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1. V této úloze si ukážeme, druhá způsob práce s grafikou v PhP. Jelikož v knihovně
GD(Graphic Draw) existuje mnoho funkcí, nastíníme si jich v této hodině pouze pár.
Pokud budete mýt zájem dále se rozvíjet, po pročtení této části, vám už bude stačit jen
přečíst si syntax funkce na internetu a budete vědět co dělat.
a. Tak jak již bylo řečeno, knihovna GD slouží k tvorbě obrázků a k úpravě fotek
budeme tedy pracovat se standartními grafickými formáty, jako jsou JPG, PNG a
gif. Ukážeme pár příkazů:
Tento příkaz vytvoří plátno o rozměrech které
Imagecreate(šířka, výška);

mu zadáme. Bez vytvoření plátna bychom
nemohli začít kreslit.

Imagecreatetruecolor(šířka, výška);
Imagecreatefromjpeg(cesta k obrázku jpg);
Imagecreatefromjpng(cesta k obrázku jpg);
Imagecreatefromjgif(cesta k obrázku jpg);

Vytvoří plátno s černým pozadím.
Vloží obrázek daného formátu do paměti aby
bylo možné sním dále pracovat. Toto je
prvníkrok při práci s každým obrázkem, který
chceme upravovat.

Getimagesize($obrazek) //$obrazek je

Tento příkaz vytvoří pole hodnot šířka/výška,

proměnná, ve které je nahrátý obrázek, už po

tyto hodnoty určují rozměry zadaného

imagecreate.

obrázku.
Tento příkaz vytvoří barevné schema RGB pro

Imagecoloralocate($obrazek, R, G, B);

vybraný obrázek, abychom mohly vytvářet
obrazce.

Imageline(obrazek, startx, starty, endx, endy,

Příkaz imageline nakreslí do vybraného

barva)

obrázku přímku o zadanných parametrech.
Příkaz imagearc umožní nakreslit část nebo

Imagearc(obrazek, středx, středy, šířka, výška,

celou kružnici podle zadaných parametrů,

začátek, konec, barva);

začátek a konec jsou body kde začínám kreslit
kružnici a kde zkončit.

Imagecopyresized(budoucí obr., obrázek,
cílové x počatku, cílové y počatku, x počatku,
y počatku, cíl šířka, cíl výška, šířka, výška);
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Příkaz imagecopyresize změní velikost
obrázku toto se používá k tvorbě fotogalerií.
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a. Program pro zjištění velikosti obrázku.

b. Teď když umíme zjistit velikost ukážeme si jak obrázek zmenšit.

Výstup

c. Kreslení vlastního obrázku
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3. Úkol:
a. Upravte obrázek, který dostanete od vyučujícího, podle zadaných kritérií.
b. Změňte velikost obrázku na šířku 500px výšku dopočítejte v programu.
c. Okolo obličeje jedné z osob vytvořte kružnici černé barvy.
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