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Aplica ia GIMP 
Aplicaţia GIMP (GNU Image Manipulation Program) este un program de manipulare a 

imaginilor pe calculator creat sub licenţa GNU, un tip de licenţă prin care se parmite folosirea, copierea 
şi redistribuirea programului în mod gratuit şi este un soft de creare şi editare a graficii, animaţiei şi a 
imaginilor digitale. 

Această aplicaţie este utilizată de obicei ca un software gratuit şi ca o alternativă la Adobe 
Photoshop, care este un soft comercial destul de scump. 

În anul 1995, studenţii Peter Mattis şi Spencer Kimball au început să lucreze la programul GIMP, 
iar un an mai târziu, în 15 februarie 1996 a fost lansată prima versiune 0.54, cu interfaţa bazată pe 
„Motif” (o aplicaţie cu licenţă pentru programarea interfeţelor grafice), însă la puţină vreme după aceea 
au creat o alternativă gratuită cu numele GTK.  

După absolvirea facultăţii în 1997, cei doi au abandonat munca la program, însă câţiva voluntari 
au recuperat codurile şi au lansat, în iunie 1998, versiunea 1.0. GIMP 1.2, care a adus o îmbunătăţire 
interfeţei, abilitatea de a folosi pensule (brushes) şi repararea bug-urilor din versiunile anterioare.  

Programul GIMP 2.0 a folosit pentru prima dată setul de instrumente GTK2+, abilitatea de a edita 
texte şi suportul pentru spaţiul de culori CMYK.  

Schimbări majore au avut loc la variantele 2.2 pâna la 2.4. şi au inclus suport îmbunatăţit pentru 
spaţiile de culoare RGB, HSV, CMYK, culori Pantone, nuanţe de gri, noi instrumente pentru selecţii şi 
schimbarea în totalitate a interfeţei. O dată cu lansarea versiunii 2.6 s-a îmbunătăţit şi interfaţa 
programului, interacţiunea dintre program şi utilizator fiind mai eficientă. 

Caracteristicile programului includ 48 de pensule (brushes) standard, plus facilităţi pentru a crea 
altele noi, aproximativ 150 de filtre şi efecte, opţiuni pentru straturi, selecţii, canale de culoare şi măşti, 
atât pentru imaginile digitale, grafică vectoriala cât şi pentru animaţii. 

Cu GIMP se pot deschide, edita şi salva o multitudine de fişiere cum ar fi: JPG, PNG, GIF, TIFF, 
BMP, PSD, EPS, PRN, PS etc. compatibile cu majoritatea programelor de prelucrare a imaginilor 
printre care Adobe Photoshop, Paint Shop Pro sau cu limbajul Postscript.  

Utilizatorul poate importa în GIMP documente Adobe PDF şi formate RAW de la majoritatea 
camerelor video digitale, însa nu le poate salva. Softul rulează pe platformele Windows, Linux si Mac 
OS X, ceea ce îl face să fie unul din cele mai folosite programe gratuite în domeniul graficii, animaţiei 
şi imaginii digitale. 
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Interfață și mod de folosire 

Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu programele de acest fel, principiul de funcționare este următorul: 
în cadrul programului se încarcă fie o imagine (de exemplu o poză creată cu aparatul foto), fie se crează 
un spațiu de lucru în care se vor adăuga elemente grafice. Pe urmă utilizatorul editează conținutul foto 
încărcat sau creat prin intermediul opțiunilor de editare și a uneltelor oferite de program, care sunt 
aplicate asupra imaginii generale prin intermediul mausului, și au legătură cu toate aspectele legate de 
conținutul și calitatea grafică. La final utilizatorul salvează imaginea rezultată în formatul dorit. 

Ce pute i face în GIMP - exemple practice 
Există o serie foarte mare de operații care pot fi aplicate asupra unei imaginii. Acestea se axează 

pe detalii ce țin de editarea foto precum: 
 culoare: luminozitate - contrast, nuanță și saturație, praguri, niveluri și curbe de culoare, 

desaturare, balans de culoare etc.; 

 stratificare: pot fi suprapuse mai multe straturi de imagini de diferite caracteristici (transparență, 
vizibilitate, dimensiune etc.); 

 filtrare grafică: distorsionare, grad de zgomot, neclarizare, pixilizare etc.; 

 transformare conținut: decupare, înclinare, schimbare perspectivă, scalare, aplatizare, combinare 
straturi, rotire etc.; 

 selecție avansată: dreptunghiulară, eliptică, liberă, după culoare, difuză, inteligentă etc.; 
 adăugare conținut: creion, pensulă de pictură, aerograf, umplere cu găleata, mânjire, clonare de 

perspectivă, albire sau înnegrire, text etc. 
În afară de acestea mai sunt multe alte instrumente și funcții care fac parte din program. Pentru a 

înţelege mai bine cum puteți folosi o parte din aceste elemente de editare grafică, veţi găsi mai jos o 
listă cu exemple practice care se pot face prin intermediul acestui program.  

