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Rozdziaï 3. • Warstwy

Po wïÈczeniu opcji Blokuje kanaï alfa zablokowane zostajÈ przezroczyste piksele warstwy. MalowaÊ moĝemy wyïÈcznie po pikselach, które
nie sÈ przezroczyste.
m W I C Z E N I E

3.13

Wpïyw blokowania pikseli oraz przezroczystoĂci
na wypeïnianie warstwy kolorem

Sprawdě wpïyw blokowania pikseli oraz blokowania przezroczystoĂci na dziaïanie operacji wypeïniania kolorem pierwszoplanowym.
Wykorzystaj obraz z rysunku 3.28.

RozwiÈzanie
Otwórz obraz cw-03-13-start/swinki.xcf, a nastÚpnie:
T WyïÈcz widocznoĂÊ wszystkich warstw oprócz warstwy
przedstawiajÈcej profil Ăwinki.
T Wybierz warstwÚ przedstawiajÈcÈ profil Ăwinki jako aktywnÈ.
T WïÈcz przycisk Blokada pikseli dla aktywnej warstwy.
T Spróbuj wypeïniÊ warstwÚ kolorem pierwszoplanowym — obraz
nie ulegnie zmianie.
NastÚpnie:
T WyïÈcz przycisk Blokada pikseli i wïÈcz przycisk Blokuje kanaï
alfa. Operacje te wykonaj dla tej samej warstwy co poprzednio.
T Wypeïnij warstwÚ kolorem pierwszoplanowym (skrót Ctrl+,).
T Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 3.32.

Tryb
W wykonywanych dotychczas Êwiczeniach warstwy leĝÈce wyĝej
przysïaniaïy to, co znajdowaïo siÚ pod nimi. WykorzystujÈc kanaï alfa
oraz suwak Krycie, regulowaliĂmy stopieñ przysïaniania. Èczenie
warstw moĝe przebiegaÊ w znacznie bardziej skomplikowany sposób.
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Rysunek 3.32. Wynik wykonania Êwiczenia 3.13

O tym, jak piksele warstwy modyfikujÈ wyglÈd obrazu, decyduje
bowiem parametr Tryb, który moĝe przyjmowaÊ wartoĂci widoczne
na rysunku 3.33.
W zaleĝnoĂci od wybranego trybu krycia wpïyw warstwy na wyglÈd
warstw znajdujÈcych siÚ poniĝej bÚdzie inny. Na przykïad parametr
MiÚkkie Ăwiatïo daje efekt delikatnego rozĂwietlenia zdjÚcia, jeĂli zaĂ
Tryb ustawisz na Kolor, to warstwa bÚdzie modyfikowaïa kolorystykÚ
warstw niĝszych.
m W I C Z E N I E

3.14

Badanie trybu krycia warstw

Sprawdě dziaïanie wszystkich moĝliwych wartoĂci parametru Tryb.
Wykorzystaj do tego obraz cw-03-14-start/las.xcf. Obraz testowy zawiera
zdjÚcie lasu oraz warstwÚ, na której znajduje siÚ kilka rozmytych prostokÈtów w róĝnych kolorach. Rysunek 3.34 przedstawia wyglÈd obrazu
po ustaleniu trybu Przesiewanie i krycia 80.
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Rysunek 3.33.
WartoĂci
parametru Tryb

Rysunek 3.34. Wynik ustalenia trybu przesiewanie i krycia 80
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RozwiÈzanie
Otwórz obraz cw-03-14-start/las.xcf i przejdě do okna warstw. Wybierz
warstwÚ o nazwie test i ustal jej tryb na drugÈ dostÚpnÈ wartoĂÊ:
Przenikanie. Przyjrzyj siÚ uwaĝnie zmianom, które zaszïy w obrazie.
Spróbuj takĝe suwakiem Krycie zmniejszyÊ stopieñ widocznoĂci warstwy test.
W identyczny sposób przeanalizuj dziaïanie pozostaïych trybów krycia:
T Zwykïy,
T Przenikanie,
T Tylko jaĂniejsze,
T Przesiewanie,
T RozjaĂnianie,
T Suma,
T Tylko ciemniejsze,
T Mnoĝenie
T itd.
m W I C Z E N I E

3.15

Modyfikacja kolorystyki zdjÚcia

WykorzystujÈc tryb krycia warstwy, zmodyfikuj zdjÚcie liĂci tak, by
miaïo monochromatyczne ĝóïte zabarwienie.

