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Abstrakt 

Fler och fler webbapplikationer låter sina användare ladda upp bilder. Ibland behöver 

dessa bilder manipuleras på något sätt, till exempel förminskas eller beskäras för att 

bättre passa in på webbsidan. Detta kan göras på flera olika sätt men denna rapport 

behandlar endast ett av biblioteken för bildmanipulation i PHP, nämligen GD-

biblioteket. 

Syftet med denna rapport var att hitta eventuella styrkor och svagheter i detta bibliotek 

gällande bildmanipulation. Detta har gjorts genom att försöka skapa, för webben vanlig 

funktionalitet så som exempelvis tumnaglar, beskärning och vattenmärkning och sedan 

dokumentera resultatet.  

Resultatet av testningen visade att all testad funktionalitet gick att åstadkomma och 

slutsatsen som drogs av detta var att GD-biblioteket är ett bra val för någon som vill 

manipulera bilder. 

 

Abstract 

More and more web applications allow its users to upload images. Sometimes you need 

these images manipulated in a way, such as reduce or crop it to better fit on the website. 

This can be done in various ways, but this report deals only with one of the libraries for 

image manipulation in PHP, namely the GD library. 

The purpose of this report was to identify potential strengths and weaknesses of this 

image processing library. This has been done by trying to create, typical web 

functionalities such as thumbnails, cropping and watermarking and then documenting 

the results. 

The results of the testing showed that all tested functionality was achievable and the 

conclusion drawn from this was that the GD library is a good choice for anyone who 

wants to manipulate images. 

  



Förord 

Detta arbete uppkom eftersom vi tog på oss ett uppdrag från ett företaget IloveFabrics 

som säljer tyg med digitala textiltryck på nätet. Företaget ville ha en 

förhandsgranskningsfunktion som visade hur tyget skulle se ut med vald bild, tygkvalitet 

och mönster. För att lösa detta krävdes någon sorts bibliotek för bildmanipulation och 

vi valde därför att utforska ett sådant, nämligen GD-biblioteket. 

Rapporten riktar sig främst till personer som är intresserade av bildmanipulering på 

webben och vill ha tips på hur man löser viss funktionalitet. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Johan Leitet för goda råd och synpunkter under 

projekttiden.  
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1. Bakgrund 

Antalet webbapplikationer som är i behov av bildmanipulation blir bara fler och fler, då det 

blivit allt vanligare att användare kan ladda upp sina egna bilder som då måste hanteras av 

applikationen på något sätt. Detta kan förmodligen relateras till populära tjänster så som 

Flickr och Facebook. 

På grund av detta finns det en rad olika bibliotek för bildmanipulation i PHP. Dessa 

bibliotek liknar varandra i en del avseenden men skiljer sig åt i viss funktionalitet och vilka 

filformat som stöds. Många av biblioteken kräver dessutom installation på webbservern. 

Undantaget är GD-biblioteket, som sedan PHP 4.3 finns inkluderat. Detta innebär att det 

är det mest lättillgängliga och kommer därför vara det bibliotek som denna rapport kommer 

att fokusera på. 

Parallellt med denna rapport sker ett praktiskt arbete. Detta arbete kommer till stor del 

behandla just bildmanipulation och detta tillsammans med ett visst intresse har lett till 

följande frågeställning: 

Vilka styrkor och svagheter finns det i GD-biblioteket gällande bildmanipulation? 

1.1 Introduktion till problemområdet 

Bildmanipulation på webben handlar om hur man med hjälp av diverse tekniker kan 

förändra och hantera bilder. Detta kan användas för att skapa funktionalitet av olika 

slag, exempelvis skapande av tumnaglar eller konvertering av en bild från ett 

bildformat till ett annat. 

I det parallella praktiska arbetet ska bland annat funktionalitet finnas för att repetera en 

bild och förskjuta eller spegelvända denna för att på så sätt skapa olika mönster. 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns mycket information om GD-biblioteket, främst i form av diverse artiklar. 

Dock berör få eller inga av dessa just denna rapports frågeställning utan är främst 
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guideliknande texter som beskriver en eller flera av bibliotekets funktioner och dess 

användningsområden med hjälp av några kodexempel. 1 2 3 

Dokumentationen för GD-biblioteket innehåller mycket information om biblioteket 

och dess funktioner och kommer därför vara en värdefull källa för detta arbete. 4 

1.3 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts kommer endast GD-biblioteket och dess funktioner att tas upp i 

denna rapport. Övriga bibliotek kommer alltså inte undersökas närmare. 