Concret, utilizatorul obișnuit poate folosi GIMP pentru: 

 a decupa o parte dintr-o imagine şi pentru a o muta într-altă imagine. De exemplu puteţi decupa o 
persoană dintr-o poză și să o adăugaţi în conținutul altei fotografii; 

 a elimina ochii roșii care apar în poze la unele persoane (depinzând de persoană și de aparatul cu 
care s-a realizat poza); 

 a masca elemente ale unei fotografii astfel încât anumite zone să dispară într-un mod insesizabil, 
de exemplu se poate elimina un element sau orice altă zonă considerată imperfecțiune; 

 a schimba culoarea ochilor sau a părului unei persoane dintr-o fotografie; 

 a adăuga diverse texte într-o imagine; 

 a filtra poza după anumite criterii, de exemplu puteți transforma o fotografie color în alb-negru, 
sau să îmbunătățiţi vizibilitatea modificând gradul de luminozitate și contrastul etc.; 

 a roti o fotografie cu un anumit unghi, de exemplu puteți îndrepta o poză în cazul în care aţi ținut 
aparatul foto sau telefonul într-o altă poziție decât cea normală; 

 a șterge o anumită zonă din cadrul unei imagini; 
 a schimba dimensiunea și calitatea imaginilor - util de exemplu atunci când vreţi să integraţi 

imaginile în proiectele/referatele voastre şi să puneţi fotografii pe rețelele de socializare și nu vreţi 
ca acestea să poată fi mărite (zoom) prea mult în detaliu; 
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 a retușa modul în care anumite obiecte sunt afișate, de exemplu se poate adăuga umbre etc. 
Pentru alte tipuri de utilizatori, GIMP poate fi folosit pentru: 

 a crea aspectul unui website, proces numit webdesign; 

 a schița și proiecta modele arhitecturale; 
 a îmbunătăți calitatea vizuală a unei imagini. 

GIMP vs Photoshop 

Aplicaţia GIMP este mai mult decât suficientă pentru utilizarea uzuală sau în anumite domenii 
precum webdesignul sau procesarea grafică care nu necesită tipărire. Cum GIMP nu suportă formatele 
CMYK și PANTONE, adică cele folosite în tipografie, în cazul în care editarea grafică se dorește în 
variantă printabilă (de exemplu conținutul unei reviste sau ziar) atunci GIMP nu poate fi o alternativă 
bună a Photoshop-ului. 

Ca grad de eficiență în folosire Photoshop-ul este mult mai ușor și intuitiv de utilizat, și are mai 
multă documentație disponibilă, dar are anumite dezavantaje şi anume: necesită foarte multe resurse ale 
calculatorului și are nevoie de un spațiu foarte mare de stocare. În schimb GIMP este mult mai flexibil 
în utilizarea resurselor hardware ale calculatorului și ocupă un spațiu mult mai mic, plus că poate fi 
utilizat și ca aplicație portabilă. 

Cum GIMP este oarecum creat după Photoshop, migrarea de la un program la altul va fi relativ 
ușoară pentru că au un număr foarte mare de funcții identice; migrarea de la Gimp la Photoshop fiind 
de fapt ușoară datorită interfeței mult mai bine aranjate a Photoshop-ului. O dificultate majoră a 
migrării de la un program la altul este că scurtăturile de la tastatură din GIMP sunt foarte diferite de 
cele din Photoshop, iar pentru un utilizator avansat scurtăturile sunt folosite destul de frecvent. 

Resurse 

Există foarte multe resurse de documentație care pot fi accesate online sau descărcate pentru uzul 
offline. Pe site-ul producătorului (https://www.gimp.org/) veți găsi un număr foarte mare de tutoriale, 
care împreună cu alte resuse existente pe alte site-uri, bloguri, youtube etc. se poate spune că utilizarea 
programului poate fi învățată cu ușurință. 

Deschiderea şi închiderea aplica iei GIMP 
Aplicaţia GIMP poate fi lansată în execuţie (deschisă) ca orice aplicaţie instalată sub sistemul de 

operare Windows. Aceasta se poate deschide în felul următor:  
 Start → All Programs → GIMP; 
 dublu click pe scurtătura aplicaţiei dacă aceasta există; 
 click dreapta pe o imagine → Open with → GIMP. 
După lansarea aplicaţiei GIMP pe ecran va apărea fereastra acestui expert în procesarea 

imaginilor, care cuprinde următoarele elemente: bara de titlu, bara de meniuri, zona de lucru, fereastra 

Toolbox – Tool Options (unelte cu proprietăţile lor) şi fereastra Layers - Brushes (strate) (fig. 1). 
Toolbox – Tool Options este zona care cuprinde numeroase iconiţe (unelte) în jumătatea de sus. 

Pentru fiecare opţiune în parte există de asemenea mai multe setări, care pot fi editate în jumătatea de 
jos, lucru care aglomerează şi mai mult spaţiul de lucru. 

Layers – Brushes 

Straturile (Layers) sunt nişte straturi (foi) suprapuse. Sunt utilizate pentru a uşura desenarea, sau 
manipularea unor imagini. Straturile pot fi şterse, ascunse, transparente etc. 

https://www.gimp.org/
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Canalele (Channels): fiecare canal dintr-un strat (layer), are exact aceiaşi dimensiune şi pixeli ca 
al canalului de care aparţine. Un pixel poate fi asemănat cu o cutie în care se poate pune o valoare între 
0 şi 255. Modelul de colorare R.G.B. arată cantitatea de culoare care este setată → Red, Green, Blue 
(Roşu,Verde, Albastru), iar canalul alpha arată cât de transparent este un anumit pixel. 

