
cikk elsõ részében egy weboldal
kialakításának grafikai munkáit
végzem el. A mintapéldák kivá-

lasztása, elkészítési módja a GIMP használa-
tát hivatott szemléltetni. Több megjelenítést
is készítek: gyors megoldást a beépített függ-
vények segítségével, 3D-s felületet, a jelenleg
legszebb MacOS X grafikus felületének for-
máját, majd késõbb áttekintem a szolgáltatá-
sok írásának lehetõségét a Script-Fu segítsé-
gével. Miután elkészítem a weboldal kezelõi
felületét, megalkotom a fényképgyûjtemé-
nyembe szánt képeket. Bemutatom, milyen
grafikai hatásokat lehet használni, majd
továbbfejlesztem a weboldalt.
A munka során mindig az utolsó állandó
GIMP változatot használom (jelenleg ez az
1.2.1). A menük és a szolgáltatások a jelenleg
fordítás alatt álló magyar változat szerintiek,
még találunk bennük egy-két angol szót.

Az oldal tervezése
Elsõ feladatként egy GIMP-pel foglalkozó
weboldal kialakítását mutatom be. Az elsõ és
legfontosabb lépés az oldal tartalmának és
szolgáltatásainak megtervezése. Ezt nem
szabad kihagyni, elnagyolni, hiszen ezen áll
vagy bukik az oldal használhatósága. Ha
körülnézünk az Interneten, rengeteg elrettentõ
példát is találhatunk, a sok szép, jól meg-
tervezett és kialakított oldal mellett. Írásom
témája azonban nem a weboldaltervezés, ezért
csupán vázolom a szükséges teendõket.
Elsõ lépésként meg kell fogalmazni, hogy
milyen adatokat szeretnénk megjeleníteni az
oldalon. Én az alábbi témaköröket választot-
tam: bemutatás, ismertetõk, galéria, kapcso-
latok, kérdések és válaszok, vendégkönyv.
Ezt követõen – a kialakítás ismeretében –
meg kell tervezni az oldal megjelenését.
Általában két módszert használunk, az egyik
a hagyományos (papír és ceruza használa-
tával), a másik pedig grafikai program segít-
ségével történõ tervezés. Mindkét módszer-
nek megvan az elõnye és hátránya is. Én
a második módszerrel dolgozom, melyhez
természetesen a GIMP-et használom.
Nézzük meg, hogyan!
Ezt az oldalt a 800x600-as felbontásra
készítem el. Létrehozok egy új képet: a
szélessége 740 képpont, a magassága 600
képpont, a képtípusa RGB, a kitöltés típusa
pedig háttérkép. Ezzel létrehoztam a leendõ

weboldal képernyõterületét. A GIMP-ben
található segédvonalak segítségével nagyon
jól elválaszthatók egymástól a különbözõ
területek. A segédvonalakat a mozgatás esz-
közzel lehet beállítani. Igazítsuk be a segéd-
vonalakat vízszintesen 90, 100, 120, 140 kép-
pontra, valamint függõlegesen 200, 220 kép-
pontra. Új vonalat létrehozhatunk, ha a vonal-
zóra állva lenyomjuk a bal egérgombot, majd
a kívánt helyre húzzuk az új vonalat. A vo-
nalzó megjelenítését a Nézet/Vonalzó be-ki

menüponttal lehet kapcsolgatni. A pontos
beállításában hatékony segítséget nyújt a
képernyõ bal alsó sarkában található tájékoz-
tató ablak. Ha nem jelennének meg a segéd-
vonalak, akkor a Nézet/Segédvonalak ki-be

menüpont állását kell ellenõrizni. Ezután
a fõbb területek kijelölése és a megfelelõ
területek finomítása következik.

