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KÉPSZERKESZTÉS 

GIMP 
GNU Image Manipulation Program – szabad, ingyenes szoftver, képszerkesztő program. A Gimp natív 
fájlformátuma az XCF. 
 
Photoshop 
Adobe Photoshop – pénzért megvásárolható képszerkesztő program, Az amatőrök és a szakemberek 
legkedveltebb programja. A Photoshop natív fájlformátuma az PSD. 
 
Corel Photo-Paint 
Corel Photo-Paint – pénzért megvásárolható professzionális képszerkesztő program, A szakemberek, 
képszerkesztők, számítógépes grafikusok legkedveltebb programja a Corel programcsalád. A Corel 
Photo-Paint grafikus formátuma CPT. 
 
Natív kép és fájlformátumok (PSD, XCF, CPT, PSP) 
Egy olyan fájlformátum, amely az adott képszerkesztő programra jellemző. Tartalmazza a program 
minden képszerkesztési jellemzőjét. 
Ezzel a formátummal lehetséges a képet továbbszerkeszteni vagy módosítani. A Gimp natív 
fájlformátuma az XCF. Photoshop PSD. PaintShop Pro PSP. A Corel Photo-Paint grafikus formátuma 
CPT. 
Ha a munkával még nem végeztünk és folytatni akarjuk a szerkesztést, mindig a natív fájlformátumba 
mentsük a képet. 
 
Veszteségmentes képformátumok (BMP, PNG, GIF) 
Mentés során a képet más formátumba (más kiterjesztéssel) is elmenthetjük. Ekkor gyakorlatilag 
konvertálást (átalakítás, algoritmus szerint) végzünk. A veszteségmentes képformátumok esetében 
bármelyiket használhatjuk (oda és vissza is) anélkül, hogy a képből adatot vesztenénk. Pl. bmp<=> png 
Ez a formátum elsősorban vonalas rajzok, szöveges ábrák tárolására alkalmas. 
A kép formátumának módosítási lehetősége az exportálás. 
A szerkesztendő képet érdemes a veszteségmentes PNG formátumban tárolni, majd a kész, 
megszerkesztett munkát végül a veszteséges JPG-be exportálni (vagy menteni). A gyakoribb, illetve 
népszerűbb szerkesztőprogramok egyaránt támogatják a PNG, GIF, JPG importálását (behozatal – 
megnyitás) és exportálását (kivitel – mentés másként) is. 
 
Veszteséges képformátum (JPG vagy JPEG) 
Mentés során a képet más formátumba (más kiterjesztéssel) is elmenthetjük. Ekkor gyakorlatilag 
konvertálást (átalakítás, algoritmus szerint) végzünk. 
Ha egy képet veszteséges formátumban (JPG, JPEG) mentünk el egy más típusúból, akkor az eredeti 
fájlformátumot tömörítjük. A veszteséges tömörítés során, adatvesztés történik, amitől a fájl kisebb 
méretű lesz. Ez általában nem eredményez minőségromlást, mert érzékszerveinkkel legtöbbször fel nem 
fogható. Azonban ebből a formátumból az eredeti formátum minősége már nem állítható vissza. Ilyenkor 
számunkra is érzékelhető a minőségromlás. Ezt a mentést csak egy irányba célszerű végezni. 
Pl. bmp => jpg  
JPG formátumból mentés másként módon kisebb méretűt fájl nem tudunk készíteni, csak más típusú 
konvertálással. 
A JPEG tömörítés az egyik legjobb lehetőség a fényképek és a rajzok, festmények eredeti árnyalatainak 
és kontrasztjainak reprodukálására. A webes használatnál, ahol kiemelt jelentőségű a képméret, a JPEG 
igen népszerű kis mérete és elég jó minősége miatt. Viszont figyelni kell arra is, hogy a JPEG nem igazán 
alkalmas vonalas rajzok, vagy egyéb szöveges ábrák, illetve kis ikonok átvitelére, ahol a szomszédos 
képpontok között éles kontraszt van. Erre a veszteségmentes képformátumok megfelelőbbek. 
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Plugin 
Opcionális kiegészítés a Gimphez - olyan külső program, amely a fő alkalmazás felügyelete alatt fut és a 
program egy funkcióját valósítja meg. 
 