RozwiÈzanie
Otwórz obraz cw-03-15-start/liscie.jpg i przejdě do okna warstw. Dodaj
do obrazu nowÈ warstwÚ i wypeïnij jÈ kolorem ĝóïtym. Zmieñ tryb
krycia warstwy ĝóïtej na Kolor. Otrzymasz obraz przedstawiony na
rysunku 3.35.
m W I C Z E N I E

3.16

Selektywne doĂwietlanie i przyciemnianie zdjÚcia

WykorzystujÈc tryb krycia warstwy, rozjaĂnij ciemne partie na zdjÚciu Doliny PiÚciu Stawów. ZdjÚcie poddawane przeksztaïceniu jest
widoczne na rysunku 3.36.
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Rysunek 3.35. Tryb Kolor powoduje nadanie fotografii jednolitej barwy,
która wypeïnia najwyĝszÈ warstwÚ
Rysunek 3.36.
ZdjÚcie,
w którym naleĝy
rozjaĂniÊ ciemne
partie

RozwiÈzanie
Otwórz zdjÚcie cw-03-16-start/dolina-pieciu-stawow.jpg, przejdě do
okna warstw i wykonaj duplikat warstwy tïo. NowÈ warstwÚ przeksztaïÊ
kolejno filtrami:
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T Kolory/JasnoĂÊ i kontrast — oba parametry, tj. jasnoĂÊ i kontrast,
T
T
T
T

ustaw na 70;
Kolory/Desaturacja z opcjÈ jaskrawoĂÊ;
Kolory/Progowanie z parametrem 150;
Filtry/Rozmycie/Rozmycie Gaussa z parametrem 50;
Kolory/Inwersja.

Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 3.37. Obraz ten zawiera jasne
plamy w obszarach, które na zdjÚciu 3.36 sÈ zbyt ciemne.
Rysunek 3.37.
Biaïe obszary
to fragmenty,
które
na oryginalnym
zdjÚciu naleĝy
doĂwietliÊ

Na zakoñczenie zmieñ tryb warstwy z rysunku 3.37 na MiÚkkie Ăwiatïo.
Otrzymasz obraz taki jak na rysunku 3.38. W obrazie tym najciemniejsze partie zdjÚcia z rysunku 3.36 zostaïy rozĂwietlone. JeĂli chcesz
otrzymaÊ bardziej delikatny i mniej zauwaĝalny efekt, to zmniejsz stopieñ krycia warstwy z rysunku 3.37 do 75.

Rozdzielanie i ïÈczenie warstw
Warstwy obrazu moĝemy ïÈczyÊ i rozdzielaÊ. Operacja ïÈczenia przeksztaïca dowolnÈ liczbÚ warstw w pojedynczÈ warstwÚ. W wyniku
operacji rozdzielania z jednej warstwy tworzymy dwie warstwy. Ope-
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Rysunek 3.38.
ZdjÚcie
z rysunku 3.36
po doĂwietleniu
obrazem
z rysunku 3.37

racja ïÈczenia jest dostÚpna w menu jako Obraz/Spïaszcz obraz oraz
Obraz/PoïÈcz widoczne warstwy (skrót Ctrl+M). OperacjÚ rozdzielania
jednej warstwy na dwie warstwy wykonujemy, wykorzystujÈc operacje
Wytnij i Wklej lub operacjÚ odrywania zaznaczenia.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe ïÈczenie warstw jest operacjÈ destrukcyjnÈ: czÚĂÊ
pikseli obrazu zostaje bezpowrotnie utracona. Dlatego przed wykonaniem ïÈczenia warto utworzyÊ duplikaty ïÈczonych warstw i pozostawiÊ je w obrazie, wyïÈczajÈc ich widocznoĂÊ.
m W I C Z E N I E

3.17

Rozdzielanie warstwy

Rysunek 3.39 przedstawia zdjÚcie nurkowanie.jpg. Na zdjÚciu tym
znajduje siÚ jedna warstwa. PrzeksztaïÊ zdjÚcie tak, by maska do nurkowania znajdowaïa siÚ na jednej warstwie, a woda — na drugiej.
Zadanie wykonaj, stosujÈc operacje Wytnij i Wklej.

RozwiÈzanie
Otwórz zdjÚcie cw-03-17-start/nurkowanie.jpg i wykorzystujÈc narzÚdzie do odrÚcznego zaznaczania obszarów oraz odejmowania zaznaczeñ, wykonaj selekcjÚ, która obejmie maskÚ i bÚdzie miaïa wyciÚte
dziury przy pasku. Selekcja, którÈ naleĝy utworzyÊ, jest widoczna na
rysunku 3.40.

