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Rozdział 18.

Edycja obrazków

Edycja obrazków oznacza modyfikowanie plików graficznych, które zostały utworzone
w programie graficznym lub zapisane za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego.

W tym rozdziale przedstawimy przepisy dotyczące edytowania i modyfikowania obraz-
ków oraz fotografii. Obejmuje to również konwersję plików na różne formaty. Można tu
znaleźć także omówienie niektórych aplikacji służących do pracy z obrazkami i zdję-
ciami, takich jak bardzo rozbudowany program o nazwie GIMP.

18.1. Transformacja obrazków
ImageMagick

DEB: imagemagick
RPM: ImageMagick
WWW: http://www.imagemagick.org/

Do edycji i przekształcania obrazków można użyć wielu programów i narzędzi dostęp-
nych w systemie Linux. Opisany w tym miejscu pakiet ImageMagick składa się z wielu
mniejszych aplikacji, które pozwalają wykonywać różne zadania. Szczególnie przydatne
jest narzędzie wiersza poleceń mogrify, które służy do zmiany rozmiaru obrazków, obra-
cania ich oraz redukowania liczby kolorów.

Narzędzie mogrify wymaga podania argumentu w postaci nazwy pliku, który zostanie
zmodyfikowany. Wszystkie zmiany są zapisywane właśnie w tym pliku. Użycie myśl-
nika (–) wskazuje wejście standardowe. W takim przypadku narzędzie mogrify doko-
na zapisu do wyjścia standardowego.

Do przedstawienia możliwości tego narzędzia użyliśmy obrazka o nazwie phoenix.jpeg,
który znajduje się na rysunku 18.1.
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Rysunek 18.1.
Obrazek phoenix.jpeg

Wiele z przedstawionych tu transformacji można wykonać również w sposób interak-
tywny za pomocą programu GIMP (patrz przepis 18.3 „Edycja obrazków w progra-
mie GIMP”). Przydatny może być również pakiet netpbm, który zawiera zestaw narzędzi
służących do przekształcania obrazków oraz ich konwersji i zapisywania w różnych
formatach plików (patrz przepis 19.2 „Skanowanie obrazków”).

18.1.1. Zmiana rozmiarów obrazka

Istnieją trzy metody zmiany rozmiarów obrazka za pomocą narzędzia mogrify.

Zwiększenie rozmiarów obrazka może spowodować jego rozmycie lub pojawienie
się dużych pikseli.

Aby wyświetlić obrazek w określonej skali bez modyfikowania oryginalnego pliku, należy
użyć narzędzia display. Zmiana wielkości okna tego programu spowoduje również zmianę
rozmiarów wyświetlanego w nim obrazka (patrz przepis 4.3.2 „Skalowanie okna”).

Metoda nr 1

Użycie narzędzia mogrify z opcją –geometry pozwoli zmienić rozmiary obrazka przy
zachowaniu proporcji między jego wysokością a szerokością. Jako argument opcji
–geometry należy podać żądane rozmiary obrazka (w pikselach).

⇒ Aby zmienić rozmiary obrazka phoenix.jpeg na 480×320 pikseli, wpisz:
$ mogrify –geometry 480x320 phoenix.jpeg  Enter 

Wykonanie powyższego polecenia spowoduje przekształcenie oryginalnego pliku pho-
enix.jpeg do postaci obrazka o rozmiarach zbliżonych do 480×320 pikseli. Proporcje
obrazka zostaną zachowane, co pokazano na rysunku 18.2.

Metoda nr 2

Można także zmienić rozmiary obrazka bez zachowania jego proporcji. Należy do tego
użyć narzędzia mogrify z opcją –geometry, a następnie wprowadzić nowe rozmiary. Pa-
rametr ten musi kończyć się wykrzyknikiem.
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Rysunek 18.2.
Obrazek phoenix.jpeg
po przeskalowaniu
do rozmiarów
zbliżonych
do 480×320 pikseli

⇒ Aby zmienić rozmiary obrazka phoenix.jpeg na dokładnie 640×480 pikseli
bez zachowania proporcji, wpisz:

$ mogrify –geometry 640x480! phoenix.jpeg  Enter 

Wykonanie powyższego polecenia spowoduje przekształcenie oryginalnego pliku
phoenix.jpeg do postaci obrazka o rozmiarach wynoszących dokładnie 640×480 pik-
seli. Proporcje obrazka nie zostaną zachowane, co pokazano na rysunku 18.3.