BMP 
Tömörítetlen, egyszerű szerkezetű, de nagy méretű fájlokat eredményező képformátum. 
 
GIF 
Veszteségmentes tömörítési algoritmussal rendelkező elterjedt, interneten is használható bittérképes 
formátum. Maximum 256 színű, ám több képkocka tárolására is képes (animáció lehetséges) 
 
JPG 
Fényképek, nem kontrasztos nagyfelbontású képek tárolására alkalmas veszteséges, de nagyon jó 
hatásfokú tömörítést használó bittérképes fájlformátum. 
 
PNG 
Portable Network Graphics rövidítéséből - bittérképes, az interneten is használható, veszteségmentes 
tömörítést alkalmazó bittérképes képformátum. Támogatja az átlátszóságot. 
 
TIFF  
Tagged Image File Format. Ipari szabvánnyá vált képformátum. a TIFF 6.0 gyakorlatilag napjaink vezető 
nyomda-formátuma lett. 
 
XCF 
A Gimp program saját natív fájlformátuma, a program minden funkcióját támogatja. 
 
PSD 
Az Adobe Photoshop saját natív bittérképes fájlformátuma, 1, 8, 24, 32 és 48 bites színmélységet 
támogat. 
 
RAW 
Képformátum, amelyet a digitális fényképezőgépek számára fejlesztették ki. Változtatás nélkül rögzíti 
azokat az adatokat, amelyek a CCD-ből kiolvashatóak. Egyfajta nyers, digitális negatívként fogható fel. 
Ez a 36 bites színmélységű képállomány veszteségmentes tömörítéssel gazdaságosan tárolható az 
adathordozókon. 
 
CCD 
Charged Choupled Device - a digitális fényképezőgépekben és szkennerekben alkalmazott képérzékelők 
egyik fajtája. 
 
Képpont 
A képpont - pixel - a digitális kép alapja. A digitális kép pixelekből épül fel. A pixelek kétdimenziós 
tömbje, amelynek egy pontja a pixel. Alapesetben négyzet alakú. 
 
Képpont alfája 
Megadja a képpont átlátszóságát, értéke 0-tól, azaz az átlátszatlanságtól, 255-ig, azaz a teljes átlátszóságig 
terjed. 
 
Bitmap 
A bitmap vagy bittérképes grafika minden képpontja 1 biten kerül tárolásra. 
 



 3 

Képfelbontás 
A digitális képek egyik jellemző adata. Megmutatja, hogy a kép hány pixelből (képpontból) épül fel. 
Értéke annál nagyobb, minél több pixel alkotja a képet. Nagyobb felbontású kép több részletet tartalmaz, 
több információt. 
A kép vízszintes és függőleges képpontjainak szorzatával adható meg (pl 1280 x 800), vagy hogy 
egységnyi területén hány pixelt különböztet meg (pl 600 dpi). Minél nagyobb a felbontás, annál jobb 
minőségű képet kapunk. 
 
Pixel – képpont képernyőn (monitor, kivetítő stb.) 
A pixel a digitális kép alapja. A digitális kép pixelekből épül fel. A pixelek kétdimenziós tömbje, 
amelynek egy pontja a pixel. Alapesetben négyzet alakú. 
 