 
Fig. 1. Fereastra programului GIMP folosit pentru procesarea imaginilor 

Dacă vreţi să creaţi un nou spațiu de lucru în aplicaţia GIMP şi în care să adăugaţi elemente 
grafice trebuie să urmaţi paşii de mai jos: 

 deschideţi programul GIMP; 
 alegeţi meniul File → New; 

 setaţi lăţimea şi înălţimea: width 200px, height 200px (sau cât vreţi voi); 

 daţi click pe plusul din dreapta textului Advanced Option; 

 setaţi culoarea neagră, colorspace RGB, fill with Background color; 

 la final daţi clic pe butonul OK. 
Corectarea unei greşeli (Undo, Redo): folosiţi din meniul Edit opţiunea care începe cu Undo, 

urmată de denumirea opţiunii pe care o reface Undo sau CTRL+Z pentru a reface o greşeală. Dacă aţi 
apăsat accidental de prea multe pe undo, puteţi reface folosind comanda Redo (Ctrl+Y). 

O tehnică mai avansată pentru corectarea greşelilor, dar mai simplă este folosirea 
instrumentului Undo history. 

Modurile de culoare 
Cele mai utilizate şi cele mai utile moduri de culoare folosite pentru prelucrarea imaginilor în 

vederea listării lor la imprimantă sunt: Grayscale şi CMYK Color. 
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Pentru a vedea în ce mod de culoare este memorată o anumită imagine de către calculator, 
deschideţi Imaginea1.jpg din directorul de lucru, daţi clic pe meniul Image, alegeţi opţiunea Mode şi 
veţi observa că aceasta este memorată în modul de culoare RGB (fig.2). 

 

Fig. 2. Modul de culoare RGB în care este salvată Imaginea1.jpg 

Principalele caracteristici ale modurilor de culoare sunt: 

 Bitmap – foloseşte valorile a doar două culori (negru şi alb) care se combină în diverse 
intensităţi pentru afişarea imaginilor alb&negru. Imaginile memorate în acest mod au contrast şi 
profunzime reduse; 

 Grayscale – oferă o paletă de 256 de tonuri de gri pentru afişarea imaginilor alb&negru; are 
calităţi mai bune decât Bitmap; 

 Duotone mode – memorează imagini în unul, două, trei sau patru tonuri de gri, care reprezintă 
cernelile ce se combină pentru obţinerea nuanţelor diferite; 

 Indexed Color – este modul cel mai bun pentru pagini Web. Cuprinde 216 culori, acestea fiind 
compatibile pe toate platformele: culorile care pot fi folosite în comun de PC-uri şi Mac-uri; 

 RGB Color – este modul cel mai potrivit pentru imaginile care sunt destinate vizualizării pe 
monitorul calculatorului. Funcţionează pe baza combinării culorilor de bază (R – red „roşu”, G – 
green „verde”, B – blue „albastru”). Fiecare culoare are o scară de variaţie de la 0 la 255. Dacă 
setăm cele trei culori la valoarea 0, prin combinaţie, rezultă negru pur, iar decă le setăm la 255, 
va rezulta alb pur. Multitudinea de combinaţii care poate fi făcută generează culorile 
televizoarelor şi ale monitoarelor de calculator; 

 CMYK Color – este modul de culoare folosit pentru tipărire. Imprimantele color cu jet de 
cerneală, cele laser, dar şi cele tipografice folosesc combinaţiile a patru culori de bază (cyan – 
vernil, magenta – mov, yellow – galben şi black - negru) pentru a obţine nuanţele de culori. În 
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modul CMYK, albul pur se obţine atunci când toate cele patru culori de bază au valoarea 0; 
 Lab Color – acest mod de culoare cuprinde o componentă de luminozitate care poate avea valori 

între 0 şi 100, apoi o componentă numită axa green – red (variaţii de la verde la roşu) şi alta 
numită axa blue – yellow (variaţii de la albastru la galben), pe care valorile pot oscila între +127 
şi –128. Combinaţiile de valori generează nuanţele de culoare. Modul poate fi folosit la puţine 
tipuri de fişiere imagine (ex. tif, psd); 

 Multichannel mode – foloseşte 256 de nivele de gri pentru fiecare canal de culoare; când se 
converteşte o imagine RGB în Multichannel, informaţia scărilor de gri se bazează pe valorile de 
culoare ale pixelilor din fiecare canal RGB. 
Rezolu ia şi dimensiunea imaginilor 

O imagine digitală este o reprezentare a unei imagini reale bidimensionale (imagine în "2D" sau 
două dimensiuni), ca o mulțime finită de valori digitale (numerice), codificate după un anumit sistem. 
Dacă a fost produsă printr-un procedeu fotografic se mai numește și fotografie digitală. 

Imaginile digitale pot fi create cu ajutorul calculatorului sau se pot achiziţiona cu ajutorul unor 
dispozitive de intrare specializate: 

 cameră foto digitală; 
 scanner de imagini; 

 aparat de filmat; 

 etc. 
Imaginile digitale pot fi produse și plecând de la imagini tradiționale, analogice, prin digitalizare. 

Acestea imagini analogice se împart mai întâi în numeroase elemente infime ca suprafață 
denumite pixeli, și anume sub formă de raster grafic sau hartă de tip raster, fiecare pixel având două 
valori date de coordonatele plane. 

