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Gemini Photo Digitizer  
 
1. Ce este şi ce face Gemini Photo Digitizer  
 
Aplicaţia «Gemini Photo Digitizer» ajută la convertirea şabloanelor din hârtie într-un format electronic. 

Pentru a putea realiza acest lucru, utilizatorul are nevoie de o cameră foto şi de o suprafaţă contrastantă. 
Camera foto trebuie conectată la un calculator unde este instalată aplicaţia Gemini Photo Digitizer. După 

ce utilizatorul captează imaginea, aplicaţia o converteşte în forme geometrice şi elemente tehnice. 

 
1.1 Principalele avantaje ale digitiz ării utilizând o camer ă foto  

 
Sunt trei avantaje principale  ce rezultă în urma digitizării cu o cameră foto:  

 
- Şablonul poate fi convertit foarte repede în format electronic, deoarece utilizatorul nu trebuie decât să 

facă o poză şablonului. Conversia se va face automat de către aplicaţia Gemini Photo Digitizer. De 
exemplu, pentru a digitiza un model cu 7 şabloane, folosind o tabletă de digitizare, sunt necesare 
aproximativ 30 minute. Utilizând o cameră foto sau un scanner, pentru a digitiza acelaşi model, sunt 
necesare doar cateva secunde. 

- Se face economie de spaţiu prin utilizarea unei camere foto şi nu a întregului echipament necesar 
digitizării clasice. 

- Formatul geometric at şabloanelor astfel obţinut poate fi salvat în diferite tipuri de fişiere, cum ar fi: 
*.GEM, DXF, TMP, Assyst ZIP, EXP, IBA. Acest lucru oferă posibilitatea utilizatorilor de a încărca 
şabloanele digitizate în diferite sisteme CAD.  

 
1.2 Gemini Photo Digitizer  – Lista func ţiilor 
 

 

Încarcă imagine  
 

Captează imagine 
 

Scanează imagine  
 

Redeschide 
 

Detectează conturul piesei 
 

Salvare (Exportă fişiere Assyst (.ZIP), Exportă fişiere Dxf (.DXF), Exportă fişiere FK, 
Exportă fişiere Gerber (.TMP), Exportă fişiere Investronica (.EXP), Exportă fişiere  Lectra 
(.IBA), Exportă în baza de date Investronica)  

Undo – anulează ultima modificare 
 

Redo – reface ultima modificare 
 

Zoom la zona selectată 
 

Zoom la piesa selectată 
 

Zoom la toate piesele 
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Transformă linia în curbă 
 

Transformă curba în linie 
 

Creează piclu 
 

Şterge piclul selectat  
 

Detecteză puncte interioare în zona selectată 
 

Creează punct interior  
 

Şterge punctual interior selectat 
 

Detectează liniile interioare pentru piesa selectată 
 

Creează linie interioară 
 

Şterge linia interioră selectată 
 

Adăugare piesă auxiliară 
 

Şterge piesă auxiliară 

 

Arată /ascunde grid  
 

Afişează imagine 
 

Măsoară distanţa perimetrală 
 

Măsoară distanţa în linie dreaptă între două puncte 
 

Afişeaza picluri  
 

Arată măsurători pe contur 
 

Afişează linii interioare 
 

Afişează puncte interioare 
                                                                    

 

Parcurge conturul piesei 
 

Parcurge punctele de gradare                                                                        
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Parcurge piclurile 
 

Parcurge punctele interioare 
 

Parcurge liniile interioare 
 

Zoom in /  Zoom out 
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1.3 Spaţiul de lucru – ce trebuie s ă ştim înainte de a începe s ă digitiz ăm 
cu o camera foto  

 
A.  Defini ţii şi explica ţii  

 
Pentru întelegerea şi stăpânirea aplicaţiei Gemini Photo Digitizer trebuie explicate şi definite foarte clar 

câteva noţiuni tehnice.  
 
Imagine  
Imaginea reprezintă o fotografie a unor şabloane, preluată cu ajutorul unei camere foto sau a unui 

scanner.  
 
Rezolu ţia imaginii 
Rezoluţia se referă la numărul de pixeli dintr-o imagine. Este uneori identificată prin lăţimea şi înălţimea 

imaginii, precum şi prin numărul total de pixeli dintr-o imagine. De exemplu, o imagine de 2048 pixeli lăţime şi 
1536 pixeli înălţime (2048 x 1536) conţine 3,145,728 pixeli ( 3.1 Megapixeli). Se poate numi a fi o imagine de 
2048 x 1536 sau 3.1 Megapixeli. Cu cât creşte numărul de pixeli ai camerei foto, cu atat creşte şi mărimea 
maximă a imaginii ce poate fi captată. Acest lucru înseamnă că o cameră de 5 megapixeli este capabilă de a 
capta o imagine mai mare decât o poate face o cameră de 3 megapixeli.  