Dpi – képpont nyomtatásban (nyomtatón, szkenneren stb.) 
Dot per inch vagy pont / hüvelyk értéke. Megadja, hogy egységnyi területen - egy inchen - hány képpont 
kerül megjelenítésre. Nyomtató esetében ez azt jelenti, hogy egységnyi területre hány festékcsepp kerül, 
szkennernél pedig, hogy egységnyi területről hány képpont kerül be a bevitt képről. 
A 600 dpi körüli felbontás már elegendő ahhoz, hogy szemünk ne érzékelje a képpontokat. Nyomdai 
célokra akár több ezer dpi-s felbontásig is elmennek – pl. óriásplakát estén. 
A webre publikált képeknél elegendő a 72 dpi, mert ennél többet a monitorokon úgy sem lehet 
megjeleníteni. Nyomtatásra szánt képeknél használjuk a 200 dpi felbontást. Ha nagyon jó minőségű képet 
szeretnénk készíteni, akkor maximum 300 dpi-t tanácsos beállítani. 

 
 
 
 
Pixelgrafikus fájlformátum 
A pixelgrafikus vagy raszter grafikus képek bittérképet használnak a képi információk tárolására. Az 
egyes képpontok jellemzőit egyesével letárolják. Az ilyen kép, képpontokból, pixelekből áll. 
Előnye: minden egyes képpont egyedileg módosíthat. Alkalmas manipulációkra, retusálásra. 
Hátránya: a nagy fájl méret. A kép nagyítása során, minőségromlás következik be. A fényképezőgépek, 
és a lapolvasás- szkennelés ilyen fájlformátumot eredményez. 

 
Rasztergrafika 
Pixelgrafika másik neve. Képpontokból áll, az egyes képpontok minden jellemzőjét egyesével letárolják. 
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Vektorgrafikus fájlformátum 
Matematikai egyenletekkel írja le a képet.  
Előnye: korlátlanul nagyítható, minőségromlás nélkül. Elemenként módosítható. Viszonylag kis 
fájlméret. 
Hátránya: fényképek tárolására nem alkalmas. 
 

 
 
 
Átlátszóság - opacitás 
Azt fejezi ki, hogy mennyire látszik át a kép. Mértéke a teljes átlátszóságtól (100%) az átlátszatlanságig 
terjed (0%). 
 
Réteg 
A kép szerkesztése során használt szintek. A rétegek egymás fölött, alatt, tetszőlegesen változtatható 
sorrendben helyezkednek el. A rétegeken találhatók a kép különböző alkotói. Egyiken pl. a felirat, 
másikon a fotó stb., de a rétegek lehetnek teljesen átlátszóak is. A rétegek külön, külön szerkeszthetők, 
rétegelemenként módosíthatóak. Számuknak elvi felső határa nincs. Célszerű a kép minden olyan elemét 
külön rétegre tenni, amelyet még manipulálni szeretnénk. A Gimp natív fájlformátuma - XCF 
kiterjesztésű fájl - tárolja a rétegeket is, minden egyéb képi információval együtt. Ezért ebben a formában 
érdemes menteni a szerkesztés alatt álló képeket, ha később folytatni szeretnénk a szerkesztést. 
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Alfa csatorna - Átlátszatlansági érték – alfa. 
A réteg minden képpontjának a színén kívül van egy átlátszatlanság értéke is (alfája). 
Mikor egy átlátszó rétegre festünk, akkor a festett pontokban növeljük az alfa értéket. Mikor radírozunk 
vagy törlünk, akkor csökkentjük. Ha olyan rétegből radírozunk melynek nincs alfa csatornája, akkor 
gyakorlatilag a háttérszínnel festünk. A kép egésze is rendelkezik alfa-csatornával. 

