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eltételezem, hogy X-kiszolgálónk tud a görgõ létezé-
sérõl és a kezelése is be van állítva (ZAxisMapping be-
jegyzés az X-kiszolgáló beállításaiban). Amennyiben

e feltétel adott, a kép nagyítása a SHIFT billentyû nyomva tar-
tása közben az egérgörgõ mozgatásával változtatható meg.
A függõleges görgetés a görgõ használatával billentyûlenyo-
más nélkül is megvalósítható, míg a kép vízszintes görgetése
a CTRL billentyû és az egérgörgõ segítségével oldható meg.
Meg kell említenem, hogy sorozatunk elõzõ részében a kije-
lölések terén kissé megtréfálta olvasóimat a nyomda ördöge
és meglepõdve tapasztalhatták, hogy ha a kijelölt területbõl
szeretnének elvenni, a SHIFT billentyût lenyomva kell tarta-
ni. Egyrészt ez minden Gimpben így mûködik, tehát a to-
vábbiakban javaslom e tapasztalat gyakorlati alkalmazását.
Másrészt viszont az ember játszva tanul.

Színkezelés
Most azt szeretném bemutatni, hogy mire képes a Gimp
a színkezelés területén, vagyis milyen mûveleteket tudunk
végezni a színekkel egy adott képen. Például megtudhatjuk,
hogyan lehet túlexponált fényképeinket kicsit sötétebbé va-
rázsolni, miként lehet kicsit élénkebbé tenni a fényképek szí-
neit, és az így elkészített képeinket hogyan tudjuk felhasz-
nálni leendõ játékunkban is. Az alábbiakban fõként a jobb
egérgombbal megjeleníthetõ menü Kép (Image) menüpont-
jával és a Színek (Colors) almenüjével fogunk foglalkozni.
A jobb egérgomb hatására elõbukkanó menübõl válasszuk
ki az Kép/Színek (Image/Colors) menüpontokat, és ebben
a menüben kezdjük is el az ismerkedést a Színegyensúly

(Color Balance) ponttal. Itt tudjuk beállítani, hogy az adott
képen egy-egy meghatározott alapszín mennyire legyen
túlsúlyban. A három vízszintes csúszkával adhatjuk meg
a színek arányát, míg az alattuk található választómezõkkel
adhatjuk a Gimp tudtára, mely színárnyalatokkal szeret-
nénk foglalkozni. Azt, hogy mely színek tartoznak egy-egy
kategóriába, a program a HSV színtérben a V(alue) érték
alapján határozza meg. Ha a csúszkák beállítása közben
a Preview kapcsoló be van kapcsolva, rögtön láthatjuk is
a módosítások eredményét. Megjegyzem, hogy ez a kap-
csoló más beállításoknál is elõbukkan, így az itt leírtakat az
adott helyzetben is érvényesnek kell tekinteni.
Szintén a színegyensúlyra vonatkozik az Kép-/Színek-/

Szinezet-telítettség, de a beállításmódja kicsit eltér az elõzõ-

ektõl. Ennél a szolgáltatásnál a színeket közvetlenül a HSV

térben megszokott értékekkel módosíthatjuk. A szokásos
világosság–kontraszt módosítás az Image-/Colors-/

Brightness-Contrast menüpontok kiválasztásával lehetséges.
Kicsit érdekesebb hatásokat érhetünk el a Küszöbszint