Toate metodele de achiziţionare a imaginilor generează un sistem rastru, care din punct de 
vedere matematic este o matrice, unde pixelii (= pătrate care formează tabla de şah a sistemului rastru) 
primesc valori în funcţie de culoarea şi luminozitatea lor. 

Pixelul reprezintă cea mai mică unitate dintr-o imagine. Pentru imaginile alb/negru, un pixel este 
reprezentat printr-un octet (byte), deoarece se consideră că 256 nivele de gri sunt suficiente pentru a 
caracteriza orice fotografie. Pentru imaginile color, fiecare pixel conţine informaţii pentru culorile 
elementare (roşu, verde şi albastru), adică RGB, fiecare pe câte 256 nivele, pentru a realiza în final 
256*256*256 nivele, adică peste 16 milioane nuanţe de culori.  

Pixelul nu are lungime sau lăţime, atâta vreme cât imaginea voastră se află în stare de fişier 
informatic. Doar prin afişare pe monitor sau prin imprimare, pixelul va fi transformat într-un pătrăţel, 
ce poate fi caracterizat prin anumite dimensiuni. 

Caracteristicile de luminozitate și culoare ale fiecărui pixel, eventual împreună cu coordonatele 
sale (dacă acestea nu sunt implicite), sunt codificate conform mai multor sisteme, rezultatul final al 
acestei digitalizări fiind un șir de numere care sunt memorate cu ajutorul calculatoarelor.  

Luate ca atare, imaginile digitale și pixelii nu se pot vedea, deoarece ele sunt doar înșiruiri de 
numere. În mod teoretic memorarea lor ar putea fi realizată și prin simpla notare a șirului de numere pe 
hârtie, ceea ce însă este împiedicat în practică de lungimea uriașă a șirului.  
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Pentru a ocupa/consuma mai puțin loc în memorie, imaginile digitale pot fi stocate, sau și 
transmise sub forme comprimate, urmând să fie decomprimate la destinație după necesități. 

Deși pixelii și imaginile digitale nu pot fi văzuţi în mod nemijlocit, până la urmă scopul folosirii 
lor este tot obținerea unor imagini reale, care să poată fi deci văzute de către om. Acestea se realizează 
cu ajutorul altor dispozitive tehnice, consacrate acestui scop, cum ar fi imprimantele (normale sau 
stereolitografice), ecranele (display-urile) de calculator, proiectoarele de imagini etc.  

Aceste imagini reale, de fapt analogice (rareori pixelii sunt reprezentați exact și fără încălecări), 
sunt denumite tot "imagini digitale", dacă provin din imaginile digitale din memoria calculatorului.  

Procesarea imaginilor digitale studiază algoritmii transformărilor numerice ale acestora în 
vederea obținerii efectelor dorite, iar Grafica digitală este un domeniu al informaticii care acoperă toate 
aspectele legate de prelucrarea imaginilor utilizând calculatorul.  

Grafica digitală mai este numită uneori grafică de computer, grafică de calculator, grafică pe 
calculator sau grafică computerizată. Grafica digitală este o activitate în care computerul este utilizat 
pentru sintetizarea, modificarea, stocarea și managementul imaginilor, precum și pentru prelucrarea 
informației vizuale obținute din realitatea înconjurătoare. 

Rezolu ia unei imagini oarecare reprezintă numărul de pixeli pe inch (sau pe centimetri) sau 
numărul total de pixeli ce o compun, atunci când manipulăm imaginea pe ecranul calculatorului. 
Aceasta se poate exprima sub forma unui produs, de exemplu 3.000 x 2.000 pixeli sau sub forma 
rezultatului acestui produs: 2.000 x 3.000 = 6.000.000 pixeli sau 6 MPx.  

Deschideţi în GIMP fişierele 25dpi.jpg şi 50dpi.jpg aflate în directorul de lucru şi comparaţi cele 
două imagini din punt de vedere al rezoluţiei, al calităţii şi al spaţiului de stocare (fig. 2). 

  

Fig. 2. Imaginile: 25dpi.jpg şi 50dpi.jpg 

Tabla de şah alb-gri care apare în fundal reprezintă numărul de pixeli, adică rezoluţia imaginii. 
Ambele imagini au aceeaşi dimensiune, însă numărul de pixeli care le formează este diferit. Acest lucru 
poate fi aflat prin accesarea comenzii Image → Scale Image, care ne oferă informaţii legate de rezoluţia 
şi dimensiunea imaginilor (fig. 3). 
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Fig. 3. Caseta de dialog Scale Image 

DPI = dots per inch reprezintă numărul de puncte de cerneală pe inch (sau pe centimetri) sau 
capacitatea unei imprimante cu jet de cerneală de a proiecta picături de cerneală în mod distinct pe 
unitatea de lungime – atunci când tipărim imaginea la imprimantă. Imprimantele uzuale din zilele noastre 
pot proiecta peste 4.000 picături de cerneală per inch. 

Rezoluţia imaginilor se stabileşte în funcţie de scopul urmărit. Dacă intenţionăm să folosim 
imaginea numai pe monitorul calculatorului (pentru Web) atunci rezoluţia va fi setată la 72 dpi (rezoluţia 
monitoarelor), în timp ce dacă dorim să listăm imaginea la o imprimantă de înaltă calitate, atunci este 
necesară o rezoluţie cuprinsă între 200 şi 300 dpi.  

