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A PROGRAM TELEPÍTÉSE

Mielőtt a programot futtatja, kérem töltse le és telepítse a Java keretrendszert a

hivatalos honlapjáról.

Kövesse a JRE telepítő lépéseit. Ajánlott a legújabb Java futtatókörnyezetet

letölteni az Oracle honlapjáról. (jre1.8.0_321)

Futtassa a Színkör Tervező alkalmazást, előtte hozzon létre egy hozzá rendelt

parancsikont az asztalon.

Válassza ki a magyar nyelvet a lenyíló menüből az első ikonra kattintva.

A programban kétféle színkör használható. Az első színkörön a négy alapszín

kvadráns elosztásban látható, a másik pedig egy RGB szimmetrikus

számítástechnikai színkör.

A kvadráns színkört festéshez és nyomtatáshoz ajánlott használni. A triád

színkört pedig elektronikus megjelenítők, monitorok alkalmazzák.

A PROGRAM FŐ RÉSZEI

A programnak három olyan komponense van, amely működés szempontjából

lényeges.

○ 1) Színkörök

Két színkörön jelölhetők ki a színek. Az egyik a kvadráns, amelyen négy alapszín

van. A másik pedig a triád vagy másként egy szimmetrikus RGB.

○ 2) Színek vagy korongok

Színek olyan korongok a színkörön, amelyek helyzetük alapján egy színt jelölnek

ki a színkörön. A korongok össze vannak kapcsolva az alsó színes négyzetekkel.

Hat szín jelölhető ki egyszerre a színkörön.

○ 3) Paletták(HTML)

A színkörön kijelölt színeket fel tudjuk venni egy palettára, amely egy HTML fájl.

Ezt a HTML paletta fájlt elmenthetjük a lemezre, és később be tudjuk tölteni a

programba, vagy böngészőben meg is tudjuk azt jeleníteni. Egy HTML paletta fájl

korlátlan mennyiségű színt tartalmazhat.

A színeket tartalmazó HTML palettákat exportálhatjuk PNG formátumban is.
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KORONGOK MOZGATÁSA

Három különböző korongot mozgathatunk a színkörön.

1) Az első a főkör, amely mind a hat korongot együtt mozgatja, jobb felső

oldalán van egy sarok.

2) A következőnek jobb alsó oldalán van a sarok, ebből kettő van. A főátlóra

tükrözve mozgatja a vele szembe lévő korongot.

3) A harmadik korong jellemzője pedig, hogy nem mozgat egy másikat,

független és nincs jelölt sarka.

AKTUÁLIS SZÍN KĲELÖLÉSE

Mindig az az aktuális szín, amelyik korong vagy a hozzá tartozó színes négyzet ki

van választva, és amelyiknek a színkoordináta értékei éppen látszanak a jobb

oldalon, az RGB illetve CMYK lapfülön.

Hat korongot mozgathatunk a színkörön. Minden koronghoz hozzá van rendelve

egy színes négyzet az alsó sorban.

Hogyan választhatjuk ki az aktuális színt?

Valamelyik korong fölé visszük az egérkurzort, ekkor hirtelen megváltoznak a

színkoordináta értékek a jobb oldalon. A másik módszer, ha kattintunk egyet

valamelyik színes négyzeten a hat közül az alsó sorban. Az aktuális színes

négyzetet, vagyis színt két fehér vonal jelöli annak alsó és felső szélén.
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BEÁLLÍTÁSOK

A beállítások lapfülön a következő jelölőnégyzetek a korongok együttes mozgását

szabályozzák.

✓ Egyenlő sugarak

Minden korong sugara azonos méretű.

✓ Arányos sugarak

A főkörhöz képest arányosan nő vagy csökken a többi korong sugara.

✓ Arányos szögek

A főkört mozgatva a többi korong megtartja a szögét a főkörhöz képest.

✓ Színkörök tükrözése

A főátlóra tükrözi a vele párosított független korongot.

✓ Színmélység

A korong színe felveszi a fekete árnyalatot is, a teljes színt.

✓Mozgatás együtt

A korongok egyszerre mozgathatóak csúszkákkal, billentyűzettel és plusz /

mínusz gombokkal.

✓ Arányos világosság

Az első szín fekete árnyalata alapján arányosan változik a további öt szín fekete

árnyalata is.

✓ Hatodik szín háttérként

Átlátszó színek esetében a hatodik szín háttereként funkcionál. Színek

keverésekor használatos.

✓ Koordinátákhoz igazítás

A szín kijelölésekor a szín kijelölt koordinátáját rögzíti. Újbóli kijelöléskor nem

mozdul el a korong.
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TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

A beállítások lapfülön a következő nyomógombok színek törléséhez, szín

összefüggések beállításához és véletlen értékek felvételéhez használatosak.