(Threshold) szolgáltatással, ugyanis itt alakíthatjuk fekete-fe-
hérré a képeket. Érdemes az ismerkedés során kicsit kísérle-
tezgetni a beállításokkal, ehhez kezdetben elegendõ annyit
tudnunk, hogy az egérrel kijelölt világosságszinteket a prog-
ram fehérnek fogja venni, míg az ezen a tartományon kívül
esõ színek feketévé változnak a beállítás hatására.
A Szintek (Levels...) mûvelettel olyan, a gyakorlatban is
gyakran elõforduló feladatokat oldhatunk meg, mint az
1. képen látható fénykép „feljavítása”. A kép egy olyan leve-
let ábrázol, aminek szinte csak világos színei vannak, vagyis
a kép fakónak tûnik. Az eredeti kép hisztogramját ábrázol-
va láthatjuk, hogy körülbelül a 61-es világosságérték alatt
nincsenek képpontok. Ezzel a beállítóablakkal elérhetjük,
hogy a 61–255 értékeket a program képezze le a teljes vilá-
gosságtartományra, ezzel a 2. képen látható, élénk színû ké-
pet sikerül elõállítani. Természetesen a meghatározott tarto-
mányok nemcsak a példánkban szereplõk lehetnek, hanem
mindig a kiindulási képhez kell igazítani õket, és a kívánt
eredményképpel szemben támasztott igények határozzák
meg, milyen kimeneti tartományt kell beállítanunk. A beál-
lításokra szolgáló párbeszédablakban a hisztogram alatti
tartománybeállító csúszka adja a bemeneti tartományt, míg
az alsó a kimenetet határozza meg.
A Görbék (Curves) menüpont kiválasztásával szintén a be-
meneti szinteket rendelhetjük adott kimeneti tartományok-
hoz, és meghatározhatjuk, hogy a megrajzolt görbék mely

A színek és a Gimp (2. rész)
Folytatódjék Gimprõl szóló sorozatunk, melyben elmondom azt is, hogyan 
tehetjük gyorsabbá egy-egy képen a mozgást, ha görgõs egérrel rendelkezünk.

1. kép A fakó kiinduló kép 2. kép Levél élénk színekkel
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színcsatornához tartozzanak. A párbeszédablak tetején lát-
ható lenyíló listában választhatjuk ki a megfelelõ csatornát,
ez alapértelmezetten a világosságérték lesz. A kétdimenziós
koordinátarendszer függõleges tengelyén találjuk a beme-
neti szinteket, ezekhez a vízszintes tengelyen lévõ értékek
fognak tartozni a beállítás alkalmazása után. Természetesen
a beállításokat el is menthetjük, késõbb pedig a megfelelõ
gomb használatával betölthetjük.
Az eddig tárgyalt menüben a következõ pontok egészen
egyértelmûen mutatják hatásukat. A Telítettlen (Desaturate)
a színtelítettséget csökkenti, vagyis képünk szürke árnyala-
tossá válik, míg az Invertálás (Invert) menüpont kiválasztá-
sával a kép színeit invertálhatjuk. Például ezzel a hatással
elérhetjük, hogy a régebben készült és elõhívott fényképe-
inket, megfelelõ színekkel jelenítsük meg. A negatívokat
képbeolvasó eszközzel (megfelelõ feltét alkalmazásával) di-
gitalizáljuk, majd a színeket ellentétükre változtatva a pozi-
tív képhez jutunk.
A Poszter (Posterize) szûrõ sem igényel túl sok magyaráza-
tot, ugyanis azzal érünk el poszterszerû hatást, hogy a ha-
sonló színû képpontokat azonos színûre cseréljük. A szûrõ
beállításainál adható meg, hogy a program mennyi színnel
próbálja közelíteni az eredeti képet. Megjegyzem, hogy en-
nek az eljárásnak finomabb változatait (statisztikai számítá-
sokkal, intelligens területfelosztással) komoly alkalmazási
területeken is viszontláthatjuk, például a gépi látás vagy az
orvosi diagnosztika terén.
Miután ezekkel a szolgáltatásokkal megismerkedtünk, szót
kell ejtenem néhány önmûködõ megoldásról is, amelyeket
a képek minõségének javításakor használhatunk. A Gimp
önmûködõen képes kiegyenlíteni egy adott kép vagy terület
hisztogramját, ezzel elvileg elérhetjük, hogy egy alul- vagy
túlexponált képet kontrasztosabbá tegyünk. Én ugyan nem
sok képen alkalmaztam a kiegyenlítést, de az általam kivá-
lasztott képeken (akár természetes fényképrõl készült, akár
számítógéppel elõállított képrõl volt szó) sokkal jobb ered-
ményt értem el a Színjavítás (Color Enhance) mûvelettel, mint
a Kiegyenlítés (Equalize) menüpont alkalmazásával. A Color

Enhance oly módon változtatja a színeket, hogy a kép átlagos
világossága nem változik, a hisztogram ugyanolyan marad,
vagyis ugyanolyan arányban sötétíti a világos színeket, mint
amilyen arányban a sötétebbeket világosabbá teszi.

