
indezért nem szükséges nagy pénzeket kifizetni,
elegendõ csupán elolvasni az alábbi bekezdése-
ket, majd a GIMP-et elindítva máris megkezd-

hetjük a munkát. Az alábbi példában a képzeletbeli Kuty-
Ham Kft. honlapján lévõ címsort készítjük el, végeredmé-
nyül pedig majd az 1. ábrán látható feliratot kapjuk.
Lássunk is hozzá a feladat megoldásához. Miután elindítot-
tuk a GIMP-et, hozzunk létre egy üres képet. Szerencsére
a 2.0 változatban már tudunk sablonból is létrehozni képe-
ket. A CTRL+N billentyûk hatására megjelenõ párbeszédab-
lakban a 2-es képen pirossal keretezett részen választha-
tunk a különféle sablonok közül. Válasszuk ki a Web banner

Huge változatot, majd adjunk meg nagyobb magasságot.
A kép létrehozása után folytathatjuk a munkálatokat a szö-
veg elkészítésével.
Válasszuk ki a dinamikus szövegek létrehozására alkalmas
eszközt, melyet T betû formájú ikonjáról ismerhetünk fel.
Kattintsunk valahová a képen, ahol feltehetõen kezdõdni
fog a felirat és az eszközbeállításoknál válasszuk ki a megfe-
lelõ betûtípust és méretet. A kis ablakban a szövegmezõbe
írjuk be a felirat szövegét. Zárjuk be a párbeszédablakot,
majd a létrehozott szöveget helyezzük el a megfelelõ helyre
a rétegek mozgatására szolgáló eszközzel. Ezt az eszközt
a négy irányba mutató nyíl jelzi. Talán kezdetben kicsit
nagyra választottuk a képméretet, de ez nem okozhat gon-
dot kedves olvasóimnak, hiszen a kép levágására is mutat-
tam eszközöket az elõzõ részekben. Alakítsuk ki a megfele-
lõ méretet, de vigyázzunk arra, hogy az árnyéknak is kell
majd hely, tehát nem szabad pontosan levágni a karakterek
szélénél a képet.
A méret meghatározása után következhet a színezés.
Válasszuk ki a színek alapján a fekete képpontokat. Az új
GIMP-ben már az eszköztáron is megtalálható a szín sze-
rinti kiválasztásra alkalmas eszköz, amit egy színes négyze-
tekre mutató kéz jelez. Válasszuk ki tehát a fekete színt
a képrõl, majd készítsünk átmenetet. Keressük meg a cég
arculatához leginkább illeszkedõ átmenetet vagy készítsünk
tetszõleges, új átmenetet a GIMP segítségével. Mindenki-
nek saját ízlése szerint kell eljárnia a következõ lépéseknél,
de ennek ellenére én is leírom az általam alkalmazott meg-
oldást. A Golden elnevezésû átmenet kiválasztása után beál-

lítjuk az átmenet típusát, ami jelen esetben a Gömbölyû

shapebrust. Mivel a kijelölés illeszkedik a betûk formájához,
elég csak egy rövid, vízszintes részen megadni a színátme-
net irányát, hogy a képen látható hatást elérjük.
A festés után következzen az árnyék létrehozása, melyet
egy beépülõ modullal készíthetünk el. A kijelölés maradjon
változatlan és a kép menüjében a Script-Fu menüpontból
a Shadow->Drop Shadow pontokat választva készíthetjük
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Reklámsáv és logó a GIMP-pel
Így az tél közeledtével, mindenki kissé visszavonultabb életet él, tehát bizonyára
több ideje van foglalkozni a rajzprogramokkal. Ilyenkor elkezdhetünk gondolkodni
a tavaszi újításainkon is. Ilyen lehet például a honlapunkon a reklámcsíkok lecse-
rélése vagy új logó tervezése a cégünk arculatához. 
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el az árnyékot. Az alapbeállítások (8 képpontnyi eltolás
mindkét tengely irányában) megfelelõek, de tetszés szerint
meg is változtathatjuk õket. Miután létrehoztuk a vetett
árnyékot, következhet a betûkön látható körvonal, melyet
szintén színátmenettel tudunk kitölteni. A kijelölést most
alakítsuk keretté, mégpedig a kép menüjében található
Kijelölés->Keret menüpontok kiválasztásával. Adjunk meg
tetszõleges értéket, a példában három pixeles keretet hasz-
náltam. Így újra alkalmazhatjuk a színátmenettel történõ ki-
töltést. Ezzel a lépéssel már a felirat rendben van, tehát fog-
lalkozhatunk a háttérrel és a különféle egyéb hatásokkal.
A háttér réteget válasszuk ki a rétegek kezelésére szolgáló
ablakban, majd hozzunk létre egy új réteget fehér színnel.
Az újonnan létrejött réteget töltsük ki valamilyen szürkés-
kék árnyalattal, de itt sem szabad határt szabnom az olva-
sók kreativitásának, tehát mindenki a neki megfelelõ szín-
nel töltheti ki a réteget. A réteg átlátszóságát vegyük körül-
belül 50 százalékosra, majd a megjelenítés módját állítsuk
Szorzás-ra. Ez utóbbi meghatározható az átlátszóság meg-
adására szolgáló csúszka feletti listában. Miután elvégeztük
a színezésre szolgáló réteg beállításait, válasszuk ki a legalsó
‘Háttér’ réteget, és hozzuk létre a mintázatát. A kép menü-
jében a Filters->Artistic->Apply Canvas menüpontokon
keresztül hozhatunk létre vászon mintázatot, vagy ha ma-
gyar nyelv van beállítva a GIMP-ben, akkor a Szûrõk->

