrašas: 
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7. Pritvirtiname  užrašą  prie  sluoksnio.  Nuspaudžiame  sluoksnių  dialoge 

nuspaudžiame mygtuką Sukurti naują sluoksnį  ir  į  jį  įdėti paveikslėlį  (Create a 

new layer and add it to the image) ; 

8. Tvarkysime  reklamjuostės  foną.  Sluoksnių  dialoge    pažymime  sluoksnį  Fonas 

(Backgruond); 

9. Sluoksniui  pritaikysime  filtrą.  Pasirenkame  komandą  FiltraiAtvaizdavimas 

DebesysPlazma  (FiltersRenderCloudsPlasma). Atsidaro dialogo  langas 

Plazma (Plazma), kuriame nurodysime vieną parametrą: 

9.1. Skalės Turbulencija (Turbulence) slankiklį pastatome ties reikšme 0,7; 

9.2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK). Pasikeitė paveikslėlio fonas: 

 

10. Papildysime  reklamjuostę užrašais. Pasirenkame Teksto  įrankį  (Text Tool)  . 

Pelės  žymeklį  nuspaudžiame  viršutiniame  dešiniajame  kampe.  Užrašui 

parenkame: 

10.1. Šriftas – Nimbus Roman No9 L Bold; 

10.2. Dydis – 42; 

10.3. Spalva – ffff9b; 

10.4. Užrašome –KAUNAS: 

11. .  Pasirenkame  Teksto  įrankį  (Text  Tool)  .  Pelės  žymeklį  nuspaudžiame 

apatiniame kairiajame kampe. Užrašui parenkame: 

11.1. Šriftas – Nimbus Roman No9 L Bold; 

11.2. Dydis – 42; 

11.3. Spalva – ffff9b; 

11.4. Užrašome –PANEVEZYS: 

12. Naujiems  užrašams  suteiksime  efektus.  Sluoksnių  dialoge  nuspaudžiamas 

sluoksnis PANEVEZYS; 

13. Suteikime  tekstui  PANEVEZYS  šešėlį.  Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiMesti  šešėlį  (FiltersLight  and  Shadow).  Atsidaro  dialogo  langas 

Script:Fu Mesti šešėlį (Script:Fu Drop Shadow), kuriame nurodome parametrus: 

13.1. X poslinkis (Offset X) – 9; 

13.2. Y poslinkis (Offset Y) – 9; 

13.3. Nepermatomumas (Opacity) – 100; 

13.4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

14. Sluoksnių dialoge nuspaudžiamas sluoksnis KAUNAS; 
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15. Suteikime  tekstui  KAUNAS  šešėlį.  Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiMesti  šešėlį  (FiltersLight  and  Shadow).  Atsidaro  dialogo  langas 

Script:Fu Mesti šešėlį (Script:Fu Drop Shadow), kuriame nurodome parametrus: 

15.1. X poslinkis (Offset X) – 9; 

15.2. Y poslinkis (Offset Y) – 9; 

15.3. Suliejimo spindulys (Blur radius)  – 11; 

15.4. Nepermatomumas (Opacity) – 100; 

15.5. Išjungiamas – Leisti keisti dydį (Allow resizing); 

15.6. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK): 

 
16. Reklamjuostę  galima  paįvairinti  žėrinčiais  taškais.  Sukuriame  naują  sluoksnį. 

Pasirenkame  komandą  SluoksnisNaujas  sluoksnis  (LayerNew  Layer). 

Atsidaro  dialogo  langas  Naujas  sluoksnis  (New  Layer).  Suteikiame  sluoksniui 

pavadinimą taškas (dot); 

17. Sluoksnių dialoge pažymime sluoksnį taškas (dot); 

18. Pasirenkame Pieštukas įrankį (Pencil Tool). Parametrų juostoje parenkame: 

18.1. Teptukas (Brush) – Circle (03); 

18.2. Skalės Ištempimas (Scale) slankiklį pastatome ties reikšme  – 0,46; 

19. Pasirenkame priekinio plano spalvą – baltą; 

20. Paveikslėlyje tose vietose, kuriose norime matyti žėrinčius taškus, nuspaudžiame 

pelės žymeklį; 

