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Írta: Meemaw

Már készítettünk tapétát csempézett
klónokkal. Most csak vonalakat, alak-
zatokat és átmenetet használjunk. Ez
egy elég könnyű feladat.

Nyisd meg az Inkscapet és a kívánt
tapéta méretre állítsd be a dokumen-
tum tulajdonságait. Az én asztali moni-
torom 1024x768-as, így ezt választot-
tam. Te igény szerinti méretet válassz.

Rajzolj egy négyszöget a
dokumentummal egyező méretben. Én
kék háttér mellett vagyok, ezért
sötétkéket használtam, de te tetszésed
szerinti szint használhatsz. A végén valószínűleg
úgyis megváltoztatjuk.

Most az átmenetről. Először a bezier eszközt
használjuk. Húzz bármilyen alakzatot, ügyelve a
körvonal bezárására, így kitölti azt. A „Kitöltés és
körvonal” ablakban a kitöltést válaszd fehérre és a
körvonal legyen 3 px-es fehér vonal.

Lépj vissza a Kitöltéshez és válaszd a sugárirányú
átmenetet, majd a Körvonalnál is ezt válaszd. A
Színátmenetek … eszközre kattintva két kezelőt kell
látnod, egy-egy a kitöltésnek és a körvonalnak.
Előbb ragadd meg a kitöltését és vidd olyan irányba,
hogy az alakzatod fényfoltnak tűnjék, majd körvonal
kezelőjét mozgasd, hogy a fényfolt egy részét
emelje ki. A színed átlátszóságát (opacity)
lehúzhatod. Én 60%-ra vettem le.

Ami engem meglepett, hogy az átmenet kezelői
hajlamosak összekapcsolódni, így ha csak egyet
akarok mozgatni mindkettő mozog. Hogy ettől
megszabadulj , tartsd lenyomva a <Shift> gombot,
amikor egyet mozgatsz. Ezzel eltávolodnak
egymástól, és ezután egyenként tudod állítani
azokat.

Annak elkerülésére, hogy túl sok rajzod kerüljön a
lapon kívülre duplikáld a hátteredet, majd a <Shift>
lenyomva tartása mellett jelöld ki az objektumot.
Kattints az Útvonal → Metszet-re és az átmenetnek
csak a lapon lévő része lesz látható. Továbbra is
képes leszel mozgatni és átméretezni azt.

Használhatod még a Körök … eszközt is erre. Az
eljárás azonos. Egyszerűen rajzolj egy ell ipszist,
ál lítsd fehérre és az átmenetet ugyanígy állítsd be.
Használhatsz még lineáris átmenetet is, attól
függően, hogy milyennek akarod a rajzodat, hogy
kinézzen (következő oldal, balra fent).

Annyi i lyen alakzatot rakhatsz fel, amennyit csak
akarsz, neked tetsző módon elrendezve azokat.
Használhatod a bezier eszközt további, másfajta
alakzatok készítéséhez … ahogy csak neked tetszik.
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Végül is, ez a TE műved. Én egy kis l i lát is raktam
az egyik átmenetembe a változatosság kedvéért
(középen fent).

Úgy döntöttél, hogy más színű hátteret akarsz?
Jelöld ki a hátteret, változtasd meg a színét másra
és exportáld ismét (középen). Egyszerű! Support PCLinuxOS! Get Your Official

PCLinuxOS
Merchandise Today!

PCLinuxOS Magazine Mailing List:

http: //groups.google.com/group/pclinuxos-magazine

PCLinuxOS Magazine Web Site:

http: //pclosmag.com/

PCLinuxOS Magazine Forums:

http: //www.pclinuxos.com/forum/index.php?board=34.0
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