På grund av det praktiska arbete som sker parallellt med denna rapport kommer 

endast funktioner gällande bildmanipulation att beröras och inte skapande av bilder 

som till exempel grafer och liknande, som det också finns stöd för i GD-biblioteket. 

                                                      

1  http://blog.themeforest.net/tutorials/fun-with-the-php-gd-library-part-1/ [2011-04-18] 
2  http://blog.themeforest.net/tutorials/fun-with-the-php-gd-library-part-2/ [2011-04-18] 
3  http://www.lateralcode.com/manipulating-images-using-the-php-gd-library/ [2011-04-18] 
4  http://www.php.net/manual/en/book.image.php [2011-04-18] 

http://blog.themeforest.net/tutorials/fun-with-the-php-gd-library-part-1/
http://blog.themeforest.net/tutorials/fun-with-the-php-gd-library-part-2/
http://www.lateralcode.com/manipulating-images-using-the-php-gd-library/
http://www.php.net/manual/en/book.image.php
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2. Metod 

Som tidigare nämnts i rapporten kan man använda bildmanipulation för att skapa 

funktionalitet av olika slag. Genom att välja en funktionalitet, exempelvis skapande av 

tumnaglar, och sedan försöka uppfylla denna med hjälp av GD-biblioteket kommer 

eventuella styrkor eller svagheter att hittas. Dessa kommer sedan att dokumenteras 

tillsammans med eventuella kodexempel. Detta är ett bra sätt att testa bibliotekets 

funktioner eftersom resultat snabbt och enkelt fås fram. 

Funktionalitet som kommer att undersökas är: 

1. Ändra storlek (tumnaglar) 

2. Spegling 

3. Rotering 

4. Upprepning 

5. Beskärning 

6. Vattenstämpling 

7. Filter (gråskala, sepia, negativ)  

Applikationen som skapas i det parallella arbetet kommer att agera testmiljö för 

undersökningen. Både funktionalitet som kan ses som krav för detta arbete och övrig 

funktionalitet kommer att testas i denna miljö. Tekniken bakom denna arbetsmiljö är 

en webbserver med PHP Version 5.3.5 och GD Version 2.0.34 som är inkluderat i den 

version av PHP som används. 

2.1 Metoddiskussion 

Det hade givetvis varit möjligt att testa alla bibliotek för bildmanipulation i PHP men 

det hade tagit för mycket tid och hade inte hunnits med på bara tio veckor. Istället 

fokuserar alltså denna rapport bara på GD-biblioteket vilket kan anses vara en brist då 

inga jämförelser mellan de olika bibliotekens prestanda eller styrkor och svagheter kan 

göras. Resultatet kommer således innehålla en del lösningar på problem som kanske 

skulle kunnat lösas på ett bättre, eller mindre prestandakrävande sätt med ett annat 

bibliotek. 

Resultatet kommer dessutom i vissa fall vara relativt subjektivt eftersom man har olika 

uppfattningar om vad som är en styrka respektive svaghet. Detta kommer dock inte 
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vara aktuellt i de fall där det bara handlar om huruvida det är möjligt eller inte att 

uppfylla en viss funktionalitet med hjälp av GD-biblioteket. 

Eftersom det parallella arbetet till stor del kommer att ligga till grund för testningen 

kan det hända att funktionalitet, som det inte finns behov av i det arbetet, glöms bort 

och därför inte blir testad. 
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3. Resultat 

För att kunna modifiera en bild med hjälp av GD-biblioteket krävs det att det först 

skapas en så kallad resurs av bilden. Detta görs genom att använda en funktion som är 

specifik för det filformat som bilden har. Det finns bland annat imagecreatefromjpeg, 

imagecreatefromgif, imagecreatefrompng samt ett par funktioner för mindre vanliga 

filformat. 

Nedan följer ett kodexempel på hur dessa funktioner kan användas för 

resursskapandet. 

// Gets the extension from the file name. 