21. Pasirenkame komandą FiltraiŠviesa ir šešėliaiŽėrėjimas (FiltersLight and 

ShadowSparkle).  Atsidaro  dialogo  langas  Žėrėjimas  (Sparkle),  kuriame 

paliekame visus parametrus, kurie yra pagal nutylėjimą; 

21.1. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

 
22. Pakeisime paveikslėlio foną, suteiksime  jam švytėjimo efektą. Sluoksnių dialoge 

pasirenkame sluoksnis Fonas (Backround); 

23. Pasirenkame FiltraiŠviesa  ir šešėliaiApšvietimo efektai  (FiltersLight and 

ShadowLighting Effects). Atsidaro dialogo langas Apšvietimo efektai (Lighting 

Effects). Nurodysime parametrus: 

23.1. Dialogo  lango peržiūros  lange pele nurodysime kurioje vietoje  turi būti 

šviesos šaltinis. Jį nuspaudę pele pernešime į viršutinį dešinį kampą; 

23.2. Atveriame kortelę Šviesa (Light) ir nustatome: 

23.2.1. Intensyvumas (Intensity) – 1,7; 

23.3. Atveriame kortelę Reljefinis atvaizdas (Bump Map) ir įjungiame – Įjungti 

reljefinį atvaizdavimą (Enable bump mapping); 

23.4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 
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24. Uždėsime  paveikslėliui  rėmelį,  kuris  apjungs  visus  elementus.  Pasirenkame 

komandą  FiltraiDekorasPridėti  rėmelį  (FiltersDecorAdd  Border). 

Atsidaro dialogo langas Script:Fu Pridėti rėmelį (Script:Fu Add Border), kuriame 

nurodome parametrus: 

24.1. Rėmelio X dydis (Border X size) –9; 

24.2. Rėmelio Y dydis (Border Y size  – 9; 

24.3. Rėmelio spalva (Border color) – 7b041c; 

24.4. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK): 

 
25. Pasirenkame  komandą  FailasIšsaugoti  kaip  (FileSave  As),  atsidariusiame 

dialogo lange Išsaugoti paveikslėlį (Save Image) nurodome paveikslėlio vardą ir 

kurioje vietoje saugosime. 

Tekstas 

Kuriant  įvairius  paveikslėlius,  jų  paįvairinimui,  tekstas  užrašomas  įvairiais  būdais  ir 

įvairiomis formomis.  

Teksto užrašymas pagal nubrėžtą kreivę 

Išsiaiškinsime kaip galima užrašyti tekstą pagal iš anksto sugalvotą kelią. 

1. Sukuriame  tuščią  paveikslėlį.  Pasirenkame  komandą  FailasNaujas 

(FileNew),  atsidaro  dialogo  langas  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a New 

Image). Nustatome paveikslėliui parametrus: 

1.1. Plotis – 640 pikseliai; 

1.2. Aukštis – 480 pikseliai; 

1.3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

2. Pirmiausia sukursime kreivę, pagal kurią vėliau  išdėstysime tekstą. Pasirenkame 

Kontūrų įrankį (Paths Tool)  ; 
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3. Nupiešiame liniją. Banguotai linijai nupiešti naudojame kreipiančiąsias: 

 
4. Užrašome  tekstą,  kurį  norėsime  išdėstyti  pagal  sukurtą  kreivę.  Pasirenkame 

Teksto įrankį (Text Tool); 

5. Pelės rodyklę nuspaudžiame paveikslėlyje ir užrašome tekstą; 

Pastaba! 

Šrifto dydį reikia parinkti nedidelį, kad raidės neuždengtų viena kitos. 

6. Tekstą  išdėstysime  pagal  kreivę.  Sluoksniai,  Kanalai,  Kontūrai,  Atšaukti, 

Retrospektyva – Teptukai, Raštai, Gradientai  (Layers, Channels, Paths, Undo, 

History  –  Brusies,  Patterns,  Gradients)  paletėje  atidarome  Kontūrų  dialogą. 

Nuspaudžiame ikonėle Atverti kontūrų dialogą (Open the paths dialog)  ; 

7. Kontūrų sąraše tik vienas – Bevardis (Unnamed). Nuspaudžiame jį; 

Pastaba! 

