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Írta: Khadis

Az Inscape-nek tucatnyi olyan kiterjesztése van, ami
segíthet különféle rajzok, illusztrációk stb.
készítésében. A magazin korábbi számaiban látható
volt több mű, ami különféle módszerekkel készült,
kiterjesztéseket alkalmazva. Most mutatok néhány
szuper kiterjesztést, amit használhatsz a következő
munkáidban.

Hajtogatható doboz

Gyakran gondolkodtál azon, hogyan lehetne tervezni
egy terméknek dobozt? A „Foldable box”
kiterjesztést használva könnyen tervezhetsz sablont
termékdobozhoz. Ha elindítod a Kiterjesztések →
Megjelenítés → Hajtogatható doboz-t a menüből,
beállítóablak jelenik meg (balra). Itt beállíthatod a
doboz méretét a szélesség, magasság és mélység
megadásával. Ha később módosítani kell a
dobozterv bármely részletét, csak szét kell bontani a
csoportosítást (Ctrl + Shift + G) és a doboz
szerkeszthető részekre bomlik (balra lent).

QR-kód készítő

QR-kódok mindenütt vannak már és számos QR-
kód készítő is fellelhető az Interneten. De valóban
szükségünk van önálló QR-küd készítőre, hogy egy
bizonyos „azonosítót” rakjunk az Inkscape-pel
tervezett művünkre? Nem. Csak egy QR-kód készítő
kell egyenesen az Inkscape-be és már ott is van, a
Kiterjesztések→ Megjelenítés→ Vonalkód→ QR
Code alatt.

Nagyon egyszerű és pillanatok alatt létrehozható
felhasználásra kész QR-kód. A beállító ablakban
csak be kell raknod „valamit” a szövegmezőbe. Az
alapbeállítás szerint a szövegmező az Inkscape
honlapjának címét tartalmazza. Kitöltheted a kívánt
információval. Ezután a méret mezőben bármilyen,
az igényeidnek megfelelő QR-kód méretet
választhatsz. Kiválaszthatod még a kívánt
karakterkódolást is.

L-system

Gondolkodtál már azon, hogyan készíts használatra
kész száraz bokrot illusztrációhoz? Bokrot készíteni
vonalakkal és görbékkel örökkévalóság, mire kész
lesz. Nyugi, használhatod az L-system kiegészítőt,
ami a Kiterjesztések → Megjelenítés menüből
érhető el. Egyetlen kattintással tökéletes bokor
illusztrációt kapsz. Mivel meg kell értenünk a
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kiterjesztés működését, a teljes segítség érdekében
a Segítség menü a kiterjesztés beállító ablakából
elérhető.

Egy hasonló kiterjesztés, ami még segíthet az a
Véletlenszerű fa kiterjesztés, ami szintén a
Kiterjesztések→ Megjelenítés menüben érhető el.

Borítósablon

Könyv fedőlapjának megtervezése sokkal egysze-
rűbb Scribus-ban, ugyanakkor a kreativitásodtól
függően Inkscape-ben képes vagy ugyanezt
elvégezni. Ha más szoftver helyett inkább Inscape-
pel készítenél könyvborítót, a Kiterjesztések →

Megjelenítés → Elrendezés → Sablon „Perfect
Bind” könyvkötéshez” alatt találsz segítséget.
Csak a borító méretét kell meghatároznod
(szélesség, magasság) és kezdheted a tervezést. A
margók határát jelző vonalat az Inkscape készíti el.

Lorem ipsum

A Lorem ipsum haszontalan szövegnek tűnhet.
Ugyanakkor, nagyon népszerű bekezdéssablon,
amit szinte mindenhol megtalálhatunk: brossúra
sablonok stb. Néha, amikor publikációs anyagot
tervezünk, azt előbb be kell mutatnunk a
megrendelőnek. Ekkor ahelyett, hogy a végleges
tervezetet a teljes szöveggel mutatnánk,
használhatunk lorem ipsum bekezdést.

A jó hír az, hogy a lorem ipsum rendelkezésre áll az
Inkscape-ben és elérhető a Kiterjesztések →
Szöveg→ Lorem ipsum menüben.

Available in the following desktops:

KDE LXDE Xfce

Openbox Gnome

Enlightenment e17
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