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Írta: Meemaw

A márciusi számban készítettünk egy forgó glóbuszt 
szöveggel, vagy képpel rajta. Most egy másik GIMP-
szűrőt használva készítünk egy másik földgömböt 
vagy gömböt két eltérő effektussal.

Az első effektus a „fotógömb”. Először ezt az 
unokáim képeivel csináltam. Ez alkalommal, a 
PCLinuxOS családunk sok-sok tagja által készített a 
kedvenc háttérképeimből használok párat. Tizenhat, 
egyenként 450x450 px-es képet szerkesztettem egy 
1800x1800 px-es rácsba.

Készíts egy 1800x1800-as képet. Húzz három 
vonalat fentről és oldalról, majd helyezd el egymástól 
450 px távolságra háló gyanánt. Másold és illeszd be 
a képeket a négyzethálóba. Valahogy így fog kinézni:

A forgatás beállításainak változtatásával gömb 
különböző részeit teszi láthatóvá.

A másik változatunk a spirál. Csinálj egy sor fekete 
vonalat.

Az eredmény:Menüben Szűrők → Leképezés → Leképezés ob-
jektumra kattints. A következő ablak nyílik meg. Vá-
laszd a „Leképezés erre: Gömb”-öt és az „Átlátszó 
háttér” illetve „Új kép létrehozása” jelölőket pipáld ki 
(hacsak nem akarsz négyzethálót a gömbödre).

Kattints az „Elhelyezkedés” fülre és válaszd ki a 
következő forgatásokat:
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Jelöld ki a feketét, majd „Kijelölés → Növelés...” és 
növeld a kijelölést 15 px-re. Készíts egy új réteget és 
válaszd a Színátmenet eszközt. Ezután töltsd ki a ki-
jelölést (az új rétegben) egy „brushed aluminium” át-
menettel. Ezután vidd az aljára és egyesítsd a két ré-
teget. Kattints a Színek → Színből alfa...”-ra és vá-
laszd a fehéret. A fekete kitöltési mintáját válaszd ki 
(víz mintát vettem) és a „Kitöltés eszköz”-t használd,

Vág le úgy, hogy a sávok a szélekig érjenek ki. Egy kis ügyeskedéssel elérhető, hogy a sávok 
folyamatosak legyenek. Ha nem forgatod a sávokat, 
akkor mindenhogy szép lesz.

Most válaszd ki a fogatást és a sávokat forgasd el 
-10 fokra.

Mentsd a munkádat.

Most kattints a Szűrők → Leképezés → Leképezés 
objektumra és válaszd a korábbi beállításokat. Enged szabadra a fantáziádat. A lehetőségek 

tárháza végtelen!
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