Paveikslėlyje matomas  tik  tekstas.  Kontūrų  dialogo  lange,  nuspaudus  pirmąjį  langelį, 

kuris yra kontūro kairėje, paveikslėlyje atsiranda kreivė 

 

8. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool). Pelės rodyklę nuspaudžiame užrašytame 

tekste; 

9. Įrankinė  (Toolbox)  juostoje,  Teksto  įrankio  parametrų  nustatymo  dalyje, 

nuspaudžiame mygtuką Tekstas  šalia  kontūro  (Text along Path). Tekstas  lieka 

vietoje, bet ant kreivės atsirado kitas tekstas: 

 
10. Atsiranda  naujas  kontūras  RIGA  TALLINN  PANEVEZYS.  Reikia  naujai  sudarytą 

kontūrą  paversti  raidėmis.  Atveriame  sluoksnių  dialogą,  nuspaudžiant  ikonėlę 

; 
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11. Sluoksnių dialoge nuspaudžiame sluoksnį Fonas (Background); 

12. Nuspaudžiame ikonėle Atverti kontūrų dialogą (Open the paths dialog)  ; 

13. Kontūrų dialoge nuspaudžiame kontūrą RIGA TALLINN PANEVEZYS; 

14. Kontūrų  dialoge  nuspaudžiame  mygtuką  Paversti  kontūrą  į  pažymėtą  sritį 

(Paths to selection)  ; 

15. Raidžių  kontūras  tapo  pažymėjimu.  Dabar  pažymėtą  dalį  galima  nuspalvinti. 

Pasirenkame Teptuko įrankį (Paintbrush Tool)  ; 

16. Priekinio plano spalvą nustatome – raudoną;  

17. Nuspaudžiame pelės žymeklį ant raidžių. Raidės nudažomos raudonai: 

 
18. Originalų  tekstą  galime  panaikinti.  Sluoksnių  dialoge  nuspaudžiame  sluoksnį 

RIGA TALLINN  PANEVEZYS; 

19. Nuspaudžiamas mygtukas Ištrinti šį sluoksnį (Delete path); 

20. Atveriame  kontūrų  dialogą  ir  kontūro  Bevardis  (Unnamed)  nuspaudžiame 

kairėje esančią akį  . Kreivė dingo: 

 

Teksto pertvarkymas į paveikslėlį 
1. Sukursime  naują  tuščią  paveikslėlį.  Komanda  FailasNaujas  (FileNew) 

atveriamas  dialogo  langas  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a  New  Image), 

kuriame nurodome tokius paveikslėlio parametrus:  

1.1. Plotis (Width) – 640 pikseliai; 

1.2. Aukštis (Height) – 480 pikseliai; 

1.3. Nuspaudžiams mygtukas Gerai (OK); 

2. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool) ir jam parenkame parametrus: 

2.1. Šriftas (Font) – URW Bookman L Bold; 

2.2. Dydis (Size) – 72; 

2.3. Spalva (Color) – 9d6917; 

2.4. Tarpas tarp raidžių (Adjust letter spacing)   – 8; 

3. Pelės žymeklis nuspaudžiamas paveikslėlyje ir užrašome LITHUANIA; 

4. Patikriname  ar  tekstas  teisingai  užrašytas,  nes  vėliau  jo  pataisyti  negalėsime. 

Sluoksnių dialoge nuspaudžiame sluoksnį LITHUANIA; 



  GIMP   356 

5. Stovėdami  ant  sluoksnio  LITHUANIA  ,  atidarome  kontekstinį  meniu  ir 

pasirenkame  Atsisakyti  tekstinės  informacijos  (Discard  Text  Information). 

Tekstą pavertėme paveikslėliu: 

 

6. Pasirenkame Ištepimo įrankį (Smurge Tool)  ; 

7. Kiekvienos  raidės  kraštus  ištepame,  nuspaudus  k.  pelės  klavišą  atliekame 

sukamus veiksmus ant raidžių kraštų: 

 
8. Kaip ir kiekvienam paveikslėliui, taip ir šiam galime pritaikyti filtrus. Pasirenkame 

komandą  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiMesti  šešėlį  (FiltersLight  and 

ShadowDrop  Shadow).  Atsidariusiame  dialogo  lange  Script:Fu Mesti  šešėlį 

(Script:Fu Drop Shadow) nekeičiame jokių parametrų; 

9. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 

 