Mûvészi->Apply Canvas menüpontok kiválasztásával.
Adjuk meg a megfelelõ értékeket és hozzuk létre a vászon-
mintázatot.
A vászon színét többféleképpen is meghatározhatjuk.
A másik megoldás az lehet, hogy nem készítünk félig átlát-
szó szûrõréteget, hanem helyette kiválasztjuk a háttér réte-
get és a kép menüjében a Réteg->Színek->Colorize menü-
pontokon keresztül megjelenõ párbeszédablakban megha-
tározzuk a vászon színezetét, telítettségét és világosságát.
Amint látható, Linux eszmeiségéhez méltó programmal
találkoztunk, a feladatok megoldása során több utat is be-
járhatunk, újabb és újabb ismeretekhez juthatunk általuk.
Az alábbiakban más megoldásokat is mutatok a feliratok
elkészítésére, bevezetve ezzel kedves olvasóimat a GIMP

bõvítéseinek lehetõségeibe.

A program egyik nagy elõnye, hogy magunk is írhatunk
beépülõ modulokat, mindazon függvények használatával,
melyre a GIMP rutinjai lehetõséget adnak. Az újabb válto-
zatban már nem csupán a bonyolult formával rendelkezõ
Scheme programnyelven készíthetünk ilyen kiegészítõket,
hanem az egyik legkönnyebben megtanulható program-
nyelven is, Python programokat írhatunk. Így azok is élvez-
hetik a bõvítés elõnyeit, akik mindeddig nem tanultak sem-
milyen programozási nyelvet, mivel a Python egyszerûsége
ellenére egy hatékony eszköz a kezdõk kezében is. A képek
elkészítése során gyakran találkozhatunk olyan ismétlõdõ
feladatokkal, melyeket érdemes rövid kis programokban
összefoglalni. A következõ hónapokban ilyen programok-
kal ismerkedhetünk meg, betekinthetünk elkészítésük
menetébe. Most azonban ízelítõül lássunk néhány példát,
mirõl is lesz majd szó.
A beépülõ modulok mindegyikében meghatározható, hogy
a program menürendszerében melyik almenüben kapjanak
helyet, így az eddigiek során is találkozhattunk már velük.
Amikor azonban nincs megnyitva egyetlen kép sem, a GIMP-
ben ilyenkor is elérhetünk bizonyos beépülõ modulokat. Jel-
lemzõen ezek a modulok új képek elõállítására szolgálnak.
Tekintsük meg az eszköztár menüjében az Xtns->Script-fu

menüpontokat. Látható, hogy a kiinduló képet nem igénylõ
modulok között számos lehetõséget találunk például gombok
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vagy feliratok elkészítésére. Ilyen gom-
bokat láthatunk a 3-as képen is, most
azonban válasszuk ki, a menübõl
a Buttons almenüt, és készítsünk ma-
gunk is egy tetszésünknek megfelelõ
gombot. A gombokat felhasználhatjuk
majd játékunkban, honlapunkon vagy
ízlésünknek szerint más helyen.
A képen látható gombok elkészítésé-
hez válasszuk ki a Xtns->Script-Fu->

Buttons->Round Button menüpontokat
és a megjelenõ párbeszédablakban ír-
juk be a kívánt szöveget. Itt állíthatjuk
be, hogy milyen színekkel készüljön
a gomb, választhatunk betûtípust, betû-
méretet, megadhatjuk a gomb feliratát
és meghatározhatjuk, hogy milyen álla-
potokhoz készítsen a program képeket.
Egy gomb általában három állapotú le-
het, lenyomott, ki nem választott és ki-
választott. Ebben a beépülõ modulban
kiválaszthatjuk a szükséges állapotokat,
majd az OK gombra kattintva máris
elkészül a megadott beállításoknak
megfelelõ gomb.
Sokan a GIMP-et honlapjuk díszítései-
nek elkészítésére használják, vagyis sok
esetben szükség lehet feliratok készíté-
sére. A beépülõ modulok között szép
számmal akadnak ilyen feliratok elõállí-
tására alkalmas programok, melyeket az
eszköztáron a Xtns->Script-Fu->Logos