    $ext = end(explode(".", strtolower($src_path))); 

 

    // Creates an image resource. 

    if ($ext == "jpeg" || $ext == "jpg") { 

        $src_image = imagecreatefromjpeg($src_path); 

    } 

    else if ($ext == "gif") { 

        $src_image = imagecreatefromgif($src_path); 

    } 

    else if ($ext == "png") { 

        $src_image = imagecreatefrompng($src_path); 

    } 

Dessa resurser tar upp relativt mycket minne på servern. Hur mycket minne som 

används beror främst på bildens dimensioner och detta är alltså ett större problem 

med stora bilder. Oavsett hur stora bilderna är bör de bör dock tas bort efter 

användning med hjälp av funktionen imagedestroy. 

Nedanstående kodstycke visar hur mycket minne som används före respektive efter 

resursen tagits bort. I detta fall var bilden 1100x1100 pixlar stor och resursen stod för 

dryga 94 % av det totala minnet som då var allokerat för PHP. 

echo memory_get_usage() . "\n"; //6525488 byte 

    imagedestroy($image); 

    echo memory_get_usage() . "\n"; //374272 byte 

 

Eftersom en resurs krävs för att manipulera en bild kommer resterande funktioner i 

detta avsnitt förutsätta att resurser redan är skapade och skickas in via parametrar. 
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3.1 Ändra storlek (tumnaglar) 

Tumnaglar kan skapas på två sätt, dels med hjälp av funktionen imagecopyresampled, 

dels med funktionen imagecopyresized. Används den förstnämnda behåller tumnageln 

mer skärpa vid förminskning. Figur 3.1.1 visar ett exempel på detta. 

 

Figur 3.1.1 Skillnad i skärpa mellan tumnaglar skapade med imagecopyresampled respektive 
imagecopyresized. 

Utöver detta handlar skapande av tumnaglar bara om att bestämma rätt storlek på 

tumnageln och räkna ut dess placering. Sedan är det bara att skapa en ny resurs som 

den förminskade bilden kopieras in i och slutligen spara denna resurs som en bild. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för att skapa tumnaglar kan se ut. 

Figur 3.1.2 visar resultatet av koden. 

    function createThumb($src_image, $dest_path, $width, $height) { 

        // Gets the witdh and height of the source image.  

        $srcWidth = imagesx($src_image); 

        $srcHeight = imagesy($src_image); 

         

        // Calculates width and height to preserve 

        // correct aspect ratio for the thumbnail. 

        if ($srcWidth > $srcHeight) { 

            $thumbWidth = $width; 

            $thumbHeight = $srcHeight * ($height / $srcWidth); 

        } 

        else if ($srcWidth < $srcHeight) { 

            $thumbWidth = $srcWidth * ($width / $srcHeight); 

            $thumbHeight = $height; 

        } 

        else if ($srcWidth == $srcHeight) { 

            $thumbWidth = $width; 

            $thumbHeight = $height; 

        } 

         

        // Creates an image resource that the resampled image 

        // will be copied into. 

        $thumb = imagecreatetruecolor($width, $height); 

 

 

 

         

        // Makes a copy of the source image and sets the 

        // width and height to the previously calculated ratios. 
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        // It also centers the image, both horizontally and vertically. 

        imagecopyresampled($thumb, $src_image, 

            ($width - $thumbWidth) / 2, ($height - $thumbHeight) / 2,  

            0, 0, $thumbWidth, $thumbHeight, $srcWidth, $srcHeight); 

         

        // Saves the created image. 

        imagejpeg($thumb, $dest_path);  

         

        // Destroys image resources. 

        imagedestroy($thumb);  

    } 

 

 

Figur 3.1.2 Exempelresultat av funktionen createThumb. 

3.2 Spegling 

I GD-biblioteket finns det ingen funktion som specifikt är till för att spegla en bild 

utan detta får göras genom att använda sig av funktionen imagecopyresampled. Denna 

funktion skapar en kopia av resursen som det går att ändra storlek på genom att skicka 

in nya värden på bredd och höjd. Speglingen åstadkoms tack vare att det går att sätta 

dessa värden till antingen den negativa bredden eller höjden beroende på om 

speglingen ska vara horisontell eller vertikal. 

Nedan följer ett kodexempel på hur funktioner för att spegla bilder kan se ut. Figur 

3.2.1 visar resultatet av alla speglingar som är möjliga att göra. 

    function horizontalFlip(&$image) { 

        // Gets the witdh and height of the source image. 

        $width = imagesx($image); 

        $height = imagesy($image); 

         

        // Makes a temporary image resource to copy the image to. 