Metoda nr 3

Kolejna metoda umożliwia określenie procentowej zmiany szerokości lub wysokości
obrazka za pomocą narzędzia mogrify. Aby dany wymiar zmniejszyć, należy podać
żądaną wartość zakończoną znakiem %. Aby zwiększyć wymiar, należy dodać żądaną
wartość do 100, a następnie wprowadzić sumę zakończoną znakiem %; np. w celu zwięk-
szenia o 25% należy wpisać 125%.

⇒ Aby zwiększyć wysokość obrazka phoenix.jpeg o 25% i zmniejszyć jego sze-
rokość o 50%, wpisz:

$ mogrify –geometry 125%x50% phoenix.jpeg  Enter 
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Rysunek 18.3. Obrazek phoenix.jpeg po przeskalowaniu do rozmiarów 640×480 pikseli

Wykonanie powyższego polecenia spowoduje przekształcenie oryginalnego pliku pho-
enix.jpeg do postaci obrazka, którego wysokość zostanie zwiększona o 25%, a szero-
kość zmniejszona o 50%, co pokazano na rysunku 18.4.

18.1.2. Obracanie obrazka

Aby obrócić obrazek, należy użyć narzędzia mogrify z opcją –rotate, po której trzeba
podać kąt obrotu w stopniach. Jeżeli szerokość obrazka przekracza jego wysokość,
należy podać tę wartość ze znakiem >. W przeciwnym przypadku należy użyć znaku <.
Ponieważ znaki < i > są operatorami przekierowania powłoki, argument opcji –rotate
należy oznaczyć apostrofami. Możliwe jest pominięcie tych znaków, jeśli szerokość
i wysokość obrazka są takie same.

⇒ Aby obrócić o 90 stopni obrazek phoenix.jpeg, którego wysokość przekracza
szerokość, wpisz:

$ mogrify –rotate '90<' phoenix.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie spowoduje obrócenie oryginalnego pliku phoenix.jpeg o 90 stopni,
co pokazano na rysunku 18.5.
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Rysunek 18.4.
Obrazek phoenix.jpeg
po przeskalowaniu
z użyciem wartości
procentowych

Rysunek 18.5.
Obrócony obrazek
phoenix.jpeg

Po wykonaniu tej operacji szerokość pliku phoenix.jpeg przekracza jego wysokość,
a więc kolejny obrót należy wykonać z użyciem znaku >, a nie <.

18.1.3. Modyfikowanie kolorów obrazka

Narzędzie mogrify może być użyte również do modyfikowania kolorów obrazka na wiele
sposobów. W celu zmniejszenia liczby kolorów obrazka należy użyć opcji –colors,
której argumentem jest nowa liczba kolorów.

⇒ Aby zredukować do dwóch liczbę kolorów w pliku phoenix.jpeg, wpisz:
$ mogrify –colors 2 phoenix.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie przekształca oryginalny plik phoenix.jpeg w czarno-biały obrazek,
co pokazano na rysunku 18.6.

Użycie opcji –dither pozwoli zredukować liczbę kolorów za pomocą popularnego algo-
rytmu Floyda-Steinberga, który umożliwia poprawienie jakości obrazka podczas zmniej-
szania liczby kolorów.
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Rysunek 18.6.
Czarno-biała wersja
obrazka phoenix.jpeg

⇒ Aby zredukować do czterech liczbę kolorów w pliku phoenix.jpeg i zastosować
algorytm rozsiewania pikseli Floyda-Steinberga (tzw. dithering), wpisz:

$ mogrify –colors 4 -dither phoenix.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie przekształca oryginalny plik phoenix.jpeg w czarno-biały obrazek
z rozsiewaniem pikseli, co pokazano na rysunku 18.7.

Rysunek 18.7.
Czarno-biały obrazek
phoenix.jpeg
z rozsiewaniem pikseli

Jeśli użyta zostanie opcja –map z argumentem w postaci drugiej nazwy pliku, narzędzie
mogrify odczyta mapę kolorów (zestaw kolorów) z tego obrazka i użyje go dla pierw-
szego obrazka.

⇒ Aby zastąpić kolory w pliku rainbow.jpeg kolorami używanymi w pliku
prism.jpeg, wpisz:

$ mogrify –map prism.jpeg rainbow.jpeg  Enter 

Z kolei opcja –monochrome przekształca kolorowy obrazek w czarno-biały.

