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TEMATIKA 

A tárgy órái blokkosítva lesznek megtartva! 

Az időpontok, és azok tematikái 

• 2007. március 10. szombat 1000  1600 

o Telepítés 

o Kezelőfelület 

o Kijelölések és műveleteik 

o Rétegek 

o Kitöltés  

o Gyakorló feladatok a tanult eszközökkel 

• 2007. március 30. péntek 1000  1600 

o Útvonalak 

o Csatornák 

o Színátmenet 

o Szöveg 

o Transzformációk 

o Gyakorló feladatok a tanult eszközökkel 

• 2007. április 13. péntek 1000  1600 

o Klón eszköz 

o Elmosás 

o Maszatolás 

o Gyakorló feladatok a tanult eszközökkel 

• 2007. április 27. péntek 1000  1600 

o Szűrők 

o Gyakorló feladatok a tanult eszközökkel 

A feladatgyűjtemény által hivatkozott nyersanyagok illetve egy-egy megoldás feladatonként az alábbi címen 
megtalálható (vagy ha már ott nincs, akkor e-mailban adok rá linket) 

• http://dustin.web.elte.hu/gimp 

Teljesítés feltétele: 

• Beadandó feladat elkészítése a kiírás alapján! 

• Kiírás megtalálható az alábbi címen: 

 http://dustin.web.elte.hu/gimp 
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TELEPÍTÉS 

• Legfrissebb magyar nyelvű verzió letölthető a következő címről kiindulva: 

o http://www.gimp.hu 

• Letöltendő „részek” Windows-ra: 
o GTK+ függvénygyűjtemény 
o GIMP program 
o Help állomány(ok) 
o Animációs csomag 

• Az előző pontban felsorolt komponensek közül az első kettőre feltétlen szükség van a működéshez, a 
harmadik javasolt, a negyedik teljesen szabadon választott. 

• Letöltés után a felsorolással megegyező sorrendben végezzük el a telepítést. 

• Elképzelhető, hogy szüksége lesz a rendszernek arra, hogy átnevezzen 1-2 állományt, ezt engedjük meg 
neki bátran, nem lesz belőle gond!
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KEZELŐFELÜLET 

• Programablak 

 
 

• Képablak 
Külön ablakban nyílik meg minden egyes kép! 

 

Menüsor 

Eszközök 

Előtér és háttérszín 

Ecset, minta és színátmenet 

Dokkolt párbeszédablakok 
Párbeszédablak neve 

Új párbeszédablak 
megnyitásakor – a Fájl 
menüből – új ablakban fog 
megjelenni. Ha a nevére 
kattintunk, és behúzzuk id, 
akkor egy fül mögé 
rendezve a sor végén 
megjelenik. 
Van lehetőség egyből fülre 
nyitni is a helyi menüvel! 

Lapok helyi menüje 

Kép neve, (színmódja, 
rétegek száma) felbontása 

Menüsor elérése(i) 

Vonalzók 

Rajzvászon 

Pásztázóeszköz nagyításnál 

Mértékegység és nagyítás 
beállítása, aktuálisan 
kijelölt réteg neve, teljes 
állomány 

Kép nagyítása az ablak 
méretezésével 
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A MUNKA „ALAPANYAGA” 

• Megnyitás 
 

 
• Új üres kép sablonból 

 

  

Meghajtók és 
munkamappák 

Pontos elérés, mappaszerkezet 

Kijelölt mappa műveleti, 
mint munkamappa  

Listázandó képek típus szerinti szűrése 

Kijelölt állomány 
előnézete 

Típuskényszerítés lehetőségeinek előhívása 

Elérhető sablonok 

Képméret, mérték-
egység és tájolás 
beállítása 

Bővítő kapcsoló 

Méretarány tartása 
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• Külső forrás 

  
 

o Az alsó és feslő lehetőséggel egyaránt a vágólap tartalma alapján tudunk egy új képet 
létrehozni. 

o Van lehetőségünk képernyőképet rögzíteni, s ebben még egy párbeszédablak van 
segítségünkre: 

 
o Van lehetőségünk még különböző eszközökről kép beolvasására, mint Scanner, digitális 

fényképező… 

  
 

 
 
A képek kijelölése után és a „Kép vétele” gomb után minden képet külön-külön megnyit egy-
egy új képablakban! 
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KIJELÖLÉSEK 

Eszközök 
 

• Téglalap kijelölés 
o Bal felső és jobb alsó sarok definiálásával a terület alá eső képpontok kijelölése 

• Ellipszis kijelölés 
o (Legszűkebb) Befoglaló négyszög definiálásával 

• Szabadkézi kijelölés 
o Az egér útja alapján szabadkézi területet tudunk kijelölni. Ha nem zárt, akkor egyenessel köti 

össze a kezdő és végpontot 
• Összefüggő terület kijelölése 

o Hasonló színű szomszédos területek kijelölése egy kiválasztott ponthoz viszonyítva a 
küszöbszint függvényében 

• Szín szerinti kijelölés 
o A teljes kép hasonló színű pontjainak kijelölése egy kiválasztott ponthoz viszonyítva a 

küszöbszint függvényében 
• Intelligens ollóval alakzat kijelölése 

o Egy határozott (kontrasztos) határvonal mentén körbe tudunk jelölni alakzatokat a képről 

Műveletek 
• Mivel a kijelölés nem más, mint „kijelölt” képpontok halmaza, így teljesen logikusan jönnek elő a 

halmazműveletek 
o Unió 

 Az eddigi kijelöléshez hozzáveszi az új kijelölés pontjait (ebből látványosan azokat, 
amik eddig még nem voltak benne). A kijelölés állhat több diszjunkt területből is. 

  a második gomb: „Hozzáadás a kijelöléshez” 
 Gyorsbillentyű: kijelölés megkezdése lőtt nyomjuk folyamatosan a „Shift” billentyűt 

(ikon jelzi az egérmutatónál a módot) 
o Különbség 

 Az eddigi kijelölésből kiveszi az új kijelölés pontjait (ebből látványosan azokat, amik 
eddig is már benne voltak a kijelölésbe). 

  a második gomb: „Kivonás a kijelölésből” 
 Gyorsbillentyű: kijelölés megkezdése lőtt nyomjuk folyamatosan a „Ctrl” billentyűt 

(ikon jelzi az egérmutatónál a módot) 
o Metszet 

 A eddigi kijelölésből azokat a pontokat hagyja meg, amik az újban is benne vannak. 
  a második gomb: „Metszet a jelenlegi kijelöléssel” 
 Gyorsbillentyű: kijelölés megkezdése lőtt nyomjuk folyamatosan a „Ctrl” és a „Shift” 

billentyűket (ikon jelzi az egérmutatónál a módot) 
o Invertálás 

 Megcseréli a kijelölt és ki nem jelölt pontokat. 
 Gyorsbillentyű. „Ctrl” + „i” 

• Szűkítés / Növelés 
o Megadott képponttal (alaktartóan) szűkíthetjük/növelhetjük a kijelölést. 
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• Lágy szél / Élesítés 
o Egy kijelölés éle lehet lágy, amit úgy kell elképzelni, mint egy rövidtávú átmenetet, melyben 

ez egyik „végén” teljesen ki van jelölve a pont, a másikon nincs, közben pedig (változó 
mértékben) részben van kijelölve. Az élesítés ennek ellentettje, határozottá teszi a kijelölést 

 
• Keret 

o Egy kijelölt területnek a határvonalait tudjuk megadott vastagságú „sávvá” alakítani, így ezt 
kitöltve mintegy keretet varázsolhatunk az alakzat köré. 

 
• Kijelölés körberajzolása 

o Kiválasztott stílusú, aktuális előtérszínű vonallal, vagy mintázattal, de akár valamely másik 
festőeszközzel is körberajzolhatjuk  a kijelölt területet. 