        $temp = imagecreatetruecolor($width, $height); 

         

        // If flip is successful save the temp file to the reference. 

        if (imagecopyresampled($temp, $image, 0, 0, $width - 1, 0, 

            $width, $height, -$width, $height)) { 

            $image = $temp; 

        } 

    } 

     

    function verticalFlip(&$image) { 

        // Gets the witdh and height of the source image. 
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        $width = imagesx($image); 

        $height = imagesy($image); 

         

        // Makes a temporary image resource to copy the image to. 

        $temp = imagecreatetruecolor($width, $height); 

         

        // If flip is successful save the temp file to the reference. 

        if (imagecopyresampled($temp, $image, 0, 0, 0, $height - 1, 

            $width, $height, $width, -$height)) { 

            $image = $temp; 

        } 

    } 

 

 
 
Figur 3.2.1 Resultat av alla speglingar som är möjliga att göra med funktionerna verticalFlip och 
horizontalFlip. 
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3.3 Rotering 

För att rotera en bild krävs enbart ett anrop till funktionen imagerotate som behöver 

en bildresurs och en vinkel för att utföra detta. Denna vinkel anges i grader motsols. 

Det finns även möjlighet att bestämma vilken färg de områden som avtäcks ska ha. 

När en bild roteras skapas en ny bild som på grund av de avtäckta områdena givetvis 

har större dimensioner än ursprungsbilden. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för att rotera bilder kan se ut. Figur 

3.3.1 visar hur en bild som roteras 45 grader med funktionen ser ut. 

    function rotateImage($src_image, $dest_path, $degrees) { 

        // Rotates the image. 

        $rotatedImage = imagerotate($src_image, $degrees, -1); 

         

        // Saves the created image. 

        imagejpeg($rotatedImage, $dest_path);  

    } 

 

 

 
Figur 3.3.1 Exempelresultat av funktionen rotateImage. 



 10 

3.4 Upprepning 

För att upprepa en bild görs helt enkelt kopior av bilden med hjälp av funktionen 

imagecopy för att sedan placera dem bredvid varandra i en ny bild. 

Först räknas storleken på den nya bilden ut så att alla kopiorna får plats. Sedan skapas 

en resurs med dessa dimensioner. Slutligen kopieras källbilden in i resursen på rätt 

ställen och bilden sparas. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för upprepning kan se ut. Figur 3.4.1 

visar hur en bild som upprepas två gånger både horisontellt och vertikalt ser ut. 

    function repeatImage($src_image, $dest_path, $x_repeat, $y_repeat) { 

        // Gets the witdh and height of the source image. 

        $width = imagesx($src_image); 

        $height = imagesy($src_image); 

         

        // Calculates the witdh and height of the target image. 

        $dest_width = $x_repeat * $width; 

        $dest_height = $y_repeat * $height; 

         

        // Creates an image resource for the target image. 

        $dest_image = imagecreatetruecolor($dest_width, $dest_height); 

         

        $x = 0; 

        $y = 0; 

         

        while ($y < $dest_height) { 

            if ($x > $dest_width) { 

                $y += $height; 

                $x = 0; 

            } 

             

         imagecopy($dest_image, $src_image, $x, $y, 0, 0, $width, 

$height); 

            $x += $width; 

        } 

         

        // Saves the created image. 

        imagejpeg($dest_image, $dest_path);  

         

         

        // Destroys image resources. 

        imagedestroy($dest_image); 

    } 
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Figur 3.4.1 Exempelresultat av funktionen repeatImage. 

3.5 Beskärning 

För att beskära en bild används egentligen bara funktionen imagecopy samt 

koordinater och storlek för att bestämma vilken del av bilden som skall kopieras. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för att beskära bilder kan se ut. Figur 

3.5.1 visar hur funktionen kan skära ut en del av en bild. 

function cropImage($src_image, $dest_path, $x, $y, $width, $height) 

{ 

        // Creates an image resource for the target image. 

        $cropped_image = imagecreatetruecolor($width, $height); 

         

        // Copies part of an image into the other resource. 

        imagecopy($cropped_image, $src_image, 0, 0, 

$x, $y, $width, $height); 

         

        // Saves the created image. 

        imagejpeg($cropped_image, $dest_path); 

    } 
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Figur 3.5.1 Exempelresultat av funktionen cropImage. 