Logó, felirat készítése
Elsõként tegyük helyére a logót. Ha már van
kész logónk, nyissuk meg. Ha nincs, akkor
a GIMP segítségével könnyedén készíthetõ
logó vagy felirat. A legfrissebb megbízható

változatban 29 különbözõ, jól paraméterez-
hetõ feliratkészítõ eszköz található (lásd

például az elõzõ számunk 87. oldalán látható

12. képen a „bovination” típust). Nagyon
hasznos idõtöltés végigböngészni ezeket az
eszközöket, kipróbálgatni a lehetõségeiket.
Így rengeteg idõt takaríthatunk meg késõbbi
munkánk során, hiszen tudjuk, hogy melyik
feladatra melyik eszközt érdemes használni.
Az újabb változatok megjelenését követõen
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Saját színátmenet
Állítsunk elõ egyéni, magyar zászlót jelképezõ átmenetet. A színátmenet-kezelõben
kattintsunk az Új színátmenet menüre, majd írjuk be a saját színátmenetünk nevét: „Piros-
Fehér-Zöld”. Láthatjuk, hogy a színátmenet-kezelõ egy fekete-fehér átmenetet készített.

Az elkészült színátmenetek alatt találunk
egy nagyon hasznos eszközt, a nagyítót.
Ha összetett színátmenetet szeretnénk ké-
szíteni, ránagyíthatunk a számunkra fontos
részletre. Az egerünk jobb gombjával tud-
juk elõhozni azt a menüt, ahol a színát-
menet bal és jobb szélének a színét lehet
beállítani. Ha új színt szeretnénk keverni,
kattintsunk a színre (például Bal végpont
színe ), s a már megismert színkeverõ me-
nüben találjuk magunkat.
Készítsük el a háromszínû színátmenetet.
A bal végpont legyen piros, a jobb végpont
legyen zöld színû. A három színbõl álló át-
menet létrehozásához a Szelet kettévágása
középpontban menüpont segítségével  osz-
szuk ketté a színátmenetünket. Állítsuk be

a színátmenet közepének színét fehérre. Az egyenletes hatás eléréséhez, húzzuk a színát-
meneteink középsõ határolóját 1:3, 2:3 arányban a szelet színt tartalmazó végéhez. 

1.1.
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célszerû megnézni a frissen napvilágot látott
eszközöket is. A cikk terjedelme sajnos nem
teszi lehetõvé minden feliratkészítõ függ-
vény részletes ismertetését. Természetesen
kipróbálunk közülük néhányat. Válasszuk
ki a Basic I. típust (1. kép)
A parancsfájl beállításai magukért beszélnek: 
• Szöveg – a logón megjelenõ felirat 

szövege, 
• Betûméret – a felirat betûmérete kép-

pontban, 
• Betûkészlet – a kívánt betûkészlet típusa,

válasszuk ki a Betûkészlet-választó segít-
ségével a felirat típusát, stílusát. 

• Háttérszín – a felirat hátterének színe. 
• Szöveg színe – a felirat színe. Abban

az esetben, ha a beállításkor elrontottunk
valamit, az Alapértékek visszaállítása

segítségével visszatérhetünk az eredeti beál-
lításra. Egy fontos tulajdonságra azonban
fel kell hívnom a figyelmet: ez a szolgál-
tatás a felirat színét balról jobbra sötétíti.
A végeredmény a 2. képen látható. Néz-
zünk meg egy másik, némiképp összetet-
tebb feliratkészítõ eszközt.
Nagyon látványos és egyedi logót lehet
készíteni a Cool Metal parancsfájllal is.
Ennél az eszköznél hasonló lehetõségekkel
találkozunk, újdonsága a Színátmenet keze-
lése. Ezzel a lehetõséggel tudjuk a feliratunk
színét beállítani. Szerencsére hosszú listából
választhatjuk ki a feliratunkhoz leginkább

illõ átmenetet. Ha mégsem találunk ked-
vünkre valót, akkor magunk is készíthetünk. 
Az elkészített színátmentettel készítsük el
feliratunkat a korábban említett Cool Metal

típussal. (3. kép).

Ha elkészült a logónk, vagy már megnyi-
tottunk egyet, a Rétegek, csatornák és

útvonalak (Párbeszédablakok/Rétegek,
csatornák és útvonalak) ablakban kiválaszt-
juk a Képek közül a logónkat tartalmazó
képet. A Rétegek között megtaláljuk a logót,
amit csak át kell húzni a weboldaltervünkre.
A mozgatás eszközzel igazítsuk helyére a
logónkat a készülõ weboldalunkon (4. kép).