 
Mărimea senzorului 
Dimensiunea senzorului este un element foarte important, care afectează in mod direct calitatea imaginii 

unei fotografii. Mărimea senzorului influenţează zgomotul produs la captarea imaginii, iar zgomotul, într-o 
imagine digitală, influenţează in mod negativ imaginea. Cu cât creşte mărimea senzorului cu atât scade nivelul 
de zgomot şi creşte calitatea imaginii. 

Se recomandă utilizarea unei camere cu un senzor de o mărime cuprinsă între 1 / 2.5” şi1 / 1.6”. 
 
Expunerea camerei  
Expunerea reprezintă cantitatea de lumină care cade deasupra senzorului unei camere digitale. 

Deschiderea şi viteza de captare sunt ajustate astfel încât să se obţină o imagine optimă. Majoritatea 
camerelor digitale oferă o varietate de moduri de expunere: de la complet automat, la semi automat şi până la 
modul manual. 

 
Camera ISO 
Indicele ISO reprezintă o valoare care indică sensibilitatea senzorului la lumină. Cu cât gradul de 

sensibilitate este mai ridicat, cu atat este nevoie de mai puţină lumina pentru expunere. Captarea unei imagini 
la un ISO scăzut necesită mai multă lumină decât atunci când captarea se face cu un ISO mai mare. Indicele 
ISO scăzut se regăseşte in imaginile cu cele mai scăzute pete generate de zgomot, lucru care este necesar. 

 
Bli ţul camerei  
Majoritatea camerelor digitale au diverse moduri de bliţuri din care un utilizator poate alege. Un bliţ 

incorporat nu este suficient de puternic, dar indiferent de modul pe care îl utilizati pentru a realiza captura, 
trebuie sa vă asiguraţi că vă găsiţi în marja specificată a bliţului.  

 
Zoom-ul camerei  
O cameră digitala, poate realize de obicei două tipuri de zoom: zoom optic si zoom digital. 
 
Zoom optic  
Zoom-ul optic măreşte dimensiunile unei imagini prin ajustarea lentilelor. Spre deosebire de zoom-ul 

digital, zoom-ul optic măreşte obiectul fără a modifica şi rezoluţia. 
Toate camerele foto au ceea ce se numeşte lungimea focală. Lungimea focală reprezintă distanţa între 

centrul optic al lentilei si punctul focal al camerei. Poziţia lentilelor se modifică odata cu modificarea zoom-ului. 
Folosind “zoom in” lungimea focală creşte, folosind “zoom out” lungimea focală descreşte.  
 

Zoom-ul digital  
Zoom-ul digital este complet diferit de cel optic. Zoom-ul digital este obţinut de către un software şi nu de 

către cameră. În consecinţă, software-ul măreşte părţi ale imaginii pentru a da impresia de zoom in. Zoom-ul 
optic este considerat superior zoom-ul digital.  

Nu este rocomandată utilizarea zoom-ului digital atunci când se realizează captura unei imagini pentru 
digitizare.   

 
Şablonul 
Un şablon este un contur detectat cu o formă specifică şi cu elemente tehnice precum: picluri, axă de 

simetrie, axă de text, punte interioare, nume de şablonulă. Conturul şablonului este format din puncte cu 
coordonate specifice, punctele sunt unite între ele prin linii si curbe. 

 



                                                                                                                                Manual de Utilizare - Gemini Photo Digitizer 
 Plan 

 

 9 

 

Puncte  
Punctele de pe contur sunt legate între ele prin linii şi/sau curbe. Punctele pot marca colţuri sau zone de 

inflexiune între linii şi curbe pe conturul şablonulei. Fiecare punct are două coordonate, pe orizontală şi pe 
verticală, faţă de punctual de origine al şablonulei. Originea şablonulei poate fi oricare punct de pe contur şi 
poate fi repoziţionată fără a se modifica conturul şablonulei. 

Pentru a modifica conturul unei şablonule utilizatorul poate schimba tipul şi poziţia punctului, poate 
adăuga sau şterge puncte sau poate modifica forma curbelor şablonulei. Sunt două tipuri de puncte: puncte de 
gradare şi puncte de curbă. 

 
Col ţurile  
Punctele de pe conturul unei şablonule pot fi ascuţite sau netede. Punctul neted (care este definit de cel 

puţin o curbă) are tangentele în prelungire, dependente între ele de unghiul de 180grade şi independente ca 
lungime. Aceste tangente au in capete câte un punct de control care permite modificarea conturului prin 
tragerea cu mousul de acesta. Pentru un punct ascuţit tangentele sunt independente şi ca unghi şi ca lungime. 