A Normalizálás (Normalize) önmûködõ mûvelet hatására
a képek részletei jobban elõtûnnek a „semmibõl”, hiszen ez
a szûrõ a normális Gauss-eloszlású görbéhez próbálja köze-
líteni a kép hisztogramját. Sokat beszélek itt a hisztogram-
ról, azonban lehet, hogy szükséges megvilágítanom, mirõl
is van szó. Lássuk meghatározásszerûen: „hisztogramnak
nevezzük egy kép világosságértékei eloszlásának grafikus
ábrázolását.” Érthetõbben fogalmazva, a vízszintes tenge-
lyen találjuk a világosságértékeket, melyekhez a függõleges
tengelyen egy gyakorisági érték tartozik. Kiszámítását oly
módon végezhetjük el, hogy összeszámoljuk a képen talál-
ható különbözõ értékeket, majd e számokat elosztjuk az
összes képpontok számával. Így egy grafikont készíthe-
tünk, ez mutatja meg, hogy az egyes értékek milyen arány-
ban szerepelnek a képen.
Hátramaradt még két önmûködõ mûvelet a színekkel kap-
csolatban: az egyik a Kontraszt nyújtása (Stretch Contrast),
amellyel a világosságértékeket húzhatjuk szét a teljes értel-
mezési tartományra (például 24-bites képnél 0...255-re),
ennek segítségével kontrasztosabb képet állíthatunk elõ.
A másik pedig e mûvelet olyan változata, amely a HSV szín-
térben dolgozik s hatásában lényeges különbséget látha-
tunk. Szemléltetésül lássuk a (3. képet), ami eredetileg sötét
volt és a rajta lévõ test szürke színárnyalatokban „pompá-
zott”. A képen a Stretch Contrast mûvelet eredményét lát-
hatjuk, melyen jól megfigyelhetõ, hogy bár jobban kivehetõ
az alakzat a kontraszt változásának köszönhetõen, de elve-
szítette eredeti színét. Ugyanezen a kiinduló képen a HSV

feszítés (Stretch HSV) mûveletet végrehajtva a tárgy megõr-
zi eredeti színét, és úgyszintén jobban megkülönböztethetõ
lesz a környezetétõl.
Érdekes és kísérletezésre csábító lehetõség a Colormap

Rotation menüpont hatására elõkerülõ párbeszédablak.
A lehetõségek elég sokrétûek, röviden összefoglalva annyit
tudnék mondani róla, hogy egy képen található adott szín-
tartományt egy másik, meghatározott tartománnyá alakít-
hatunk át. A színeket tehát felcserélhetjük, megadva, hogy
mely színek milyenné változzanak. A párbeszédablak Misc

lapján pedig meghatározhatjuk, hogy a program mit kezd-
jen a szürke színekkel, és mely színeket tekintse szürkének.
A mûveletek alkalmazásával például elérhetjük, hogy a kék
égboltot akár sárgává változtassuk, ezen kívül még számos
különleges hatást valósíthatunk meg.

Utolsó simítások
Utoljára maradt az utolsó menüpont: a Filter Pack párbe-
szédablakban felhasználóbarát módon tudjuk változtatni
a képnek azokat a tulajdonságait, amelyeket már korábban
megismertünk. A Hue-Saturation, a Brightness-Contrast és
a Color Balance mûveletek alkalmazása során élõben láthat-
juk az egyes változtatások után felmerülõ lehetõségeket.
Nagyon alkalmas gyakorlásra, ha ugyanis egy-egy kép ese-
tében nem vagyunk teljesen biztosak a mûveletek megfele-
lõ sorrendjében, ezekkel a párbeszédablakokkal közvetlen
visszacsatolást kaphatunk, és segítségükkel könnyebben el-
igazodhatunk a sok érték, illetve módosítás útvesztõjében.
Kellemes ismerkedést és hasznos idõtöltést kívánok olvasó-
imnak, és a következõ számban folytatom e nagy tudású
program bemutatását.

Fábián Zoltán
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