⇒ Aby plik rainbow.jpeg wyświetlić jako czarno-biały obrazek, wpisz:
$ mogrify –monochrome rainbow.jpeg  Enter 

W przypadku obrazka w postaci pliku PPM możliwe jest użycie narzędzia ppmquant do
kwantyzacji kolorów, czyli zmniejszenia liczby kolorów tego obrazka. Więcej szczegółów
na ten temat można znaleźć na stronie podręcznika systemowego man narzędzia ppmquant
(patrz przepis 2.8.4 „Wyświetlanie stron podręcznika systemowego man”).
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Ze względu na różnice między urządzeniami służącymi do wyświetlania obrazu, jasność
obrazu może być inna na poszczególnych komputerach, np. obrazki utworzone na kom-
puterze Macintosh wydają się ciemniejsze na innych platformach. Regulacja jasności
obrazka jest nazywana korekcją gammy.

W celu dostosowania jasności obrazka należy użyć argumentu –gamma, podając jako jego
argument poziom korekcji w postaci wartości liczbowej. Komputery PC mają zwykle
wartość gamma równą 2,5, natomiast w przypadku komputerów Macintosh jest to
wartość 1,4.

⇒ Aby ustawić poziom korekcji pliku rainbow.jpeg na wartość 0,8, wpisz:
$ mogrify –gamma .8 rainbow.jpeg  Enter 

18.1.4. Dodawanie adnotacji do obrazka

Oprogramowanie do obsługi formatu JPEG autorstwa Independent JPEG Group

DEB: libjpeg-progs
RPM: libjpeg-progs
WWW: http://www.ijg.org/

Dostępnych jest kilka metod odczytywania i zapisywania adnotacji w pliku obrazka.
Funkcja ta jest zwykle używana do dodawania do zdjęcia informacji o prawach autor-
skich lub adresu URL. Nie wszystkie formaty obrazków obsługują adnotacje, ale jest
to możliwe w przypadku popularnego formatu JPEG.

Adnotacje nie są widoczne podczas wyświetlania obrazka, ponieważ są dodawane do
nagłówka pliku. Możliwe jest jednak odczytanie ich za pomocą narzędzi pozwalających
wyświetlić informacje o pliku obrazka, takich jak display i GIMP. Inna metoda wy-
świetlania adnotacji została przedstawiona poniżej.

Metoda nr 1

Komentarz w pliku JPEG można zapisać za pomocą narzędzia wrjpgcom, podając go
jako argument opcji –comment. Nazwa pliku wejściowego powinna być podana jako argu-
ment polecenia wrjpgcom. Domyślnie nowy plik JPEG jest zapisywany do wyjścia stan-
dardowego.

⇒ Aby do obrazka zapisanego w pliku map.jpeg dodać adnotację o treści Nieska-
lowalna mapa, a następnie zapisać nowy obrazek w pliku warnmap.jpeg, wpisz:

$ wrjpgcom –comment "Nieskalowalna mapa" map.jpeg > warnmap.jpeg  Enter 

Pętla for w powłoce Bash pozwoli dodać tę samą adnotację do grupy plików (więcej
informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji powłoki Bash).

⇒ Aby do wszystkich plików .jpg w bieżącym katalogu dodać komentarz Foto-
grafia autorstwa Jana Kowalskiego, a następnie zapisać te obrazki do plików
o tych samych nazwach, ale rozszerzeniu .jpeg, wpisz:
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$ for i in *.jpg  Enter 
> {  Enter 
> wrjpgcom –comment "Fotografia autorstwa Jana Kowalskiego" $i `basename
   $i jpg` jpeg  Enter 
> }  Enter 
$

Poprzedni przykład można również zapisać w pojedynczym wierszu:
for i in *.jpg; { wrjpgcom –comment "Fotografia autorstwa Jana Kowalskiego"
   $i `basename $i jpg` jpeg; }  Enter 

Metoda nr 2

Narzędzie mogrify z opcją –comment umożliwia dodanie komentarzy do plików obraz-
ków. Komentarz należy podać jako argument tej opcji, oznaczając go cudzysłowami.

⇒ Aby do pliku obrazka phoenix.jpeg dodać komentarz, wpisz:
$ mogrify –comment "Jeśli możesz to przeczytać, jesteś zbyt blisko!"
  phoenix.jpeg  Enter 

Metoda nr 3

Do odczytywania adnotacji z plików JPEG można użyć narzędzia rdjpgcom, którego
argumentem powinna być nazwa wybranego pliku obrazka.