Utilizatorul poate seta tipul punctului ce va corespunde unui colţ, ca punct de gradare sau punct de curbă. 
Totdeauna un punct de colt va fi un punct ascuţit. Chiar dacă utilizatorul setează acel punct ca fiind punct 

de curbă, acel punct nu se va interpola şi va rămâne ascuţit. 
 
Curbe Bezier; Puncte de control; Puncte de sfâr şit 
Liniile şi curbele unesc punctele de pe contur. Aplicaţia Gemini Photo Digitizer utilizează o curba specială 

numită « Curbă Bezier » după matematicianul francez care a inventat-o. O curbă Bezier este reprezentată de 
două puncte de capăt şi de două puncte de control. Mişcarea punctelor de control duce la modificarea formei 
curbei. 

Curbele Bezier pot reproduce cu acurateţe formele anatomice, fiind foarte utile în construcţia de şabloane. 
 

B. Ce trebuie s ă ştim înainte de a incepe preluarea de imagini   
 
Alegerea camerei foto.  
Este recomandată utilizarea unei camere cu un sensor de rezoluţie mare ( între 6 si 10 Megapixeli). 
Pentru 6 MP, cu un raport de proporţie 4:3 (2832 X 2128 pixels) o poză cu suprafaţa de 1 metru pe 0.75 

metri, 1 pixel va reprezenta 0.35 mm. 
Pentru 6 MP, cu un raport de proporţie 3:2 (2832 X 2128 pixels) o poză cu suprafaţa de 1 metru pe 0.67 

metri, 1 pixel va reprezenta 0.33 mm. 
În concluzie, dacă va fi utilizată o camera cu o rezoluţie mai mare, conversia imaginii se va realiza cu o 

acurateţe mai mare, deoarece 1 pixel va reprezenta o suprafaţă mai mică. 
Rezoluţia minimă recomandată este aceea ca 1 pixel să nu reprezinte mai mult de 0.4 mm. În acest caz, 

pentru o cameră foto de 10 MP se recomandă capturarea de imagini pe o suprafaţă de minim 1.4 metri x 1 
metru.  Este recomandată utilizarea unei camere cu senzor de o mărime cuprinsă între  1 / 2.5 şi 1 / 1.6. 

Pentru o conectare mai rapidă a camerei se poate scoate cardul de memorie. 
Gemini Photo Digitizer este compatibil cu următoarele tipuri de camere Canon: 

    PowerShot A10,  
    PowerShot A20,   
    PowerShot A30,   
    PowerShot A40, 
    PowerShot A60,   
    PowerShot A70,   
    PowerShot A75,   
    PowerShot A80, 
    PowerShot A85,  
    PowerShot A95 
    PowerShot A100,  
    PowerShot A200,  
    PowerShot A300,  
    PowerShot A310, 
    PowerShot A400,  
    PowerShot A510,  
    PowerShot A520,  
    PowerShot A620 
    PowerShot A640 
     
    PowerShot S1 IS,  
    PowerShot S2 IS 
    PowerShot S3 IS 
    PowerShot S5 IS 
    PowerShot S10,   
    PowerShot S20,   
    PowerShot S30,  
    PowerShot S40, 
    PowerShot S45,   
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    PowerShot S50,   
    PowerShot S60,   
    PowerShot S70 
    PowerShot S80, 
     
    PowerShot G1,    
    PowerShot G2,     
    PowerShot G3,   
    PowerShot G5, 
    PowerShot G6, 
    PowerShot G7 

                          PowerShot G9 
                          PowerShot G10 

    PowerShot Pro90 IS,  
    PowerShot Pro1 
 
    PowerShot S100,    IXY DIGITAL,          DIGITAL IXUS, 
    PowerShot S110,    IXY DIGITAL 200,   DIGITAL IXUS v, 
    PowerShot S200,    IXY DIGITAL 200a, DIGITAL IXUS v2, 
    PowerShot S230,    IXY DIGITAL 320,   DIGITAL IXUS v3, 
    PowerShot S300,    IXY DIGITAL 300,   DIGITAL IXUS 300, 
    PowerShot S400,    IXY DIGITAL 400,   DIGITAL IXUS 400, 
    PowerShot S410,    IXY DIGITAL 450,   DIGITAL IXUS 430, 
    PowerShot S500,    IXY DIGITAL 500,   DIGITAL IXUS 500, 
    PowerShot SD100, IXY DIGITAL 30,     DIGITAL IXUS II, 
    PowerShot SD110, IXY DIGITAL 30a,   DIGITAL IXUS IIs, 
    PowerShot SX100 IS 

