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Írta: Paul Arnote (parnote)

A PCLinuxOS fórumának Monthly Screenshots (asztali képek) szekcióját 
átnézve egyértelműen látszik, hogy sokan tudják, miként lehet asztalukhoz 
jól kinéző háttérképeket találni, de mások számára nem is annyira egyszerű 
jó minőségű képeket fellelni. Emellett, ilyen sok időt töltve otthon 
karanténban, segítendő a koronavírus terjedésének elkerülését (vagy 
legalább a terjedési görbe ellaposítását), óhatatlanul több időt töltenek el 
sokan a számítógépeik előtt. Valószínűleg jobb lenne ezt a számítógép előtt 
töltött plusz időt néhány szépen kinéző háttérképet nézve eltölteni.

Hadd segítsek ebben! Számos hely van a hálón, ahol jó minőségű képeket 
találhatsz az asztalod számára … és ingyen! Hát akkor, nézzünk meg 
néhányat.

Azonban, mielőtt belevágnánk, hadd adjak egy tanácsot: légy óvatos! 
Szuper és szokatlan háttérképek gyűjtése szenvedélyünkké válhat. Nem 
kell hozzá sok idő és azt veszed észre, hogy eltűnt a merevlemezedről a 
szabad hely.

Bing

A Microsoft keresőjéről gondolj, amit csak akarsz, de van egy valóban 
csodálatos tulajdonsága, ami kiemeli a tömegből. Minden egyes nap egy 
új, nagy felbontású képet rak ki magának háttérképként.

Külön weblapokat szentelnek kifejezetten a különféle Bing-képek 
gyűjtésére és megosztására. Pusztán ezekre a képekre támaszkodva, 
lenyűgöző asztalokat tudsz készíteni.

A Bing Wallpaper Gallery jó kiindulópont lehet. Oldalanként 30 kép 
található (legalábbis az én laptopomon) … és 28 ilyen, nagy felbontású 
képekkel teli oldal van.

A Bing Wallpaper Download egy másik hely, ami a napi Bing-képeket 
gyűjti és „szétosztja”. Van 446 képoldal laponként 10 képpel.

Az egyik legjobb és talán a legteljesebb Bing-kép gyűjtemény pedig a 
Bing Wallpaper Archive. Az egyes havi képeket diavetítés formájában 
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http://pclosmag.com/html/Issues/202005/page03.html
https://bing.gifposter.com/list/new/desc/classic.html
https://www.bingwallpaperhd.com/
https://bingwallpaper.anerg.com/
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mutatja be. Amikor a kívánt kép megjelenik előtted a képernyőn, csak 
kattints rá. A kiválasztott kép a böngésződben új fülön nyílik meg, ahol 
jobb billentyűvel kattinthatsz, hogy a képfájlt a merevlemezedre mentsd. A 
havi gyűjtemény egészen 2009 májusáig nyúlik vissza, ami ezt egy igen 
tekintélyes Bing-kép gyűjteménnyé teszi.

Készítettem egy bash-szkriptet a napi kép letöltésére a Bing-ről. Először a 
PCLinuxOS Magazine 2013. októberi számában írtam erről. Azóta kisebb 
frissítéseket végeztem a szkripten, mivel a Bing kissé módosította a képek 
bemutatásának módjában. A frissített szkriptet innen tudod letölteni.

Töltsd le a fájlt a könyvtárszerkezetedben valahová, nevezd át 
bing5.sh.txt-ről bing5.sh-ra, tedd futtathatóvá és futtasd parancssorból 
(vagy futtasd a számítógép első indulásakor úgy, hogy az asztalod 
„startup” eszköze indítsa el a számítógéped első elindításakor). A szkriptet 
kommentekkel láttam el (CSAK rendes TXT-editorral, mint a Kate, 
Mousepad, Leafpad, Geany stb. nyisd meg!), hogy elvégezd a szükséges 
módosításokat (például, hogy mennyit várjon a kép letöltésével a szkript 
indulása után). Crontab feladat formájában is beállíthatod úgy, hogy a 
szkript „automágikusan” induljon minden nap egyazon időben.

WallpaperStock.com

A WallpaperStock.com-on szó szerint tonnányi ingyenes jó minőségű kép 
található. Kategóriákba rendezettek, ahogy azt itt a Linux kategória is 
mutatja. Kiválaszthatod még a kívánt felbontást is (a lap bal oldalán).

Desktop Nexus

A Desktop Nexus oldal sokszor alulértékelt … kivéve az 1 millió 
bejegyzett felhasználóját, akik több mint 1,5 millió jó minőségű asztali 
hátteret töltöttek fel! És nem, nem kell regisztrálnod az oldal 
használatához.

https://www.pclosmag.com/html/Issues/201310/page03.html
https://pclosmag.com/Misc-Downloads/bing5.sh.txt
https://wallpaperstock.net/linux-wallpapers_88s.html
https://www.desktopnexus.com/
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A képeket általuk „Galériáknak” hívott kategóriákba rendezték. Galériára 
(kategóriára) kattintva egy rakat új al-kategória jelenik meg. A képek 
„vote” (szavazatok) szerint rendezettek, ami által könnyebb a  népszerű 
képfájlokat megtalálni. Ugyanakkor képekre szavazni csak tagként 
regisztrálva lehet.

