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• amikor  a  csatorna  pontosságát  8  bitesnél 
nagyobbra állítod, minden csatornaadat lineáris lesz;
• kiválasztható,  hogy  az  elmosáseszköz 
érzethelyes  RGBben,  lineáris  RGBben,  vagy  CIE 
LAB színlépésekben dolgozzon.

A  Színkezelés  átalakult. A  korábbi  verzióban  kiegé
szítő  volt,  most  már  alapvető  tulajdonság.  Új  GIMP 
projekt indításakor, az „Új kép létrehozása” ablakban 
látható, hogy  több mindent ki  lehet választani. Csak 
kattints a „Speciális lehetőségek”re.

A Színséma, Pontosság, Gamma és a Szín profil új 
lehetőségek.  Amíg  egy  kicsit  jobban  meg  nem 
ismerem,  maradok  a  fenti  alapbeállításoknál  (az 
általam választott kitöltést).

A rétege és maszkok több választást tesznek lehető
vé, hogy a szerkesztést segítsék. A rétegek eszköz
ablakra kattintva  láthatsz  fent egy „Váltás más mód
csoportba” gombot két  lehetőséggel, Alapértelmezett 

kitalálása  a  képfelbontásból”,  „Ikonméret  használata 
a  sablonból”,  vagy  „Egyedi  méret”.  Egyedi  méretet 
választva  az  alsó  csúszka  aktiválódik,  ahol  a 
választék  „Small”  (kicsi),  Medium  (közepes),  Large 
(nagy)  és  Huge  (hatalmas).  Ha  nagyobb  méretekre 
van  szükséged,  akkor  ez  szuper.  Lent  a  „Color” 
ikonokat láthatod.

A nagy hír, hogy a GIMP mindenhol a programban a 
GEGLt  használja.  Annyit  tudok,  hogy  ez  egy 
képfeldolgozó könyvtár, de nem igazán értek hozzá, 
azért inkább idézem a kiadási megjegyzéseket:

A lényege következő:

• a legfontosabb módoknak van mind lineáris, mind 
érzethelyes változata;
• a  színinvertálás  parancs  lineáris  módban  is 
elérhető;
• a két módozat között szabadon válthatsz a Kép → 
Pontosság almenüben;
• kiválasztható  a  Hisztogram  eszközablakban 
milyen mód jelenjen meg;
• mind  lineáris, mind érzethelyes módban egyaránt 
alkalmazhatóak a Levels és Curves szűrők;

Írta: Meemaw

Április 27én kiadták a GIMP 2.10.0t, majd május 
20án a 2.10.2t.

A  GIMP  mindig  csodás  volt,  de  a  2.10zel  sok 
mindent  kijavítottak  és  hozzáadtak.  Biztos  vagyok 
benne,  hogy  ebben  a  cikkben  épp  csak  súroljuk  a 
felszínt, de szándékomban állt, hogy egykét dologra 
rávilágítsak az új verzióval kapcsolatban.

Az egyik  legfrissebb dolog, amit az  továbbfejlesztett 
GIMP 2.10ben  látsz, hogy  további  témák és  ikonok 
vannak. Amikor a frissítést követően először indítod a 
GIMPet  az  új  alapbeállításban  a  Dark  témával  és 
Symbolic  ikonokkal  jelenik meg. Nyugi, megnyitod a 
Beállításokat  és  megváltoztathatod  a  témát  és  az 
ikonokat.  A  témák  a  Dark  (sötét),  Light  (világos), 
Grey  (szürke)  és  System.  Az  ikonok  a  Legacy 
(eredeti),  Color,  Symbolic  és  Symbolicinverted.  Az 
utóbbi  kettő  azonos  kialakítású,  ám  a  Symbolic 
szürke  (a  Dark  témához  igazítva),  míg  a  symbol
inverted  sötétszürke  (a  világosabb  témákhoz).  A 
Legacy  ikonok  a  GIMP  által  mindig  is  használt 
ikonok.  Ha  úgy  véled  pótolhatatlanok,  akkor 
használhatod.  Én  a  Light  témát  választottam  Color 
ikonokkal. Az itt hozzáadott plusz, hogy kiválasztható 
az  ikonok  mérete.  A  lenyíló  menüben  „Ikonméret 
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és Örökölt. Az alapértelmezetthez új választék  tarto
zik, az örökölt pedig a GIMP 2.8as módokat adja. Az 
Alapértelmezett láthatóan több lehetőséget jelent.

Új  réteget  készítve az  is  látható,  hogy az  „Új  réteg” 
ablaka több választási lehetőséget ad:

Szintén, ha akarsz alfa csatornát mindig a rétegeden, 
akkor  engedélyezni  lehet  az  alfa  csatorna 
automatikus  generálását  az  importál  képeken 
megnyitásukkor.  Lásd  „Szerkesztés →  Beállítások 
→ Kép importálása és exportálása”t ehhez.

Az Átalakítóeszközök menüje kiegészült és néhány 
új eszközt kapott:

Egységes átalakítás

Fényképek  bármilyen  irányú  széthúzására 
használható  az  eszköz  (egyéb  eszközök  előhozása 
nélkül). Ahogy látható több kezelőszerv van és a fotó 
aszerint  változik,  hogy  melyik  kezelőt  mozgatod  (és 
milyen irányba).

Görbítési átalakítás

Az  eszköz  a  kép  egy  adott  részét  húzza  (nem  úgy 
mint  a  görbítő  eszköz).  Amikor  nekifogtam  a  tojás 
sárgája kör alakú volt.