Tekstas su raštu 

Tekstas su kuriuo dirbome iki šiol buvo užpildytas vienalyte spalva ir jam suteiktas vienas 

ar kitas efektas. Ar galima  tekstą užpildyti pasirinktu raštu? Taip, galima. Tai atliekama 

taip: 

1. Komanda FailasAtverti  (FileOpen) atveriame nuotrauką pine_1.jpg, kurios 

dydis 1024x768 px; 

2. Pasirenkame Tekstas įrankį (Text Tool)   ir jam parenkami parametrai: 

2.1. Šriftas (Font) – DejaVu Sans Bold; 

2.2. Dydis (Size) – 360; 

2.3. Pelės  žymeklis  nuspaudžiamas  paveikslėlyje,  atsidaro  GIMP  teksto  rengyklė 

(GIMP Text Editor); 

2.4. Užrašomas tekstas – RIGA; 

2.5. Nuspaudžiamas mygtukas Užverti (Close): 
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3. Įsitikiname, kad Įrankinė (Toolbox) juostoje yra ką tik surinkto teksto parametrų 

nustatymo  langas.  Nuspaudžiamas  mygtukas  Kontūras  iš  teksto  (Path  from 

Text).  Sukuriame  kontūrą,  kurio  forma  tokia pat  kaip  raidžių.  Kontūrų dialoge 

 atsiranda kontūras – RIGA; 

4. Atidarome sluoksnių dialogą ir nuspaudžiame sluoksnį Fonas (Background); 

5. Atidarome kontūrų dialogą   ir nuspaudžiame, ten esantį vienintelį, kontūrą – 

RIGA; 

6. Suformuosime  pažymėjimo  sritį  pagal  raidžių  forma.  Kontūrų  dialoge 

nuspaudžiame mygtuką Paversti  kontūrą  į pažymėtą  sritį  (Paths  to  selection) 

: 

 
7. Pasirenkame komandą komandą KeistiKopijuoti (EditCopy); 

8. Komanda FailasNew (FileNew) atveriame naują paveikslėlį, kuriam  dialogo 

lange  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a  New  Image)  nustatome  truputį 

didesnius  išmatavimui,  nei  buvo  failo  pine_1.jpg.  Padidinkime  plotį  ir  aukštį 

dešimčia pikselių: 

8.1. Plotis (Width) – 1034 pikseliai; 

8.2. Aukštis (Height) – 778 pikseliai; 

8.3. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK); 

9. Pasirenkame komandą KeistiĮdėti (EditPaste): 
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10. Suteikime  raidėms  mozaikos  efektą.  Pasirenkame  komandą 

FiltraiIškraipymaiMozaika  (FiltersDistortsMosaic).  Atsidariusiame 

dialogo lange Mozaika (Mosaic) parenkame parametrus: 

10.1. Plytelių  primityvai  (Tiling  primitives)  –  Aštuonkampiai  ir  kvadratai 

(Octagons&squares); 

10.2. Skalės Plytelės dydis (Tile size) slankiklį pastatome ties reikšme – 37,0; 

10.3. Skalės Detalės  aukštis  (Tile  height)  slankiklį  pastatome  ties  reikšme  – 

15,0; 

10.4. Skalės  Plytelės  įmantrumas  (Tile  neatness)  slankiklį  pastatome  ties 

reikšme – 0,9; 

10.5. Skalės Šviesos kryptis (Light direction) slankiklį pastatome ties reikšme – 

125,0; 

10.6. Skalės Spavų variacija (Color varianton) slankiklį pastatome ties reikšme 

– 0,55; 

10.7. Išjungiame Spalvų vidurkis (Color averaging); 

10.8. Įjungiams Duobėti paviršiai (Pitted surfaces); 

10.9. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 

 

Trimatis tekstas 
1. Komanda  FailasNaujas  (FileNew)  atveriame  paveikslėlį,  kurio  parametrus 

nustatome atsidariusiame dialogo lange Sukurti naują paveikslėlį (Create a New 

Image): 

1.1. Plotis (Width)– 300 pikseliai; 

1.2. Aukštis (Height) – 150 pikseliai; 

1.3. Nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 

2. Užrašysime tekstą, kuriam parinksime ryškesnį stilių. Pasirenkame Teksto įrankį 

(Text Tool) ir jam suteikiame parametrus: 