⇒ Aby odczytać komentarze dodane do pliku obrazka phoenix.jpeg, wpisz:

$ rdjpgcom phoenix.jpeg  Enter 
Jeśli możesz to przeczytać, jesteś zbyt blisko!
$

18.1.5. Dodawanie ramki do obrazka

Do narysowania ramki wokół obrazka możemy użyć narzędzia mogrify z opcją –bor-
der, której argumentami powinny być wysokość i szerokość ramki (w pikselach).

⇒ Aby do pliku obrazka phoenix.jpeg dodać ramkę o szerokości dwóch pikseli
i wysokości czterech pikseli, wpisz:

$ mogrify –border 2x4 phoenix.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie przekształca oryginalny plik phoenix.jpeg, dodając do niego ramkę,
co pokazano na rysunku 18.8.

Opcja –frame działa w podobny sposób jak opcja –border, ale dodaje do obrazka bardziej
dekoracyjną ramkę.
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Rysunek 18.8.
Obrazek phoenix.jpeg
z ramką

⇒ Aby do pliku obrazka phoenix.jpeg dodać dekoracyjną ramkę o szerokości
ośmiu pikseli i wysokości ośmiu pikseli, wpisz:

$ mogrify –frame 8x8 phoenix.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie przekształca oryginalny plik phoenix.jpeg, dodając do niego deko-
racyjną ramkę, co pokazano na rysunku 18.9.

Rysunek 18.9.
Obrazek phoenix.jpeg
z dekoracyjną ramką

Ramki są dodawane do zewnętrznej krawędzi obrazka, który w czasie tej operacji
nie jest w żaden sposób kadrowany lub pomniejszany.

18.1.6. Indeks obrazków

Narzędzie montage pozwala utworzyć indeks obrazków. Argumentem tego narzędzia są
nazwy plików składowych oraz nazwa pliku wyjściowego, do którego zostanie zapisany
gotowy indeks.

Indeks obrazków jest tworzony poprzez przeskalowanie wszystkich obrazków wejścio-
wych do największego możliwego rozmiaru (maksymalnie 120×120 pikseli), a następ-
nie rozmieszczenie ich sąsiadująco w pięciu rzędach i czterech kolumnach.



464 Część IV ♦ Obrazki i zdjęcia

⇒ Aby utworzyć indeks obrazków z plików o nazwach sowa.jpeg, puchacz.jpeg
i puszczyk.jpeg, a następnie zapisać go w pliku o nazwie sowy-polskie.png, wpisz:

$ montage sowa.jpeg puchacz.jpeg puszczyk.jpeg sowy-polskie.png  Enter 

W powyższym przykładzie odczytano trzy pliki JPEG, a następnie zapisano je w pliku
PNG. Aby określić format pliku wyjściowego, należy podać odpowiednie rozszerzenie
nazwy tego pliku.

18.1.7. Łączenie obrazków
Narzędzie composite umożliwia połączenie dwóch obrazków w jeden. Jako argumenty
tego narzędzia należy podać nazwy dwóch plików źródłowych i nazwę nowego pliku,
do którego zostanie zapisany wynik połączenia. Jeżeli nie zostaną określone żadne opcje,
narzędzie composite utworzy nowy obrazek, nakładając mniejszy plik źródłowy na więk-
szy plik, począwszy od lewego górnego rogu. Jeśli oba obrazki mają ten sam rozmiar,
widoczny będzie tylko drugi z nich.

⇒ Aby połączyć dwa pliki o nazwach ashes.jpeg i phoenix.jpeg, a następnie zapi-
sać wynik połączenia w pliku o nazwie obrazek.jpeg, wpisz:

$ composite ashes.jpeg phoenix.jpeg obrazek.jpeg  Enter 

Dzięki opcji –dissolve można określić procentowe przenikanie obu obrazków. Jako
argument tej opcji należy podać procent pierwszego obrazka, który zostanie umiesz-
czony w drugim obrazku.

⇒ Aby dwa pliki o nazwach ashes.jpeg i phoenix.jpeg połączyć w taki sposób,
aby nowy obrazek zawierał 70 procent pierwszego obrazka przenikającego się
z drugim obrazkiem, wpisz:

$ composite –dissolve 70 ashes.jpeg phoenix.jpeg obrazek.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie spowoduje połączenie dwóch obrazków i zapisanie nowego pliku
obrazka o nazwie obrazek.jpeg, który w 70 procentach będzie składał się z pierwszego
obrazka.

