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MILLEKS FIGMA KASUTATAKSE?

Figma võimaldab lihtsasti luua interaktiivseid ja 
klikitavaid prototüüpe, millega saab luua võimalikult 
lõpptulemuse lähedast kogemust.  



FIGMA ÕPETUSE SAMMUD

1) SISSELOGIMINE
2) PROTOTÜÜBI NÄIDE
3) FRAME`i VALIMINE
4) TIITELLEHE LOOMINE
5) PÄISE LOOMINE
6) KOMPLEKTID (kit)
7) VERTIKAALNE KERIMINE (vertical scrolling)
8) HORISONTAALNE KERIMINE (horizontal 

scrolling)
9) NAVIGATSIOONIRIBA (navigation bar)

10) FRAME`ide ÜHENDAMINE
11) NÄPUNÄITED



1) SISSELOGIMINE

Mine veebilehele ja registreeri (          )      
konto kasutades Google kontot või e-maili 
ja parooli hiljem klikka 

Järgmisena küsib Figma registreerimiseks 
nime ja ametit, vali sealt “Other” ning 
andmete alt                      

Figma saadab sulle meili, kus pead 
kinnitama enda e-maili. 



2) PROTOTÜÜBI NÄIDE

Sul peaks olema mingi ettekujutus, milline 
su prototüüp välja näeb.

Siin on tulemus ühest prototüübist, mida 
saad samm-sammult läbi teha.

Prototüübis peaks olema esialgne disain, 
elemendid ja kuidas saab elementide vahel 
navigeerida.



3) FRAME`i VALIMINE

Prototüübi aluseks on frame (raam), mille 
peale hakkame elemente panema. Kliki        
,mis asub vasakul üleval.

Vali frame paremal asuvast veerust. Nüüd 
peaksid saama valge lehe.



4) TIITELLEHE LOOMINE

Tiitellehel võib olla äpi logo ja nimi.

Kujutame logo kastina, saame selle 
vasakult klikkides           ja kujunda element 
frame`is. 

Vajadusel saad vasakul muuta värvi, 
suurust ja asukohta. Suurust ja asukohta 
saab ka ise muuta kui klikkida kujundile.

Teksti saab lisada klikkides        ja siis 
klikkides kohta, kuhu teksti soovid. 



5) PÄISE LOOMINE

Tee päis (header), kus on kast, tekst ja 
ikoon.

Ikooni saab valida komplektist (kit), kust 
saab copy - pastida elemente, mis võivad 
esineda telefonis. (vaata järgmist lehte)



6) KOMPLEKTID (kit)

Komplektides leiad elemente, mis teevad su 
äpi “realistlikumaks”. Siit leiad ikoone, mis 
kattuvad sinu valitud frame’i 
operatsioonisüsteemiga.

1) Vali kas Android  või iOS’i komplekt 
(kit)

2) Kliki                     /
3) Avaneb komplekt ikoone, mida saab 

kopeerida oma prototüüpi

Kui kasutad android frame’i: 
https://www.figma.com/resources/assets/material-design-ui-kit/ 
Kui kasutad IOS frame’i:
https://www.figma.com/resources/assets/facebook-ios11-ui-kit/ 

https://www.figma.com/resources/assets/material-design-ui-kit/
https://www.figma.com/resources/assets/facebook-ios11-ui-kit/
https://www.figma.com/resources/assets/material-design-ui-kit/
https://www.figma.com/resources/assets/facebook-ios11-ui-kit/


7) VERTIKAALNE KERIMINE (vertical scrolling)

Tee filmivaliku ruudustik ja märkad, et 
elemendid lähevad frame’ist välja. 

1) highlight’i elemendid, mida tahad 
keritavaks teha 

2) grupeeri need vajutades paremat 
hiireklahvi ja vali “Group Selection”

Vaata vasakult, ega grupp ei ole frame’ist 
väljas. Tõsta see vajadusel frame’i kui vaja.



7) VERTIKAALNE KERIMINE (vertical scrolling)

Et element oleks keritav tee põhi frame 
pikemaks.



7) VERTIKAALNE KERIMINE (vertical scrolling)

Tulemus peaks välja nägema selline.

Saad ise seda vaadata, kui klikid      , see 
asub paremal üleval reas.



8) HORISONTAALNE KERIMINE (horizontal 
scrolling)

1) Grupeeri elemendid (vaata slaid 8).
2) Tee grupp frame’iks.



8) HORISONTAALNE KERIMINE (horizontal 
scrolling)

3) Klikka frame’ile ja vali vasakult Prototype. 

4) Prototype alt muuda Overflow behavior > 
No Scrolling > Horizontal Scrolling.



8) HORISONTAALNE KERIMINE (horizontal 
scrolling)

5) Vea (error) lahendamiseks muuda frame’i 
laiust nii, et frame asuks põhi frame’is. 
(vaata pilti)



8) HORISONTAALNE KERIMINE (horizontal 
scrolling)

Nüüd peaks see välja nägema selline.

Saad seda ise näha, kui vajutad       , mis 
asub üleval paremal nurgas.



9) NAVIGATSIOONIRIBA (navigation bar)

1) Loo uus frame ja aseta see teise 
frame’i peale, et näha kui lai see olla 
võiks. 

2) Kui laius on teada, tõsta see teiste 
frame’ide kõrvale.



9) NAVIGATSIOONIRIBA (navigation bar)

3) Vali vasakult Prototype ja ühenda täpiga 
ära element ja navigatsiooniriba.



9) NAVIGATSIOONIRIBA (navigation bar)

4) Mine Prototype alla ja muuda ära 
Navigate to > Open Overlay.

5) Siis tuleb Interaction`i alla Overlay, pane 
Top Left, see avab navigatsiooniriba 
vasakul.

6) Lisa Close when clicking outside, mis 
suleb navigatsiooniriba, kui vajutad sellest 
väljapoole.



9) NAVIGATSIOONIRIBA (navigation bar)

Tulemus näeb välja selline.



10) FRAME’IDE ÜHENDAMINE

Kui frame’id valmis, on vaja need  
ühendada. Ühenda samamoodi nagu 
ühendasid elemendi navigatsiooniribaga 
(vaata slaid 16), kuid nüüd ühenda erinevad 
frame’id omavahel.

1) Tõsta      enda tiitellehele, et esitlus sealt 
algaks.



10) FRAME’IDE ÜHENDAMINE

Kui oled frame`id ära ühendanud, vaata 
Prototype alt, et oleks peal Navigate To ja On 
Tap.

Animatsioonidega võid ise katsetada.



NÄPUNÄITED

● Kui tahad sisse zoomida, hoia all klahvi Ctrl ja hiire rullikut.
● Kui tahad ringi liikuda hoia all tühikut.