 
• Lekerekített téglalap 

o Tetszőleges területű kijelölésből tudunk egy az ő (legszűkebb) befoglaló téglalapjával azonos 
szélességű és magasságú (konvex vagy konkáv módon) lekerekített sarkú téglalap kijelölést 
készíteni. 
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• Kijelölés megszüntetése 

o Megszüntetjük minden kijelölt pont „kijelöltségét”. Vigyázzunk rá, hogy bizonyos 
eszközöknél, ha nincs semmi kijelölve, az egyenértékű azzal, hogy minden ki van jelölve, pl.: 
ha van kijelölt terület, akkor a festékes vödörrel csak a kijelölt területbe tudok festeni, de ha 
megszüntetem a kijelölést, akkor „mindent elönt” a festék. 

o Gyorsbillentyű: „Shift” + „Ctrl” + „a” 

• Mentés csatornába 
o Egy bonyolultabb kijelölés elkészítése után felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ha esetleg 

megint szükség lenne (ugyanerre) a kijelölésre, akkor milyen jó lenne ezt elmenteni. Erre van 
lehetőség: egy speciális rétegre elmenthetjük, hogy mely képpontok milyen mértékben vannak 
kijelölve a rajzvásznon. Jelölje fekete azok képpontokat, melyek nincsenek kijelölve, fehér 
azokat melyek teljes mértékben ki vannak jelölve, a köztes értékeket pedig a „kijelöltség” 
mértékével arányos szürke szín. Ezt a speciális réteget hívják csatornának, mely egy elliptikus 
éles szélű kijelölés és egy lágy szélű téglalap kijelölés csatornába mentése után a következő 
képeket nyújtja:  

(ezek a mentett kijelölések bármikor visszatölthetők, illetve képként is szerkeszthetők) 

 
• Útvonallá alakítás 

o A kijelölés határvonalát, mint útvonalat tudjuk lementeni, ezt később kijelöléssé alakíthatjuk, a 
görbéket szerkeszthetjük, vagy körberajzolhatjuk és akár exportálhatjuk SVG formátumba 
(persze importálni is lehet SVG formátumból). 
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Példák megoldásvázlattal 

Vörös kereszt 

 
• Hozzunk létre egy új képet fehér háttérrel, 200x200 képpont méretben. 
• Győződjünk meg arról, hogy a téglalap kijelölő eszköz normál módban van (azaz nem összeadó, nem 

kivonó és nem metszet képzés). 
• Készítsünk egy (nem lágy szélű) 80 képpont széles és 180 képpont magas téglalap formájú kijelölést a 

(60,10) pontból kiindulva. (képablak alsó státuszsora hasznos információkat tartalmaz ehhez) 
• Váltsuk a kijelölésünket „unió” avagy „hozzáadó” módba.(gombbal vagy gyorsbillentyűvel) 
• Jelöljünk ki még egy téglalapot, de most a (10,60) pontból kiindulva, s legyen 180 képpont széles, 

illetve 80 képpont magas. 
• Váltunk a „festékes vödör” eszközre. 
• Állítsunk be (#FF0000 kódú) piros előtérszínt. 
• Fessük ki a kijelölt területet 

Országalma 

 
• Hozzunk létre egy új képet fehér háttérrel, 200x200 képpont méretben. 
• Győződjünk meg arról, hogy az ellipszis kijelölő eszköz normál módban van (azaz nem összeadó, nem 

kivonó és nem metszet képzés). 
• A (60,110) pontból kiindulva készítsünk egy szabályos (miközben mértezem a kijelölést, nyomjuk le a 

„Shift” billentyűt) 80 képpont átmérőjű (80x80 képpont méretű) kör alakú kijelölést 
• Váltsunk a téglalap kijelölő eszközre. 
• Váltsuk a kijelölésünket „unió” avagy „hozzáadó” módba.(gombbal vagy gyorsbillentyűvel) 
• Adjunk az eddigi kijelöléshez a (85,10) pontból kiindulva egy 30 képpont széles téglalap kijelölést úgy, 

hogy teljes szélességébe belelógjon a körbe, de ne lógjon túl rajta. 
• Adjuk még a kijelöléshez egy (55,45) pontból induló (135,75) pontig tartó fekvő téglalap kijelölést is. 
• Váltunk a „festékes vödör” eszközre. 
• Állítsunk be (#FFFF00 kódú) sárga előtérszínt. 
• Fessük ki a kijelölt területet 
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Talpas pohár 

 
• Hozzunk létre egy új képet fehér háttérrel, 200x200 képpont méretben. 
• Győződjünk meg arról, hogy az ellipszis kijelölő eszköz normál módban van (azaz nem összeadó, nem 

kivonó és nem metszet képzés). 
• Kezdjük a pohár talpával: (30,150) pontból kiindulva jelöljünk ki egy ellipszis területet a (170,190) 

pontig. 
• Váltsunk a téglalap kijelölő eszközre. 
• Váltsuk a kijelölésünket „unió” avagy „hozzáadó” módba.(gombbal vagy gyorsbillentyűvel) 
• Adjunk ez eddigi kijelöléshez egy a (95.90) pontból induló 10 képpont széles (a talpba olvadó) téglalap 

formájú kijelölést. 
• Váltsunk vissza az ellipszis kijelölő eszközre. 
• Váltsuk a kijelölésünket „unió” avagy „hozzáadó” módba.(gombbal vagy gyorsbillentyűvel) 
• Adjunk hozzá egy ellipszist, mely a (10,10) pontból indítva a kijelölést a (190,100) pontig húzandó. 
• Váltsunk vissza a téglalap kijelölő eszközre. 
• Váltsuk a kijelölésünket „különbség” avagy „kivonó” módba.(gombbal vagy gyorsbillentyűvel) 
• A (0,0) pontból indulva vonjunk ki egy 55 képpont magas kijelölést, úgy hogy a kehely ívét teljes 

szélességben metsszük. 
• Váltsunk vissza az ellipszis kijelölő eszközre. 
• Adjunk egy lapos ellipszist a kijelöléshez. Ehhez a (10,45) pontból indulva méretezzük az ellipszis 

formájú kijelölést a (190,70) pontig 
• Utolsó díszként adjuk még a kijelöléshez a (75,11) és (125,122) pontok által kifeszített ellipszist is. 
• A „Kijelölés” menü „Keret…” menüpontjával hozzunk létre 3 képpont széles keretet. 
• A „Kijelölés” menü „Lágy szél…” menüpontjában állítsunk be 5 képpontos lágy szélet. 
• Váltunk a „festékes vödör” eszközre. 
• Állítsunk be (#FF00FFkódú) lila előtérszínt. 
• Fessük ki a kijelölt területet 
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RÉTEGEK 

Új kép létrehozásakor, vagy (nem XCF formátumú és nem animált GIF) kép megnyitásakor egyetlen 
„Háttér” nevű réteget látunk a párbeszédablakban.  

 

• (legfontosabb) rétegmódok 
(ugyanezen módok bizonyos eszközöknél (mint pl.: a színátmenet) is elő fognak jönni, nem csak itt)) 

o Normál 
 Felülírja a képpontok meglévő színértékét 

o Összeadó 
 A képpontok értékeit összeadjuk (RGB térben) 

o Kivonó 
 A képpontok értékeit kivonjuk (RGB térben) 

o Különbség 
 Hasonló a kivonóhoz, de itt az eredmény szimmetrikus (kvázi kivonó abszolút 

értékben) 
o Szorzás 

 A képpontok értékeit összeszorozzuk (RGB térben) 
o Csak sötétebb 

 A komponens párokból a kisebbet tartja meg. 
o Csak világosabb 

 A komponens párokból a nagyobbat tartja meg. 
o … 

Elérhető módok:  

 

Rétegviselkedés módjának beállítása 

Átlátszóság megőrzésének kapcsolása 

Réteg átlátszóságának állítása 

Új réteg létrehozása, kijelölt réteg duplázása 

Az állomány rétegeinek bélyegképe és neve illetve láthatóság állítása 

A kijelölt réteg áthelyezése a sorrendben felfele vagy lefele 

A kijelölt réteg törlése 
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ESZKÖZÖK 

Érdemes meggyőződni arról, hogy a megnyitott párbeszédablakok között szerepel-e az „Eszközbeállítások”. 
Ha nem, akkor nyissuk meg (pl.: Programablak / Fájl / Párbeszédablakok / Eszközbeállítások)! 

Ecset  
o Az eszköz beállításai: 

 
o Emellett létezik még egy „Ecsetek” párbeszédablak is, ahol az ecsetformáinkat tudjuk kezelni: 

 
o Új ecset létrehozására alapvetően két lehetőségünk van: 

Az ecset használata során mennyire 
legyen átlátszó a nyoma a rajzvásznon 

Festés módja (lásd: rétegeknél a módok) 

Ecset formája (melyben benne van a távolsága is) 

Nyomásérzékeny eszköz támogatásai 

Elhalványulás (és hosszának) beállítása 

Színátmenet használata, és annak beállításai, mint 
melyik színátmenet, annak iránya, átmenet 
hossza, ismétlődés típusa 

Eszközbeállítások elmentése, 
megnyitása, törlése, és alapbeállítások 

Kiválasztott ecset neve, és (befoglalójának) mérete 

Ecset alakzatának ismétlődési távolsága 

Kiválasztott (ecsetszerkesztővel készült ecset) 
szerkesztése az ecsetszerkesztőben 

Kiválasztott (ecsetszerkesztővel készült) 
ecsetről másolat készítése 

Új ecset készítése az ecsetszerkesztővel 

Kiválasztott (ecsetszerkesztővel készült) 
ecset törlése 

Elérhető ecsetek listájának frissítése 
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 Ecsetszerkesztő használatával egyszerűbb geometriai alakzatú ecset készítése 

 
 Tetszőleges (szürkeárnyalatos) kép elmentése ecsetként. 