 
A. Átlátszatlan maszk a háttér rögzítéséhez és a pillangó szerkesztéséhez 
B. Átlátszatlan maszk a pillangó rögzítéséhez és a háttér szerkesztéséhez 
C. Félig átlátszó maszk a háttér és a pillangó egy részének szerkesztéséhez 

 
Maszk 
A kép egyes részeinek kijelölésekor a kijelöletlen területet a program „maszkolja”, vagyis meggátolja 
annak szerkesztését. A felhasználó által létrehozott maszkok is ehhez hasonló célt szolgálnak. 
Meggátolják a színmódosítók, szűrők és egyéb effektusok egyes képterületekre történő alkalmazását. A 
maszkokat összetett képszerkesztési feladatok során, például színek fokozatos alkalmazásához és 
különböző szűrőeffektusokhoz is felhasználhatja.  
A maszk olyan, mint egy fátyol. A réteg vagy a teljes kép előtt helyezkedik el. Az úgynevezett 
alkalmazott vagy hozzáadott maszk eltávolítható a fehér színnel történő festéssel. Fedés érhető el a fekete 
szín festésével. Kétféle maszkot használ a Gimp: rétegmaszk és csatornamaszk. A csatornamaszkot 
szokás még kijelölés csatornának is hívni. 
 
Rétegmaszk 
Minden réteghez adható maszk. 
Ahol a rétegmaszk fehér, ott a réteg átlátszatlan lesz. (fehér – átlátszatlan – értéke 255) 
Ahol fekete, ott pedig átlátszó (fekete-átlátszó – értéke 0). A köztes árnyalatok (szürkék) a félig-
átlátszóság különböző fokait képviselik. Részben átlátszatlannak láttatják a réteg megfelelő pontjait. 
A rétegmaszk mérete ugyanakkora pixelben, mint az érintett réteg. Minden egyes pixele a réteg egy 
pixeléhez van rendelve. 
 
Csatornamaszk – kijelölés csatorna 
A maszkokat alfa-csatornaként tárolja a program. A maszkok és az alfa-csatornák egyszerű 
szürkeárnyalatos képek, így más képekhez hasonlóan szerkeszthetők festőeszközökkel és szűrőkkel. A 
maszkok fekete területei a védett képterületet jelzik, míg a fehér területek a szerkeszthetőt. 
 
Csatornák 
Színcsatornák, alpha csatorna és maszk csatornák. 
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Útvonal 
A Gimp útvonal, eltárolt, szerkeszthető kijelölés. 

 
 
 
 
Invert 
Ellentetje. A kijelölés megfordítható az ellenkezőjére. (Ctrl+I) 
 
Színek 
A színek digitálisan kerülnek rögzítésre, tárolásra - természetesen. Leírása a 16-os számrendszer - 
hexadecimális - segítségével történik. 
A számrendszer alapvető jellemzőiból adódóan egy-egy összetevő értéke 00-tól FF-ig lehetséges. A szín 
pontos megadásához, meghatározni meg kell mondanunk, leírnunk a három alapszín színben lévő 
mennyiségét. A három számot egymás után írva kapjuk a szín kódját. pl.: a piros szín kódja #ff0000 
hiszen az első szín komponens a Red, azaz piros maximális mennyiségben, mellette a Green, azaz zöld és 
Blue, azaz kék komponens mennyisége 0. 
Egy lehetséges szín kódja #d9ac9e, ahol a # jel a hexadecimális, azaz 16-os számrendszerre utal. A d9 a 
piros szín mennyiségét, az ac a zöld színkomponens mennyiségére és a 9e a kék színkomponens 
mennyiségére utal. 
 
Fényesség 
Érték, a fény jellemző értéke, amely kifejezi az adott képpont fényesség intenzitását: mennyire világos 
avagy sötét. Értéke 0-100 -ig tartó skálán adható meg. A HSV színmodell egyik alapja. 
 
Value 
A fényesség (brightness) a szín relatív világossága vagy sötétsége. Mértékegysége a százalék: 0% fekete, 
100% fehér szín. 
 
Világosság 
A kép világossága azt határozza meg, hogy a színekben mennyi a fehér. Ha növeljük a világosságot, 
akkor fehéret adunk a színekhez, ha csökkentjük, akkor feketét. 
 