2.1. Šriftas (Font) – URW Bookman L Bold; 

2.2. Dydis (Size) – 56 pikseliai; 

2.3. Spalva (Color) – a41f1f; 

3. Pelės  žymeklį  fiksuojame  paveikslėlio  lange  ir  atsidariusiame  langelyje  GIMP 

teksto rengyklė (GIMP Text Editor) užrašome tekstą – TALLINN: 
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3.1. Nuspaudžiame  klavišą  Užverti  (Close).  Sluoksnių  dialoge  atsiranda  naujas 

sluoksnis TALLINN; 

4. Pereiname  į  sluoksnių  dialogą  ir  nuspaudžiame  mygtuką  Sukurti  sluoksnio 

kopiją  ir  įdėti  jį  į paveikslėlį (Create a duplicate of the  layer and add  it to the 

image)  . Atsiranda naujas sluoksnis TALLINN#1; 

5. Padarome  sluoksnį  TALLINN  nematomu.  Nuspaudžiama  kairėje  sluoksnio 

esančią akį  ; 

6. Sluoksnių  dialoge  nuspaudžiame  pelės  rodyklę  ant  sluoksnio  TALLINN#1,  jis 

tampa aktyviu; 

7. Atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame komandą Prilyginti sluoksnio dydį 

paveikslėliui (Layer to Image Size); 

8. Pritaikysime  paveikslėliui  filtrą,  kuris  leis  jį  suprojektuoti  į  pasirinktą  objektą. 

Pasirenkame  komandą  FiltraiAtvaizdisMap  Object  (FiltersMapMap 

Object), atsidariusiame dialogo lange Map to Object parenkame parametrus: 

8.1. Kortelėje Parinktys (Options): 

8.1.1. Atsidarytame sąraše Map to – Plokštumą (Plane); 

8.1.2. Įjungiamas  žymimasis  langelis  Permatomas  fonas  (Transparent 

background); 

8.2. Kortelėje Orientacija (Orientation): 

8.2.1. Skalių grupėje Posūkis (Totation) skalės Z: slankiklį pastatome ties reikšme (‐

45,00); 

8.2.2. Nuspaudžiamas mygtukas Gerai (OK): 

 
9. Sluoksniui TALLINN#1 pakeičiame  sluoksnio  savybes,  t.y atidarome  kontekstinį 

meniu ir pasirenkame komandą Keisti sluoksnio savybes (Edit Layer Attributes); 

9.1.  Atsidariusiame  dialogo  lange  Sluoksnio  savybės  (Layer  Attributes)  į  langelį  

Sluoksnio pavadinimas (Layer name) užrašome Trimatis viršus (Tridimentional 

Top); 

9.2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

10. Atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame komandą Sukurti sluoksnio kopiją 

(Duplicate Layer). Atsiranda naujas sluoksnis Trimatis viršus#1  (Tridimentional 

Top#1); 

11. Pakeičiame  jo  pavadinimą.  Fiksuojame  pelės  žymeklį  sluoksnių  dialoge  ant 

sluoksnio  Trimatis  viršus#1  (Tridimentional  Top#1)  ir  greitai  du  kartus 

nuspaudžiame k. pelės klavišą. Išryškėja pavadinimas, užrašome Trimatis apačia 

(Tridimentional Bottom) ir nuspaudžiame klavišą Enter; 

12. Šį  sluoksnį  nuleiskime  po  sluoksnio  Trimatis  viršus  (Tridimentional  Top),  t.y. 

nuspauskime  sluoksnių  dialoge  mygtuką  Nuleisti  šį  sluoksnį  vienu  lygiu 

sluoksnių krūvoje (Lower this layer one step in the layer stac)  ; 

13. Sukuriame  Trimatis  apačia  (Tridimentional  Bottom)  sluoksnio  kopiją,  t.y. 

atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame komandą Sukurti sluoksnio kopiją 
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(Duplicate  Layer).  Sluoksnių  dialoge  atsirado  naujas  sluoksnis  Trimatis 

apačia#1 (Tridimentional Bottom#1) 

14. Pasirenkame Perkėlimo įrankį  (Move Tool)    ir paveikslėlyje tekstą vos, vos 

patraukiame žemyn: 

