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Gimp. Edició de imatges GNU.

 1 Introducció

 1.1 Que és Gimp ?

GIMP és una aplicació per al tractament d'imatges (GNU Image Manipulation Program), creat per 
voluntaris i distribuït sota la llicència GPL.[2] Està construït amb les llibreries GTK les quals es van 
crear pensant en aquest programa. Forma part del Projecte GNU.

La primera versió es va desenvolupar en sistemes Unix i va ser pensada especialment per 
GNU/Linux. No obstant això, actualment n'existeixen versions totalment funcionals per Windows i 
Mac OS X.

GIMP va ser desenvolupat com una alternativa lliure al Photoshop, però aquest últim encara 
domina el mercat en les indústries d'impressió i gràfiques.

A més d'un ús interactiu, GIMP permet l'automatització de molts processos mitjançant macros. 
Inclou un llenguatge dit Scheme que es pot usar per a això, a més d'altres alternatives com Perl, 
Python, Tcl i (experimentalment) Ruby. D'aquesta manera es permet escriure guions i plugins per a
GIMP que pot després ser utilitzat interactivament; a més és possible produir imatges de manera 
totalment no interactiva (per exemple, generar al vol imatges per a una pàgina web usant guions 
CGI) i realitzar un processament per lots que canviï el color o converteixi imatges. Per a tasques 
automatitzables més simples, probablement sigui més ràpid utilitzar un paquet com el 
ImageMagick, però GIMP té característiques molt més potents.

Les versions actuals de GIMP (el juliol del 2006) són: estable 2.2.12 (per a usuaris finals) i de 
desenvolupament 2.3.10 (per a usuaris de prova, revisió i millora del programa). Els canvis més 
importants respecte a la versió 1.2 inclouen una interfície més polit i una separació major entre la 
interfície d'usuari i el back-end. Per al futur, es planeja basar GIMP en una biblioteca gràfica més 
general anomenada GEGL, atacant d'aquesta forma algunes limitacions fonamentals del disseny 
que impedeixen moltes millores, com per exemple el suport natiu de CMYK.

 1.2 Quines coses puc fer amb Gimp ?

GIMP serveix per processar gràfics i fotografies digitals. Els usos típics inclouen la creació de 
gràfics i logotips, el canvi de mida i retallat de fotografies, el canvi de colors, la combinació 
d'imatges usant capes, l'eliminació d'elements no desitjats de les imatges i la conversió entre 
diferents formats d'imatges. També es pot utilitzar el GIMP per crear imatges animades senzilles.

GIMP és conegut també per ser potser la primera gran aplicació lliure per a usuaris finals. Treballs 
anteriors, com Gcc, el nucli de Linux, etc. eren principalment eines de programadors per a 
programadors. GIMP és considerat per alguns com una prova que el procés de desenvolupament 
de programari lliure pot crear aplicacions que els usuaris no avançats puguin usar productivament;
d'aquesta forma, va obrir el camí d'altres projectes com: KDE, GNOME, Mozilla Firefox, 
OpenOffice.org i altres aplicacions posteriors.
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 1.3 Usant Gimp

 1.3.1 La interfície

Quan vam arrencar GIMP, podem veure diverses finestres, i dins de cadascuna d'elles fem ús del 
botó dret del ratolí per accedir a les diferents funcionalitats de cada una.

La interfície de GIMP té dues finestres principals - la Caixa d'Eines i la Finestra d'Imatges - a 
més d'altres finestres, com la paleta de colors, finestra de capes, etc.

 1.3.2 La caixa d’eines

Probablement  aquesta  és  la  finestra  més  important  en  el  treball  amb
GIMP.  Té  una  barra  de  menús amb tres  opcions:  Fitxer,  extensions  i
ajuda. A la figura següent podem veure la forma d'aquesta finestra:

Els botons que apareixen en aquesta barra es
descriuen amb més profunditat en les seccions
següents i podem configurar les seves opcions
particulars  fent  un  clic  sobre  ells.  A la  figura
següent  podem  apreciar  un  exemple  de
configuració  d'aquestes  propietats  (eina
seleccionar regions rectangulars).
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 1.3.3 La finestra de capes – pinzells

La finestra de capes és a on podem veure les capes, les imatges sobre el que estem treballant:

També hi ha altres finestretes : Canals, camins i un historial de tot el que has fet.

La finestra de pinzells és a on podem escollir un motiu per fer que quan dibuixem sobre la imatge, 
sigui com el motiu.

