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A fenti képen azokat a beállításokat mentettem, amiket 
akkor használok, amikor a előlapon (cover) dolgozom. A 
jelölőt is aktiváltam, hogy alapbeállítás legyen, így új 
dokumentum készítésekor megnyílik. Ha képeslapot 
készítesz és az összesre azonos beállításokat alkalmazol, 
akkor mentheted képeslap-sablonként.

Törlő

Nincs rajztáblám, de tudom, hogy sokaknak van, ezért 
gondoltam, ide veszem ezt is:

• hozzáadott opciók a törlő szélességének vezérlése 
nyomásérzékeny eszköz esetén,
• további vékonyítás, nagybetűs és remegés opciók (akár 

a Művészi vonalak eszköznél);
• új opció törlés kivágással lehetővé teszi külön-böző 

típusú elemrészek nem-megsemmisítő törlését, közte 
raszterképeket és klónokat;

Szintén a kiadási megjegyzésekből:

„Felhasználói ikonkészletek

Az ikonkészlet most már nem egy fájl, ami az 
összes ikont tartalmazza. Ehelyett minden ikonnak 
saját fájlja van. A könyvtárszerkezet a szabványos 
Gnome struktúrát követi.

Amennyiben saját ikon-összeállítást készítesz, vagy 
konvertálsz, akkor a telepített Inkscape 
könyvtárának „share” könyvtárában található 
„hicolor” és Tango” ikontémát vedd példának és az 
új többszínű ikontémák készítésére vonatkozó 
leírásunkat olvasd el.

Egy hibajavítás mellékhatásaként az ikon előnézeti 

Aktuális fájl mentése sablonként

A Fájl menübe került egy új bejegyzés az aktuális fájlra 
vonatkozóan, a Sablon mentése. Nevet kell adni és 
opcionálisan megnevezheted a sablon készítőjét, leírás és 
néhány kulcsszó adható hozzá. Egy jelölő négyzettel az új 
sablon alapsablonként állítható be.

Írta: Meemaw

Az Inkscape 1.0 néhány további jellemzőjét szeretném 
érinteni. A kiadási megjegyzések itt olvashatók.

Bitkép leképezése

A képek vektorizálása között egy új párbeszéd érhető el: 
Útvonal → Bitkép vektorizálása. Itt található a korábbi 
pixelkép leképezése (trace) és a Középvonalas 
vektorizálás is.

Betűtípusok

További betűtípusok betöltése

Az Ikscape most már képes betölteni rendszerre nem 
telepített betűket. Az Inkscape mindig is saját 
könyvtárából (PCLinuxOS-ben usr/share/inkscape/fonts) 
és a felhasználói beállítások könyvtárból (~/.config/
inkscape/fonts) töltötte be a kiegészítő betűket . Most már 
más könyv-tárak is megadhatóak a Beállítások-nál (lásd 
Eszközök → Szöveg → További betűmap-pák). Ez 
akkor jó, ha nem akarsz minden betűtí-pust telepíteni a 
rendszeredre. Egyszerűen bera-kod egy könyvtárba (~/
Fonts/valami hasonló) és beírod a könyvtárat az Inkscape 
beállításainál.
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párbeszédben, a felhasználói ikonok SVG fájljait frissíteni 
kell a háttérszín alfa-csatornájának 0-ra állításával, hogy 
megfelelően jelenjenek meg (lásd Issue #1661989 (lp)).”

Az Inkscape egyre jobb lesz!
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