 
15. Keturis kartus kartojame 13‐14 punktus. Turime tokį rezultatą: 

 
16. Sluoksnių dialoge matomi visi sukurti sluoksniai: 

 
 

17. Atidarome  kontekstiį  meniu  ir  pasirenkame  komandą  Sujungti  su  žemeniu 

(Merge Down); 

18. Apjungsime  visus  papildomus  sluoksnius  Trimatis  apačia#2,3,4,5 

(Tridimentional  Buttom#2,3,4,5)  į  vieną,  t.y.  17  punktą  kartosime  tol  kol 

sluoksnių dialoge lieka: 

   
19. Priekinio plano spalvą parenkame – c49393; 
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20. Pasirenkame Užpildymo įrankį (Bucket Fill Tool)   ir juos užliejame apjungto 

sluoksnio raides: 

 

Šviečiantis tekstas 
1. Komanda  FailasNaujas  (FileNew)  atveriame  paveikslėlį,  kurio  parametrus 

nustatome atsidariusiame dialogo lange Sukurti naują paveikslėlį (Create a New 

Image): 

1.1. Plotis (Width)– 450 pikseliai; 

1.2. Aukštis (Height) – 175 pikseliai; 

1.3. Nuspaudžiamas  Sudėtingsnės  parinktys  (Advanced  Options)  ir  atidarius 

Užpildymas (Fill with) sąrašą, pasirenkame Priekinio plano spalva (Foregruond 

color); 

1.4. Nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 

2. Užrašysime tekstą. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool)   ir jam suteikiame 

parametrus: 

2.1.  Šriftas (Font) – URW Bookman L Bold Italic; 

2.2.  Dydis (Size) – 64 pikseliai; 

2.3. Spalva (Color) – ffffff; 

3. Pelės  žymeklis  fiksuojamas  paveikslėlyje  ir  atsidariusiame  dialogo  lange GIMP 

teksto rengyklė (GIMP Text Editor) užrašome Koolitus: 

 
3.1. Nuspaudžiame mygtuką Užverti (Close). Atsidaro sluoksnis Koolitus; 

4. Naujai  atsiradusio  sluoksnio dydį  sulyginsime  su paveikslėlio dydžiu.  Sluoksnių 

dialoge  atidaromas  kontekstinis  meniu  ir  pasirenkama  komanda  Prilyginti 

sluoksnio dydį paveikslėliui (Layer to Image Size); 

5. Sukuriamas  naujas  sluoksnis.  Pasirenkame  komanda  SluoksnisNaujas 

sluoksnis  (LayerNew  Layer),  kuriam  suteikiame  vardą  –  Švytėjimas  (Shine). 

Atsidaro dialogo langas Naujas sluoksnis (New Layer). Nurodome parametrus: 

5.1. Į  langelį  Sluoksnio  pavadinimas  (Layer  name)  užrašome  –  Švytėjimas 

(Shine); 

5.2.  Valdiklių grupėje Sluoksnio užpildymo tipas (Layer Fill Type) pažymime 

akutę Permatomumas (Transparency); 

5.3. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 
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6.  Šį  sluoksnį  sluoksnių  dialoge  pastatykime  po  tekstinio  sluoksnio  Koolitus. 

Nuspaudžiame  mygtuką  Nuleisti  šį  sluoksnį  vienu  lygiu  sluoksnių  krūvoje 

(Lower this layer one step in the layer stack)   ;  

7. Stovėdami ant sluoksnio Koolitus, atidarome kontekstinį meniu  ir pasirenkame 

komandą Alfa į pažymėjimą (Alpha to Selectio). Dabar pažymėtos raidės: 

 
 

8. Sluoksnių dialoge pažymime sluoksnį Švytėjimas (Shine); 

9. Padidinkime  pažymėtą  dalį  (raides)  3  pikseliais,  nes  ją  darysime  šviečiančią. 

Pasirenkame komandą ŽymėjimasPadidinti (SelectGrow); 

10. Atsidariusiame dialogo  lange Padidinti pažymėtą sritį (Grow Selection)  į  laukelį 

Kiek padidinti pažymėtą sritį (Grow selection by) įrašome 3; 