Kontraszt 
Relatív fényerősség-eltérés, illetve a szürkeségek vagy árnyalatok szórása. 
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Gamma 
A gamma-korrekcióval a kép fényessége és színeinek élessége szabályozható. Magas értéknél a kép 
világosabb tónusú lesz kevésbé telt színekkel, ellenkező esetben sötétebb árnyalatok és valamivel teltebb 
színek jellemzik a képet. 

 
 
Bitkép 
Legegyszerűbb színmód, amelyben két színérték választható a kép megjelenítésére - a fekete és a fehér. 
Átmenet nincs az értékek között 
 
 
Szűrők 
Használatukkal speciális hatások alkalmazhatók a képekre.  

 
 
 
 
Hue 
Maga a szín, amely az elsődleges színekből (piros, zöld, kék) készül. Az árnyalataival egy úgynevezett 
mono (Chromatic) színskálát (colorwheel) ad, körön ábrázolva, ahol az árnyalatát a körön való 
elhelyezkedésének fokával lehet megadni, 0°-360°. 
 
Színárnyalat 
A színárnyalat (hue) az egy objektumon áthaladó vagy arról visszaverődő szín. A standard színkörön való 
helyével fejezhető ki: 0 és 360° közötti. Színezet ugyan ezt a fogalmat takarja. 
 
Saturation 
A szín telítettség jellemzője. Kifejezi, a szín mennyiségét. Értéke 0 (fehér) - 100 (maximális szín 
mennyiség). A telítetlen kép minden pontja telítetlen, ez a szürkeárnyalatos kép. 
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Telítettség 
A szín erőssége vagy tisztasága (Saturation, szaturáció, króma), a színben a szürke mennyiségét fejezi ki, 
értéke 0 - 100%. 
 
Színcsatorna 
A digitális képek adatállományai három vagy négy alapszínre bontva tárolják a kép adatait. Ebből egy 
alapszín és a hozzá tartozó adatok jelentenek egy színcsatornát. 
 
Színegyensúly 
A színegyensúly (Color Balance) a kép színösszetevőinek arányát fejezi ki. Módosításával teljesen át 
lehet színezni a képet. Cián-vörös, magenta-zöld és sárga-kék aránya. (a párok egymás kiegészítő színei) 
 
Színmélység 
A színmélység (color depth) azt határozza meg, hogy egy adott színábrázolási rendszerben hány bit 
szükséges egyetlen képpont színének meghatározásához. A nagyobb színmélységű állomány több 
árnyalatot tartalmaz az eredeti látványról. 

 

 
 
Színmód 
A színmodellek a színek papíron és képernyőn való megjelenésének különböző módját írják le, ezek a 
színmódok, amelyek egy adott színmodellen belül értelmezettek. Pl.: szürkeárnyalatos, indexelt stb. 
 

Szürkeárnyalatos kép. 
256 szürkeárnyalat. 
Fekete fehér képekhez. 
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Színkeverés 
 

  
 
 

 
Színmodell 
A színek meghatározására szolgáló módszerek. 
A legfontosabb színmodellek a következők: RGB, CMYK, HSB 
 
RGB színmodell 
Színmodell, ami piros - zöld - kék (Red, Green, Blue) színekből, épül fel. Ezeket számítógépek 
monitorai és a TV-képernyők használnak. Értéke 0 és 255 között van. 
Ha olyan képet készítünk, amit egy prezentációhoz használunk, videóklippbe vagy honlapra, akkor 
feltétlenül RGB színmódban dolgozzunk. A képernyő RGB színmódban festi elénk a képet 
mindenképpen, s ezért a kép így adja vissza legjobban a színhűséget. 
Az RGB színmodell additív jellegű, vagyis a fehér szín előállításához minden komponens maximális 
értéke szükséges. A fehér szín kódja #ffffff, a feketéé pedig a #000000. 
Az RGB színmodell elsődleges színeiből (piros, zöld, kék) előállított másodlagos színek képezik a 
CMYK alapszíneit: piros + zöld = sárga Y, zöld + kék = cián C, •kék + piros = bíbor M 
A másodlagos színeket szín-körön szokás elhelyezni, pl egy színválasztáshoz 