Az oldal második sorát, a 100–120 képpon-
tok közti területet teljes szélességben jelöl-
jük ki a téglalap kijelölése eszköz (rectan-
gular selection) segítségével. A Színválasz-

tás menüben válasszunk ki egy semleges
szürke színt, majd a kijelölt területet a
kitöltés eszközzel színezzük. Ezt követõen
a szöveg eszköz fekete betûjével írjuk a
keltezést a szürke területre. Az új GIMP-
változatban (1.2.x) jelent meg a dinamikus
szövegkezelés (dynamic text, 5.kép), ennek
segítségével a már elkészített feliratainkat,
szövegeinket is módosíthatjuk. Választha-
tunk igazítást, betûszínt, forgatást, sortávol-
ságot, betûélmosást, új réteg létrehozását,
valamint a betûtáblázatból is válogat-
hatunk. Elmondhatjuk, hogy a GIMP 1.2.x
megfelel azoknak az igényeknek, amit egy
retusálóprogramtól elvárhatunk. Még akad-
nak benne hibák (például még nem töké-
letes a magyarítása), de ezek nem akadá-
lyozzák a használatát.
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4.4.

2.2.

3.3.

iMac stílusú gomb készítése
Nézzük meg az iMac stílusú térbeli, dom-
ború hatású feliratok készítésének módját.
1. Készítsünk egy új képet, átlátszó hát-
térrel (kitöltés típusa). A kép mérete
250x120 képpont. Ezután írjuk bele az
alábbi szöveget 80 képpont mérettel.
Jelöljük ki a szöveget, hozzunk létre egy új,
átlátszó réteget, csökkentsük a kijelölést
egy képponttal (Kijelölés/Csökkentés),
majd töltsük ki fehér színnel, és alkalmaz-
zunk egy Gauss-elmosást (Szûrõk/Elmo-
sás/Gauss-elmosás) körülbelül 18-as
értékkel.
Hozzunk létre egy új réteget a kép felsõ
szintjén és töltsük ki feketével. A rétegnél
állítsuk be a Mód kivetítésre (screen)
szolgáltatást. Ez lesz a kiemelésünk.
Ezután hozzunk létre egy új szürkeárnya-
latos képet. Írjuk bele a szöveget, és
alkalmazzunk ismét Gauss-elmosást 
8-as értékkel.
Lépjünk a kiemelési rétegünkhöz, vala-
mint használjuk a lighting bõvítményt.
Válasszuk ki a Bump Map képet:
max height=0.05, min height=0;
Directional light (-1, -0.5, 0.5);
Intensity Levels: Ambient=5,
Diffuse=5,
Reflectivity: Diffuse=10, Specular=1,
Hightligh=10.
Ezután nincs más hátra, mint árnyékot
adni a feliratunknak (Drop Shadow):
OffsetX és Y: 3,
Blur radius: 8,
Color: fekete,
Opacity: 50%,
értékekkel és lapítsuk (flatten) a képet.
A fentiek alapján próbálgassunk ki többféle
beállítást is. Ezzel a módszerrel könnyedén
elkészíthetjük feliratainkat a weboldalhoz.
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A menük
Miután sikeresen elkészítettük az oldal fejlé-
cét, kicsit hátradõlhetünk és gyönyörködhe-
tünk benne. A következõ lépés a menü kia-
lakítása. Erre is számos lehetõségünk nyílik.
1. A menüt sima szövegként írjuk ki.

Ez nem túl szép megoldás, és a GIMPre
sincs szükség hozzá.

2. A menüt gyorsan, meglévõ eszközök
segítségével szeretnénk elkészíteni.
Ekkor a GIMP-be épített kiterjesztések
(kit.), Script-Fu kiegészítõk, elõre megírt
utasítássorok alkalmazásával készíthetjük
el a menüpontokat.

