
Írta: Meemaw

Valamikor láttam egy érdekes oktató anyagot. A
végeredménye egy olyan hatás lesz, mintha a
tárgyad egy fotóból jönne ki.

Kezdjed egy olyasminek a fotójával, ami közeledik
feléd. Mivel nemrég elmentem egy felvonulásra, sok
olyan képem van, amin teherautó és kocsi látszanak
szemből. Emellett még szükség lesz egy képkeret

rajzára is. A Wikipedia Commons-ról letöltöttem egy
keretezett képet és kivágtam képet a keretet
meghagyva. Használhatod még az egyik korábbi
Inkscape oktató anyagomban található képkertet is.
Most már nekiláthatsz.

Nyisd meg a GIMP-et. Átméretezheted úgy, hogy a
mérete megközelítőleg egyezzen a végleges képed
méretével. A szabadkézi eszközzel húzd meg a
képen előrehozandó objektum körvonalát.
Esetemben az előtérben lévő teherautó az.
Megragadtam az árnyék egy részét is.

Miközben kiválasztott, kattints a <CTRL> + C-re
(másolás), de beillesztés
előtt készíts egy átlátszó,
új réteget is és oda illeszd
be (<CTRL + V>). Készíts
még egy világosszürkével
(vagy bármilyen neked
tetsző színnel) kitöltött
réteget és küld azt
legalulra.

Válaszd ki az eredeti
képet tartalmazó réteget
és nyisd meg a képkeret
grafikát. Másold és illeszd

be a képkertet az eredeti fotódra, szükség szerint
átméretezve. Ideje menteni a projektedet.

Még mindig azon a rétegen, kattints a Perspektíva
eszközre (Shift + P), majd
mozgasd a képen. A
perspektíva eszköz
rácsozatot helyez fel.

Megragadom a fotóm bal oldalát és befelé
mozgatom úgy alakítva, hogy az az oldala
messzibbnek látszódjék. Lehet, hogy neked egy
kicsit többet kell mozgatnod, amíg úgy nem néz ki,
ahogy szeretnéd, de amíg az „Átalakítás”-ra nem
kattintasz rá a megnyíló ablakban, addig
változtathatsz. Ha az „Átalakításra” kattintás után
mégsem tetszik, bármikor visszavonhatod (<Ctrl> +
Z). Ne hagyd magad megtéveszteni sem. A kép
mozgatás közben a háttérben látni fogod az eredetit
is a helyén a mozgatott mögött. Az „Átalakítás”-ra
kattintás után eltűnik (következő oldal, balra fent).

Gondosan nézd át a projektedet, mivel esetleg ki
kell mozgatni a réteg határain kívülre, hogy fedje az
eredetin lévő képet. Szükség lehet még a háttér
színeinek klónozására azon részekre, amiket nem

GIMP oktatás: a „keretböl kilógás”
effektust

http://pclosmag.com/html/Issues/201411/page10.html
http://pclosmag.com/html/Issues/201401/page06.html


Láttam még ezt a szintén érdekes hátteret is
(jobbra). A deviantart.com-ról töltöttem le. Biztos
vagyok benne, hogy nagyon hasonló módon készült.
A deviantart-nak számos hasonló rajza van.

Engedd szabadon a képzeletedet és biztosan képes
leszel valami csodálatosat készíteni.

tudsz lefedni. Ha a szabadkézi eszközöd nem lenne
alkalmas, akkor használhatod a radírt is (az egyik
helyen egy kicsit kitöröltem a háttér egy részét, amit
rosszul választottam ki az előtérhez, hogy a
teherautó jobban nézzen ki).

Esetleg még vágnod is kell a képet, ha túlságosan
kiemelted volna. Mentsd a művedet, vond össze a
szinteket és exportáld a projektedet a kedvenc
képformátumodban (középen fent). Ez is (középen)
jó móka volt, de kicsit más hatást nyújt. 2012-ben
elmentem a Monument Valley-be és ott készítettem
a fotó eredetijét. Egyszerűen csak kihúztam a
köveket és a talajt a kereten kívülre.
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