17. Dátum körbélyegző készítése
Egy olyan kiegészítőt tervezünk, amely praktikus, informatív és dekoratív is egyben.
Bármilyen betűtípussal elkészíthető, lehet vele kísérletezni.
A példában ezt használjuk:
IMPACT LABEL REVERSED
Nyissunk meg egy új dokumentumot (3600x3600 pixel, 300 dpi)
Válasszuk ki a szöveg eszközt. Betűtípus legyen az Impact Label Reversed, mérete pedig a 20
pt, a több érték maradhat az alapbeállításon.
Kattintsunk egyet a kép ablak fölött és írjuk be a következőt: Budapest, 2015. december 25. A
pont után írjunk még egy szóközt, hogy görbítés után ne érjen egybe az elejével.

Sajnos a GIMP-nél nincs olyan rugalmasság, mint például a Photoshopnál, ahol a görbére
illesztés közben is kísérletezgethetünk a betűmérettel az arányos kitöltés érdekében, itt bizony
előzetes, pontos számításokra van szükség, amihez a kör kerületére vonatkozó egyenletet
hívjuk segítségül.
A következő értékek szerepelnek benne:
• K=kerület
• d=átmérő
• r=sugár
• ?=3,14
• K=2*r *?, mivel az r (sugár) kétszerese a d (átmérő), leírhatjuk így is K=d*?
Nagyítsuk a képnézetet a pontosság érdekében. A szögmérő eszközzel mérjük meg a szövegdoboz pontos hosszát. Ez lesz majd a kör kerületének mérete, amire a szöveg pontosan illeszkedni fog. A szövegdoboz bal alsó sarkára kattintsunk majd az egérgomb felengedése nélkül
húzzuk a vonalzót vízszintesen a jobb alsó sarokig és egy újabb kattintással zárjuk le a mérést.
A kép ablak alsó információs részében tudjuk leolvasni a kapott értéket, ami 1446 pixel lett
most.
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A kör kerületéből kell kiszámolnunk az átmérőt, ezt tudjuk ugyanis megadni a kör készítésekor.
A fent leírt egyenlet megfordításával a következőt kapjuk: d=K/? azaz d=1446/3,14=460,5
Tehát egy 460,5 pixel átmérőjű kört kell készítenünk.
Húzzunk be tetszőlegesen egy függőleges és vízszintes segédvonalat. Erre azért van szükség,
hogy ismerjük a kör középpontját, amely a későbbi kiegészítésekhez kell majd. Válasszuk az
ovális kijelölő eszközt.
A következő beállításokkal készítsünk kör alakú kijelölést: élsimítás, kiterjesztés középpontból,
rögzített méret: 460,5x460,5. A segédvonalak metszéspontjára kattintva készítsük el a kör
alakú kijelölést.
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A kijelölést alakítsuk görbévé. A jobb oldali párbeszédablakban kattintsunk át az útvonalak lapjára. Azon belül lent a Kijelölés útvonallá alakítása ikonra. Kattintsunk is rá a létrejött útvonalra,
hogy kiválasszuk azt.

Váltsunk vissza a rétegek párbeszédablakra és válasszuk a szövegréteget. Jobb egérgombbal
hívjuk le a helyi menüt és válasszuk a Szöveg illesztése útvonalra menüpontot.

Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget és válasszuk ki azt a Rétegek párbeszédablakban
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Váltsunk vissza az útvonalak párbeszédablakra és válasszuk ki az újonnan létrejött útvonalat.
Majd kattintsunk alul az Útvonal kijelöléssé alakítása menüpontra.

Váltsunk vissza a Rétegek lapra és nagyítsuk ki a képnézetet annak érdekében, hogy a kijelölésbe bele tudjunk kattintani. Az új, átlátszó réteg legyen kijelölve. Az eszköztárból a kitöltési
eszközt válasszuk ki és a kitöltés előtérszínnel és a teljes kijelölés kitöltése beállítást. Kattintsunk egyet a kijelölésen belül. Töltsük ki feketével a feliratot

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. Hogy ne zavarjanak a piros színű útvonal jelzések, az Útvonalak ablakban a szem ikonra kattintva kikapcsolhatjuk azokat..
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Hozzunk létre egy újabb, átlátszó réteget a Rétegek párbeszédablakban.
Húzzunk újabb kört, amely a körre illesztett szöveget keretezi. Az alábbi beállításokat használjuk: élsimítás, kiterjesztés a középpontból, rögzített méretarány 1:1 (ez utóbbi helyett, ha a shift
lenyomása mellett húzzuk a kört, akkor is szabályos kört kapunk). Ismét a két segédvonal metszéspontjából indítsuk a műveletet. A kijelölés méretét változtathatjuk, ha a sarokban látható
négyzetbe kattintva húzzuk azt.

A Szerkesztés/Kijelölés körberajzolása menüpontot használjuk az alábbi beállításokkal: Vonalrajzolás: egyenletes szín, élsimítás, vonalszélesség 10 pixel. Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit
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Készítsünk egy újabb, kisebb kört az előbbi lépések követésével.
A közepére kerülhet valamilyen lapos (nyomtatott hatású) dekorációs elem, vagy használjunk
dingbat fontot. Itt a KG Cristmas Trees k betűjét használtam most. Az áthelyezési eszközzel
igazítsuk a legjobb helyre

Ha kész van, tegyük láthatatlanná a háttér rétegét. A téglalap kijelölő eszközzel készítsünk
körülötte kijelölést

A Szerkesztés/Látható másolása menüponttal másoljuk a képet a vágólapra
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Szerkesztés/Beillesztés másként/Új kép menüponttal készítsünk belőle képet.

Exportáljuk png formátumban. Fájl/Exportálás

Tipp: Elmenthetjük ecsetként is. Ebben az esetben a másolást követően a Beillesztés másként/
Új ecset menüpontot használjuk. Használjuk fel scrapbook oldalon. Így igazán olyan érzésünk
lesz, mintha valóban bélyegzőt használnánk :)
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