menüpontok kiválasztása után tetszés
szerint kipróbálhatunk, tesztelhetünk és
kiválaszthatjuk az adott feladathoz leg-
jobban illõt. Érdemes próbálkozni a különféle színbeállí-
tásokkal, hiszen a próbálgatás hozhatja meg a megfelelõ
tapasztalatot, így választhatjuk ki majd a szívünkhöz és
gondolkodásunkhoz legközelebb álló változatot. Ilyen fel-
iratokra látható néhány példa a négyes képen.
Haladjunk tovább a menüben és lássuk mire képes még ez
a programnyelv és a GIMP. A beépülõ modulok között ta-
lálhatunk különféle mintázatok elõállítására alkalmas dara-
bokat is. Ilyenek például az 5-ös képen látható térképszerû
tájak elõállítására alkalmas Land és a Flat Land amelyek
szintén jó szolgálatot tehetnek a játékunk- vagy térképésze-
ti alkalmazásunk reklám oldalának elkészítése során.
Sok esetben szükségünk lehet arra, hogy egy szöveges do-
kumentumban található, elõre elkészített szöveget helyez-
zünk el a képeinken. A Xtns->Script-Fu->Utils->ASCII To

Image menüpontok kiválasztásával megadhatunk egy ilyen
szöveges állományt, majd a beépülõ modul segítségével
a GIMP elõállítja a szöveget tartalmazó képet. Ebben az
esetben a GIMP tulajdonképpen minden szövegsorhoz
új réteget hoz létre, tehát az egyszerûbb kezelés érdeké-
ben célszerû a szöveget tartalmazó rétegeket egyesíteni.
Amint korábban már említettem, a másik lehetõségünk
a külsõ programok írásához a Python programozási nyelv
elsajátítása és használata. Elõfordulhat, hogy a terjeszté-
sünk nem tartalmazza a Python-Fu modult, ebben az eset-

ben az Internetrõl letölthetjük majd sa-
ját igényeinknek és számítógépünknek
megfelelõen forráskódból telepíthetjük.
Sajnos egyenlõre még fiatal lehetõség-
rõl van szó, ami azt jelenti, hogy pilla-
natnyilag nincs túl nagy választék
a Python-Fu használatával készült mo-
dulok között, de mindenesetre ígéretes
vállalkozásnak látszik. Mindezt amiatt
gondolhatja az ember, mivel a Script-Fu

kiegészítõk kínálata az évek során nem
változott jelentõsen, talán éppen azért,
mert a Scheme nyelv nem tartozik a leg-
egyszerûbben elsajátítható programozá-
si nyelvek közé. A késõbbiekben látni
fogjuk majd, hogy a zárójelek tömegé-
ben még a gyakorlott szem is könnye-
dén eltéved. Jómagam azt gondolom,
hogy kezdetben nem szenvedünk sem-
milyen hátrányt az által, ha a Python

modulokkal ismerkedünk meg.
Ízelítõül lássunk néhány ilyen példát
az legalapvetõbb Python programok
igénybevételével és tekintsük meg a mel-
lékelt képeket. Hozzunk létre kiindulá-
si alapként egy árnyékolt gömböt. Vá-
lasszuk ki a Xtns->Pyhton-Fu->Test->

Sphere menüpontokat, majd állítsuk be
a gömb színét valamilyen tetszõleges
kék színre. Ezután következzen a ködö-
sítés, vagyis a kép menüjében válasszuk
ki a Python-Fu->Effects->Add Fog me-
nüpontokat és a köd színét válasszuk
citromsárgára. A hatás létrehozása után
még egy Python eszközt használunk,

mely a Python-Fu->Distorts->Whirl and Pinch nevet viseli
és egyfajta örvénylõ mozgást jelenít meg a kiválasztott réte-
gen. Jelenleg ha nem változtattunk semmit, akkor a kiválasz-
tott rétegünk a ködöt jeleníti meg, tehát a szûrõ alkalmazása
után a sárga köd örvényleni látszik. Az utolsó elõtti lépés
a hetes képen látható gömb elõállításához a rétegmûveletek
megváltoztatása. A rétegek kezelésére szolgáló ablakban állít-
suk be a ködöt megjelenítõ réteget, hogy a GIMP csak a szí-
neket vegye figyelembe, vagyis válasszuk ki a Color típust.
Végezetül készítsünk egy rétegmaszkot, ami csak a gömbön
engedi megjelenni a sárga ködöt. Jelöljük ki a gömböt, majd
a köd rétegén jobb gombbal kattintva válasszuk ki a Add

Layer Mask lehetõséget. A maszk forrása legyen a kijelölt te-
rület (Selection). Ezzel a néhány lépéssel – melyeket nyomon
követhetünk a 6-es ábrától kiindulva –, láthatóan kevés kéz-
zel végzett mûvelettel elkészíthetjük ‘varázsgömbünket’.
Ebben a hónapban ennyi fért a GIMP-rõl szóló bemuta-
tómba, a következõ lapszámokban azonban részleteiben
is ismertetem a Python beépülõ modulok készítésének le-
hetõségeit. Bízom benne, hogy ezáltal mindenki számára
világossá válik: a programírás nem nagy kunszt, csupán
elhatározás és néhány száz oldalnyi jófajta szakirodalom
elolvasása kell hozzá.

Fábián Zoltán
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