 

 
 

bíbor 

festékek fény 
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CMYK színmodell 
A nyomdaipar a színes képek nyomtatásához a CMYK színkezelést használja (Cyan, Magenta, Yellow, 
Black). A fekete azért szükséges, mert a másik három színből nem lehet elég erős fekete tónust létrehozni. 
sok a fekete elem (szöveg) 
A színeket Cyan, Magenta, Yellow, Black, azaz a zöldeskék, a bíbor, a sárga és a fekete színek 
százalékos aránya határozza meg. Ezt a színmodellt a számítógépen a nyomtatásnál használják. Ha csak a 
nyomtatás előtt alakítjuk át a képet CMYK színmódra, akkor fogunk legkevésbé csalódni az 
eredményben. 
A színtartomány azon színek összessége, amelyeket a CMYK tintákat kombinálva ki lehet nyomtatni. 
Egyes színek ezen a tartományon kívül esnek, ezért nem nyomtathatók pontosan. A nagyon élénk színek, 
különösen a narancssárga és a zöldek azok, amelyek gyakran a színtartományon kívülre esnek, ezekkel 
lehet gond az átalakításnál 
A CMYK színmodellben a színeket szubsztraktív módon lehet összeállítani. A szubsztraktív azt jelenti, 
hogy a fehér szín akkor jön létre, ha minden komponenst kivonunk belőle. 
Az értéke 0-100%-ig. A 0% egy nem nyomtatandó színt jelent, míg a 100% teljes egészében nyomtatható 
színt. A fekete szín (K) nem játszik szerepet a színek leképezésében, csupán a meglévő színek sötétsége 
állítható vele. 

 

 
 
 
HSB színmodell 
Hue, Saturation, Brightness, azaz a színárnyalat, teltség és fényerő paraméterekkel határozza meg a 
színeket. 
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CIE Lab színmodell 
Egy olyan színtartományt határoz meg, amely szélesebb minden más színmodellnél. Eszközfüggetlen 
színmodellnek is hívják, mivel nem korlátozódik az adott eszközön megjeleníthető vagy kinyomtatható 
színtartományra. Színmodellek közötti váltáshoz szokás leginkább használni. (Basic, Gamut,  

  
 
LAB 
Színrendszer, a három komponens rövidítése a három betű: 
- Lightness - fényesség, értéke 0 - 100% közötti 
- A - zöld-vörös átmenet, -128 és 127 közötti értékekkel, 
- B - kék-sárga átmenet, -128 és 127 közötti értéket vehet fel. 
Lefedi a teljes RGB és CMYK színmodellek teljes színtartományát 

 
 
 
Színpaletta 
Rendszerfüggetlen színeket tartalmaz - színgyűjtemény -, tartalmazza mindazt a 216 színt, amelyet a 
Magintosh és a PC egyaránt ismer és használ. 
A színpaletták tökéletes megoldást jelentenek az internetes felhasználáshoz. A Színpaletta módnak része 
egy különleges webes paletta. A kikeverhető, létező színek száma szinte végtelen. A színpaletta ebből 
egyedileg kiválasztott, megfelelő darabszámú színt tartalmaz. Sokféle színpaletta létezik. 
 
Színtelítettség 
A kép színtelítettsége határozza meg, hogy mennyire élénkek a színek. 
Értéke -100 és +100 közötti, a legkisebb értéknél kapjuk a szürkeárnyalatos -fekete-fehér – képet. 
 
Szürkeárnyalatos 
Egy egyszerű színmód, amelyben fehértől a feketéig 256 szürke árnyalat használható a kép 
megjelenítésére. A szürkeárnyalatos képen lágy átmenet van az értékek között. 


