
Erinevad märgised V osa

Kloonimine ehk templitööriista kasutatakse pildist tükkide väljavalimiseks, mida siis

kasutatakse värvina. Kloonimistööriista abil saab eemaldada soovimatuid osi pildist.

Aktiveerige kloonimistööriist programmimenüüs. Hoiades Ctrl-klahvi all ja klikkides kohale

pildil,  mida  soovite  kasutada  mustrina/asenduspildina  (teete  lihtsalt  ühe kliki).  Seejärel

vabastate Ctrl-klahvi. Edasi valite koha, kuhu tahate koopia teha. Valides suurema otsaga

kloonimisvahendi, veate valitud kohta pildile mustri.  „+ “ märk liigub kloonimisvahendiga

kaasa ja näitab, kust „värv“ joonistatavale alale tuleb.

Siin on näide, kus esimene pilt on originaal ja teisel on kloonitud paremast nurgast osa

metsa liivakihiseinale.  

Udustamise/teravustamise vahendit kasutatakse pildi teatavate osade udusemaks

või teravamaks muutmiseks. Näiteks on saadud selline tulemus:

Esialgne pilt Udustatud pilt
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Teravustatud pilt

Švammi kasutatakse pildi laiali määrimiseks parajasti valitud pintsliga. Tema Tool

Options'is on võimalik muuta siis pintsli otsa. Siin ka üks näide:

Esialgne pilt     Laiali aetud pilt

Seda  funktsiooni  kasutatakse  pildi  intensiivsuse  muutmiseks  (ehk  muudetakse

valge värvuse sisaldusi  igas pikslis).  Tema  Tool  Options'is  on võimalik  heledust

suurendada või vähendada ja ka intensiivsust 0 – 100 %. The Mode'is on võimalik

valida  kolme  variandi  vahel:  Shadows (tumedaid  piksleid),  Midtones (keskmisi

piksleid) ja Highlights (heledaid piksleid). Siin ka üks näide:
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Värvivaliku nupp. Siit alt on võimalik otsida sobivaid värve. Värvi, mis

asub  vasakul  pool  ülal  (antud  juhul  must),  nimetatakse  hetkel

kasutusel olevaks värviks ehk esiplaanil  olev värv ja tema all olevat

(valge  antud  juhul)  nimetatakse   tagaplaanil  olevaks  värviks.  Et

kasutada ka teisi värve, tuleb teha topeltklikk antud funktsiooni peal ja

teile avaneb järgnev pilt.

   See on värvidialoog, kus te saate

    leida omale sobiva värvi. Esmalt

    tuleb klikkida vertikaalses dialoogi-

    kastis sobiva ala juures (gradienti

    meenutav ala). Siis edasi valida

    suuremas kastis endale meele-

    pärane värv, saadud värv kajastub ka

    kastis Current, mille all on näidatud

    eelmine värv. Ja siis vajutada OK.

Siit alt on meil siis võimalik muuta pliiatsi/pintsli jne. otsi, mustrite ja

gradientide väärtusi.  Vastavalt soovitule, saaksime sellised aknad:
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