PowerShot SX110 IS     
 

     
EOS-1D Mark II 
EOS 20D 
EOS-1Ds Mark II 
EOS Kiss Digital N/350D/REBEL XT 
EOS 5D (EOS 5D cannot be used with Mac OS X 10.5.) 
EOS-1D Mark II N 
EOS 30D 
EOS Kiss Digital X/400D/REBEL XTi 
EOS-1D Mark III 
EOS 40D 
EOS-1Ds Mark III 
EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2 
EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F 
EOS 50D 
EOS 5D Mark II 
EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D 

 
Gemini Photo Digitizer este compatibil cu următoarele tipuri de camere Nikon: 

Nikon Coolpix L19 
Nikon Coolpix L20 
Nikon Coolpix L21 
Nikon Coolpix L22 
Nikon Coolpix S220  
Nikon Coolpix L100  
Nikon Coolpix S570  
 

Pe această listă de camere digitale compatibile cu aplicaţia vor mai fi trecute şi alte camere, lista completă va 
putea fi descărcată de pe site. 
Se poate utiliza şi o cameră ce nu este menţionată în lista de mai sus, dar trebuie să aibă caracteristicile 
recomandate. În acest caz, utilizatorul va capta imaginea în memoria camerei, le va descărca în calculator si 
apoi le va încărca în Gemini Photo Digitizer. Acest lucru necesită mai mult timp decât dacă s-ar utiliza o 
cameră compatibilă din lista menţionată. 

 
Pozi ţia camerei : 
 Camera digitală trebuie plasată pe o poziţie fixă (se poate folosi un trepied sau orice alt tip de suport ce o 

va menţine fixă). 
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Este recomandată fixarea camerei de tavanul încăperii, deasupra suprafeţei de digitizat. Trebuie 
îndeplinite câteva condiţii: să se păstreze o distanţă minimă, să se folosească doar zoom optic si să se 
capteze întreaga suprafaţă de digitizat. 

 

  

  
 
Avantajele fixării camerei digitale pe tavanul încăperii :   
 -Camera nu va ocupa spaţiu în camera de lucru; 
 -Nu este permisă mişcarea accidentală a camerei; 
 -Aranjarea şablonulelor se va face mult mai uşor dacă acestea sunt aşezate in plan orizontal. 
Camera digitală trebuie să fie aşezată cât mai perpendicular posibil pe zona ce urmează a fi digitizată.  
Camera trebuie aşezată la o distanţă minimă astfel încat să fie permisă captarea întregii zone de digitizat. 
Această distanţă depinde de sistemul optic al camerei şi de nivelul de zoom. Distanţa cea mai obişnuită 

este de 1.5 – 2.0 metri pentru o suprafaţă de digitizat de 120 x 90 cm. Distanţa şi zoom-ul camerei trebuie să 
fie adaptate astfel încât să se obţină o captură de imagine cât mai bună.   

Distanţa şi zoom-ul camerei trebuiesc setate astfel încât să capteze doar zona de digitizare. 
Se recomandă utilizarea unei surse de energie pentru cameră. 
Cablul de conectare dintre cameră şi calculator trebuie să aibă o lungime minimă şi se recomandă să fie o 

singură şablonulă. În cazul adăugării de alte cabluri pentru a obţine un cablu mai lung, imaginea captată 
devine nesigură.   

 
Regulă de bază: A nu se mişca poziţia camerei dacă nu se doreşte recalibrarea.   

 
Suprafa ţa de digitizare : 

 
Pentru a obţine o imagine corectă, culoarea suprafeţei de fond pe care se realizează digitizarea trebuie să 

fie în contrast cu cea a şablonulelor ce urmează a fi digitizate. Dacă şabloanele sunt din carton, se recomandă 
utilizarea unei suprafeţe de fond de culoare albă. Dacă şabloanele sunt din hârtie se recomandă utilizarea unui 
fundal închis la culoare (negru, verde închis sau orice altă culoare contrastantă). Nu se recomandă utilizarea 
unui fond negru dacă se doreşte digitizarea unor şabloane tipărite, deoarece în urma decupării acestor 
şabloane este posibil să rămână conturul negru şi acest lucru poate influenţa precizia de detectare a 
conturului.  

Pentru suprafaţa de fond se poate folosi şi material. Acesta trebuie să fie întins perfect şi să nu fie şifonat.  
Suprafaţa utilizată pentru digitizare trebuie să fie opacă, să nu reflecte lumina.  
Suprafaţa de digitizare trebuie să fie foarte curată, să nu fie scrisă sau zgâriată.  
Culoarea suprafeţei de digitizat trebuie să fie uniformă.  
Suprafaţa de digitizat trebuie să fie corelată cu : 
 -precizia dorită şi rezoluţia camerei  
 -camera trebuie să capteze doar zona de digitizare   

 
Şabloanele : 
Pe o suprafaţă de digitizare pot fi aşezate mai multe şabloane. Nu există un număr limită de şabloane ce 

pot fi aşezate pe suprafaţa de digitizare.  
 