Când construim o imagine în care avem multe contururi rotunde, pentru a crea senzaţia de linii 
curbe, rezoluţia trebuie setată la o valoare mai mare deoarece atunci pixelii vor fi mici, iar ochiul uman 
nu va mai distinge conturul lor pătrat.  

Pentru comparaţie încărcaţi fişierele 400dpi.jpg şi 100dpi.jpg din directorul de lucru (fig. 4).  

 

Fig. 4. Imaginile: 400dpi.jpg şi 100dpi.jpg 

Dimensiunea imaginilor se stabileşte în funcţie de cât de mare dorim să fie imaginea pe foaia 
imprimantei. Se poate stabili la alegere, în procente, pixeli, inches, centimetri, puncte, pica sau coloane. 
Cum imaginile digitale sunt nişte sisteme rectangulare, dimensiunea unei imagini este dată de: lăţime 
(Width) şi înălţime (Height).  

Pentru a ne da seama cam cât de mare ar fi imaginea dacă am printa-o la mărimea ei naturală, este 
bine să setăm ca unităţi de măsură pentru câmpurile Width şi Height centimetri (cm). 

În aplicaţia GIMP pentru a micşora dimensiunea în MB (spaţiul de stocare/memorie) a unei 
imagini trebuie să selectaţi meniul File → Export, pe urmă clic în partea de jos pe Select file type, după 
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care alegeţi formatul JPEG image şi butonul Export. În caseta de dialog Export Image as JPEG trebuie 
să stabiliţi la ce calitate vreţi să salvaţi poza. 

Această metodă este utilă pentru micşorarea unor fotografii pe care vreţi să le publicaţi pe internet 
sau să le introduceţi în prezentările voastre de referate/proiecte, deoarece imaginile cu un spaţiu de 
stocare mic se încarcă mult mai rapid, aproape instant pe paginile web şi pe slide-urile din prezentările 
proiectelor voastre (fig. 5). 

 

Fig. 5. Caseta de dialog Export Image – Export Image as JPEG 

Pentru a micşora dimensiunea unei fotografii ca număr de pixeli deschideţi Imaginea2. jpg şi daţi 
clic dreapta pe poza deschisă în GIMP şi să selectaţi meniul Image → Scale Image. Dacă veţi completa 
în fereastra apărută o nouă valoare lăţimii, veţi observa că atât valoarea înălţimii se modifică în mod 
automat pentru a păstra proporţiile imaginii, cât şi spaţiul de memorie pe care îl ocupă, aceasta fiind o 
altă metodă, mai eficientă, de a micşora dimensiunea în MB a unei fotografii (fig. 6). 

ATEN IE!!! Cu cât rezoluţia şi dimensiunea imaginilor vor fi mai mari cu atât dimensiunea 
fişierului de memorare a imaginii va fi şi ea mai mare. 

Cu cât imaginea este mai mare cu atât un program de grafică foloseşte mai multă memorie pentru 
a o încărca/edita, iar cu cât rezoluţia este mai mare cu atât calitatea este mai bună, dar şi fişierul este mai 
mare. O imagine redimensionată la o dimensiune superioară îşi pierde din calitate. Imaginile vectoriale 
ocupă mai puţin spaţiu (.png, .gif) însă în cazul pozelor, formatul .jpg este cel mai convenabil. 

Formatele de fişiere imagine 

Toate fişierele de imagine sunt alcătuite din două părţi. Prima parte (header-ul), conţine 
informaţii despre tipul imaginii, tipul de culori şi dimensiunea ei, iar a doua parte (datele imagine), 
conţine informaţia pixelilor ce compun imaginea.  
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Fig. 6. Caseta de dialog Scale Image de micşorare/mărire a dimensiunii unei imagini (Imaginea2.jpg) 

Datele unei imagini sunt adesea comprimate în diverse moduri cu scopul de a se reduce 
dimensiunea fişierului. Este foarte important să cunoaştem diferitele metode de compresie şi tipuri de 
fişiere imagine, deoarece ele afectează compatibilitatea şi conţinutul informaţiei. 

Extensiile (extensions): arată tipul unui fişier din punct de vedere al formatului. De exemplu 
fişierul Imaginea2.jpg are extensia .jpg, deci este o imagine.  

Pentru a vizualiza extensia unui fişier deschideţi My computer → Tools → Folder Options → 
View şi debifaţi Hide extensions for known file types (dacă vreţi să le ascundeţi debifaţi acest buton). 

Imaginile sunt fişiere care pot fi salvate în mai multe tipuri de formate şi care pot avea diverse 
extensii după cum urmează: .gif, .jpg, .tif, .png, .bmp, .xcf (specific programului GIMP), .psd (specific 
programului Adobe Photoshop) etc. 