Wallhaven

A Wallhaven-en több mint 700000 jó minőségű háttérkép érhető el 
böngészésre és letöltésre. A honlapot eredetileg a mára már funkcióját 
vesztett Wallbase leváltására tervezték. Mihelyst ingyenesen regisztráltál, 
böngészheted a képeket jelzők vagy népszerűség szerint rendezetten, 
kereshetsz „munkában biztonságosat” (vagy nem), választhatsz felbontást 

vagy véletlenre bízod a kiválasztást. Az oldal végtelen görgetést biztosít, 
így nem kell több oldalt betöltened, hogy megtaláld a téged érdeklő 
képeket.

Social Wallpapering

https://wallhaven.cc/
https://www.socwall.com/


PCLinuxOS Magazine Page 4

A Social Wallpapering már egy jó ideje elérhető (legalább 2007 óta). 
Tekintélyes gyűjteményük van a jó minőségű háttérképekből. A „Browse”-
ra kattintva megjelenik néhány képkategória, hogy segítse leszűkíteni a 
keresést érdekélődésednek megfelelően. Te is feltöltheted a saját jó 
minőségű képedet az oldalra. A felhasználók szavazhatnak „up vote” (rá), 
vagy „down vote” (ellene) aszerint, hogy tetszik-e nekik a kép, vagy sem. 
Szavazati joghoz regisztrálni kell, ami ingyenes.)

DeviantArt Wallpaper

Ha valami eklektikusat vagy egyedit keresel, nem találhatsz jobbat, mint a 
DevianArt. Ez AZ oldal művészeknek, és számos követője van. A 
háttérképek között akadnak fényképek, illusztrációk, absztrakt művak, 
fantasy képek, vicces darabok, videójáték darabok, film darabok, 
képregény művek és sok egyéb. Egy javaslat: még ha azt is látod a képen, 
hogy „purchase” (vétel), kattints rá. Legtöbbször egy nagy felbontású 
képet jelenít meg, amit a merevlemezedre egyszerűen a jobb kattintással 
mentheted a helyi menü „Kép mentése mint…” pontjával a böngészőből. 

HDWallpapers.net

A naponta frissített HDWallpapers.net teli van HD minőségű képekkel és 
illusztrációkkal várva, hogy az asztalodra kerüljenek, A képek rendezhetők 
tematikusan, népszerűség, vagy frissesség szerint, illetve böngészhetők 
kategóriák alapján. A letöltésnél választható képernyőfelbontás, 
kifejezetten mobilra, vagy meghatározott felhasználásra (pl. közösségi 
médiafelület előlapjára képnek). A képek szabadon letölthetőek, de 
feltöltéshez és kedvencek listájának mentéséhez ingyenes regisztráció kell.

InterfaceLift

https://www.deviantart.com/browse/all/customization/wallpaper/
https://interfacelift.com/
https://www.hdwallpapers.net/
https://www.patreon.com/pclinuxos
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Az Interfacelift már jó ideje létezik. Az eredetileg 1999 októberében 
létrehozott oldal gyönyörű háttérképek elsődleges lelőhelye. Rengeteg 
természetkép, fotó és egyéb található itt. Ikoncsomagok és rendszertémák 
is vannak az Interfacelift-en.

Az oldal automatikusan érzékeli a képernyőfelbontást és eszerint mutatja a 
képernyődnek megfelelő háttérképeket. Ugyanakkor lehet rendezni a 
képeket felbontás vagy eszköz szerint is. Az Interfacelift egyik kellemes és 
sajátos jellemzője, hogy a képekről sok kiegészítő információ is látható, 
mint a kép készítésére használt kamera típusa, a készítő és a képhez fűzött 
egyéb megjegyzések.

Simple Desktops

Ahogy a neve is sugallja, a Simple Desktop háttérképei egyszerűek. Az 
oldal „Névjegy” információi szerint a Simple Desktop „olyan háttérképek 
gyűjteménye, amivel a számítógép erőlködés nélkül kicsinosítható”. A 
Simple Desktop képeit „minimalistának” nevezni lebecsülés lenne. Azok 
egyáltalán nem erőltetettek, legalábbis olyan értelemben, ahogy az 
erőltetettet szokásosan értjük. 

Összegzés

Itt vannak tessék. Megismertél pár olyan oldalt, ahol kereshetsz az asztalod 
csinosítására háttérképeket. Sok további oldal is van. Néhányat kizártam a 
listámból, mint a Digital Blasphemy-t, mivel vagy tagsági díjat szednek, 

vagy képenként fizettetnek. Az Interneten sok helyről lehet ingyen 
háttérképeket letölteni, így alig van, vagy semmi oka annak, hogy 
fizessünk értük. Gyors keresés „free wallpaper images”-re és azonnal egy 
nagy rakat oldalt hoz fel, ahonnan ingyen tölthetsz le.

Hát akkor rajta, öltöztesd fel az asztalodat!

http://simpledesktops.com/
http://www.commandlinefu.com/
https://www.eff.org/
https://www.eff.org/