3. Mi magunk is megalkothatjuk az igénye-
inknek legmegfelelõbb menüt. Például
a 3D-s, az Aqua kinézetû gombokat,
és még sorolhatnám. Ezek látványának,
szolgáltatásainak csak a képzeletünk és
a rendelkezésre álló idõ szab határt.

4. Az elõbbi pontban ismertetett tulajdonsá-
gok szerint Script-Fu függvényt írunk.
Amivel gyorsan egységes megjelenésben
tudjuk „gyártani” a gombokat. Nem kell
megijedni tõle, nem olyan nehéz feladat.

Röviden áttekintjük a beépített gombkészítõ
eszközöket. (Nézzük át alaposan a GIMP
Irányítópult/kit. menüjében a részleteket.)
A jelenlegi változatban két gombkészítõ
függvény van, melyek a kit./Script-Fu/

Buttons alatt találhatók, sajnos a fordításuk
még nincs teljesen készen. A Simple Beveled

Button az egyszerûbb. A szöveg, a betûmé-
ret, a betûkészlet és a szöveg színe vélhe-

tõen nem szorul magyarázatra. Az Upper-

left color (bal felsõ szín) és a Lower-right

color (jobb alsó szín) értékeivel a gomb
hátterének a színét tudjuk beállítani. Ha
egyszínû gombot szeretnénk, akkor állítsuk
mindkét színt azonosra. A Padding értékével
lehet állítani a szöveg körüli keret méretét.
Ezt célszerû az alapértelmezett két képpont-
ról nagyobb értékre állítani. A Bevel Width

(ez a gomb magasságát jelenti) értékkel az
árnyék szélességét állíthatjuk. A Pressed

kapcsolóval tudjuk a gombot „benyomni”.
Ha egy mûködõ, mozgó gombot szeretnénk
készíteni, akkor ezzel a függvénnyel két
képet kell készítenünk.
A másik függvény (Round Button) jóval

több állítási lehetõséget kínál (6. kép). Ezzel
a szolgáltatással egyszerre elkészíthetjük
a gombunk háromféle változatát: az alap-
helyzetben lévõt, a mûködõt (Active) és
a benyomott állapotban lévõt (Pressed).
Nézzük meg ezeket. A szöveg, a betûméret
és a betûkészlet nem szorul magyarázatra.
A gombok színének meghatározásához két
értéket kell beállítanunk. A felsõ színt
Upper Color és az alsó színt Upper Color

értelemszerûen, ha a páros értékek azono-
sak, egyszínû gombot kapunk. A szöveg
színe mellett állíthatjuk a mûködõ gombon
levõ szöveg színét is a Text Color (Active)

értékével. A Padding X és Y értékével állít-
hatjuk be a gomb távolságát a szövegtõl.
A Bevel Width mint az elõzõekben, az
árnyék szélességét változtatja. Újdonság,
hogy a Round Ratio értékével a legömbö-
lyítés mértékét tudjuk módosítani. Minél
nagyobb ez az érték, annál elnyújtottabb
gombot kapunk. Három kapcsolót találunk
az értékek alatt: a Not Pressed, a Not

Pressed (Active) (nem benyomott gombok
alaphelyzetû és mûködõ változata) és a
Peressed (benyomott) változatot. Itt tudjuk
kiválasztani, hogy milyen gombokat szeret-
nénk készíteni, de legalább egyet ki kell
választani ahhoz, hogy létrejöjjön a gomb.
A két szolgáltatás közül mindenki kiválaszt-
hatja a számára legmegfelelõbbet. 
A következõ részben az Aqua kinézetû gom-
bok elkészítésével foglalkozunk, valamint
saját Script-Fu függvény alkotásával. Addig
is mindenkinek jó kísérletezést!

� gimp.hu
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Süveg Gábor
Régóta használ Linuxot
és BSD-t. Hobbija a
búvárkodás, vitorlázás
és a számítógépes 
grafika. Elérhetõ a 

(gsuveg@sgmobil2000.hu) címen.

5.5. 6.6.
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