
EMAN LEHENENGO PAUSOAK ARGAZKI UKITUAN GIMPEKIN

Sarrera eta deskarga

GNU Image Manipulation Program-en akronimoa da GIMP. Programa askea da,  argazkiei  ukituak
egiteko  eta  irudiak  konpontzeko  eta  editatzeko  aproposa  dena,  besteak  beste.  Web  orrietarako
logotipoak  eta  bestelako  grafikoak  sortzeko  tresna  baliagarria  da,  bereziki.  Antzeko  programa
komertzialen kasuan espero ditugun tresna eta iragazki asko eskaintzen ditu eta baita interesgarriak
diren  beste  batzuk  ere:  GIMP programarekin,  argazkiak  manipulatzeaz  eta  ukituak  egiteaz  gain,
konbinaketa interesgarriak sor ditzakegu, geruzak erabiliz. 

Software  askearen  hautabidea  litzateke  programa  hau,  profesionalek  irudiak  lantzeko  gehien
erabiltzen  duten  programa  ordezkatzeko:  Photoshop.  www.gimp.org/es web  orri  ofizialetik  jaitsi
dezakezu programa. 

Oinarrizko kontzeptuak

1. Pixela:  irudi  digital  bat  bistaratzeko  unitaterik  txikiena  da  pixela.  Irudi  digital  bati  zooma
aplikatzen badiogu, puntu edo pixelez osatuta dagoela ikusiko dugu

2. Bereizmena:  irudi  baten  bereizmenak  irudi  horretan  antzeman daitekeen  xehetasun  maila
adierazten du. Bi zenbaki osorekin adierazten da irudiaren bereizmena: lehenengo zenbakia
pixelen  zutabe  kopurua  litzateke  (irudiaren  pixelak  zabaletara);  bigarrena,  aldiz,  pixelen
errenkada kopurua (argazkiaren pixelak luzetara). Zenbat eta pixel gehiago izan hazbete lineal
bakoitzeko, kalitate hobea izango du irudiak.

3. Kolore-sakonera: irudi batean pixel bakoitzaren koloreari buruzko informazioa kodifikatzeko
eta gordetzeko behar den bit kopuruari egiten dio erreferentzia kolore-sakonerak.

4. Irudiaren formatuak: gaur egun gehien erabiltzen direnak: bmp, gif, jpg, tif eta png.

GIMPen ingurunea

GIMPen ingurunea  lau  eremuk osatzen  dute:  leiho  nagusia,  tresna-barra,  aukeratutako  tresnaren
aukera-barra eta geruza-barra. 

Behin Gimpekin lanean hasita, desegin funtzioa topatuko dugu. Aukera hau oso garrantzitsua da; izan
ere, akatsen bat egiten badugu edo egindakoa gustatzen ez bazaigu, nahi beste pauso atzera egitea
ahalbidetzen digu, oinarrizko edo jatorrizko irudira heldu arte.

Gure  irudiekin  lanean  hasi  ahal  izateko  Tresna-barraren  aukera  guztien  funtzioak  zeintzuk  diren
ikusiko dugu. 

Beste osagaietako bat  Iragazkiak  dira.  Irudi  digital  baten pixelei  aplikatzen zaizkien efektuak dira
iragazkiak, irudi hori hobetzeko, informazio jakin bat nabarmentzeko edo efektu berezi bat lortzeko.
Hainbat  iragazki  aplika  dakizkieke  irudiei,  muga  batzuekin.  Geruzekin  batera,  GIMPen  gehien
erabiltzen  diren  tresnak  dira.  Mota  guztietako  aldaketak  egiteko  iragazkiak  daude:  argi-efektuak
gehitzekoak;  marren itxura aldatzekoak,  horrela olio-pinturaren antza emateko;  irudia luzatzekoak,
zulo beltz batek xurgatuko balu bezala... 

Tresna  aurreratuak  ere  aurki  ditzakegu  GIMPen,  biratzeko  tresna,  eskalak  bereziteko  tresna,
Makurtzeko tresna, iraultzeko tresna, perspektibaren tresna, zirriborroak egiteko tresna, klonatzeko
tresnak, besteak beste.
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Honekin batera, beste argazki-ikutu batzuk egin daitezke: Distira eta kontrastea aldatu, ñabardura eta
satirazioa moldatu, kolore balantzea... 