10.1. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

 
11. Išliesime  užrašo  kraštus.  Pasirenkame  komandą  ŽymėjimasIšlieti  ribas 

(SelectFeather),  atsidaro  dialogo  langas  Išlieti  pažymėtą  sritį  (Feather 

Selection), kuriame nurodome: 

11.1. Įvedimo  langelyje Kiek  išlieti pažymėtą  sritį  (Feather  selection 

by) įrašome 20; 

11.2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 

 
12. Pasirinksime  spalvą,  kuri  bus  šviešiančioji  spalva.  Pasirenkame  Fono  spalvą 

(Background color) – 007eff; 

13. Pasirenkame komandą KeistiUžpildyti priekinio plano spalva  (EditFill with 

FG Color): 
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14. Pritaikykime  užrašui  filtrą.  Pasirinkime  komandą  FiltraiAlfa  į 

logotipąNeonas  (FiltersAlpha  to  LogoNeon).  Atsidariusiame  dialogo 

lange Script:Fu Neonas (Script:Fu Neon) nurodome: 

14.1. Įjungiame žymimąjį langelį Sukurti šešėlį (Vreate shadow); 

14.2. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK): 

 
Pateiksime dar keletą pavyzdžių po įvairių filtrų pritaikymo: 

Filtras Alfa į logotipąŠaltas metalas (Alpha to LogoCool Matal): 

 
Filtras Alfa į logotipą3D kontūras (Alpha to Logo3D Outline): 

 

 Užrašas elipsinės formos rėmelyje 
1. Sukuriame naują paveikslėlį. Pasirenkame komandą FailasNaujas (FileNew), 

atsidaro  dialogo  langas  Sukurti  naują  paveikslėlį  (Create  a  New  Image). 

Nurodome parametrus: 

1.1. Plotis (Width) – 480 pikselių; 
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1.2. Aukštis (Height) – 360 pikselių; 

1.3. Paveikslėlį padarome gulsčią, nuspaudžiame mygtuką  ; 

1.4. Nuspaudžiame mygtuką Gerai (OK); 

2. Sukuriame  naują  sluoksnį,  kuriame  nubrėžime  elipsę.  Pasirenkame  komandą 

SluoksnisNaujas  sluoksnis  (LayerNew  Layer),  atsidaro  dialogo  langas 

Naujas sluoksnis (New Layer), kuriame nurodome: 

2.1. Sluoksnio pavadinimas (Layer name) – Elipsė (Ellipse); 

2.2. Nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 

3. Pasirenkame  Elipsinio  pažymėjimo  įrankį  (Ellipse  Select  Tool)    ir 

paveikslėlyje nubrėžiame elipsę: 

 

4. Pasirenkame Perėjimo įrankį (Blend Tool)  ir jam nustatome parametrą: 

4.1. Atidarome Gradientas (Gradient) sąrašą ir pasirenkame Dark 1; 

5. Užliejame pasirinktu gradientu pažymėtą sritį. Kryptį nurodome iš kairės į dešinę 

per vidurį pažymėtos srities: 

 
6. Sumažinkime pažymėtą sritį, nes  tai  reikalinga  rėmeliui. Pasirenkame komandą 

ŽymėjimasSumažinti  (SelectShrink),  atsidaro  dialogo  langas  Sumažinti 

pažymėtą sritį (Shrink Selection), kuriame nurodome: 

6.1. Keliais pikseliais sumažinsime pažymėtą sritį. Laukelyje Kiek sumažinti pažymėtą 

sritį (Shrink selection by) užrašome 25; 

6.2. Nuspaudžiame mygtuka (OK): 

 
7. Pakartojame 4‐5 punktus, tik užliejimo kryptį pakeičiame į priešingą: 
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8. Dar kartą sumažinkime pažymėtą sritį. Pakartojame 6 punktą, tik  laukelyje Kiek 

sumažinti pažymėtą sritį (Shrink selection by) užrašome 10: 

 
9. Sukuriame naują  sluoksnį. Pasirenkame  komandą  SluoksnisNaujas  sluoksnis 

(LayerNew  Layer),  atsidaro  dialogo  langas  Naujas  sluoksnis  (New  Layer), 

kuriame nurodome: 

9.1. Sluoksnio pavadinimas (Layer name) – Vidus (Inside); 

9.2. Nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 

10. Priekinio plano spalvą (Foreground Color) parenkame – 5a7440, o fono spalvą 

(Background color) – 741515; 