Reguli ce trebuiesc urmate:  
 
Şabloanele trebuie aşezate în zona activă de digitizare (zona activă este zona detectată la calibrare). 

Dacă este posibil, se recomandă ca şabloanele şă fie aşezate în zona de mijloc a suprafeţei de digitizare.  
Distanţa dintre şabloane trebuie sa fie de minim 3 cm (recomandat 5 cm).  
Nu trebuie folosită bandă adezivă pe marginea şabloanelor pentru a le fixa.  
Utilizatrul trebuie să se asigure ca şabloanele sunt perfect întinse şi nu au colţurile îndoite. 
Utilizatorul trebuie să se asigure că marginile şablonului sunt întinse perfect pe suprafaţa de digitizare, în 

sens contrar pot apare umbre pe şablonulă şi conversia nu se va realize corect.   
Şablonul trebuie sa fie tăiat cat mai neted pe contur. 
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Recomand ări:  
Se recomandă utilizarea unei camere fixate pe tavanul încăperii în care se va realiza digitizarea. În acest 

caz, şabloanele vor fi aşezate în plan orizontal. Această modalitate de aşezare a şabloanelor este foarte utilă, 
deoarece nu mai este necesară lipirea şablonulelor pe tableta de digitizare, fiind necesar doar aşezarea 
şabloanelor conform regulilor amintite mai sus. 

Dacă şabloanele sunt încreţite se poate utiliza o sticlă de Plexiglas, ce va fi aşezată peste şabloane. 
Aceasta va fixa şabloanele. Dacă folosiţi sticlă nu este recomandată şi utilizarea bliţului în momentul captării 
imaginii. 

Dacă nu se utilizează sticlă Plexiglas atunci se pot folosi greutăti pentru fixarea şabloanelor. Greutăţile 
trebuie să fie mici şi amplasate la cel putin 2 cm faţă de marginile şablonului. 

A nu se utiliza obiecte mari şi grele pentru fixarea şabloanelor. Trebuie avută grijă la dimensiunea 
greutăţilor pentru a nu produce umbre pe şablon. 

Pentru o acurateţe mai ridicată în detectarea elementelor interioare trebuie evitată desenarea altor 
elemente aproape de marginile şablonului, iar textul trebuie să fie cât se poate de scurt şi de mic, pentru a nu 
fi detectat. Trebuie utilizate şabloane cu texte cat mai putine. Pentru scrierea textului este indicat să se 
folosească instrumente de scris cât mai puţin vizibile. Textul scris trebuie să fie pozitionat la cel puţin 1 cm 
distanţă de liniile interioare. 

 
Pentru realizarea liniilor şi punctelor interioare pe şabloanele din carton sau din hârtie albă se recomandă 

utilizarea unui creion negru sau albastru. Dacă şabloanele sunt realizate pe hârtie în diverse culori, cu 
excepţia albului, se recomandă utilizarea unui creion în culoare contrastantă.    

Trebuie evitată desenarea liniilor interioare până la marginea şablonului. Linia interioara cea mai lungă va 
fi detectată ca şi axă de fir drept. Se recomandă desenarea liniilor interioare cât mai spre mijlocul şablonului. 
Dacă se marchează unul din capetele firului drept cu un punct, acesta va ajuta la interpretarea direcţiei axei de 
fir drept.  

Cum trebuie să arate puntele interioare pentru a fi detectate cu precizie:  
       -Două linii intersectate de 1 si 1.5 cm lungime; 
       -Liniile trebuie să fie perpendiculare una faţă de cealaltă; 
       -Liniile trebuie să se intersecteze la mijlocul lor. 
 Cum trebuie să arate piclurile pentru a fi detectate cu precizie:  

 -O linie mică nu prea îngroşată; 
 -Linia trebuie să fie de cel puţin 0.5 cm şi cel mult 1.5 cm lungime;  

 -Trebuie trasată la unghiul potrivit. 
 
Luminozitate:  
- Pentru a obţine o captură de calitate, este recomandată folosirea luminii naturale;  
- Dacă se utilizează lumină artificială, utilizatorul trebuie să se asigure că suprafaţa de digitizare este 

uniform luminată;  
- Dacă se utilizează alta sursă de lumină decât cea naturală, utilizatorul trebuie să se asigure că 

imaginea capturată nu va fi nici prea luminoasă şi nici prea întunecată;  
- Dacă intensitatea luminii a suferit modificări substanţiale, este necesar să se seteze din nou 

expunerea camerei. Nu este necesară recalibrarea. 
 

