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GIMP
Transformace obrazu
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Nástroj
Přesun
Zarovnání
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Škálování
Naklonění
Perspektiva
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Shift+P

Překlopení

Přesun (M)
 Umožňuje přesunout celou
vrstvu, výběr nebo cestu.


Režim volíte přepínačem:
o Vrstva
 Vybrat
vrstvu nebo
vodítko
 Přesunout
aktivní
vrstvu
o Výběr
o Cesta
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Přesunutí vrstvy:

Přesunutí výběru:

Zarovnání a posun(Q)
 Pomocí nástroje můžete zarovnat vybraný objekt vzhledem k různým objektům
podobně, jako text ve Wordu:
o První položce
o Obrázku
o Výběru
o Aktivní vrstvě
o Aktivní cestě
o Aktivnímu kanálu
 Funkce rozmístit je podobná, ale můžete nastavit i relativní posun (hodnota v
pixelech), o který bude objekt odsazen.
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Bez posunu

Posun o 150 px doprava
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Rotace (Shift+R)

Slouží k otočení obrázku nebo objektu v určitém úhlu, při
držení Ctrl úhel krokuje po 15 stupních..
Nejčastěji se používá pro opravu padající architektury při
špatném držení fotoaparátu, ale lze ji použít i k otáčení výběrů
při tvorbě koláže.
 jako výchozí interpolaci klidně nechejte kubickou (je
rychlá, výsledek vcelku ostrý
 pro otáčení je nejjednodušší nechat si zobrazit pouze
mřížku – výběrem – vodítka - počet čar např. 15
 mřížku tažením myši nastavme tak, aby její hrana
kopírovala stěnu padajícího objektu, výsledný úhel pak
invertujte tlačítka Otočit
 užitečné je oříznutí na výsledek, na obrázku pak
nezůstanou místa bez kresby
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Výsledek po otočení:

Škálování (Shift+T)
 Vrstvu, vybraný objekt nebo cesty můžete zvětšit/zmenšit
pomocí škálování.
 V příkladu je zvětšen malý obdélníkový výběr.
 Nástroj se používá především ke změně velikosti celého
obrázku nebo jen určité části na pozadí, které neruší (nepůjde
to poznat). Třeba zvětšený měsíc na noční obloze.
Režim interpolace – nastavením různých režimů se mění algoritmus,
pomocí kterého se dopočítávají nové body, které vznikly při změně
velikosti.
Krytí – nastavení průhlednosti nově upraveného objektu (hodnota
100 – neprůhledný, 50 – poloprůhledný, 0 – objekt není vidět)
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Naklonění (Shift+S)
 Používá se pouze ve velmi specifických
úpravách (např. zkosení textu).
 Funkce je podobná rotaci, ale na rozdíl od ní
nezachovává stejné úhly, ale zkosí je.
 Lze naklonit celý obrázek nebo jen výběr:
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Perspektiva (Shift+P)
 Pokud jste fotili architekturu, určitě jste si všimli, že změny perspektivy v závislosti na
vzdálenosti od objektu.
 Většina fotografií budov je focena z podhledu, takže u země je budova širší, než na
střeše, linie (boční stěny) se sbíhají do jednoho bodu.
 Perspektiva mj. umí i toto zkreslení opravit, obrázek se ale trochu ořízne.
 Nejlépe se pracuje pouze se zobrazenou mřížkou a směr
opravná (zpětná):
o Kotevními body v rohu nastavíte mřížku tak, aby
linie kopírovaly hrany postiženého objektu.
o Budete muset pohybovat všemi rohy, jako vidíte u
spodních dvou bodů, vrchní naopak většinou směřují
dovnitř obrázku.
o Výsledek potvrďte.
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Překlopení (Shift+F)
 Jednoduché překlopení vrstvy, výběru nebo cest
podle vertikální/horizontální osy.
 Stačí jen vybrat požadovaný směr a kliknout do
obrázku.
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