Użycie opcji –dissolve 50 pozwoli połączyć oba obrazki z identycznym przenikaniem.

18.1.8. Morphing dwóch obrazków
Morphing to komputerowa metoda obróbki obrazu, która służy do wyszukiwania różnic
między kształtami na dwóch obrazkach. Technika ta jest często stosowana w czasie
tworzenia efektów specjalnych, np. do połączenia twarzy człowieka z głową potwora.

Aby uzyskać taki efekt dla dwóch wybranych obrazków, można użyć narzędzia convert
z opcją –morph. Jako argument tej opcji należy podać liczbę pośrednich klatek, które
zostaną wykorzystane podczas transformacji tych obrazków.
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Po podaniu dwóch plików wejściowych i pliku wyjściowego narzędzie convert spraw-
dza i zapisuje różnice między odpowiednimi pikselami w obu obrazkach. Efektem tego
jest animacja stanowiąca połączenie wybranych obrazków.

Wybranie formatu pliku obsługującego animację (na przykład MIFF) spowoduje zapi-
sanie gotowego efektu morphingu w pojedynczym pliku. W przeciwnym przypadku ani-
macja jest zapisywana jako zbiór plików; do nazw tych plików dołączany jest kolejny
numer klatki.

Za pomocą opcji –delay można określić opóźnienie wyświetlania poszczególnych kla-
tek animacji. Jako argument tej opcji należy podać żądaną wartość opóźnienia (w set-
nych sekundy).

⇒ Aby utworzyć efekt morphingu dwóch plików o nazwach ashes.jpeg i pho-
enix.jpeg, zapisując sekwencję trzech kolejnych obrazków o nazwach rozpo-
czynających się od morph.png, wpisz:

$ convert –morph 3 ashes.jpeg phoenix.jpeg morph.png  Enter 

Powyższe polecenie zapisuje pięć nowych plików w formacie PNG. Pierwszy z tych
plików ma nazwę morph.png.0 i jest identyczny jak plik wejściowy ashes.jpeg. Z kolei
plik o nazwie morph.png.4 stanowi kopię pliku wejściowego phoenix.jpeg. Pliki mor-
ph.png.1, morph.png.2 i morph.png.3 zawierają dane przejścia między pierwszym i ostat-
nim obrazkiem.

⇒ Aby utworzyć efekt morphingu dwóch plików o nazwach ashes.jpeg i phoenix.
jpeg, zapisując w nowym pliku o nazwie morph.miff animowaną sekwencję
25 klatek, z których każda jest wyświetlana przez jedną piątą sekundy, wpisz:

$ convert –morph 25 –delay 20 ashes.jpeg phoenix.jpeg morph.miff  Enter 

Powyższe polecenie tworzy nowy plik o nazwie morph.miff, który zawiera animowaną
sekwencję 27 klatek. Każdy obrazek w tej sekwencji jest wyświetlany przez jedną
piątą sekundy. Animacja jest zapętlona, a do jej wyświetlenia można użyć narzędzia
animate (patrz przepis 17.6 „Wyświetlanie animacji lub pokazu slajdów”).

Dostępne jest również inne narzędzie o nazwie xmorph, które działa w systemie X i jest
przeznaczone do morphingu zdjęć. Więcej informacji na jego temat zawiera przepis
18.4 „Użycie innych edytorów obrazków”.

18.2. Konwersja plików obrazków
ImageMagick

DEB: imagemagick
RPM: ImageMagick
WWW: http://www.imagemagick.org/
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Do konwersji różnych formatów plików obrazków możemy użyć narzędzia convert
stanowiącego część pakietu ImageMagick, który przedstawiono w przepisie 18.1
„Transformacja obrazków”. Narzędzie to wymaga podania dwóch argumentów w po-
staci nazw pliku źródłowego i docelowego. Oryginalny obrazek nie jest modyfikowany
w czasie konwersji.

W celu określenia docelowego formatu pliku należy w nazwie pliku wyjściowego podać
standardowe rozszerzenie danego typu pliku.

⇒ Aby dokonać konwersji pliku JPEG o nazwie phoenix.jpeg na obrazek w forma-
cie PNG, wpisz:

$ convert phoenix.jpeg phoenix.png  Enter 

Powyższe polecenie przekształca obrazek JPEG o nazwie phoenix.jpeg do formatu
PNG i zapisuje go w nowym pliku phoenix.png.

