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Анотацiя

KImageMapEditor — це редактор карт зображень HTML вiд KDE.
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Роздiл 1

Користування KImageMapEditor

KImageMapEditor — це редактор карт зображень HTML вiд KDE. Вiн надає вам змогу ство-
рювати i змiнювати карти зображень HTML.

Головне вiкно KImageMapEditor.

Типовим призначенням програми є створення карти свiту, на якiй кожна країна є певною
придатною до натискання дiлянкою. Натисканням цiєї дiлянки користувач зможе вiдкривати
посилання, пов’язане з вiдповiдною країною.

Для створення карти зображення слiд виконати такi дiї:

Завантажте файл зображення (png, jpg, gif) або файл HTML з вашого диска або перетягнiть
його позначку до областi зображення. Позначте зображення на панелi Зображення.

Додати карту зображення за допомогою пункту меню Карта→Нова карта i вказати назву
карти.

Пiсля цього буде увiмкнено меню Iнструменти i ви зможете вибрати вiдповiдну геометричну
форму, зокрема Коло, Прямокутник, Багатокутник або Довiльний багатокутник, а
потiм визначити дiлянку на зображеннi.
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Пiсля вибору дiлянки буде показано дiалогове вiкно Редактор теґiв областей. На вкладцi
Загальне вкажiть атрибути HREF (адресу посилання-призначення), Alt.-текст, Цiль та
Заголовок.
На вкладцi Координати буде показано геометричнi данi форми. За допомогою редагува-
ння значень ви можете змiнити розмiр i позицiю дiлянки. Змiни буде негайно показано на
зображеннi. Крiм того, розмiр i позицiю можна змiнювати за допомогою мишi.

Щоб вiдкрити дiалогове вiкно Редактора теґiв областi для вже створеної карти зображе-
ння, скористайтеся пунктом Властивостi з меню Змiни або контекстного меню дiлянки.

Для перегляду коду HTML карти зображення скористайтеся пунктом меню Карта→
Показати HTML.
Далi, скористайтеся пунктом меню Зображення→ Редагувати таблицю використан-
ня... i вкажiть назву карти у форматi значення карти використання. Збережiть вашу роботу
за допомогою пункту меню Файл→ Зберегти. Вiдкрийте файл HTML у Konqueror, щоб
перевiрити, чи працює карта зображення належним чином.

Доступ до параметрiв налаштування KImageMapEditor можна отримати у дiалоговому вi-
кнi налаштування, яке вiдкривається пунктом меню Параметри→ Налаштувати KI-
mageMapEditor....

Дiалогове вiкно налаштування KImageMapEditor.
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Роздiл 2

Подяки i лiцензiя
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