În directorul de lucru există o imagine – img1 – salvată în şase fişiere de factură diferită. Pentru a 
compara calitatea şi dimensiunea acestor fişiere vizualizaţi cele şase imagini în programul GIMP: 

1. img1.tif 
2. img1.bmp 
3. img1.psd 
4. img1.jpg 
5. img1.gif 
6. img1.png 
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Principalele caracteristici ale formatelor de fişier imagine sunt: 

 img1.tif – TIF – Tagged Image File. Formatul TIF este foarte bun pentru dispozitivele de scannare 
a imaginilor, din această cauză cele mai multe scannere obţin imagini sub formă de fişiere TIF. Cel 
mai mare avantaj al acestor formate este acela că nici o informaţie a imaginii nu se pierde. 
Dezavantajul constă în faptul că aceste formate de fişiere necesită multă memorie pentru stocare pe 
suporturi externe şi mult timp pentru deschiderea într-un program de aplicaţie. Nu sunt bune pentru 
stocarea în pagini Web deoarece ocupă mult spaţiu şi necesită mult timp pentru descărcare. Dacă 
dorim însă să facem arhive de imagini pe suporturi de memorie externă avem avantajul unei 
informaţii complete. Pot fi memorate în acest format şi imaginile cu mai multe straturi. 

 Img1.bmp – BMP – Standard Windows Bitmap. Este formatul standard de imagine pentru 
computerele ce folosesc sistemele de operare DOS şi WINDOWS. Dimensiunea şi calitatea depind 
de opţiunile alese pentru profunzimea (4, 8, 16, 24 sau 32 biţi) şi numărul de culori ale imaginii (16, 
256, 65 536 sau 16 000 000 de culori). O imagine salvată la o profunzime de 24 biţi şi în 16 000 000 
de culori va avea o dimensiune foarte mare, aşa cum se întâmplă cu imaginea noastră. 

 Img1.psd – PSD – PhotoShop images. Acest format este foarte util deoarece păstrează straturile, 
canalele şi cărările create pe imagini. Imaginile pot fi construite din mai multe straturi (layers) la fel 
cum s-ar întâmpla atunci când am avea mai multe folii transparente, fiecare cu câte un desen, iar din 
suprapunerea lor ar rezulta desenul final. Aceste straturi pot fi păstrate separat în vederea unei 
prelucrări ulterioare. Canalele (channels) păstrează informaţia despre culoare în mai multe benzi (ex. 
RGB – roşu, verde, albastru sau CMYK – vernil, mov, galben, negru). Cărările (paths) au rolul de a 
ghida instrumentele de desenare pe imagine. Acest format este specific pentru Photoshop dar el 
poate fi folosit şi de alte editoare de imagine. 

 Img1.jpg – JPG – Joint Photographics Expert Group. Este un format comun pentru imaginile cu 
tonuri continue (fotografii) stocate în pagini Web. Toate culorile imaginii sunt memorate în modul 
RGB. Permite comprimarea imaginilor la mai multe grade, prin eliminarea informaţiilor neesenţiale. 
Totuşi, cu cât compresia este mai mare, cu atât scade calitatea. Cu toate că variaţiile de până la 16 
000 000 de culori sunt memorate, compresia jpg elimină informaţia legată de frecvenţa valorilor 
pixelilor, prin efectuarea unor valori medii pentru pixelii asemănători, aflaţi în vecinătatea imediată. 
Fişierele JPG prezintă trei opţiuni de salvare: standard, baseline optimised şi progressive. „Baseline 
optimised” – păstrează calitatea culorilor imaginii cel mai bine. „Progressive” – afişează imaginea 
gradat, în funcţie de viteza cu care este ea descărcată de pe internet. Imaginea noastră este puternic 
comprimată (nivelul 2 de compresie) şi memorată în mod RGB, astfel obţinându-se o dimensiunea 
mică a fişierului, dar o calitate mai slabă la afişare. Nivelul cel mai scăzut de compresie generează o 
imagine a cărei calităţi este practic identică cu cea originală. 

 Img1.gif – GIF – Compuserve Graphics Interface Format. Formatul GIF nu elimină, în comparaţie 
cu JPG-ul, informaţia legată de frecvenţa valorilor pixelilor. În schimb, imaginile GIF sunt limitate 
la o paletă de 256 de culori sau mai puţin (modul „Indexed color” – 216 culori). Dacă imaginea 
iniţială conţine mai multe culori, prin conversia în GIF acestea se vor pierde şi fişierul va deveni mai 
mic. Astfel de fişiere sunt foarte utile pentru stocarea imaginilor în nuanţe alb-negru; acestea fiind 
limitate la 256 de tonuri, nici o informaţie nu se va pierde. Varianta de format GIF89a permite 
definirea de zone transparente în imagini, astfel că dacă ele sunt suprapuse peste alte imagini pot fi 
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vizualizate porţiuni din fundal. Poate fi utilizat pentru pagini Web necesitând puţin spaţiu pentru 
stocare şi asigurând o viteză bună de descărcare. Opţiunea de salvare  „Interlaced” în GIF permite 
afişarea gradată a imaginii pe ecran în funcţie de viteza de descărcare de pe internet. 

 Img1.png – PNG – Portable Network Graphics. Formatul PNG a fost creat ca o alternativă la GIF şi 
este utilizat pentru afişarea imaginilor pe pagini Web. Este capabil să memoreze 16 000 000 de 
culori, precum şi canale de culoare (vezi formatul PSD). Foloseşte metode de compresie fără 
pierdere de informaţii, acest lucru însemnând că la o salvare pe 24 de biţi, fişierul rămâne destul de 
mare. Opţiunea „Adam7” de conversie în PNG permite afişarea gradată a imaginii pe ecran în 
funcţie de viteza de descărcare de pe internet. 