• Ha a telepítési könyvtárban lévő „brushes” mappába mentünk, akkor az 
minden GIMP felhasználó számra elérhető lesz! 

• Ha a saját profil mappájában lévő „brushes” mappába mentünk, akkor azt 
csak akkor lesz elérhető, ha a mi felhasználónk van bejelentkezve 

Ugyanezen mappabeli különbség megvan például minta készítésénél is! 

Útvonal  
o Bezier görbék segítségével tetszőleges ívű görbe útvonalakat készíthetünk. Ezt az útvonalat 

elmenthetjük, kijelöléssé alakíthatjuk. Munkánk során hasznos lehet ezen eszköz beállításainak 
ismerete is: 

 

Leendő ecset neve 

Aktuális beállításoknak megfelelő 
előnézet az ecset formájáról 

Kiinduló forma 

Állítási lehetőségek 

Elkészült ecset mentése 

Alapértelmezett ecset-távolság 

o Tervezés mód esetén új pontokat tehetünk le, vagy 
eddigieket helyezhetünk át. 
Ha bezárnánk az alakzatot, akkor a „Ctrl” billentyű 
nyomva tartása mellett kattintsunk a kezdőpontra 

o Szerkesztés módban (ha nincs a „Sokszög alakzat” 
bekapcsolva, mert akkor csak áthelyezni lehet, és egyenes 
oldalak lehetnek) lehet szerkeszteni minden ponthoz a bal 
és jobb irányú vezérlőpontját, s ezzel az ívet 

o Áthelyezés módban az egész útvonalat lehet áthelyezni. 

Kijelölést készíthetünk az útvonal segítségével vagy körbe is 
rajzolhatjuk vonallal, mintával vagy valamely festőeszközzel 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, törlése, és 
alapbeállítások visszatöltése 
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Az „Útvonalak” párbeszédablakban nyomon lehet követni az általunk készített útvonalakat, 
„rétegre” jobb egérgomb és „Útvonaleszköz…” kiválasztásával szerkeszthetem, … 

 

Pipetta  
o Lehetőség van színinformációk lekérdezésére egy képpontról vagy annak egy környezetéről. 

Az eszköz beállításai között az alábbi lehetőségeket találjuk: 

 

Nagyító  
o A nagyítás irányán túl (közelítés, avagy távolítás) beállíthatjuk azt is, hogy az ablak 

méretezésével „kövesse” a nagyítást, így mindig az egész kép látszódjon az ablakban. 

 

Meglévő útvonalak bélyegképe és neve 

Új útvonal létrehozása 

Kijelölt útvonal duplikálása 

Kijelölés útvonallá alakítás és visszafelé 

Útvonal körberajzolása vonallal, mintával, vagy … 

Kijelölt útvonal törlése 

Ha nem egy konkrét képpont színe kell, akkor 
vehetjük egy adott sugarú távolságban a szomszédos 
pontok színinformációinak átlagos értékét is 

Lehetőségünk van „csak” megtudni a színértéket, 
vagy rögtön be is állíthatjuk előtér vagy háttérszínnek. 

A lekért színértéket fel is vehetjük a palettára. 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, törlése, és 
alapbeállítások visszatöltése 
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Távolság és szögmérő  
o Az eszköz beállításinál egyetlen opcióként az tudjuk beállítani, hogy nyisson-e külön 

információs ablakot az eredményeknek, vagy csak a képablak státuszsorában mutassa az 
eredményeket. Ha ezt kérjük, akkor az alábbi ablak köszönt minket: 

 
o Ha nem kérjük, akkor csak a képablak státuszsora informál minket: 

 
o Ha megközelítjük a szakaszunk valamely végpontját, akkor azt át tudjuk helyezni 

o A különböző billentyűk megfelelő használata további lehetőségeket tár elénk: 

 „Shift” nyomva tartása mellett közelítve meg a szakasz valamelyik végpontját, akkor 
tudjuk „folytatni” a szögszárak szerkesztését 

 „Ctrl” nyomva tartása mellet közelítve meg a szakasz(ok) valamelyik végpontját, oda 
tudunk helyezni egy vízszintes segédvonalat. 

 „Alt” nyomva tartása mellet közelítve meg a szakasz(ok) valamelyik végpontját, oda 
tudunk helyezni egy függőleges segédvonalat. 

 „Alt” nyomva tartása mellet (nem közelítve meg a szakasz(ok) valamelyik 
végpontját), át tudom helyezni a „mérésemet” 

 „Ctrl”+”Alt” nyomva tartása mellet közelítve meg a szakasz(ok) valamelyik 
végpontját, oda tudunk helyezni egy vízszintes és egy függőleges segédvonalat. 

Kijelölés vagy réteg… (transzformációk) 

… áthelyezése  
 Az aktuális kijelölést, az aktuális réteget, az aktuális útvonalat vagy a segédvonalak 

valamelyikét helyezhetjük át. Az eszköz beállításai: 

 

Mit is szeretnénk áthelyezni? 
• Rétegek 
• Kijelölést 
• Útvonalat 

Ez a rész a kiválasztott 
„Hatókör” függvényében más 
és más szövegezésű, de hasonló 
funkciókat lát el 
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… forgatása  
 Kezdjük először az eszköz lehetséges beállításaival: 

 

 Ha megvannak a beállítások, akkor a képablakban (kattintással) válaszuk ki a forgatni 
kívánt elemet. Ekkor a képablakban a befoglaló sarokpontjainál megfogva, tudom 
forgatni az alakzatot. A forgatás középpontját egy fekete tömör kör jelzi, melyet 
egérrel át is helyezhetünk. Ha pontosabb munkát szeretnénk, akkor használhatjuk a 
felbukkanó ablakot is, ahol ugyanezeket az adatokat számszerűen is megadhatom: 

 

Megadhatjuk hogy rétegre, kijelölésre vagy 
útvonalra vonatkozzon a transzformáció 

Különböző haladóbb szintű beállításokkal 
pontosíthatjuk a várt eredményt 

A rajzvászonról lelógó részeket 
automatikusan vágathatjuk is GIMP-pel 

Megadhatjuk, hogy az új képet (amíg nem nyugtázzuk 
a tényleges forgatást) hogyan mutassa: képpel, 
ráccsal, mindkettővel vagy körvonallal. 
Ha rácsot (is) választunk, akkor azok sűrűségét is 
megadhatjuk akár darabszámukkal akár távolságukkal 

Korlátozhatjuk az elforgatást 15 fok többszörösére 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 
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… átméretezése  
 Az eszköz lehetséges beállításai: 

 

 Ha megvannak a beállítások, akkor itt is a képablakban (kattintással) válaszuk ki a 
méretezésre szánt elemet. A képablakban a befoglaló sarokpontjainál megfogva 
méretezhetem az alakzatot. A fekete tömör körrel a méretezendőt át is helyezhetünk. 
Ekkor is van információs ablak az értékek beállításához és az arány megfigyelésére. 

 

Megadhatjuk hogy rétegre, kijelölésre vagy 
útvonalra vonatkozzon a transzformáció 

Különböző haladóbb szintű beállításokkal 
pontosíthatjuk a várt eredményt 

A rajzvászonról lelógó részeket 
automatikusan vágathatjuk is GIMP-pel 

Megadhatjuk, hogy az új képet (amíg nem nyugtázzuk 
a tényleges forgatást) hogyan mutassa: képpel, 
ráccsal, mindkettővel vagy körvonallal. 
Ha rácsot (is) választunk, akkor azok sűrűségét is 
megadhatjuk akár darabszámukkal akár távolságukkal 

Kötelezhetjük a méretezést akár a magasság, akár a 
szélesség vagy ezek arányának megtartására. 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 
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… nyírása  

 Az előbbi transzformációk analógiájára minden beállítás világos kell legyen: 

  

… perspektívájának megváltoztatása  
 Az eszköz beállításai között itt sem találunk újdonságot: 

  

…tükrözése  
 Teljesen nyilvánvaló módon egyszerűsödnek az eszköz beállításai, és kísérő 

információs ablak sincs („Ctrl” gyorsbillentyűvel tudjuk a tükrözés tengelyét váltani) 
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Kivágás  

o Ezen eszköz beállításai már jelentősen különböznek az előző ”sorozat” tagjaiétól, s talán 
mindegyik opció egyértelmű a panel alapján: 

 
o A vágandó területkijelölésében az alábbi ablak segít: 

 

Szöveg  
o Ha szöveget helyezünk e, akkor az automatikusan új réteget fog készíteni az aktuálisan kijelölt 

réteg fölé. Ami még szemet szúrhat, az a rétegek közt a szövegréteg bélyegképe: 
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o Ez azt jelzi, hogy ő nem csupán képpontok halmaza, hanem egy speciális réteg: szövegréteg. 
Az ilyen rétegeken tudok utólag is állítani mindenféle szövegjellemzőt. Ezeket mindet 
megtalálhatjuk a szövegeszköz kiválasztása után az „Eszközbeállítások” panelen: 

 
o Fontos tisztában lenni azzal, hogy ha bárminemű transzformációt végzünk egy szövegréteggel 

(kivéve az áthelyezést) az esetben elveszíti a többletinformációkat, a bélyegképe is 
megváltozik egy miniatűrre, s már nem tudunk beleszerkeszteni. Ezért tanácsos a kívánt 
szövegformázások után, de még a transzformálás előtt egy másolatot készíteni a 
szövegrétegről, és azzal dolgozni tovább! 

o Talán itt a legidőszerűbb megemlíteni, hogy a képablakban a „Szűrők” menüben a „Text” 
almenü „FreeType…” pontját kiválasztva egy picit talán kezelhetőbben összeszedett, és 
többletbeállításokkal is rendelkező szövegbeviteli eszközt használhatunk. Mivel transzformálni 
is lehet, így természetesen már ez a szöveg (sem) speciális rétegként fog létrejönni. 