Podczas konwersji obrazków na format JPEG należy pamiętać o użyciu opcji –interlace
NONE, dzięki czemu plik wynikowy nie zostanie zapisany z przeplotem (chyba że jest to
konieczne). Obrazki z przeplotem są rysowane w wielu przebiegach i są często używane
w Internecie, dzięki czemu przeglądarka może wyświetlić podgląd obrazka o niskiej
jakości, zanim cały obrazek zostanie załadowany. Obrazek bez przeplotu jest wyświe-
tlany w jednym przebiegu.

⇒ Aby plik PNM o nazwie pike.pnm przekształcić do formatu JPEG bez przeplotu,
wyostrzając obrazek o 50 procent oraz dodając ramkę 2×2 i adnotację o prawach
autorskich, wpisz w pojedynczym wierszu:

$ convert –interlace NONE –sharpen 50 –border 2x2 –comment 'Copyright 2005
  Jan Kowalski' pike.pnm pike.jpeg  Enter 

Powyższe polecenie zapisuje przekształcony obrazek w pliku o nazwie pike.jpeg. Opcje
–border i –comment zostały przedstawione w opisie narzędzia mogrify. Niektóre narzę-
dzia z pakietu ImageMagick mają identyczne opcje, co znacznie ułatwia jednoczesne
wprowadzanie wielu zmian w obrazku, ponieważ konieczne jest użycie tylko jednego
polecenia.

Obrazki można konwertować na dowolny format rozpoznawany przez pakiet ImageMa-
gick, włącznie z animacjami. Aby utworzyć animację, należy podać argumenty w po-
staci nazw plików tworzących poszczególne klatki. Ostatnim argumentem powinna
być nazwa pliku wyjściowego, w którym zostanie zapisana gotowa animacja. Obsługę
animacji zapewniają m.in. formaty plików MIFF i GIF.

Opóźnienie między poszczególnymi klatkami (w setnych sekundy) można określić za
pomocą opcji –delay.

⇒ Aby utworzyć animowany plik MIFF o nazwie driving.miff, który będzie skła-
dał się z plików o nazwach drive1.jpg, drive2.jpg, drive3.jpg, drive4.jpg
i drive5.jpg, z opóźnieniem między klatkami o długości jednej piątej sekundy,
wpisz w pojedynczym wierszu:

$ convert –delay 20 drive1.jpg drive2.jpg drive3.jpg drive4.jpg drive5.jpg
driving.miff  Enter 
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Niektóre formaty obrazków są stratne, co oznacza utratę niektórych danych obrazka
po wykonaniu konwersji. Przykładem formatu stratnego jest JPEG, który służy zwykle
do zapisywania fotografii cyfrowych. Jeżeli wykonana zostanie konwersja pliku z for-
matu źródłowego PNM na format JPEG i z powrotem na format PNM, plik wynikowy
PNM nie będzie identyczny jak plik źródłowy.

Aby pliki obrazków konwertować w sposób interaktywny, należy otworzyć je w pro-
gramie GIMP, a następnie wybrać polecenie Save as z menu File i określić docelowy
format pliku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kolejnym przepisie.

18.3. Użycie programu GIMP
GIMP

DEB: gimp
     grokking-the-gimp
RPM: gimp
WWW: http://www.gimp.org/

Nawet jeśli planujesz wykonywanie tylko podstawowych operacji edycji obrazków, takich
jak stosowanie filtrów lub efektów bądź kadrowanie, retuszowanie i obrabianie zdjęć cy-
frowych, warto zapoznać się z programem GIMP (GNU Image Manipulation Program).

GIMP to flagowy edytor obrazków dla systemów linuksowych, który może być używany
do malowania, rysowania, tworzenia i edytowania obrazków na wiele różnych sposobów.
Za jego pomocą można także konwertować pliki obrazków, kadrować i retuszować
zdjęcia cyfrowe, a nawet przeglądać duże kolekcje obrazków i zdjęć.

