
 
Ha készen vagy, a képnek valahogy így kell 
kinéznie:

Észreveheted, hogy a szín az utolsó sarokban 
sokkal fényesebb, ezért állítsunk a fényességen ott. 
Itt a bal alsó sarkom túlságosan fényes. 

Készíts a sarkokból a közepéhez is egyet-egyet. 
Nekem ez az első:

Írta: Meemaw

Ezt a http://mygimptutorial.com/-on találtam és 
nagyon kellemesnek tűnik. Olyan formákat készít, 
amik metszett üvegnek hatnak rajta megcsillanó és 
átmenő fénnyel.

Ehhez kell némi gyakorlat, mivel a színek 
hajlamosak jobban megtörni, mint kellene. 
Használhatsz más színátmenetet és kaphatsz más 
hatásokat, de előbb nézzük az alaplépéseket, 
amikkel a fenti kép készült.

Készíts egy új,  1024x768-as méretű képet, 
mindenképpen fehér háttérrel.

Válaszd ki a Színátmenet eszközt és állítsd a Mód-
ot Különbség-re és a Formá-t Sugarasra. Az 
eredeti leírás Land1 átmenetet használt, így mi is 
ezt tesszük.

Nyolc színátmenetet készíts: egyet minden sarokból 
az ellentétes sarokba. Láthatod, nekem már 3 
készen van azok közül (középen):
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Kattints a Varázspálca-kijelölés-re, állítsd a 
Küszöböt 45-re, engedélyezd a Lágy széleket is és 
állítsd 5-re. A Shift-gomb lenyomva tartásával 
kattints egyszer a sarokra:

Tartsd továbbra is lenyomva a Shift-et és addig 
kattints a fényes területeken azon a sarkon, amíg a 
kijelölésed ehhez hasonló nem lesz:

Kattints a Színek → Fényerő-kontraszt-ra. Állítsd a 
Fényerőt legalább -60-ra és a kontrasztot legalább 
20-ra. Esetleg kísérletezned kell, hogy a sarkok 
hasonlítsanak egymásra. Nálam a Fényerő -75 a 
Kontraszt pedig 30 lett.

Ha eléggé hasonlít a többi sarokhoz, akkor kattints a 
Kijelölés → Semmit-re, hogy visszatérj a rajzhoz.

 

Esetleg, ha lenne még túl sötét sarkod, ismét 
használhatod a Varázspálca-kijelölést. Állítsd most 
a szintet 30-ra. Miképpen korábban, tartsd a Shift 
gombot lenyomva és addig kattintgass, amíg olyan 
nem lesz a kijelölésed mint előbb. Esetleg egy kicsit 
bonyolódhat is. Ha a szükségesnél egy kicsit többet 
akar kijelölni (pl. a közép részeit), akkor vedd lejjebb 
a szintet és próbáld újra.

Ez alkalommal állítsd a Fényerőt legalább 70-re és 
a Kontrasztot 45-re. A bal felső sarkom nagyon 
sötét volt, ezért kísérleteztem egy kicsit és 80-as 
Fényerőnél, valamint 30-as Kontrasztnál álltam meg, 
mire ilyen lett:

Ismét kattints a Kijelölés → Semmit-re. Ideje 
menteni a munkádat, ha még eddig nem tetted volna 
még meg.

Hogy egy kicsit „üvegesebb” legyen, adjunk hozzá 
némi elmosást néhány él finomítására. Kattints a 
Szűrők → Elmosás → Gauss-elmosás és állítsd a 
Elmosás sugarát 2-re.

Most valahogy így nézhet ki:

Most duplikáld a réteget. (A rétegek párbeszédben 
kattints a Réteg duplikálása gombra.)

Gondoskodj, hogy a felső réteg legyen kijelölve, 
menj a Színek → Telítetlenné tevés-hez.
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A réteg szürke lesz, ezért válaszd ki a Színek → 
Színezés-t. Állítsd az Árnyalatot 100-ra és a 
Telítettséget 60-ra. Ettől a képed szép zöld színt 
kap, olyan régi üvegszerű.

Az utolsó, amit tenni kell, hogy a zöld réteg 
átlátszóságot 75-re csökkented (a réteg 
párbeszédben), így a háttérréteged át fog fényleni 
rajta és úgy fog kinézni, mintha a színek 
áttükröződnének rajta.

Ez az, amivel kísérletezhetsz, más átmeneteket 
használva (néhány nem fog olyan jól működni, mint 
a többi!), más színeket a színezésnél és más 

átmenet formát. Én kipróbáltam a Radial rainbow 
hoop átmenetet és elkészítettem az első négy 
átmenet útvonalat (háromszög mentén 
kivilágosodás), majd átfordítottam az átmenetet a 
háromszög közepétől a kép alja felé. Meglepetésre 
semmit sem kellett fényesíteni, vagy sötétíteni. 
Ezután duplikáltam és csökkentettem a réteg 
telítettségét, de amikor színeztem, az árnyalatot 
360-ra, a telítettséget 40, vagy 51-re vittem le. 
Ezután a réteg átlátszóságát 90-re állítottam. Íme az 
eredményem. Fura, nemde? Határozottan nem 
„üveges”.
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