Festékes vödör  
o Talán ez az egyik legklasszikusabb képszerkesztő eszköz. Lássuk, itt milyen beállításokkal 

rendelkezik a „vödör”: 

 

A szöveg méretét és annak mértékegységét adhatjuk meg 

A szöveg betűtípusát itt választhatjuk ki a 
legördülő listában található betűtípusok közül 

Kis betűméretek esetében a megjelenítési információk 
alapján (ha vannak) módosulnak a betűk körvonalai az 
olvashatóság javításának érdekében. 

Az éles (szögletes) határvonalak simítása 

Szöveg színének állítása és pár bekezdésformázás 

Szöveg közelítése görbékkel, ez később tovább szerkeszthető 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, törlése, alapbeállítás 

A leendő kitöltés átlátszóságának beállítása 

Kitöltés viselkedése a felülírandó képpontokkal 

Mivel történjen a kitöltés: előtér vagy háttérszínnel, 
vagy a gombra kattintva kiválasztott mintázattal. 

Az érintett területet teljes egészében kitöltse, vagy 
csak az egérmutató alatti színhez hasonlókat. Ha a 
felsőt válasszuk, akkor pontosíthatjuk, hogy milyen 
küszöbszint mellett (mennyire eltérő színeket 
tekintsen hasonlónak) keresse a hasonló színeket, 
illetve, hogy az átlátszó területek szóba jöhetnek-e. 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, törlése, 
és alapbeállítások visszatöltése 
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o A párbeszédpanelek közt találunk egy „Minták” nevűt is, ahol szintén át tudjuk tekinteni az 
elérhető mintákat. A saját készítésű mintáinkat (és a saját profilkönyvtárunkban tároltakat) 
törölhetjük is, illetve ha mentettünk „oda” újakat, akkor frissíthetjük a listát. 

 

Színátmenet  
o Színátmenet készítése előtt az alábbi beállításokat tehetjük: 

 
o A színátmeneteknek is van külön párbeszédablaka: 

 

Színátmenet átlátszósága, a felülírás módja 

Színátmenet típusa és iránya 

Átmenet kezdőpontjának eltolása (%-ban) 

Átmenet formája: egyenes, spirál… 

Ismétlés formájának beállítása 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 

Kijelölt színátmenet szerkesztése 

Új színátmenet a színátment-szerkesztővel 

Kijelölt ármenet duplikálása 

Kijelölt átmenet törlése 

Elérhető átmenetek listájának frissítése 
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o Akár szerkeszteni akarunk egy meglévő színátmenetet, akár újat akarunk létrehozni, a 
következő kis „alkalmazással” találjuk magunkat szembe: 

 
o Itt a menüben lehetőségünk van felosztani szakaszokra az átmenetet, illetve minden egyes 

szakasznál tudjuk a végpontok színeit definiálni, amik közt az átmenetre szükségünk van, az 
átmenet típusát… 

 

 

Menü megnyitása 

Színátmenet neve 

Színátmenet előnézete 

Színátmenet mentése 

Nagyítási eszközök 
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Cerka  
o Ezt az eszközt éles szélű képpontok festéséhez készítették, az alábbi beállítási lehetőségekkel: 

 

Radír  
o Egy nagyon egyszerű eszköz, ahonnan radírozunk, ott nem marad semmi, vagyis átlátszó lesz. 

Hiába egyszerű eszköz, mégis van pár – ismerős – beállítási lehetőség: 

 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 

Színátmenet használata a rajzolás 
közben, s annak paraméterezése 

Elhalványulás engedélyezése, és az 
elhalványulás hosszának beállítása 

Nyomásérzékeny eszközök használata 
esetén érvényre juttatható beállítások 

Ecset formája 

Felülírás módja 

Húzandó „vonal” átlátszósága 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 

Ellenradír használata, vagyis azon a 
részen a radírozás „visszavonása” 

Elhalványulás engedélyezése, és az 
elhalványulás hosszának beállítása 

Nyomásérzékeny eszközök használata 
esetén érvényre juttatható beállítások 

Radír formája 

Radír „fogásának” átlátszósága 

Éles szélű radírozás 
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Festékszóró  
o Egy másik klasszikus eszköz, csupa más eszközöknél ismertetett beállítási lehetőséggel: 

 

Tusrajz  
o Tus-szerű rajzolat készíthetünk, az alábbi beállítások mellett: 

 

Festék „takarásának” beállítása 

Ecset felülíró módja és formája 

Nyomásérzékeny eszközök használata 
esetén érvényre juttatható beállítások 

Színátmenet használatának beállítása, 
és annak paraméterezése 

Eszközbeállítások elmentése, megnyitása, 
törlése, és alapbeállítások visszatöltése 

Festékszóró „erejének” beállítása 

Festék sűrűségének megadása 

Elhalványulás és hosszának beállítása 
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Klón  
o Az egyik legnépszerűbb eszköz, amennyiben képek tartalmát szeretnénk manipulálni. A nagy 

lehetőségek abban vannak, hogy a rajzolás során nem fix tintaszínnel dolgozunk, hanem 
anyagminta vagy képforrás szolgál mintául, ahonnan vesszük a színt. Az eszköz beállításai a 
következők: 

 
o Fontos, hogy az első használat előtt (és használat közben is) meg kell adni képforrás esetén a 

pontos forrást. Ha meg van nyitva a képforrás állománya, akkor a „Ctrl” billentyű lenyomva 
tartása mellett ki lehet jelölni a mintavétel helyét. 

o Másik fontos paraméter az igazítás. Ezzel azt lehet beállítani, hogy minden egyes rajzolás 
megkezdésekor a mintavétel helyétől indulva vegye a mintát, vagy relatíve kövesse a rajzolás 
irányában az elmozdulást a minta helyzetének meghatározása tekintetében is. 

Csepp  
o Ezzel a mázoló eszközzel „el tudjuk áztatni” a kívánt részeket, csupa ismerő beállítással: 
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Maszatolás  
o Éles határvonalakat tudunk elmaszatolni, ismerős beállítások mellett: 

 

Vonások fakítása vagy sötétítése  
o Területeket tudunk világosítani vagy sötétíteni 
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SZŰRŐK SZEMLÉLTETÉSE 

 
A fenti eredeti képre alkalmazva a legnépszerűbb szűrőket az alábbi eredményeket kapjuk: 

 
”Gauss elmosás” 

 
„Élesítés” 
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”Katedrálüveg” 

 
„Lencse alkalmazása” 

 
”Csillogás” 
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”Szikrázás” 

 
”Színátmenetes  csillogás” 

 
”Szupernova” 
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”Csavarás és összehúzás” 

 
”Eltolás” 

 
„Érték növelése” 
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„Fodrozódás” 

 
„Görbítés egy görbe szerint” 

 
”Lap felhajlítása" 
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”Mozaik” 

 
”Szél” 

 
„Kubizmus” 
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”Olajfestés” 

 
”Vászon alkalmazása” 

 
”Finom ragyogás” 
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”Fraktálkövetés” 

 
”Görbítés” 

 
”Illúzió” 
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”Van Gogh (LIC)” 

 
”Puzzle” 

 
„Retinex” 
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GYAKORLÓ FELADATOK 

Vidám ecset 

 

• Nyissunk egy új 100 képpont széles és 100 képpont magas szürkeárnyalatos képet fehér kitöltéssel: 