Calibrarea 
Calibrarea este procedeul prin care se realizează o conexiune între imaginea captată şi măsurătorile 

standard. Calibrarea este necesară datorită distorsiunilor create de lentile. Cel mai întalnit efect de 
distorsionare este “efectul de butoi”.  

Efectul de butoi este un efect generat de lentile, ce determină imaginea să devina sferică sau umflată.  
Pentru a putea realize calibrarea este necesar un grid sau se pot introduce dimensiuni pe verticală şi 

orizontală pentru imagine.   
Pentru obţinerea unei calibrări precise este nevoie de utilizarea unui grid tipărit.  
Este foarte important să nu se mişte poziţia camerei dupa calibrare, deoarece dacă aceasta se mişcă se 

vor obţine diferite abateri ale dimensiunilor şabloanelor. 
 

Propriet ăţile grid-ului: 
Grid-ul trebuie să fie tipărit pe o foaie albă de hârtie (cât mai albă posibil). Hârtia trebuie să aibă o culoare 

uniformă, fără nici un fel de alte desene sau cute pe suprafaţa ei. Se recomandă utilizarea unei hârtii mate, 
care să nu reflecte lumina.  

Hârtia trebuie să aibă lungimea şi lăţimea mai mari cu proximativ 20% decât suprafaţa de digitizare. 
 

Cum se printeaz ă un grid:  
 Grid-ul trebuie să fie tipărit pe o hârtie de calitate superioară. Se recomandă utilizarea unui plotter cu jet 

de cerneală şi nu a unuia cu creion. 
Pentru desenarea grid-ului trebuie folosită culoarea neagră, gridul nu trebuie să aibă întreruperi. Lăţimea 

liniilor din grid nu trebuie să depăşească 2mm. 
Grid-ul trebuie să conţină patrulatere egale (recomandat este utilizarea de pătrate cu latura de 50 mm). 

Nu este obligatorie folosirea de pătrate de 50 mm, condiţia de bază este de a avea dreptunghiuri egale de la 
începutul grid-ului şi până la sfâşitul acestuia, atat pe lăţime cât şi pe lungime. 
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 Este extrem de important ca lungimea şi lăţimea tuturor dreptunghiurilor sa fie aceeaşi pe tot grid-ul. 
Dacă este posibil, se recomandă utilizarea pătratelor sau să fie o diferenţă foarte mică între lungimea şi 
lăţimea dreptunghiului din grid. 

Nu este necesar ca dimensiunea pe lăţime sau lungime să fie un numar întreg, se pot folosi şi valori cu 
zecimale, ca de exemplu 5.2, insă gridul trebuie să se supună condiţiilor menţionate anterior. 

Grid-ul trebuie să fie mai mare decât zona de captare a imaginii (cu cel puţin 10%). 
 
Notă: În folder-ul de instalare se găseşte un director ce conţine fişiere PLT cu grid (grid_5_cm.PLT). 

Acest fişier poate fi tipărit pentru obţinerea unui grid cu pătrate ce au latura de 5 cm. 
 

Cum se verifica un grid:  
Deoarece la tipărire pot apărea deviaţii ale dimensiunilor celulelor gridului este necesar ca după tipărire 

acestea să fie verificate. 
 
La verificarea gridului după tipărire trebuie să urmărească următoarele: 
- laturile opuse ale patrulaterului trebuie să fie identice dimensional, toleranţa maximă admisă este de 

0,5mm pentru toată lungimea, respectiv lăţimea patrulaterului. 
- diagonalele patrulaterului trebuie sa fie deasemeni egale dimensional, toleranta maximă admisă fiind 

de 0,5mm. 
 
Pentru a se obţine o măsurătoare corectă linia metrică trebuie poziţionată exact în mijlocul grid-ului. 
Dimensiunile pătratelor pot fi calculate şi prin împărţirea dimensiunii totale a gridului pe lungime, respectiv 

pe lăţime la numărul de pătrate aferent (utilizând această metodă pot fi evitate mai multe erori). Dacă se obţin 
abateri mai mari de 0.1% atunci gridul trebuie retipărit (abaterile maxime admise sunt de 0.1%).  
  

 
Pozi ţionarea gridului:  
Utilizatorul trebuie să se asigure că hârtia cu grid-ul tipărit este foarte bine întinsă şi nu prezintă umbre.  
Poziţionarea grid-ului trebuie să fie cat mai orizontală posibil. 

 
Verificarea calibr ării:  
Trebuie verificat dacă intersecţiile toturor liniilor au fost detectate corect (deviaţia maximă permisă este de 

1 pixel). Intersecţiile detectate sunt marcate printr-o cruciuliţă roşie. Se poate întâmpla să nu fie detectate 
toate intersecţiile pentru liniile extreme. Acest lucru poate fi tolerat atâta timp cât este spaţiu suficient pentru 
digitizare.  