Decuperea imaginilor 

O altă cerinţă des întâlnită în procesarea imaginilor este aceea de a tăia o parte din poză, care din 
diverse motive nu se potriveşte contextului, nu arată estetic bine şi ocupă pixeli şi spaţiu de memorie 
inutil. Pentru a exemplifica acest lucru deschideţi imaginea Imaginea3.jpg în care se regăseşte Mănăstirea 
Sfânta Treime din Pasul Prislop în partea de sus a fotografiei, în timp ce partea inferioară, reprezentată de 
terenul din afara mănăstirii, este mai puţin relevantă (fig. 7).  

 

Fig. 7. Imaginea Mănăstirii Sfânta Treime din Pasul Prislop (Imaginea3.jpg) 
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De aceea, alegeţi instrumentul Crop, care efectuează operaţii de tăiere a marginilor pe imagini, 
disponibil prin succesiunea opţiunilor Tools → Transform Tools → Crop. După activarea acestui 
instrument selectaţi cu drag-and-drop zona pe care vreţi să o păstraţi, stabiliţi-o cu exactitate, apăsaţi tasta 
Enter, iar ca rezultat al acestei operaţii pixelii nedoriţi vor fi eliminaţi din imagine şi va apărea imaginea 
decupată conform preferinţelor voastre. 

Rotirea imaginilor 
Rotirea imaginilor este necesară deoarece prin scanare acestea sunt achiziţionate în calculatoare, 

de multe ori, în poziţii greşite sau înclinate. La fel de des întâlnită este şi situaţia în care aţi făcut o 
fotografie invers şi trebuie să o rotiţi pentru a o vedea în mod corespunzător.  

Operaţia de rotire mută pixelii care compun imaginea într-o altă zonă a sistemului rectangular, în 
funcţie de valoarea unghiulară stabilită şi se efectuează prin specificarea unghiurilor de rotire în grade 
sexagesimale în funcţie de necesităţi.  

Există posibilitatea folosirii unor valori unghiulare sexagesimale rotunde (90º sau 180º) sau a 
unora arbitrare, care să satisfacă nevoia de aliniere pe orizontală sau verticală a unei imagini (ex. 0.03º). 
De exemplu, dacă o fotografie este cu susul în jos trebuie să o rotiţi cu 180 de grade, iar dacă vreţi să o 
transformaţi din landscape în portrait trebuie să o rotiţi cu 90 de grade. 

Pentru exemplificare şi pentru exersarea acestei operaţii încărcaţi Imaginea4.jpg din directorul de 
lucru. Vi se va deschide harta subunităţilor de relief din Câmpia Română achiziţionată prin scanare la o 
rezoluţie de 150 dpi. Poziţia ei este înclinată, urmând să fie corectată prin rotire, iar calitatea 
(luminozitatea şi contrastul) acesteia a fost afectată printr-o alegere greşită a opţiunilor de scanare. 

Trebuie să aduceţi această imagine într-o poziţie verticală prin rotirea ei cu o valoare unghiulară 
sexagesimală arbitrară (5º). Acest lucru se face selectând meniul Tools → Transform Tools → Rotate şi 
tastând în căsuţa de dialog Rotate care apare cu câte grade vreţi să rotiţi fotografia (fig. 8). 

 

Fig. 8. Utilizarea casetei de dialog Rotate pentru rotirea unei imagini (Imaginea4.jpg) 
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Pentru o aliniere normală a imaginii se constată că după rotirea cu 5º mai este necesară una cu 
90º, de aceea va trebui să selectaţi din nou Tools → Transform Tools → Rotate şi să tastaţi la Angle 

valoarea 90 sau mergând la meniul Image → Transform să alegeţi varianta dorită. Variantele oferite sunt: 
Rotate 180º şi două opţiuni referitoare la sensul de rotire, şi anume: Rotate 90º clockwise = în sensul 
acelor de ceasornic şi Rotate 90º  counter-clockwise = în sens invers acelor de ceasornic (fig. 9). 

 

Fig. 9. Rezultatul final al rotirii imaginii cu 5° şi respectiv cu 90° (Imaginea4.jpg) 

În final imaginea va dobândi o poziţie corespunzătoare pentru citire, dar pentru a o folosi în 
cadrul unor proiecte/referate, prezentări sau pur şi simplu să o printaţi mai trebuie să-i eliminaţi marginea 
inestetică ce o înconjoară cu ajutorul instrumentului Crop învăţat anterior. 

Ajustarea imaginilor 

După cum se vede pe ecran, luminozitatea şi contrastul imaginii Imaginea4.jpg sunt de calitate 
slabă. Acest lucru va induce şi o calitate redusă a imaginii atunci când dorim să o listăm la imprimantă. 