 
• Az ellipszis kijelölő eszközzel a (10,10) pontból indulva készítsünk egy 80 képpont átmérőjű szabályos 

kör alakú kijelölést 
o Szabályossághoz a kijelölés formázása közben nyomjuk a „Shift” billentyűt. 
o A kör kijelölésének jobb alsó sarka a (90,90) pontban lesz. 
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• A „Szerkesztés” menü „Kijelölés körberajzolása” menüponttal 1 képpont vastag folytonos vonallal 
rajzoljuk körbe a kijelölést 

 
• Megszüntethetjük a kijelölést, s már meg is van a körünk 

o „Kijelölés” menü „Megszüntetés” parancsa vagy „Shift” + „Ctrl” + ”A” gyorsbillenytű 
• A (20,30) pontból indítsunk újra egy kör alakú (20x20-as) kijelölést, s rajzoltassuk ezt is körbe, 

ugyanazon paraméterekkel. 
• Ahelyett, hogy megszüntetnék a kijelölést, helyezzük 40 képponttal jobbra, majd szintén rajzoljuk 

körbe 
o „Alt” billentyű nyomva tartása mellett tudunk kijelölést áthelyezni. 
o Átpakolás közben mutatja a vízszintes, függőleges elmozdulás vektort, ez legyen (40,0) 

• Most már megszüntethetjük a kijelölést. 
• A szájához készítsük el a (20,40) és (80,75) valamint a (0,40) és (100,65) pontok által feszített 

ellipszisek különbségét 
o Ellipszis kijelölő eszköz kiválasztása mellett a (20,40) pontba kattintva, gomb nyomva tartása 

mellett készítsünk ellipszist a (80,75) pontig 
o Kivonó módba váltva a kijelölést (pl. „Ctrl” nyomva tartása a kijelölés kezdetének 

pillanatában) feszítsünk ki egy másik ellipszist a (0,40) és (100,65) pontok közé 
• Ezt is rajzoljuk körbe. 
• Még lehet finomítani az arcot, de nézzük hogyan lesz belőle ecset. Két lehetőségünk van: 

o Képablakban „Fájl” menü „Mentés másként” parancsával mentsük el a profil könyvtárunkon 
belűli „brushes” mappába (ha csak a mi felhasználónknak kívánjuk elérhetővé tenni az 
ecsetet)



 Számítógépi grafika  

 49 

vagy a GIMP telepítési könyvtárán belül a „brushes” mappába, ha az operációs rendszer 
minden felhasználóját szeretnénk megajándékozni ezzel az új ecsettel (az elérési út más!) 
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Mindkét esetben megfogja még tőlünk kérdezni a GIMP, hogy mi legyen az ecset 
alapértelmezett távolsága (az ecset szélességéhez viszonyítva %-os értékben) 

 
o Egy fokkal egyszerűbb lehetőség a képablak „Script-fu” menü „Kijelölés” almenüből az 

„Ecsetté…” pont kiválasztása. Itt csak egy egyszerű ablakkal kell foglakoznunk, de így csak 
saját használatú ecseteket készíthetünk 

 

Monogram ecset készítése 

 

o Nyissunk egy új 100 képpont széles és 100 képpont magas szürkeárnyalatos képet fehér kitöltéssel: 

 
o Válasszuk ki a szöveg eszközt. 
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o Keressünk egy tetszetős betűtípust, méretet, és készítsük el monogramunk első majd második 
betűjét külön-külön. 

 Nálam 80pt-os „Pristina” betűtípussal szerepelnek a betűk 
o Ha jól dolgoztunk, akkor 3 rétegnek kell lennie: 

 
o Ezeket az áthelyező eszközzel rendezzük el 

 Akkor tudom a szöveget áthelyezni, ha ő a kijelölt réteg és a betű szárát kapom el! 
o Ha a „Script-fu” menü segítségével akarom menteni, akkor előbb lapítani kell a rétegeket eggyé, ha 

„Mentés másként” opciót választom, akkor fel fogja hívni a GIMP a figyelmemet a lapítás 
szükségességére! 

Tom & Jerry átszínezése 

 

o Nyissuk meg a „tom&jerry.jpg” állományt a GIMP-ben 

o Szöveg átszínezése: 
 Látjuk hogy a szövegek belseje mindenhol piros, de nem összefüggők, ezért javasolt a szín 

szerinti kijelölő eszköz használata (kb. 50-es küszöbszinttel) 
• Vigyázzunk, mert mindkettőjük nyelve piros, így ezeket kivonó módban ki kell 

venni a kijelölésből a külső piros kerettel együtt (akár összefüggő terület, akár 
téglalap vagy ovális, vagy… eszközzel)! 

 Hozzunk létre egy új (átlátszó) réteget „szöveg” névvel 
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 Ha megvan, akkor színezzük (0000FF RGB kódú) kékre a kijelölés alapján a „szöveg” 
réteget. 

• Szöveg réteg legyen kijelölve 
• Előtérszínre dupla klikk, HTML-jelöléshez írjuk be a kódot 
• Festékes vödör: 

o Kitöltés előtérszínnel 
o Teljes terület kitöltése 

 
• Most kell itt tartani: 

 
o Háttér elkészítése: 

 Jelöljünk ki mindent a szereplőkön és a szövegen kívül 
• A betűk „lyukait” is! 
• Én összefüggő területeket jelölnék ki összeadó módban… 

 Ha megvan, akkor válasszuk ki a színátmenet eszközt. 
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 A beállításinál válasszuk a (nálam legalsó) „Yellow Orange” átmenetet, spirális formát. 
 Én az elkészítésnél Tom két szemgolyója között feszítettem a szakaszt. 

o Munkánk végén 3 réteget tartalmaz az állomány: 

 

Ovális képkeret 

 

o Nyissuk meg az „arckép.jpg” állományt. 
o Készítsünk 11-es lágyszélű ovális kijelölő eszközzel egy kijelölést a (33,33) és a (447,537) pontok 

„közé” 

 
o Invertáljuk a kijelölést 

 „Kijelölés” menü „Invertálás” parancs vagy „Ctrl” + „I” gyorsbillentyűvel 
o A pipetta eszköz segítségével vegyünk színmintát a képről 

 Nekem az inggallér alól sikerült (egy 5f3d0d kódú) sötétbarna színt találnom 
 Állítsuk be, hogy a színt egyből állítsa be előtérszínnek 
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o Válasszuk ki a festékes vödör eszközt, és használjuk az előtérszínt a kitöltéshez, méghozzá a teljes 

kijelölés kitöltéséhez. 

 
o Hozzunk létre egy új átlátszó réteget „ovális” néven, és azon végezzük el a kitöltést 

Konkáv sarkú képkeret 

 

o Nyissuk meg az „arckép.jpg” állományt 
o A képablakban a „Kép” menüben található „Rajzvászon mérete” opcióval méretezzük át a képünket 

úgy, hogy az új szélesség legyen 400 képpont, az arányait tartsa meg, helyezze középre a képet. 
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o Most a rétegem még az eredeti méretű, de a rajzvászon kisebb. A lelógó részek eldobására 

használjuk a képablakban a „Réteg” menüpont „Réteg kép méretűvé alakítása” lehetőségét. 
o A „Kijelölés” menü „Lekerekített téglalap…” pontjával hozzunk létre 20% sugarú konkáv 

kijelölést. 

 
o Invertáljuk az így kapott kijelölést 
o Hozzunk létre egy „Fülek” nevű átlátszó réteget, és ezen a festékes vödörrel készítsünk a kijelölés 

alapján egy fekete színű kitöltést 

Gyümölcsös tál 

 

o Nyissuk meg az „edény.jpg” állományt és a „gyümölcs.jpg” állományt is. 
o Mielőtt nekiesnénk, tervezzük meg, hogyan is szeretnénk elérni azt a hatást, hogy a gyümölcs a 

tálban van. 
 Lehetne a gyümölcsből csak akkora részt kijelölni, amennyi a tálból látszik 
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 Ha az egész gyümölcsöt ráteszem a tálra, akkor meg elé kéne tenni még egyszer a tál 
elejét, hogy szó szerint a tál eleje és vége között legyen a gyümölcs 

o Mi az utóbbi verziót használjuk, ugyanis ha a teljes gyümölcskompozíciót odatesszük, akkor lehet 
akár „még egy kicsit jobbra” vagy „még egy kicsit balra” játékot játszani, hisz ott van minden. 

o Először vegyük a gyümölcsöt, őt jelöljük körbe 
 Ehhez megint csak több eszköz állhat rendelkezésünkre, válasszunk egyet, vagy próbáljuk 

ki mindet 
• Az egyik lehetséges segédeszköz az intelligens olló 

o Emlékeztetőül: ez az eszköz a kijelölt pontokat valamilyen kontrasztos 
vonal mentén megpróbálja összekötni 

o Indulva a gyümölcs egy pontjától a határvonal kontrasztjától függően 
sűrűbbe-ritkábban adok meg pontokat. 

o Ha egyet át szeretnék helyezni, akkor ezt a „Shift” billentyű nyomása 
mellett tudom megtenni. 

o Ezzel a módszerrel nehézséget okozhat például a két alma közti terület 
ki (nem) jelölése. 