Trebuiesc verificate TOATE intersecţiile detectate şi nu doar unele dintre ele.  
Procedeul de calibrare este detaliat în Capitolul 3.  

 
C. Ce trebuie s ă ştim înainte de a începe utilizarea programului Gemini Pho to 

Digitizer   
 

Pe lângă a face o poză, utilizatorii aplicaţiei trebuie să aibă şi cateva cunoştinţe de lucru cu calculatorul: 
deschiderea şi salvarea fisierului, folosirea functiei de undo, afişarea şabloanelor intr-un model.  
 

Nivelul de zoom  
Pentru a se putea realiza anumite operaţii pe şabloane, utilizatorul va avea nevoie de o imagine mai 

detaliată, mai mărită a nuei şablonule. Pentru a obţine acest lucru, se poate utiliza funcţia de zoom din meniul 
de bare sau tastele rapide aferente acestor funcţii. 

Zoom out  înseamnă micşorarea imaginii pe când zoom in  înseamnă mărirea imaginii.  
 
Butoanele de zoom au următoarele utilizări:  

•  Utilizatorul poate trage cursorul spre  « + », pentru a obţine un zoom in  sau spre  « – » 
pentru a obţine un zoom out  

•   zoom la zona selectată (se face click pe acest buton, click pe butonul stâng al mouse-ului, apoi 
se trage cu mousul pentru a se selecta intr-o fereastră zona de interes) 

•   zoom la şablonul selectat (imagine mărită a şablonului selectat) 

•   zoom la toată fereastra (zoom la toate şablonulele) 
Tastele rapide utilizate pentru zoom:  

• F2  – Zoom in   
• F3  – Zoom out   
• F4  – Zoom la şablonulele selectate  
• F5  – Zoom la toată fereastra  
• Roti ţa mouse-ului  – Zoom la regiunea unde se găseşte cursorul mouse-ului. Zoom-ul poate fi in  sau 

out  în funcţie de direcţia de rotire a rotiţei mouse-ului. 
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Salvarea şi revenirea la nivelul de zoom 
Utilizatorul are posibilitatea de a salva şi de a reveni la nivelul zoom-ul iniţial. De exemplu, este foarte 

folositor când  în modul de parcurgere a conturului se pot folosi şi alte butoane din bara de lucru. 
Pentru a salva nivelul de zoom trebuie apăsat grupul de taste Ctrl+F7 . 
Pentru a reveni la nivelul de zoom iniţial trebuie apăsată tasta F7. 
 

Nivelul zoom detaliu:  
În fereastra principala a aplicaţiei Gemini Photo Digitizer, există un buton de zoom detaliu ce dă 

posibilitate utilizatorului de a vizualiza la o scară mai mare zona selectată. Acest zoom poate fi adaptat prin 
utilizarea butoanelor  “+” sau  “-“.  Nivelul de zoom poate fi modificat şi din fereastra “Setări generale”.  

Utilizatorul poate naviga pe zona de vizualizare utilizând bara de SPACE.  Atunci când se va apăsa bara 
de SPACE, cursorul mouse-ului se va transforma într-o mânuţă. Utilizatorul trebuie să ţină apăsată această 
bară pentru a putea trage de imagine. 

Dacă se ţine apăsată şi tasta  ALT mouse-ul se va mişca uşor pe imagine sau pe zona de conversie. 
 

2. Setările camerei  
 
Dacă se utilizează pentru digitizare una din camerele digitale enumerate în lista menţionată mai sus 

utilizatorul poate capta imaginea direct din aplicaţia Gemini Photo Digitizer. 
Dacă este folosit un alt tip de cameră digitală, care are caracteristicile recomandate, utilizatorul va prelua 

imaginea captată din memoria camerei, o va descărca in calculator şi apoi o va încărca în Gemini Photo 
Digitizer. 

 
 
Pozi ţia camerei:  
Camera trebuie să fie plasată într-o poziţie fixă (este recomandat ca acesta să fie poziţionată pe tavanul 

încăperii în care va avea loc digitizarea). 
 Camera trebuie să fie poziţionată cât mai perpendicular posibil pe zona de digitizare. 
 Camera trebuie să fie plasată la o distanţă minima de 2 metri şi maxim 5 metri. 
 Distanţa şi zoom-ul camerei trebuie să fie setate astfel încât în imagine să fie captată doar zona de 

digitizare. 
 
Regulă de bază:  A nu se mişca deloc camera foto daca nu se doreşte recalibrarea! 
 
 
Utilizatorul poate seta 

poziţia fotografiei din setările 
programului Gemini Photo 
Digitizer.  