Egy-egy nyomógomb adott helyre pozicionálja a korongot vagy korongokat.

Az első sorban lévő nyomógombok jelentése visszafelé : törli az aktuális színt,

mind a hat színt törli, a reset pedig törli a színeket, valamint a jelölőnégyzetek

beállított értékeit is.

A második és harmadik sorban lévő nyomógombok a feliratukkal jelölt szín

összefüggések szerint állítják be a korongok helyzetét. Például triád beállítás

esetén a korongok szögtávolsága 120 fok, amely az analóg színeket jelöli ki. Ha

bejelöljük az arányos sugarak és az arányos szögek jelölőnégyzetet, akkor a 120

fokos szögeltérést és az egyenlő nagyságú sugarat megtartva forgathatjuk az

analóg szín összefüggést a fő korong vonszolásával.

A negyedik sorban lévő gombokat használva pedig véletlenül vehetjük fel a

színek értékeit.

PIPETTA

Húzza az egész ablakot jobbra a címsornál fogva, majd kattintson a képernyőkép

készítése nyomógombra, vagy töltsön be egy képet a tallózás gombbal.

Pipálja be a közvetlen beszúrás(Insert directly..) jelölőnégyzetet.

A nagyított képernyőképet vagy fotót görgetve, az egérrel mutasson rá az egyik

pixelre, és kattintson. A New lapfülön vagy palettán sorra felvételre kerülnek az

egérkurzor alatti színek.

NEW PALETTA - SZÍNEK BEILLESZTÉSE

Vonszolja a korongokat az egér segítségével, és jelölje ki a színeket. Majd adjon

hozzá 6 színt a New palettához az első beillesztés nyomógombbal.

Mint az látható, két beillesztés gomb van a New palettán. Az első ikonon egy

jobbra nyíl van, a következőn pedig kettős nyíl látható. A fenti példában az első

beillesztés gombbal adtuk hozzá a színeket. A kettős nyilas beillesztés gombbal

pedig elnevezésekkel együtt vehetjük fel a színeket, feliratokat is rendelhetünk a

hat színhez.



– 10 – – 11 –

SZÍNKERESŐ FUNKCIÓK

Jelöljünk ki egérrel az első kockában egy sárga színt. Válasszunk egy paletta

lapfület, majd kattintsunk a színkereső funkció ikonjára. Az alábbi felugró

ablakból pipáljuk be a jelölőnégyzetet. (Első szín alapján a további 5 szín

meghatározása.) Majd kattintsunk az OK gombra.

Fent látható az eredmény. A program választott az első kockában lévő színhez

legközelebbi öt színt a palettáról. A második kockában lévő szín (#CEDE4A) az

első kockában megadott (#C6FF45) színhez képest a legközelebbi szín a

palettáról választva az RGB (legközelebbi/ nearest) algoritmus alapján. A paletta

lapfülön a szövegben szintén kiemelve találjuk az első legközelebbi szín

(#CEDE4A) kódját.

A színkeresést még HUE, vagyis színezet és pontos egyezés(Original) szerint is

végezhetjük. HUE esetén a keresési találatok sugár irányban adódnak. Amint

láttuk, RGB legközelebbi pedig általában körív mentén választja a hasonló

színeket a palettáról.

CMYK SZÍNKOORDINÁTÁK

CMYK lapfülön válasszunk a lenyíló listából egy színprofilt. Jelöljük be a

következőbe jelölőnégyzetet, és vonszoljuk a fő korongot a színkörön.

Látható, hogy folyamatosan mutatja, mozgás közben a második kockában az

eredeti színhez(első kocka) tartozó CMYK koordinátájú színt.

A CMYK színkoordináták számítása nem fordítható vissza, tehát CMYK

színkoordináták kisebb tartományban ábrázolják a színt, mint RGB koordináták.

A Java CMYK koordináták nem azonosak az Adobe programokkal ábrázolt CMYK

színekhez. Java CMYK koordinátákat másképp számítja a Java, egyéni

átszámításokkal történik.

A lenyíló listából GENERIC_CMYK értéket választva, majd a visszafelé(backward)

jelölőnégyzetet bejelölve reverzibilis, visszaszámolható CMYK koordinátákat

kapunk. Ekkor a CMYK koordinátákat két tizedesjeggyel veszi figyelembe a

program, tehát pontos RGB koordinátákat kapunk visszaszámítva a szín értékét.
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SABLONOK

Theme lapfülön szöveges és grafikai sablonokat jelenít meg a program. A szöveg

és az illusztrációk szín választásának összehangolásához.

A fenti példában egy analóg, közel 120 fokos szögeltéréssel felvett harmonikus

színek beállítására láthatunk példát.