3.6 Vattenstämpling 

Genom att använda imagecopymerge så kan man kopiera in en bild i en annan bild 

och på så sätt lägga till en vattenstämpel. Med imagecopymerge finns även möjlighet 

att ställa in transparens på bilden som kopieras in vilket passar utmärkt för en 

vattenstämpel. Utöver det är det bara att räkna ut vart vattenmärket ska hamna och 

spara bilden. 

Värt att nämna är att det finns en bugg som gör att genomskinligheten inte fungerar 

om en bild av formatet PNG-24 används som vattenmärke. Av denna anledning bör 

en bild av formatet PNG-8 användas. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för att lägga till ett vattenmärke på en 

bild kan se ut. Figur 3.6.1 visar en bild med en vattenstämpel som har 70 % 

transparens. 

function watermark($src_image, $dest_path, $opacity) { 

        // Creates a resource of the watermark. 

        $watermark_image = imagecreatefrompng("logotype.png"); 

         

        // Gets the witdh and height of the source image. 

        $width = imagesx($src_image); 

        $height = imagesy($src_image); 

         

        // Gets the witdh and height of the watermark. 

        $watermark_width = imagesx($watermark_image); 

        $watermark_height = imagesy($watermark_image); 

         

        // Sets the coordinates for where the watermark will be placed. 

        $dest_x = $width - $watermark_width - 5; 

        $dest_y = $height - $watermark_height - 5; 

         

        // Copies the watermark into the source image. 

        imagecopymerge($src_image, $watermark_image, $dest_x, $dest_y, 

0, 0, $watermark_width, $watermark_height, $opacity); 
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        // Saves the created image. 

        imagejpeg($src_image, $dest_path);  

         

        // Destroys image resources. 

        imagedestroy($watermark_image); 

    } 

 

 

Figur 3.6.1 Exempelresultat av funktionen watermark. 

3.7 Filter (gråskala, sepia, negativ) 

I GD-biblioteket finns det funktioner för att lägga filter på en bild. Det finns ett flertal 

filtertyper som går att använda eller kombinera för att uppnå önskat resultat. 

Nedan följer ett kodexempel på hur en funktion för att lägga till ett filter kan se ut, i 

detta fall bara gråskala, sepia och negativ. Figur 3.7.1 visar tre bilder med olika filter. 

    function filter($src_image, $dest_path, $mode) { 

        // Chooses the correct filtertype. 

        if ($mode == "greyscale") { 

            imagefilter($src_image, IMG_FILTER_GRAYSCALE); 

        } 

        else if ($mode == "negative") { 

            imagefilter($src_image, IMG_FILTER_NEGATE); 

        } 

        else if ($mode == "sepia") { 

            imagefilter($src_image, IMG_FILTER_GRAYSCALE); 

            imagefilter($src_image, IMG_FILTER_COLORIZE, 100, 50, 0); 

        } 

        else { 

            return; 

        } 

         

        // Saves the created image. 
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        imagejpeg($src_image, $dest_path); 

 

        // Destroys image resources. 
        imagedestroy($src_image); 

    } 

 

 

Figur 3.7.1 Tre bilder med olika filter. Från vänster: Gråskala, sepia, negativ. 
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4. Slutsats 

Den första styrkan som bör nämnas är att GD-biblioteket, till skillnad från övriga 

bibliotek för bildmanipulation, är inkluderat i PHP. Det är därför både lättillgängligt 

och enkelt att använda. Det som gör det ännu enklare att använda är att det inte krävs 

särskilt mycket kod för att uppnå önskat resultat och de flesta funktionaliteter uppnås 

på liknande sätt. 

Resultatet visar även att all funktionalitet som testades gick att åstadkomma med hjälp 

av GD-biblioteket. Detta måste självklart ses som en styrka och visar att det är ett bra 

val för någon som vill manipulera bilder. 

Vad gäller svagheter så är resursernas minnesanvändning den svaghet som tagits upp 

mest och kan ses som en av de större bristerna som hittats. Det är dock bara ett 

problem om bilderna är stora och det inte finns särskilt mycket minne på servern. Det 

sistnämnda går på vissa webbservrar att lösa med funktionen ini_set(’memory_limit’, 

[x]M) där [x] är hur mycket minne som behövs. 

Vidare kan det diskuteras hur stor minnesanvändningen egentligen är jämfört med 

dess motsvarigheter i andra bibliotek. Detta besvaras inte i denna rapport och redan i 

metoddiskussionen nämns det att denna brist på jämförelser är den kanske största 

svagheten med detta resultat och något som skulle behöva ytterligare forskning. 

