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készíti el azokt. Ez független lesz a kiinduló rajzodtól. 
Most a „Szűrők → Animáció → Lejátszás”-ra lépve 
megnézheted az animációdat a GIMP-ben. A 
Lejátszásra kattintva megmutatja, hogyan fog 
kinézni.

Amikor készen van az induló rajzod, menj a „Szűrők 
→ Animáció → Forgó földgömb”-höz. Megjelenik 
egy ablak néhány beállítással. Én megtartottam az 
alapokat, kivéve a Képkockákat, amit 10-ről az 
általam kívánt 15-re változtattam.

Írta: Meemaw

Ez egy nagyon gyors és könnyű módszer 
meghatározott animációk készítésére. Tudom, 
Valentin nap rég elmúlt, de amikor ezt készítettem 
még volt pár nap Valentin napig és egy kicsit 
játszottam pár grafikával ahhoz, így azt használom 
az oktatóban. A rajzok között van egy szív ábra, amit 
az igen tehetséges ms_meme-től kaptam pár éve. 
Hozzáadtam a saját szövegemet. Amikor készen 
van, akkor az animáció föld formájú lesz, a 
kiválasztott grafikával rajta és körbe forog. (Vedd 
figyelembe, hogy ha PDF-ben olvasod ezt, akkor a 
glóbusz nem forog, de megnyithatod a web-alapú 
html verziót és láthatod az animációt.)

Készítsd el a földgömbhöz használandó grafikát. 
Legyen teljes a rajz, mielőtt bármi másba kezdenél, 
és mentsd a munkádat a GIMP .xcf formátumában. 
Mivel a folyamat során a kép a földgömb teljes 
felületén kiterül, a grafikámat kisebbre készítettem 
nagyobb háttérrel egy 800x800 vásznon, ahogy az a 
lenti képen látszódik.

Kattints az OK-ra és elkészül az animációd. Minél több 
képkockát akarsz, annál tovább tart, mivel egyenként 

Zárd be a lejátszási ablakot és kattints az „Exportá-
lás másként ...”-re. Amikor beírod a fájlnevet és 
kiválasztod a .gif formátumot, kapsz egy opciós 
ablakot. Gondoskodj arról, hogy az „Animációként” 
előtti négyzet ki legyen jelölve. Kattints az Export-ra.
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Most már van forgó földgömböt néhány perc alatt! 
Biztos vagyok benne, hogy jól szórakoztál vele.
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