Irudiak ireki, itxi eta gorde
1. Ireki: Gimpen leiho nagusiko fitxategia menutik, irudi berri bat ireki ahal izango dugu.

2. Itxi: lantzen ari garen irudia ere itxi genezake, "itxi ikuspegia" aukeran klik eginda. “itxi denak”
aukeratzen badugu irekita dauzkagun irudi guztiak itxi egingo dira programa irekita utzita. Eta
azkenean irudi denak eta programa ixtea nahi badugu orduan “irten” aukeratu behar dugu.

3. Gorde: irudia gordetzeko orduan, honako eremu hauek hautatu beharko ditugu: fitxategiaren
izena,  non  gorde  nahi  dugun  eta  fitxategi  mota.  Ondoren,  "gorde  honela"  aukera  sakatu
beharko  dugu.  Gimpeko  .xcf  luzapena  geldituko  zaigu  irudiarekin  lan  egiten  jarraitu  ahal
izateko.

Irudia beste luzapen batekin gorde nahi badugu, "esportatu honela" aukeratu beharko dugu.

Desegin

Aukera hau oso garrantzitsua da; izan ere, akatsen bat egiten badugu edo egindakoa gustatzen ez 
bazaigu, nahi beste pauso atzera egitea ahalbidetzen digu, oinarrizko edo jatorrizko irudira heldu arte.

Atzera egin nahi badugu, "Editatu" aukera sakatu beharko dugu eta goitibeherako menuan 
"Desegindakoen historia" aukeratu beharko dugu.

Tresna-barra
1. Hautaketa tresnak:

◦ Hautaketa errektangularra eta eliptikoa egiteko tresnak oinarrizko formadun 
hautaketak egitea ahalbidetzen digu, laukizuzenak, laukiak, zirkuluak eta elipseak, 
esaterako.

◦ Hautaketa libreko erremintak eskuz marraztutako segmentu libre eta poligonalekin 
eskualde bat aukeratzen du.

◦ Hautaketa lausoa egiteko tresnak antzeko kolorea duten eremuak hautatzea 
ahalbidetzen du.

◦ Kolorearen araberako hautaketa egiteko tresna eta hautaketa lausoa egiteko tresna
oso antzekoak dira baina irudi osoa hartzen du kontutan ez eremu bakar bat.

◦ Hautaketak egiteko guraizeen tresnak edo guraize adimendunen tresnak oso 
hautaketa zehatzak egitea ahalbidetzen digu.

◦ Lehen planoko tresna: Tresna honek geruza aktibo edo hautaketa baten aurrealdea 
ateratzea ahalbidetzen du.

◦ Kolorea biltzeko tresna edo tanta-kontagailua tresna saguaren erakuslearen azpian 
dagoen pixelaren kolorea atzeman dezakegu. Hortik aurrera kolore hori erabiliko dugu 
margotzeko.

◦ Handitzeko tresnarekin edo luparekin irudiaren eremu jakin bat hurbildu eta urrundu 
dezakegu.
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2. Eraldatzeko tresnak:

◦ Mugitzeko tresnak geruzak, aukeraketak eta beste objektu batzuk mugitzen ditu.

◦ Mozteko tresnak ertzeko areak iruditik edo geruzatik kentzeko balio du.

◦ Biratzeko tresna geruza aktiboan dagoen irudia edo hautatutako irudi zatia biratzeko 
balio du.

◦ Eskalak bereizteko tresna geruza aktiboan dagoen irudiaren edo hautatutako irudi 
zatiaren tamaina fisikoa handiagotzeko edo txikiagotzeko balio du.

◦ Makurtzeko tresna geruza aktiboan dagoen irudia edo hautatutako irudi zatia 
makurtzeko balio du.

◦ Iraultzeko tresnak geruza aktiboan dagoen irudiaren edo hautatutako irudi zatiaren 
simetrikoa lortzeko balio du.

◦ Perspektibaren tresnak geruza aktiboan dagoen irudiaren edo hautatutako irudi 
zatiaren perspektiba aldatzeko balio du.

