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Lucrarea practic  î³i propune descrierea utilizarea aplicaµiei GIMP pentru a procesa o imagine digital .

1 Deschiderea desenului creat în aplicaµia Inkscape ³i exportul aces-
tuia ca imagine digital 

Din aplicaµia Inkscape în care este deschis desenul, se alege File / Export Bitmap...

Abbildung 1: Inkscape - Export Bitmap
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In fereastra Export Bitmap se alege la Export Area - Page, la Bitmap size - Width - pixels at 600, iar la
Filename se alege Browse ³i calea c tre GEOMORFOLOGIE_2014_2015/nume_prenume, unde �³ierul se
salveaz  prin ap sarea butonului Export, sub numele Desen_Inkscape.png.

Abbildung 2: Inkscape - Opµiuni Export Bitmap

2 Deschiderea �³ierului .png în GIMP

Fi³ierul se va deschide în GIMP.
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Abbildung 3: Deschiderea �³ierului .png

3 Set rile de baz  în GIMP

Daca GIMP se deschide în Multi Window Mode (�ecare tool ³i imaginea deschis  sunt în ferestre diferite),

de la Meniul Windows se poate alege opµiunea Single-Window Mode.

3



Abbildung 4: Modul Multiple-Windows
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Abbildung 5: Schimbarea modului ferestrei

Daca zonele de Toolbar nu sunt în zonele lor clasice (a³a cum se observ  în Fig.), în centru �³ierul deschis,
stânga sus - Toolbox, stânga jos - Tool options, dreapta sus - Layers, dreapta jos - Brushes,

Abbildung 6: Modul Single-Windows

atunci interfaµa gra�c  se poate reseta astfel: de la Edit / Preferences, se acceseaz  Window Management,
³i apoi se apas  Reset Saved Window Positions to Default Values.
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Abbildung 7: Resetarea interfeµei gra�ce

Ap sarea butonului de resetare necesit  repornirea aplicaµiei GIMP, a³a cum se speci�c  în mesajul
urm tor.

Abbildung 8: Mesajul de restart
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4 Lucrul cu strate (layere)

Deoarece exportul din Inkscape s-a f cut de pe o foaie alb , f r  a se seta umplere, se poate observa c  �³ierul

.png Desen_Inskape are fundalul transparent. Transparenµa este indicat  de prezenµa acestui model ,
iar rezolvarea cea mai simpl  este ad ugarea unui strat ca fundal alb.

Pentru a se crea un nou strat, se merge în toolbarul Layers, a�at în poziµia stânga sus, unde se reg se³te ³i
tabul Layers. Acolo, se d  click drapta pe layerul existent (are acela³i nume ca �³ierul: Desen_Inkscape.png)
³i se alege New Layer.... Propriet µile acestui nou strat se pot seta mai departe. La Layer name se alege
�fundal alb�.

Abbildung 9: Crearea unui nou strat

În cazul de faµ  se merge pe o m rime la fel ca a stratului de baz  (aceast  m rime este deja setat  la
Width ³i Height), ³i se alege la Layer Fill Type - White. Se apas  OK, iar stratul nou va apare deasupra
stratului de baz . În aceast  situaµie se trage stratul �fundal alb� sub stratul de baz  prin operaµiunea Drag
& Drop.
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Abbildung 10: Mutarea stratelor
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Se reselecteaz  stratul de baz  cu ajutorul cursorului.

5 Modurile de selecµie

O imagine poate � selectat  în întregime sau pixel cu pixel. Operaµiunile de selecµie pixel cu pixel pot � de
mai multe tipuri:

Abbildung 11: Uneltele de selecµie

Utilizând diferitele unelte de selecµie pixel cu pixel, selectaµi cadrul h rµii, cadrul formelor geometrice ³i
direcµia nord. Pentru a ad uga selecµii multiple, dup  �ecare selecµie, la urm toarea se µine ap sat  tasta
Shift (moment în care la dreapta cursorului uneltei apare semnul +). Pentru a elimina din selecµie se µine
ap sat  tasta Ctrl (moment în care apare la dreapta cursorului semnul -). Pixelii selectaµi vor � înf µi³aµi cu
o linie întrerupt  care se misc  permanent.

Abbildung 12: A�³area selecµiei

Se va selecta textul Legend , cadrul imaginilor geometrice ³i cadrul interior al h rµii. Selecµia creat  poate �
salvat  pentru utilizarea ulterioar  sub form  de Cahnnel sau Path (se merge la meniul Select ³i se alege

Save to Channel..., dup  care la Tab-ul Channel, respectiva selecµie poate � vizualizat ).
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Abbildung 13: Salvarea selecµiei

Pentru a umple aceast  zon  cu o alt  culoare trebuie setat  culoare de umplere ³i de fundal.
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Abbildung 14: Set rile culorilor de foreground/background

Apoi se alege unealta Bucket Fill , ³i se aleg set rile uneltei în meniul Tool Options (stânga jos)
astfel: la Mode - Normal, la Opacity - 100, la Fill Type - FG color �ll, la A�ected Area - Fill whole selection.
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Abbildung 15: Modul de umplere

6 Procesarea imaginii

Se va selecta cu unealta de selecµie Rectangle, cadrul interior al h rµii.
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Abbildung 16: Selecµia unui bloc de pixeli
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Se acceseaz  apoi meniul Tools, unde la Color tools sunt disponible o serie de unelte care modi�c 
propriet µile de culoare ale tuturor pixelilor selectaµi. Unealta Brightness-Contrast poate � utilizat  pentru

a lumina/întuneca culoarea pixelilor, spre exemplu.

Abbildung 17: Unealta Brightness-Contrast

7 Editarea de tip desen

Pe lâng  selecµia pixel cu pixel ³i schimbarea valorii pixelilor în bloc, exist  unelte care schimb  valoarea
pixelilor dup  un model de tip desen.
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Abbildung 18: Uneltele de desenare

Aceste unelte au setîri variate, precum grosimea sau modelul de vârf de editare, sau opacitatea.

Abbildung 19: Opµiunile uneltelor de desen

Rezultatul acestor edit ri se poate observa c  se face pixel cu pixel, funcµie de m rimea vârfului de editare,
³i nu în bloc.
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Abbildung 20: Rezultatele uneltelor de desen

8 Introducerea de text

Textul poate � introdus cu orice fel de familie, m rime ³i culoare ³i râmâne editabil (ca strat separat)
pân  la salvarea în format raster/imagine, când este rasterizat.
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Abbildung 21: Opµiunile uneltei text
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Abbildung 22: Inserarea textului

9 Salvarea ³i exportul

Salvarea în GIMP presupune salvarea în format .xcf, format în care se p streaz  stratele ³i toate opµiunile
de editare a selecµiilor salvate, a textului, etc. Exportul presupune rasterizarea tuturor efectelor ³i salvarea
unor �³iere de tip .png.
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Abbildung 23: Salvarea
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Abbildung 24: Salvarea în format nativ .xcf
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Abbildung 25: Exportul în format .png
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Abbildung 26: Opµiunile exportului în format .png
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