• Megoldható a feladat a már megismert összefüggő terület kijelölő eszközzel is. 
Én 10-20 közötti küszöbértékekkel próbálkoztam, és sok ilyen kijelölést 
unióztam össze. 

 Módszertől függetlenül valami ilyesmit kellene kapni: 

 
o Ha ez megvan, akkor másoljuk a kijelölt képpontokat a vágólapra. 
o Ezt be is zárhatjuk, vagy tegyük le tálcára és tegyük aktívvá a tál ablakát. 
o Illesszük be ide a vágólapról a körbevagdalt gyümölcskompozíciót 
o Ha most megnézzük a rétegek panelt, akkor valami újat látunk: 

 A frissen beillesztett kép nem jelenik meg a képablakban, de a rétegek tetején egy lebegő 
réteg jött létre. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy ideiglenes valami. El kell dönteni, hogy 
ebből új réteget készítünk, vagy „ráolvasztom” az alatta lévőre. Én (szinte) mindig az újat 
javaslom (kevés a kivétel). 
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 A panel alján, a gombsor elején az „Új réteg…”-re kattintva már azt kapjuk, amire 

számítottunk, vagyis egy új rétegen megjelenik a gyümölcs. Duplán rákattintva a nevére, 
el is nevezhetjük a réteget „Gyümölcs”-nek. 

 
 Hogy egyenlőre ne zavarjon a munkában, kikapcsolom a gyümölcsöt tartalmazó réteg 

megjelenítését 
• Kis szemecske ikon a réteg előtt 

o A réteg méretezése és a réteg áthelyezése eszközök szükséges számú és sorrendbeli használatával a 
gyümölcsöt méretezzük akkorára, hogy beleférjen a tálba, és tegyük a megfelelő pozícióba. 

 Nem baj ha több fázisba csináljuk csak meg 
 Bátran próbálkozzunk, van „Ctrl” + „Z” 

o Most kéne azt a hatást kelteni, hogy a tálban van, és nem csak rajta 
 Készítsünk e tál elejéről egy másolatot.  
 Javaslom az „Útvonalak…”-at. Ezzel az eszközzel (tervező módban) vezérlőpontokat 

tudok elhelyezni. Ezek közt meg tudom görbíteni a vonalat, ezzel egyedi ívű görbéket 
létrehozva. 

• Útvonalat „bezárásához” a „Crtl” billentyű nyomva tartása mellett kell a 
kiindulópontba zárni az útvonalam. 

 Én az alábbi pontokkal indultam: 
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 Ezután görbítettem a „szakaszaimat”… 

 
 Ha megelégedtünk a közelítésünkkel, akkor az útvonalak panel megfelelő gombjával 

alakítsuk kijelöléssé az útvonalat: 
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 Ha átváltunk egy másik eszközre, akkor eltűnik az útvonalunk, s marad csak a kijelölés: 

 
 Most megint „Másolás” és „Beillesztés” és a lebegő rétegből ismét újat készítsünk. Ha 

most megjelenítjük mind a három rétegünket, (és megfelelő a sorrend) akkor készen is 
vagyunk. 

• Esetleg a gyümölcs ideális pozíciójának és méretének megtalálásával még 
játszhatunk (akármennyit) 

Másik gyümölcsös tál 

o Az előző analógiájára egy az egyben megoldható, sőt a külön rétegen lévő (már körbevágott) 
gyümölcsöt is felhasználhatjuk 
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Shakespear-i koponya 

 
o Nyissuk meg a „koponya.jpg”állományt 
o Válasszuk a képablakból a „Kép” menüből a „Rajzvászon mérete” menüpontot. 

 Új szélesség: 2000 képpont (arány maradjon) 
 Koponya mellett jobb oldalt legyen jóval több szabad tér 

o Ugyanezen ablakban a „Réteg” menüből válasszuk a „Réteg kép-méretűvé alakítása…” 
menüpontot 

 Lelógó részeket levágja 
o Most hogy körbevágtuk, és csak az maradt ami kell, most méretezzük a képet (aránytartóan) 500 

képpont szélesre 
 „Kép” menü „Kép átméretezése…” pontja 

o Jöhet rá a szövegbuborék: 
 Váltsunk a szöveg eszközre, és jelenítsük meg az eszköz beállításait. Én a következő 

paraméterekkel dolgoztam: 

 
 A szövegünk nagyon egyszerű, rövid: 

 
 Helyezzük el valahogy így a szöveget 

• Lehet az áthelyező eszközzel arrébb tenni, de pontosan kell megfogni egy betű 
szárát. 
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o Hozzunk létre egy „buborék” nevű átlátszó réteget a szöveg és a háttér közé 
o Most, hogy megvan a szöveg, könnyebb lesz elkészíteni a szövegbuborékot, mert látjuk pontosan a 

szöveg kiterjedését. 
 Én most a legegyszerűbb módszert követem: 11-es lágy szélű ellipszis kijelöléseket 

uniózgatok 
 Ha megvan, akkor festékes vödör, valami vajszín (kód: fff5a2) előtérszínnek, és mehet a 

kitöltés 

Magyar nemzeti színű színátmenet 

 
o Nyissuk meg a színátmenetek panelt 
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o Az alsó gombsoron válasszuk a (második) „Új színátmenet” gombot, erre elénk tárul a színátmenet 
szerkesztő ablak 

o Nevezzük el a készítendő átmenetet „Magyar nemzeti”-nek 

 
o Nyissuk meg a szerkesztőmenüt: 

 
o Állítsuk be a bal végpont színét (ff0000) pirosra majd a jobb végpont színét (00ff00) zöldre. 
o Válasszuk a „Szakasz kettévágása a középpontban” opciót a Színátmenet-szerkesztő menüből. 
o Válasszuk ki az „első” átmenetet, és ennek jobb végpontját állítsuk (ffffff) fehérre, majd a 

„második” átmenet bal végpontjának színét töltsük be a jobb szomszéd bal végpontjának színéből 
o Játszunk az átmenetek eloszlásával (fehér háromszögek) 
o Ha kész, az alsó gombsor első gombjával mentsük el az átmenetet 

 Ha frissítjük a színátmenetek panelen a listát, meg is jelenik az új 
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Térkép-darabolás 

+  

+ + +

+  

o Nyissuk meg az „mo.jpg” állományt. 
o A képablakban válasszuk a „Megnyitás rétegként” lehetőséget, ezzel ide, új rétegként „benyitva” a 

megyék határait tartalmazó „mo_vak.png” képet 
o Ha a képablakban (pl a státuszsoron) 20%-os nagyítást állítunk be, akkor látjuk, hogy a most 

beillesztett (és a képről elnevezett) réteg sokkal nagyobb, mint maga a kép 
o Méretezzük át a vaktérképes réteget akkorára, hogy pont illeszkedjen az országhatár a domborzati 

térkép határaira, majd az áthelyező eszközzel illesszük egymás fölé 
 Én a 1279 képpont szélességet és a 844 képpont magasságot találtam megfelelőnek 

o Hogy könnyebb legyen dolgozni, hozzunk létre egy fehér réteget az eddigi kettő közé 
o Tegyük láthatóvá a „fehér” és a „mo_vak.png” rétegeket, majd válasszuk ki a vaktérkép rétegét 
o Az összefüggő területek kijelölő eszköze és a téglalap kijelölő eszközzel uniózzuk össze az egyes 

régiók területét 
 Az észak nyugatit vázolom, a többi ez alapján menni fog. 
 Összefüggő terület kijelölő eszközt aktivizáljuk! Győződjünk meg róla, hogy nincs lágy 

szél beállítva. 
 Jelöljük ki Győr-…, Komárom-…, Fejér, Veszprém és vas megye területét 

• A másodiktól már összeadó módban kell (uniózni) hozzá jelölni 
 Váltsunk téglalap kijelölőre, itt is győződjünk meg hogy nincs lágy szél beállítva 
 Uniózzuk az eddigi területekbe bele a „határterületeket” és a „megyenevek felületeit” 
 Ezt kell(ene) kapni: 
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 Ha nem szeretnénk, hogy látszódjanak majd a régió határai az alatta lévő pirosas színnel, 
növeljük meg 3 képponttal a kijelölést 

• Képablakban „Kijelölés” menü „Növelés…” parancsa 
o Most, hogy megvan a kijelölés, ez alapján „vágjuk körbe” a régió domborzati képét. 