En annan sak som kan ses som en liten svaghet är att GD-biblioteket inte stöder 

särskilt många filformat. Det stöder de vanligaste bildformaten, det vill säga JPG, GIF 

och PNG, och detta räcker i de allra flesta fall till, särskilt för webbapplikationer. 

Önskas konvertering till och från mindre vanliga filformat bör dock ett annat bibliotek 

användas, förslagsvis ImageMagick 5, som stöder en himla massa filformat. 

För att summera så är följande de styrkor och svagheter som hittats: 

Styrkor 

 Inkluderat i PHP 

 Enkelt att använda 

 Möjligt att åstadkomma all testad funktionalitet 

 

                                                      

5 http://www.imagemagick.org/script/index.php [2011-05-19] 

http://www.imagemagick.org/script/index.php
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Svagheter 

 Minneskrävande 

 Begränsat stöd av filformat 

Som avslutning finns det några saker som bör tänkas på när nedanstående 

funktionaliteter implementeras. 

4.1 Ändra storlek (tumnaglar) 

När det gäller skapande av tumnaglar konstaterades det i resultatet att det gick att lösa 

på två olika sätt. Dock var det relativt stor skillnad i skärpa mellan bilder skapade med 

de olika sätten. Funktionen imagecopyresized är något äldre och bearbetar inte om 

bilderna vilket är anledningen till att de inte blir lika skarpa. Detta gör dock att 

funktionen är något snabbare. Vilken funktion som bör användas beror således på om 

det är snabbhet eller kvalitet som eftersträvas. 

4.2 Spegling 

Det finns ingen specifik funktion för spegling men det finns ett antal mer eller mindre 

snygga lösningar på detta. Lösningen som finns i resultatet är förmodligen den bästa 

och mest lättförståeliga då denna fungerar genom att ett negativt värde sätts på bredd 

eller höjd och på det sättet vända bilden. Ett annat sätt att lösa det på är att kopiera 

över en pixel i taget till motsatt sida till den nya bilden. Detta sätt är dock betydligt 

långsammare. 

4.3 Rotering 

Vid användandning av funktionen imagerotate finns det ett par saker som är värda att 

veta. För det första så roteras bilden motsols och inte medsols som kanske vore mest 

intuitivt. 

För det andra kan det vara bra att veta hur man får området som avtäcks att vara 

genomskinligt. Bakgrundsfärgen styrs med hjälp av funktionens tredje parameter. 

Parametern kan sättas till exempelvis 0 för svart eller 0x0000CC för att bakgrunden 

ska bli marinblå. För att uppnå en genomskinlig bakgrund krävs det dels att 



 17 

parametern sätts till -1 och dels att imagesavealpha sätts till true för resursen. Sedan 

måste resursen givetvis sparas i ett format som stöder transparens. 

4.4 Upprepning 

Upprepningen var tillsammans med speglingen funktionalitet som faktiskt 

implementerades i det parallella arbetet. Detta gjordes i form av en 

förhandsgranskningsfunktion som tar en uppladdad bild och upprepar denna i olika 

mönster. Själva upprepningen var inga problem att lösa men att uppnå alla mönster 

med diverse förskjutningar och samtidigt göra förhandsgranskningen skalenlig var 

desto klurigare. Detta hade dock inget med hur GD-biblioteket fungerade att göra 

utan istället med uträkningar. 

4.5 Beskärning 

För att få ett bra resultat när man beskär en bild är det bra att veta koordinater och 

storlek för den del av bilden som skall beskäras. Istället för att skicka in slumpmässiga 

x-, y-värden till funktionen är någon typ av applikation för att visuellt välja ut detta 

område är därför att rekommendera. 

4.6 Vattenstämpling 

Det viktigaste för att uppnå en bra vattenstämpel är att få till transparensen på den. 

Som det nämndes i resultatet finns det en bugg i GD-biblioteket som gör att bilder av 

formatet PNG-24 kommer tappa sin genomskinlighet när de körs genom funktionen 

imagecopymerge medan bilder av formatet PNG-8 inte gör det. 

4.7 Filter (gråskala, sepia, negativ) 

När det gäller filter finns det inte mycket att säga, funktionen heter imagefilter och det 

handlar egentligen bara om att kombinera olika filtertyper och dess parametervärden. 
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