11. Pasirenkame Perėjimo įrankį (Blend Tool)  ir jam nustatome parametrą: 

11.1. Atidarome  Gradientas  (Gradient)  sąrašą  ir  pasirenkame  Iš  priekinio 

plano į fono (RGB) (FG to BG (RGB)); 

12. Užliejame pasirinktu gradientu pažymėtą sritį. Kryptį nurodome iš dešinės į kairę 

per vidurį pažymėtos srities; 

13. Komanda ŽymėjimasNieko (SelectNone) nuimame pažymėjimą: 

 

14. Pasirenkame Elipsinio pažymėjimo  įrankį  (Ellipse Select Tool)    ir vidurinės 

elipsės kraštuose nubrėžiame po elipsę; 

Pastaba: 

Prieš  brėžiant  antrąją  elipsę,  elipsės  parametrų  nustatymo  dalyje,  reikia  nuspausti 

valdiklių grupėje Veiksena  (Mode) mygtuką Pridėti prie aktyvaus pažymėjimo  (Add to 

the current selection)   

15. Sukuriame naują  sluoksnį. Pasirenkame  komandą  SluoksnisNaujas  sluoksnis 

(LayerNew  Layer),  atsidaro  dialogo  langas  Naujas  sluoksnis  (New  Layer), 

kuriame nurodome: 
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15.1. Sluoksnio pavadinimas (Layer name) – Elipsė2 (Ellipse2); 

15.2. Nuspaudžiamas klavišas Gerai (OK); 

16. Priekinio plano spalvą (Foreground Color) parenkame – ffffff; 

17. Pasirenkame Perėjimo įrankį (Blend Tool)  ir jam nustatome parametrą: 

17.1. Atidarome  Gradientas  (Gradient)  sąrašą  ir  pasirenkame  Iš  priekinio 

plano į permetomą (FG to Transparent); 

18. Užliejame  pasirinktu  gradientu  pažymėtą  sritį.  Kryptį  nurodome  iš  viršaus  į 

apačią per vidurį pažymėtos srities: 

 
19. Nuimame  pažymėjimą  pasirinkdami  komandą  ŽymėjimasNieko 

(SelectNone); 

20. Užrašysime tekstą. Pasirenkame Teksto įrankį (Text Tool)   ir jam suteikiame 

parametrus: 

20.1. Šriftas (Font) – Ubuntu Bold Italic; 

20.2.  Dydis (Size) – 30 pikseliai; 

20.3. Spalva (Color) – ffd0d0; 

20.4. Lygiavimas (Justify) – Centruotas (Centered); 

21. Pelės  žymeklis  fiksuojamas  paveikslėlyje  ir  atsidariusiame  dialogo  lange GIMP 

teksto rengyklė (GIMP Text Editor) užrašome Leonardo da Vinci: 

22. Nuspaudžiame mygtuką Užverti (Close). Atsidaro sluoksnis Leonardo da Vinci: 

 
23. Tekstui  galime parinkti  įvairius  filtrus. Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir 

šešėliaiMesti  šešėlį  (FiltersLight  and  ShadowDrop  Shadow)    atsidaro 

dialogo  langas  Script:Fu  Mesti  šešėlį  (Script:Fu  Drop  Shadow),  kuriame 

nustatome kūriamo šešėlio parametrus: 

23.1. X poslinkis (Offset X) – 8; 

23.2. Y poslinkis (Offset Y) – 8; 

23.3. Suliejimo spindulys (Blur radius) – 6; 

23.4. Spalva (Color) – 000000 (juoda); 

23.5. Nuspaudžiamas mygtuka Gerai (OK): 
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24. Pritaikykime  mūsų  sukurtam  paveikslėliui  Xach  efektą.  Sluoksnių  dialoge 

pasirenkame sluoksnį Elipsė (Ellipse); 

25. Pasirenkame  komandą  FiltraiŠviesa  ir  šešėliaiXach  efektas  (FiltersLight 

and  ShadowXach‐Effect)    atsidaro  dialogo  langas  Script:Fu  Xach  efektas 

(Script:Fu Xach‐Effect),  jokių parametrų nekeičiame tik nuspaudžiame mygtuką 

Gerai (OK):  

 
 

 

 