A régen várt GIMP 2.10 megjelent
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Pont átalakítás
 
Az  eszközzel  nyújtani  és  forgatni  lehet  képet, 
miközben egy adott pontját egy kezelő fogja. A kör a 
bal felső sarokban a kezelőszerv.

A  keverő  eszköz  Színátmenet  eszközre  változott 
(fordító:  a magyar  változatban eddig  is Színátmenet 
volt a neve).

A GIMP átnevezte a „Blend” eszközt „ Gradient”re és 
a  billentyűparancs  Gre  változott.  És  ez  csak  a 
változások kezdete!

Az  új  eszköz  a  régi  Színátmenet  szerkesztő 
párbeszédet  elavulttá  teszi.  A  színátmenetet 
pontosan  ott  szerkesztheted,  ahová  húzod  a 
műveden,  fix  pontokat  és  színeket  adva  és  törölve 
munka közben. Akár előre elkészített színátmenettel 
is indíthatsz, majd azt fejlesztve átalakíthatod ott.

Jobb kijelölőeszközök

Az Előtérkijelölés eszköz most sokkal szelektívebb. 
Két új maszkolási módszer érhető el erre a célra.

A Szín szerinti kijelölés és a Varázspálca kijelölés 
egyaránt  rendelkezik  „Maszk  rajzolása”  opcióval, 
megmutatván  a  jövőbeni  kijelölést  bíborvörösben 

kitöltve. A Varázspálca kijelölésnél  lehetőség van az 
átlós pixelek kiválasztására is.

A  Szabadkézi  kijelölő  eszköznél  a  kijelölés 
bezárásával  nem  lesz  automatikus  a  kijelölés. 
Ehelyett  továbbra  is  alakíthatod  a  csomópontok 
helyét,  majd  Enter,  vagy  kettő  kattintás  a  kijelölés 
területén, vagy másik eszközre váltás hagyja  jóvá a 
kijelölést.

Az Intelligens olló eszköz lehetővé teszi az utoljára 
hozzáadott szegmens eltávolítását a visszafelé  törlő 
gombbal  és  a  GIMP  ellenőrzi,  hogy  az  első  és  az 
utolsó szegmens egyaránt elhatárolt, mielőtt zárná a 
görbét.

Fejlesztések a digitális festésben

A  GIMP  2.10ben  sok  fejlesztést  a  digitális  festők 
kértek. Az egyik, amit azonnal kiszúrtam, a MyPaint 
ecseteszköz.  Számos  olyan  ecsete  van,  amivel  a 
GIMP  korábban  nem  rendelkezett,  egy  GIMPPaint
nek nevezett változatát kivéve.

Sok  eszköznek  további  opciói  lettek.  Ezekről  a 
kiadási megjegyzésekben:

A  Maszatolási  eszközt  kifejezetten  a  festési 
felhasználás céljából  frissítették. Az új  „Nincs  törlési 
hatás”  megakadályozza,  hogy  az  eszköz    a  pixelek 
alfáját  módosítsa.  Emellett  az  előtérszín  maszatolt 
pixelekké  moshatók  el,  amit  egy  Nyomáscsúszka 
vezérel, ahol a 0 „nincs elmosás”t jelent.

Az  összes  festő  eszköz  rendelkezik  önálló 
Keménység  és  Erő  csúszkával,  kivéve  a  MyPaint 
ecseteszközt,  aminek  csak  Keménység  csúszkája 
van.

Ennél  is  fontosabb,  hogy  a  GIMP  most  már 
támogatja a vászon forgatását és mozgatását, ezzel 
segítve az illusztrátorokat az arányok és perspektíva 
ellenőrzésében.
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Egy  új  „Ecset  zárolása  a  nézethez”  opció  lehetővé 
teszi  az  ecset  rögzítését  egy  adott  zoomolási 
szinthez és festővászon forgatási szöghöz. Az opció 
a  MyPaint  ecseteszközt  kivéve  mindegyik  festő 
eszköznél elérhető.

Az  új  Szimmetrikus  festés  rögzíthető 
párbeszédablak  (Ablakok  →  Dokkolható 
párbeszédablakok  →  Szimmetrikus  …)  lehetővé 
teszi  képenkénti  alapon  az  egyes  festőeszközök 
alkalmazását  különféle  szimmetriákkal  (tükör, 
mandala, csempés…).

Egy  dolog,  amit  nagyon  jónak  találtam  (legalábbis 
nekem),  az  az  osztott  nézet  az  új  szűrőknél. 
Aktiválva az osztott nézetet (bekarikázva) láthatóvá 
teszi  a  különbséget  a  kiindulás  és  a  szűrő 
alkalmazása által kiváltott között.

Nem  tudod,  melyik  szűrőket  fejlesztették  tovább? 
Nézz  rá  az  egyes  szűrők  előtti  ikonra.  A  nagy  G 
szerintem  új,  vagy  fejlesztett  verziót  jelöl,  amíg  a 
villáskulcs az eredetit jelöli, de akár tévedhetek is.

Az Expozíció, Árnyékok kiemelése, Felül áteresz
tő,  Wavelet  szétbontás  és  Panoráma  vetítés  új 
szűrők fotográfusok részére. Tervem szerint ki fogom 
próbálni mindet, hogy lássam, milyen csodásak.

Sokkal  több  változás  van. Nyisd meg a GIMPet  és 
nézd meg mit találhatsz. A változásoknak még csak a 
felét sem említettem.

Továbbiakért nézd meg a kiadási megjegyzéseket:
https://www.gimp.org/releasenotes/gimp2.10.html
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