No solament hi ha motius, hi ha unes imatges i degradats.
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 1.3.4 La finestra de la imatge 

És la finestra que conté la imatge sobre la qual estem treballant. A la figura següent podem veure 
la forma que té.

A la imatge següent podem veure el menú d'imatge al qual podem accedir si premem el botó dret 
del ratolí sobre la imatge en aquesta finestra.

 2 Edició de imatges

 2.1 La imatge de partida: un logotip

GIMP ofereix un conjunt d'extensions i filtres que permeten generar i retocar imatges amb el mínim
esforç. La seva utilitat, ús i disseny recorden als "plug-ins" del conegut programa "Photoshop" 
d'Adobe.

De la mateixa manera, GIMP permet escriure "scripts" en una varietat de llenguatges per a 
manipular imatges. 
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Entre ells es troba el popular llenguatge Perl i un llenguatge desenvolupat expressament per a 
GIMP denominat "Script-Fu", amb característiques similars a LISP, a més de poder escriure 
extensions directament en llenguatge C.

Des del punt de vista de l'usuari, això es tradueix en el fet que podem seleccionar entre una gran 
varietat d'efectes a aplicar a les nostres imatges amb només un clic del ratolí.

 2.2 Filtres

Un cop tenim una imatge sobre la qual treballar, ja sigui dibuixada per nosaltres, obtinguda d'una 
fotografia o creada amb una extensió, podem passar a aplicar-li filtres. 

Hi ha molts filtres a GIMP. Nosaltres hem triat el de "Esculpeix". Per obtenir aquest menú, podem 
prémer el botó dret del ratolí sobre l'àrea de la imatge i ens apareix el menú de la imatge següent.

7 QC 1-SMX A



Quentin Coronado Manual d’us de Gimp

Aquest filtre també té paràmetres, com l'ample de l'aspiració i l'angle. Com que tenim una vista 
prèvia en petit, podem anar veient com quedarà la nostra imatge.
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 3 Problemes freqüents

 3.1 Capes

El problema més freqüent en el menú de les capes, és que dibuixes sobre una capa que està 
ordenat en el segon pla, així que no pots veure el que estàs dibuixen i no veus el perquè.

 3.2 Selecció

Vigilà que has activat veure la selecció per no perdre temps a demanar-te perquè. Tens que anar 
en el menú visualitza i activar mostra la selecció.

 3.3 Capes transparents

Per tenir una capa transparent solament tens que afegir un canal Alfa, Tens que fer botó dret 
sobre la capa que vols que sigui transparent i Afegeix un canal Alfa.

 3.4 Pinzell, pot de pintura

Quan intentàs pintar però no fa res, és perquè no tens la opacitat a 100 per 100 en els parametres
del pinzell o del pot de pintura.

 3.5 Capa més petita

Quan estàs intentant dibuixar sobre una capa però solament dibuixa una part de la capa vol dir 
que la capa és petita. Per veure com és tens que anar a Visualitza i activar les vores de la capa.
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 4 Format de fitxers acceptat
Lectura Escritura

AA - ASCII Art NO SI

AVI - Audio/Video Interleave SI SI

BMP - Bitmap SI SI

C - "C" Source NO SI

CEL - CIMFast Event Language SI SI

FITS - Flexible Image Transport SSIstem SI SI

FLI - Autodesk FLIC Animation SI SI

GIF - Graphics Interchange Format [*] SI SI

H - "C" Header File NO SI

HRZ - Slow Scan Television SI SI

HTML - Formatted Table NO SI

JPEG - Joint Photographics Expert Group SI SI

MIFF - Magick Image File Format SI SI

MPEG - Motion Picture Expert Group SI NO

PCX - PC Paintbrush SI SI

PIX - Inset SSIstems Bitmap SI SI

PNG - Portable Network Graphics SI SI

PNM - Portable AnSImap SI SI

PSD - Photoshop Document SI NO

PSP - Paint Shop Pro SI NO

PS - PostScript SI SI

SGI - Silicon Graphics SI SI

Sunras - Sun Raster SI SI

TGA - Targa Bitmap SI SI

TIFF - Tagged Image File Format SI SI

WMF - Windows Meta File SI NO

XBM - X Bitmap SI SI

XCF - GIMP Native SI SI

XWD - X Window Dump SI SI

XPM - X Pixmap SI SI

Nota [*]: Se necesita una licencia de Unisys para grabar ficheros legalmente en este formato. 
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