GIMP jest instalowany wraz z ogromną kolekcją narzędzi, filtrów, czcionek i innych
dodatków. Poniżej przedstawiono krótką listę najważniejszych funkcji tego programu:

 pełny zestaw narzędzi malarskich, takich jak Brush, Pencil, Airbrush i Clone,

 obsługa pędzli i wzorców użytkownika,

 pełny zestaw narzędzi do zaznaczania obrazków oraz ich transformacji i mody-
fikacji, włącznie z edytorem gradientów, mieszaniem kolorów i efektami spe-
cjalnymi,

 obsługa animacji,

 obsługa warstw i kanałów,

 obsługa dużych obrazków, których wielkość jest ograniczona tylko dostępnym
miejscem na dysku twardym,

 funkcja wygładzania czcionek o wysokiej jakości,

 pełna obsługa kanału alfa,

 obsługa skryptów poleceń,
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 wielokrotne operacje cofania i przywracania, ograniczone tylko dostępnym miej-
scem na dysku twardym,

 możliwość otworzenia jednocześnie wielu obrazków,

 obsługa wszystkich popularnych plików obrazków, takich jak JPEG, PNG, XPM,
TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX i BMP,

 szybkie dodawanie ponad 100 modułów dodatkowych do obsługi nowych for-
matów plików i filtrów efektów.

Program GIMP działa w środowisku X i jest uruchamiany poprzez wpisanie polecenia
gimp lub wybranie odpowiedniej opcji z menu menadżera okien. Jako argument tego po-
lecenia można podać nazwę jednego lub kilku plików obrazków, które zostaną otwarte.

⇒ Aby korzystając ze znaku zachęty powłoki uruchomić program GIMP w tle,
wpisz:

$ gimp &  Enter 

Po uruchomieniu program otworzy w oddzielnych oknach wszystkie pliki obrazków, któ-
rych nazwy zostały podane jako argumenty. Na ekranie wyświetlony zostanie także
główny panel programu, który przedstawiono na rysunku 18.10.

Rysunek 18.10.
Główny panel
programu GIMP

Aby rozpocząć pracę z programem GIMP, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi,
a także z innymi dokumentami i zasobami dostępnymi na witrynie internetowej tej
aplikacji pod adresem http://www.gimp.org/. Podręcznik użytkownika można również
zainstalować w systemie. W przypadku dystrybucji Debian jest on dostępny jako
oddzielny pakiet o nazwie grokking-the-gimp.
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18.4. Użycie innych edytorów
obrazków

Dla systemu Linux dostępna jest ogromna liczba aplikacji służących do edycji obrazków.
Za ich pomocą można wykonać praktycznie wszystkie operacje edycji, manipulacji
i zapisu obrazków.

Poniższa tabela przedstawia niektóre popularne narzędzia i aplikacje służące do obróbki
obrazków i fotografii. Lista ta nie jest z pewnością wyczerpująca.

aa3d Generuje stereogramy ASCII (ASCII art)
DEB: aa3d
RPM: aa3d
WWW: http://aa-project.sourceforge.net/aa3d/

AutoTrace Przekształca mapy bitowe na obrazki w formacie wektorowym
DEB: autotrace
RPM: autotrace
WWW: http://autotrace.sourceforge.net/

Barcode Tworzy kody paskowe, rozpoznaje wszystkie standardowe formaty kodów
DEB: barcode
RPM: barcode
WWW: http://tinyurl.com/36s28

Bitmap Edytor map bitowych, wykorzystywany w środowisku X Window System
do tworzenia ikon i wzorków (patrz przepis 4.7.3 „Zmiana parametrów
okna głównego”)
DEB: xbase-clients
RPM: XFree86-progs
WWW: http://www.xfree86.org/

Blender Bardzo popularny program do modelowania, renderowania i animowania
w trzech wymiarach oraz do projektowania grafiki dla gier komputerowych
DEB: blender
RPM: blender
WWW: http://www.blender.org/

CADUBI Służy do tworzenia grafiki ASCII
DEB: cadubi
WWW: http://langworth.com/CadubiProject

Drgenius
Drgeo

Dwa powiązane narzędzia do rysowania interaktywnych kształtów
geometrycznych
DEB: drgenius
RPM: drgenius
WWW: http://ofset.sourceforge.net/

Dia Narzędzie do tworzenia prostych wykresów i diagramów. Umożliwia
eksport plików do formatu EPS (patrz rozdział 20. „PostScript”)
DEB: dia
     dia-common
RPM: dia
WWW: http://www.gnome.org/projects/dia/
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Effectv Przetwarza sygnał telewizyjny i nakłada różne efekty specjalne
DEB: effectv
WWW: http://effectv.sourceforge.net/

Electric System CAD do projektowania układów elektrycznych, schematów,
obwodów itp.
DEB: electric
RPM: electric
WWW: http://tinyurl.com/3yzbf

Figurine Edytor grafiki wektorowej, którego obsługa powinna być prostsza niż
klasycznego narzędzia Xfig (patrz opis poniżej). Autorzy zachowali
zgodność z formatem plików Xfig
DEB: figurine
RPM: figurine
WWW: http://figurine.sourceforge.net/