◦ Konpontzeko tresnak irudietako akatsak konpontzeko balio du eta oso baliagarria da 
aurpegi-adierazpenak zuzentzeko.

◦ Klonatzeko tresnak irudi bat edo eredu bat kopiatzeko balio du.

3. Idazteko tresnak: Irudiaren gainean klik egiten badugu leiho bat agertuko zaigu eta 
bertan idatzi ahal izango dugu testua.

4. Irudikatzeko tresnak: GIMPek saguarekin irudiaren gainean irudikatzen ere uzten digu 
oihal batean gainean egingo bagenu bezala.

◦ Arkatza eskualde handiak marrazteko daukagun tresnarik sinpleena da.

◦ Pintzela arkatzaren pareko funtzionaltasunak dituen tresna da. Pintzelarekin egindako 
marraren ertzak leunagoak eta lausoagoak dira.

◦ Ezabatzeko tresnak irudi zatiak ezabatzen ditu.

5. Beste tresna batzuk:

◦ Klonatzeko tresna, brotxa erabiliz selektiboki irudi edo eredu batetik kopiatzeko balio 

du.

◦ Konponketa tresna irudiaren irregulatarsunak konpontzeko balio du eta oso 

erabilgarria da aurpegierak zuzentzeko.

◦ Zirriborroak egiteko tresna irudiaren gainean pasatzerakoan koloreak hartzen ditu 

eta bere bidean aurkitzen dituen hurbileko koloreekin nahasten ditu.

◦ Zuritu/Belztu tresnak brotxa erabiliz selektiboki argitu edo iluntzen ditu irudiak.

Geruzak
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Geruzak gainjarri egiten diren eta lan bat osatzen duten orri gardenen modukoak dira. Geruza 
bakoitza aparte landu daiteke eta irudi bakarra lor daiteke guztiak konbinatuta.

Geruzen elkarrizketa-koadroa agertzeko, menuan Leihoak > Sar daitezkeen elkarrizketak > 
Geruzak aukeratu beharko dugu.

Eskuineko botoiarekin geruza baten gainean klik egiten badugu, testuinguru-menu bat agertuko da. 
Menu horrekin, zenbait gauza egin ahalko ditugu geruzetan; geruzaren izena aldatu, esate baterako.
Behean dauden botoiekin geruza berriak gehitu, aukeratutako geruzaren kokapena aldatu, geruza 
bikoiztu eta ezabatu egin dezakegu.

Iragazkiak

Irudi digital baten pixelei aplikatzen zaizkien efektuak dira iragazkiak, irudi hori hobetzeko, informazio 
jakin bat nabarmentzeko edo efektu berezi bat lortzeko. Hainbat iragazki aplika dakizkieke irudiei, 
muga batzuekin. 

Geruzekin batera, GIMPen gehien erabiltzen diren tresnak dira iragazkiak. Mota guztietako aldaketak 
egiteko hainbat iragazkiak daude: argi-iragazkiak, zaratarenak, artistikoak, apaintzekoak...

Iragazki horiek erabiltzailearen erosotasunerako sortu diren prozedurak dira eta klik bakarrarekin 
irudiaren itxura aldatu ahal izango dugu.

Iragazki horiek aurkitzeko, pantailaren goiko aldera joan eta "Iragazkiak" aukeran klik egin behar 
dugu.

Bestelako argazki-ukitu batzuk

1. Distira eta kontrastea: ukitu honi esker, irudiaren distira eta kontrastea alda ditzakegu.

2. Ñabardura eta saturazioa: ñabardura eta saturazioa tresna kolore-tarte baten ñabardura, 
saturazioa eta argitasuna doitzeko erabiltzen da, hautatutako eremu batean edo geruza aktibo 
batean.

3. Kolore-balantzea: kolore-balantzea tresnak kolore-tarte bat aldatzen du ñabardura/saturazioa
tresnaren antzera, baina aldatu beharreko kolore bat aukeratu beharrean, argitasun maila 
aukeratuko dugu.

4. Koloreztatu: aukera honekin, ñabardura, saturazioa eta argitasuna alda genitzake 
sentsoreekin, ezkerretara edo eskuinetara eramanez, nahi dugun puntuan utzi arte.
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