 Ehhez jelöljük ki a háttér réteget 
 Másolás és beillesztés 
 A lebegő rétegből készítsünk újat, és nevezzük el a régió nevével 

o Az úr rétegünk így „gazdaságtalan”, hisz elég kis területen van hasznos képinformáció. Vágjuk 
körbe akkorára, hogy pont a befoglaló méretével egyezzen meg. 

 Képablakban a „Réteg” menüben a „Réteg automatikus vágása” parancs szolgál erre 
o A fenti lépéseket játsszuk el minden régióval 

4 évszakos Puzzle 

 

o Nyissuk meg a „puzzle.png” állományt. 
o Ebbe az állományba, mint réteg nyissuk meg a 4 festmény állományát 

 „Fájl”  „Megynitás rétegként”   
• „4 evszak gyumelcsei Nyar 20x25 olaj-farost.jpg” 
• „4 evszak gyumelcsei Osz 20x25 olaj-farost.jpg” 
• „4 evszak gyumelcsei Tel 20x25 olaj-farost.jpg” 
• „4 evszak gyumelcsei Tavasz 20x25 olaj-farost.jpg” 

 
o A feladat hasonlít ez előzőhöz! Itt a „Háttér” rétegről fogjuk a kijelölést venni a puzzle részeinek 

formájában. (az egyiket részletezzük vázlatosan, a többi ez alapján elkészíthető) 
 Jelöljük ki az alsó réteget, a többinek kapcsoljuk ki a láthatóságát 
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 Váltsunk a „varázspálca” (”Egybefüggő terület kijelölése”) eszközre 
• Ellenőrizzük, hogy ne legyen lágy szél, s legyen a küszöbszint pl.: 100 

 Jelöljük ki az egyik puzzle elem belsejét (mondjuk a bal felsőtől indulva óramutató 
szerint, legyen a tél, a tavasz, a nyár és az ősz) 

 Váltsunk a megfelelő évszak rétegére, tegyük is láthatóvá 
 A képablak „Réteg” menüjében található „Réteg átméretezése…” opcióval mértezzük 

aránytartóan 500 képpont szélesre a réteget 
 A réteg áthelyezése eszközzel mozgassuk úgy a réteget, hogy a kijelölés alá essen az a 

terület, amit a puzzle elemében látni szeretnénk 
 Ha megvagyunk, akkor a képablak „Kijelölés” menüjéből a „Növelés…” pont 

segítségével, 1 képponttal tágítsuk a kijelölést 
 Másoljuk a kijelölés alatti képpontokat a vágólapra, majd illesszük is be, és az új lebegő 

rétegből készítsünk új réteget 
• „CTRL” + „C” majd „CTRL” + „V”, aztán egérrel a lebegőréteget kijelölve az új 

réteg gombra klikk 
 Nevezzük el a réteget az évszak nevével 

Csöpögő csap 

… 

o Nyissuk meg a „csap.jpg” állományt 
o Az első dolog, hogy meg kéne növelni a rajzvásznat, hogy „legyen hely” a cseppeknek 

 Képablakban a „Kép” menüben találunk egy „Rajzvászon mérete” menüpontot. 
 Az arányt felrúgva a csak a magasságot módosítsuk 300-ra 
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 Méretezzük a képablakot függőlegesen nagyobbra, hogy kiférjen az egész rajzvászon 
 Válasszuk a „Réteg” menüből a „Réteg kép-méretűvé alakítás” lehetőséget 

o Duplázzuk meg az egyetlen réteget, és nevezzük el „fázis 1” és „fázis 2” néven 
o Jelöljük ki a felső fázis rétegét 

 Pipetta eszközzel színt veszek a csapon „tükröződő” vízből, hogy ilyen színűek legyenek 
majd a cseppjeim 

• Én az alábbit találtam meg: 

 
 Kiválasztok egy lágy szélű kerek ecsetet és megpróbálok 2 cseppet rajzolni 

 
 Állítsuk az aktív (felső) réteg átlátszatlanságát mondjuk 50%-ra 

• Ez lehet tetszőleges, „csak” segíteni fog minket, ha megvan az arány, hogy még 
látszódjon 

 Jelöljük ki az alsó fázis rétegét 
 Fessük be az átlátszódó cseppek közé ennek a fázisnak a cseppjeit 



 Számítógépi grafika  

 67 

 
o Ha megvan a két fázis, ne felejtsük a felső átlátszatlanságát visszaállítani 

 Akár meg is nézhetjük hogy fog kinézni az animáció 
• Ehhez válasszuk a képablakban a „Szűrők” menü, „Animáció” almenü 

„Lejátszás” pontját. 
• A felugró ablakon lejátszhatjuk, vagy tetszőleges irányba léptethetjük a leendő 

animációnkat 

 
o Válasszuk a képablak „Fájl” menüjéből a „Mentés másként…” opciót 

• Legelőször érdemes „csap.xcf” állományba menten, majd utána mentés másként 
GIF animációba 

 A megfelelő célmappa kiválasztása vagy leellenőrzése után adjuk leendő animációnknak a 
”csöpögő-csap.gif” nevet. 

 Az előbukkanó ablakban el ne felejtsük beállítani, hogy animációként mentsen 
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 Az „Expotálás” gombra kattintva még egy párbeszédablak jön elő, itt állíthatjuk be az 

animáció alapvető paramétereit, én a következőket állítottam be, de lehet kísérletezgetni 

 

Forgó gömbre húzás 

… … … 
o Nyissuk meg a „mo.jpg” állományt 
o A képablakban válasszuk a „Script-fu” menü „Animáció” almenü „Forgó földgömb” pontját 

 Jól gondoljuk meg a paraméterezést, mert ez erőforrás és idő igényes művelet lehet! 
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o Mentsük el (először .xcf állományként, majd) animált GIF állományként 
 Én 150 ezredmásodperces „sebességgel” mentetem GIF-be. 

Narancshúsú alma 

o Nyissuk meg az „alma.jpg” állományt 
o Ide, rétegre nyissuk meg a „narancs.jpg” állományt (is) 
o A narancs réteget méretezzük akkorára, hogy a narancs húsa az alma húsával azonos méretű legyen 
o Ismételten csak az első gerezdet részletezem: 

 Helyezzük a narancs húsát a kiszemelt almagerezd fölé 
• Ha a narancs rétegének átlátszóságával játszok, akkor könnyen el tudom helyezni 

 Jelöljük ki az almát tartalmazó réteget, majd az összefüggő területkijelölő eszközzel 
kezdjük az első gerezdbelsejének kijelölésével. 

• Próbálkozzunk a küszöbszinttel, nem adok pontos értéket. 
• A csutka részt leggyorsabban az ellipszis eszközzel adhatjuk hozzá a kijelöléshez 

 Váltsunk a narancs rétegre 
 Másoljuk a kijelölés „alatti” képpontokat a vágólapra, majd illesszük be, és a lebegő 

rétegből készítsünk új réteget 
 Nevezzük el a réteget 

 
o A fenti lépések alapján a többi gerezdet is készítsük el 

Budapest-kocka 

+ + +  
o Nyissuk meg a „kocka.png” állományt. 
o Külön-külön rétegekre „nyissuk be” a városképeket 

 Képablakban „Fájl” menü „Megnyitás rétegként…” 
• „bp1.jpg’, „bp2.jpg”, „bp3.jpg” 
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o Nézzük az egyik oldal „ráhúzásának” vázlatos lépéseit 
 Kapcsoljuk ki rétegek láthatóságát, kivéve a „Háttér” és az első kiszemelt képet. 
 Tegyük aktívvá a kiszemelt kép rétegét 

• A könnyebb munka érdekében a rétegre 50%-os átlátszóságot állítok 
 Válasszuk ki a perspektíva eszközt 
 Húzzuk a kép sarkait a kiszemelt kockaoldal sarokpontjaira 

• Ha szép eredményt akarunk, akkor mielőtt jóváhagyjuk az „Átalakítás”-t, ne 
sajnáljuk az időt arra, hogy a függőleges élek tényleg egyenesek legyenek. 