Culorile, luminozitatea şi contrastul imaginilor pot fi reparate cu ajutorul opţiunilor din meniul 
Colors (fig. 10), printre care cele mai importante sunt: 

 Levels – ajustează manual strălucirea unei imagini pe baza informaţiilor din histograma acesteia 
(= graficul care arată frecvenţa pixelilor pe anumite nuanţe de gri de la 0, care reprezintă negrul 
pur până la 255, care reprezintă albul pur); 

 Curves – ajustează manual strălucirea imaginilor prin modificarea strălucirii diverselor tonuri de 
culoare de pe imagini; 

 Color Balance – efectuează corecţia culorilor dintr-o imagine; 

 Brightness-Contrast - ajustează strălucirea şi contrastul unei imagini. 
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Fig. 10. Opţiunile de ajustare a culorilor unei imagini oferite de meniul Colors 

Deoarece imaginea noastră este în scara tonurilor de gri, cel mai simplu este să utilizăm, pentru 
îmbunătăţirea ei, opţiunea Brightness-Contrast. Cu o valoare pentru luminozitate (Brightness) de 13 şi 
una pentru contrast (Contrast) de 43, vom opţine o calitate mult mai bună.  

Tastaţi aceste valori în fereastra de dialog Brightness-Contrast sau reglaţi cu mouse-ul nivelul 
luminozităţii şi al contrastului, privind în acelaşi timp la schimbările care apar în imagine. Pentru 
acceptarea ajustării faceţi click pe butonul OK (fig. 11). 

 

Fig. 11. Ajustarea unei imagini cu ajutorul opţiunii Brightness-Contrast (Imaginea4.jpg) 
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Filtrarea imaginilor 

În programul de procesare a imaginilor GIMP filtrele pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea 
imaginilor sau pentru obţinerea unor efecte artistice pe acestea. 

Meniul Filters pe care ni-l oferă acest program oferă o paletă foarte largă de moduri şi opţiuni de 
filtrare, după cum se poate observa şi în figura 12. 

 

Fig. 12. Modurile şi opţiunile de filtrare oferite de meniul Filters 

Dintre acestea vom exersa filtrul Blur, care este este un filtru de estompare şi înceţoşare şi care ne 
oferă următoarele variante: 

 Blur – reduce, cu intensitate diferită, contrastul dintre pixelii vecini, în zonele din imagine unde 
apar schimbări semnificative de culoare; 

 Gaussian Blur – pentru atenuarea contrastului dintre pixeli şi se foloseşte ecuaţia lui Gauss; 
 Motion Blur – poate crea liniile ce sugerează mişcarea şi apar în spatele obiectelor aflate în 

viteză mare, în momentul fotografierii. 
Dacă alegeţi pentru Imaginea4.jpg utilizată la operaţiile anterioare, meniul Filters, pe urmă 

submeniul Blur şi opţiunea Blur rezultatul final va fi unul de înceţoşare pentru harta noastră, care va fi 
neclară şi va arăta ca cea din figura 13. 

Eliminarea ochilor roşii 
Efectul numit “ochi roşii” este în continuare prezent în numeroase fotografii, însă GIMP oferă un 

instrument rapid şi pentru această problemă. 
Varianta simplă este să deschideţi poza şi să apelaţi direct la instrumentul oferit de GIMP, care 

poate fi accesat prin succesiunea Filters → Enhance → Red Eye Removal. Aplicaţia determină automat 
ochii roşii şi îndepărtează acest efect printr-un simplu click pe OK. 
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Fig. 13. Utilizarea fitrului Blur din meniul Filters 

Problema este că, în realitate, aplicaţia îndepărtează toate zonele de roşu din poză, astfel că nu 
este exclus ca alte zone roşii din poză, de exemplu buzele, să fie de asemenea înnegrite. 

Într-o astfel de situaţie trebuie mai întâi să selectaţi manual zona ochilor roşii. Cel mai cunoscut 
selector în GIMP este Rectangular selection (care permite selectarea sub formă de pătrat/dreptunghi) 
şi Eliptical regions (pentru selectările rotunde/ovale). 

Pentru acest exemplu, faceţi un zoom cât mai puternic al fotografiei (chiar dacă pixelii se văd 
inestetic), selectaţi instrumentul Eclipse din Toolbox (primul rând, al doilea de la stânga la dreapta) şi 
apoi, cu drag-and-drop, selectaţi zona ochilor roşii. Mai departe trebuie doar să activaţi funcţia Red Eye 

Removal aşa cum aţi văzut mai sus. 
În concluzie acestea sunt principalele funcţii ale aplicaţiei GIMP pentru editarea fotografiilor, 

însă după ce vă veţi acomoda cu interfaţa aparent greoaie veţi descoperi numeroase alte instrumente 
pentru retuşarea şi îmbunătăţirea calităţii imaginilor. 

În cazul în care sunteţi dornici să aprofundaţi această aplicaţie, puteţi să folosiţi şi o serie de site-
uri care prezintă numeroase tutoriale din cele mai diverse zone de utilizare a programului: 

 GIMP Tutorials – oferă numeroase tutoriale care explică pas cu pas şi cu ajutorul screenshot-
urilor cum să folosiţi la maxim acest program (www.gimp-tutorials.net); 

 GIMPed Tutorials – acest site are pe lângă sfaturi utile pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de 
GIMP şi un mic manual de tutoriale pentru începători (www.gimpedtutorials.com); 

 GIMPology – nu impresionează la capitolul design, dar şi acest site oferă câteva resurse 
interesante necesare în exersarea acestui program (www.gimpology.com). 

http://gimp-tutorials.net/
http://www.gimpedtutorials.com/
http://www.gimpology.com/