Findimagedupes Wykonuje wizualne porównanie dwóch plików obrazków. Umożliwia
wyszukiwanie podobnych lub zduplikowanych obrazków w grupie plików
DEB: findimagedupes
WWW: http://www.kudla.org/raindog/perl/

Gnuplot Rozbudowane, nieinteraktywne narzędzie do tworzenia wykresów funkcji.
Umożliwia rysowanie wykresów i grafów na podstawie pliku z danymi
lub wzoru (patrz przepis 29.8 „Tworzenie wykresu danych”)
DEB: gnuplot
RPM: gnuplot
WWW: http://www.gnuplot.info/

Innovation3D Pakiet do modelowania trójwymiarowego
DEB: innovation3d
     innovation3d-plugins
WWW: http://innovation3d.sourceforge.net/

Ivtools Pakiet edytorów do rysowania, zawierający m.in. program idraw
— edytor grafiki wektorowej
DEB: ivtools-bin
RPM: ivtools
WWW: http://www.ivtools.org/ivtools/

Kali Narzędzie do rysowania wzorków i kafelków, np. nieskończonych
lub rekurencyjnych wzorków w duchu M.C. Eschera
DEB: kali
WWW:http://www.geom.uiuc.edu/apps/kali/about.html

Kino Edytor cyfrowego wideo, zapewniający także funkcje importu
z cyfrowych kamer wideo
DEB: kino
RPM: kino
WWW: http://kino.schirmacher.de/

LignumCAD Trójwymiarowy program CAD do projektowania umeblowania
WWW: http://tinyurl.com/ys15o
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Moonlight3d Wcześniej znany jako Moonlight Creator, jest klientem X do modelowania,
oświetlania i renderowania scen trójwymiarowych
WWW: http://moonlight3d.net/

QCad Profesjonalny system CAD do pracy w dwóch wymiarach, który zapisuje
pliki w standardowym formacie DXF
DEB: qcad
RPM: qcad
WWW: http://www.ribbonsoft.com/qcad.html

Sced Narzędzie do tworzenia scen trójwymiarowych
DEB: sced
RPM: sced
WWW: http://tinyurl.com/2g4oy

Skencil Rozbudowane narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej (wcześniej
znane jako Sketch) z obsługą krzywych Beziera, gradientów, mieszania
i innych funkcji, których można oczekiwać od takiej aplikacji
DEB: sketch
RPM: sketch
WWW: http://www.skencil.org/

Sodipodi Potężny program do tworzenia grafiki wektorowej z obsługą formatu SVG
DEB: sodipodi
RPM: sodipodi
WWW: http://sodipodi.sourceforge.net/

Tgif Interaktywne narzędzie do rysowania w dwóch wymiarach
w środowisku X
DEB: tgif
RPM: tgif
WWW: http://bourbon.usc.edu:8001/tgif/

TKpaint Narzędzie służące do rysowania obiektów wykorzystywanych
w wykresach, diagramach i prezentacjach.
DEB: tkpaint
RPM: tkpaint
WWW: http://mars.netanya.ac.il/~samy/tkpaint.html

Xfig Znana aplikacja służąca do rysowania złożonych wykresów, rzutów, map,
przepływów itp. Pliki wynikowe są zapisywane we własnym formacie
z rozszerzeniem .fig, ale można eksportować je do formatu EPS
DEB: xfig
RPM: xfig
WWW: http://xfig.org/

Xmorph Przekształca dwa zdjęcia (tzw. morphing) i tworzy nowy plik wynikowy.
Pliki wejściowe muszą być zapisane w formacie TrueVision Targa
i cechować się tym samym rozmiarem, kształtem i liczbą pikseli.
Szybką i prostą metodę uzyskania tego samego efektu za pomocą pakietu
ImageMagick przedstawiono w przepisie 18.1.8 „Morphing dwóch
obrazków”
DEB: xmorph
WWW: http://xmorph.sourceforge.net/
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Xpaint Prosty program malarski będący poprzednikiem aplikacji GIMP. Xpaint
zapewnia wszystkie podstawowe funkcje, jakich można spodziewać się
od narzędzia tego typu. Jego obsługa jest bardzo prosta; jeśli więc nie są
wymagane bardziej zaawansowane funkcje, będzie to świetny zamiennik
programu GIMP
DEB: xpaint
RPM: xpaint
WWW: http://sf-xpaint.sourceforge.net/