• Érdemes úgy méretezni, hogy a vonalból látszódjon egy nagyon pici 

 
 Ugyanígy a többi oldalt is a „helyére” formálhatjuk 

• Ne feledkezzünk meg az átlátszatlanságok visszaállításáról, ha helyén a kép 
o Ha megvan mindhárom oldal, akkor kapcsoljuk ki az összes réteg láthatóságát, kivéve a hátterét 

 Ha „Shift” billentyű nyomva tartása mellett kattintunk a szemre a legalsó réteg előtt, akkor 
pont ezt fogjuk kapni 

o Összefüggő terület kijelölő eszközzel jelöljük ki a kocka oldalvonalait (vagyis a térhálóját) 
 Másoljuk, majd beillesztés után alakítsuk új réteggé a kocka térhálóját 

o Ha most az alsó réteg kivételével mindenek bekapcsoljuk a láthatóságát, akkor majdnem kész is 
vagyunk, de látjuk sok az üres rész 

 „Kép” menü „Rajzvászon mérete…” pontot kiválasztva méretarányosan méretezzük 300 
képpont szélesre a rajzvásznunkat 
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Hány különbséget találsz? 

 
o Nyissuk meg az „andrassyut.jpg” állományt 
o Hozzunk létre egy új „módosítások” nevű átlátszó réteget a képünk fölé 
o Tegyük aktívvá az alsó képréteget, és válasszuk ki a „Klón” eszközt („Festés mintával vagy 

képrészlettel” az eszköz becsületes neve) 
 Érdemes jól meggondolni, hogy milyen formájú ecsetet használunk! Talán 

legtöbbször kerek ecset a jó, de lehet kivétel, s a kerek ecseten belül arra, hogy 
lágyszélű legyen-e vagy mekkora legyen, már nincs univerzális recept 

 Fontos az igazítás opcióról pár szót ejteni: 
• Ha valami nagyobb dolgot szeretnénk szépen „átmásolni”, az nem fog 

egyszerre (egérgomb felengedése nélkül) menni. Ebben segíthet, ha nem 
mindig ugyanonnan vetetjük a mintát, hanem „megkérjük” hogy kövesse a 
már átrajzolt rész alapján a munkánkat 

o Picit nézegessük a képet, hogy mennyi mindent lehetne „belejavítani”. 
o Az én példám a sarokház tetején lévő szobor eltüntetése lesz 

 A „CTRL” billentyű lenyomása mellett kattintva jelöljük ki, hogy honnan szeretnénk 
mintát venni, jelen esetben ez égboltból 

 Ha megvan a mintavétel helye (ki is lett jelölve), akkor váltsunk a felső rétegre, és 
jöhet a móka 

 Kezdjük el lefesteni a szobrot „éggel” 
• Látjuk. Hogy egy kis mozgó kereszt formájában látjuk a minta helyét, ami 

segíthet abban, hogy esetleg véletlenül oda ne fessünk dolgokat, pl.: azzal 
hogy túlhúzzuk az egeret 

• Itt most nincs rá szükség, de előfordulhat, hogy nagyítani kell a szép munka 
érdekében, mindig gondoljuk arra, hogy ha óriásplakátra dolgoznánk, akkor 
minden pici csúnyaság nagyon meglátszana 

• Egy összetettem retusálásnál (mint a belógó kocsi bal oldalt alul) sok 
mintavételt, és apránkénti festés tesz szükségessé 

 Ha máshonnan kell minta, ne feledjünk réteget váltani, onnan mintán venni, majd 
visszaváltani és ide festeni! 

o Én a következő módosításokat végezetem 
 Szobor a sarokház tetején 
 Lufi a piros lámpa felett 
 Balról behajtó autó 
 Alul belógó terelőtábla 
 Gyalogos az újságárus bódé előtt 
 Közlekedési lámpa a zebra túloldalán 
 Biztonsági kamera az oszlopon 
 Balra kanyarodást tiltó tábla a falombok „előtt” 
 …még lehetne sok mindent… 
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„Keretes” virág 

  

o Nyissuk meg a „birsvirag.jpg” állományt 
o Készítsünk ellipszis eszközzel egy 45-ös lágy szélű kijelölést úgy, hogy a virág benne legyen: 

 
o Mentsük el a kijelölést csatornába 

 „Kijelölés” menü „Mentés csatornába” pontja 
 Ennek hatására elő is „ugrik” a csatornák panel,ahol jelöljük ki a most elmentett 

kijelölés rétegét 
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o Most (erre a speciális rétegre) alkalmazzuk a „Szűrők” menüből a „Torzítás” almenüből a 
„Fodrozódás…” lehetőséget az alábbi paraméterekkel: 

 A minta előnézeti ablakát egy fekete-fehér átmenetes részhez pozícionáltam, így látni 
a beállítások hatását 

 
o Ha megvan, a csatornák panel (utolsó előtti) megfelelő gombjával alakítsuk kijelöléssé a 

csatornát. 
o Váltsunk a rétegek panelre, ahol hozzunk létre egy „Keret” nevű átlátszó réteget a háttér fölé, 

és jelöljük is ki ezt 
o Invertáljuk a kijelölést 
o A „festékes vödör” eszközre váltva, fehér színnel fessük ki a kijelölt képpontokat 

Tábla kiszedése az egri főtérről 

o Nyissuk meg a „bodótér.jpg” állományt! 
o Az utca feladat alapján megoldható, itt is egy külön „Módosítások” rétegre dolgozzunk 

Plusz feladatként kiszedhetjük a belógó gallyakat is! 
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Távvezeték eltávolítása 

 
o Nyissuk meg a „domboldal.jpg” állományt! 
o Az utca feladat alapján megoldható, itt is egy külön „Módosítások” rétegre dolgozzunk 

Plusz feladatként kiszedhetjük a templom alatti nyaralókat is! 

Folyó horizontjának vízszintezése 

 
o Nyissuk meg a „folyó.jpg” állományt 
o Forgassuk el annyival. hogy vízszintbe kerüljön a horizont 

 Kb.: 10-12 fok 
o Az „üres” részekre „Klón” eszköz segítségével fessünk eget, vizet, fát,… 

 A bal alsó sarokban különös gonddal vegyünk mintát 

Filmre egyesítés 
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o Nyissuk meg a „szalagra rögzítendő” képek mindegyikét GIMP-pel külön-külön ablakban! 
o Valamelyik kép ablakában válasszuk a „Szűrő” menüből az „Egyesítés” almenü „Film…” 

lehetőséget. 

 
o A fenti paraméterezéssel le tudjuk gyártani a feladatgyűjtemény „képes tartalomjegyzékét” 

mint egy filmszalag! 
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UTÓSZÓ 

 Feladatgyűjtemény célja nem csupán az egyes eszközök bemutatása volt, hanem a GIMP lehetőségeinek 
felvillantása minél szélesebb körben. 

 Célom, hogy aki végigdolgozza a feladatgyűjteményt, az merjen mindenfélét kipróbálni, nem baj ha 
nem az jön össze, amit akartunk, ott a „CTRL” + „Z” (de egy fél percet mindig szánjunk annak meggondolására, 
Miért is nem az jött ki?) 

 Ha kérdése van, forduljon hozzám vizalommal: 

 Gödöny Péter 
 dustin@elte.hu 
 http://dustin.web.elte.hu 
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KÉPFORRÁSOK: 

 

„tom&jerry.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„arckep.jpg” 

http://njszt-kozokt.inf.elte.hu/kihivas/files/nagyapa.jpg 

 

„gyümölcs.jpg” 

http://www.futanet.hu/eterv2/taplalkozas/kep/gyum.jpeg 

 

„tálka.jpg” 

http://212.92.23.109/peopic/cikkek/224041008115032356.jpg 

 

„edény.jpg” 

http://www.archeo.mta.hu/munkatars/bondarmaria/edeny.jpg 

 

„koponya.jpg” 

© Gödöny Zita 

 

„mo.jpg” 

http://www.maginfo.hu/st_terkep/mo_domb_viz.jpg 
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„mo_vak.png” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ 
…..bf/Counties_of_Hungary_2006.png 

 

„puzzle.png” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„4 evszak gyumolcsei Tel 20x25 olaj-farost.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„4 evszak gyumelcsei Nyar 20x25 olaj-farost.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„4 evszak gyumolcsei Osz 20x25 olaj-farost.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„4 evszak gyumolcsei Tavasz 20x25 olaj-farost.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 

 

„csap.jpg” 

http://images.google.com -> ??? 
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„alma.jpg” 

http://letoltes.forumcsoport.hu/430/suti_alma.jpg/suti_alma.jpg 

 

„narancs.jpg” 

http://www.xpedient.hu/image/jobb_narancs.jpg 

 

„kocka.png” 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Cube.svg/335px-
Cube.svg.png 

 

„bp1.jpg” 

https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/upload/diabetes/newsimage/ 
budapest_diabetes_symposium.jpg 

 

„bp2.jpg” 

http://www.victoria.hu/hotel/Hotel_Victoria_Budapest_G_04.jpg 

 

„bp3.jpg” 

http://www.inhungary.com/img/keleti_budapest.jpg 

 

„andrassyut.jpg” 

http://csikszentkiraly.dweb.ro/hirek/kiadvany/html/andrass0.JPG 
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„birsvirag.jpg” 

© Gödöny Zita 

 

„dobótér.jpg” 

© Gödöny Zita 

 

„domboldal.jpg” 

© Gödöny Zita 

 

„folyó.jpg” 

http://www.boruljunknagyot.hu/cikkek/images/csillagok/csillag_folyo.jpg 

  

 