Kup książkę

Poleć książkę

126

GIMP • mwiczenia praktyczne

Rysunek 3.39.
ZdjÚcie,
na którym
wykonamy
operacjÚ
rozdzielania
warstwy

Rysunek 3.40.
Selekcja
z wyciÚtymi
dziurami
przy pasku

Otrzymane zaznaczenie zmiÚkcz o 5 pikseli. NastÚpnie dodaj kanaï
alfa dla warstwy tïo, po czym wykonaj operacje: Edycja/Wytnij i Edycja/Wklej. WyciÚtÈ maskÚ umieĂÊ na nowej warstwie. W ten sposób
warstwa tïo zostaïa przeksztaïcona w dwie osobne warstwy. Jedna
z nich zawiera wodÚ, a druga — maskÚ. JeĂli Êwiczenie wykonasz,
pomijajÈc dodawanie kanaïu alfa dla warstwy tïo, to po wykonaniu
operacji Wytnij w tle pojawi siÚ biaïa maska. Dzieje siÚ tak dlatego,
ĝe wycinanie fragmentu warstwy, która nie zawiera kanaïu alfa, powoduje wypeïnienie wycinanego fragmentu kolorem tïa. PrzekonaliĂmy
siÚ o tym w Êwiczeniu 3.8 (rysunek 3.21).
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PostaÊ warstwy tïa po wyciÚciu maski jest widoczna na rysunku 3.41.
Rysunek 3.41.
Warstwa tïa
po wykonaniu
operacji
Edycja/Wytnij

mwiczenia 3.8 oraz 3.17 demonstrujÈ wykonanie identycznej operacji,
która polega na przeniesieniu czÚĂci pikseli warstwy na nowÈ warstwÚ.
Jak widzisz, zadanie to moĝesz wykonaÊ, wykorzystujÈc zarówno odrywanie
zaznaczeñ, jak i operacje kopiowania i wklejania.
m W I C Z E N I E

3.18

Èczenie warstw

Wykonaj jednowarstwowy obraz przedstawiony na rysunku 3.42. Do
zdjÚcia woda.jpg wklej dziewiÚÊ kopii maski wyciÚtej w poprzednim
Êwiczeniu.

RozwiÈzanie
Otwórz pliki cw-03-18-start/maska.xcf oraz zdjÚcie cw-03-18-start/woda.
jpg. W obrazie maska.xcf wykonaj operacjÚ Edycja/Kopiuj. SkopiowanÈ maskÚ wklej do zdjÚcia woda.jpg. Wklejony obiekt umieĂÊ na
nowej warstwie. Wykonaj osiem kopii wklejonej maski. DziewiÚÊ
masek rozïóĝ tak jak na rysunku 3.42. NastÚpnie poïÈcz wszystkie warstwy otrzymanego obrazu. W tym celu wykonaj operacjÚ Obraz/PoïÈcz
widoczne warstwy (skrót Ctrl+M).
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Rysunek 3.42.
Obraz
z Êwiczenia 3.18

Otrzymany w ten sposób obraz jest jednowarstwowy. Nie moĝesz
w nim przesuwaÊ masek. Co wiÚcej, obraz zawarty pod maskami zostaï
bezpowrotnie utracony. Nawet jeĂli maski wytniesz i umieĂcisz na
nowych warstwach, to pozostanÈ pod nimi dziury. Pikseli, które zostaïy
utracone, nie da siÚ odzyskaÊ inaczej niĝ operacjÈ Edycja/Cofnij.
JeĂli obraz wykonany w programie GIMP wyeksportujesz do jednego
z formatów: JPG, BMP lub PNG, wówczas podczas zapisywania warstwy
obrazu zostanÈ poïÈczone. Formaty JPG, BMP oraz PNG
sÈ jednowarstwowe.

Konwersja warstwy na zaznaczenie
Operacje Kopiuj i Wklej konwertujÈ zaznaczenie na warstwÚ. WykonujÈc Êwiczenie 3.17, najpierw zaznaczyliĂmy fragment zdjÚcia, a nastÚpnie zaznaczenie przeksztaïciliĂmy w warstwÚ, na której zostaï umieszczony przedmiot objÚty zaznaczeniem. Bardzo przydatna jest operacja
odwrotna, przeksztaïcajÈca obraz zawarty na warstwie w zaznaczenie. Jest to przeksztaïcenie kanaïu alfa warstwy w selekcjÚ. OperacjÚ
tÚ znajdziesz w menu Warstwa/PrzezroczystoĂÊ/Kanaï alfa na zaznaczenie. DziÚki niej masz dostÚp do ksztaïtu wyznaczonego przez nieprzezroczyste piksele warstwy.
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