Aceasta poate fi setată la 
0, 90, 180 şi 270 grade, din 
“Setări”, “Setările 
camerei/Calibrare”. 

Această setare va roti 
imaginea (in previzulizare si in 
captură) funcţie de unghiul 
setat. Poziţia implicită a 
camerei este setată la 0 grade. 
În urma modificărilor făcute 
este necesară recalibrarea.  

 
 
 
Setări recomandate pentru camer ă:  
Pentru a se obţine o imagine cât mai corectă pentru aplicaţia Gemini Photo Digitizer camera trebuie să 

aibă făcute câteva setari minime şi anume:  
- Rezoluţie maximă; 
- Bliţul sa fie dezactivat;  
- Valoare minimă pentru ISO; 
- Fără zoom digital (pentru setarea poziţiei se foloseşte zoom optic);  
- Expunerea trebuie să se realizeze în conformitate cu luminozitatea (imaginile obţinute nu trebuie să 

fie nici prea luminoase dar nici prea întunecate). 
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Expunere slabă Expunere normală Expunere puternică 

 
Aceste setări pot fi făcute direct pe cameră.   
Pentru camerele digitale din lista menţionată anterior, setările pot fi stabilite din fereastra “Setările 

camerei/Calibrare” din apicaţia Photo Digitizer.  
 

 

Pentru a seta camera direct din aplicaţia Gemini 
Photo Digitizer utilizatorul trebuie să intre în meniul 
Setări. În fereastra “Setări Gemini Photo Digitizer” 

trebuie să selecteze in primul rând aplicaţia Capture 
în funcţie de tipul camerei. Dacă se foloseste  o 

cameră  Canon se va selecta „CaptureC”. Dacă se 
utilizează o cameră Nikon se va selecta „CapureW”.  
Apoi utilizatorul trebuie să apese butonul “Setările 

camerei”. 
 

 
 

 

În fereastra “Setări comunicare” trebuie să 
apară numele camerei utilizate pentru digitizare.  

Dacă sunt mai multe camere conectate la 
calculator, trebuie să apară toate în listă, 
utilizatorul având posibilitatea de a alege 
camera dorită.   

Atenţie! Camera selectată va prelua setările 
ultimei camere utilizate. Daca aceste setări nu 
sunt caracteristice camerei selectate, utilizatorul 
trebuie să schimbe setările în conformitate cu 
noua cameră selectată şi să le salveze. 

 

 

Dacă în fereastra “Setări comunicare” nu 
apare numele camerei şi utilizatorul a verificat 
conexiunea acesteia la calculator si dacă 
aceasta este pornită, atunci trebuie apăsat 
butonul “Actualizare”.  
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După selectarea camerei, se deschide 
fereastra de setări. În cadrul acestei ferestre 
există o zonă de previzualizare a ariei de 
digitizare. Acest lucru este util deoarece ajută 
utilizatorul să işi fixeze toţi parametrii camerei 
pentru a obţine o imagine corectă. 

In această fereastră se pot modifica setările 
pentru expunerea camerei, bliţ, ISO şi nivelul de 
zoom. După ce sunt făcute toate setările, 
acestea trebuie salvate. Pentru a face acest 
lucru, se pasă butonul “Save”. 

Pentru o conectare mai rapidă, se 
recomandă scoaterea cardului de memorie. 

 

 

Expunerea trebuie setată în funcţie de 
luminozitate (imaginile rezultate nu trebuie să fie 
nici prea luminoase dar nici prea întunecate). 
Dacă se schimbă expunerea, nu este necesară 
şi recalibrarea.  

 

 

Este recomandat ca atunci când are loc 
captarea imaginii, bliţul să fie dezactivat.    

 

 

 
     Parametrul ISO al unei camere digitale 
indică sensibilitatea senzorului de imagine. 
Cea mai bună calitate se obţine de obicei atunci 
cand ISO este setat pe valoarea minimă. 
 

 

 

În general în acestă fereastră apare numai 
zoom-ul optic. Pentru camerele SLR apare şi 
zoom-ul digital.  

Se recomandă numai utilizarea zoom-ului 
optic şi nu a zoom-ul digital. 

IMPORTANT:  Înainte de a utiliza camera este recomandat:   
- a se deschide camera de la butonul  « ON / OFF » ;  
- a se asigura că aceasta este pe modulul de descărcare al pozelor, “view mode” (pentru a intra in acest 

mod se apasă butonul de redare; 
- a se verifica conexiunea cu calculatorul ; 
- a se verifica daca bateriile sunt încărcate suficient (dacă folosiţi camera cu baterii). 
 
Utilizatorul are posibilitatea de a salva, utiliza diferite profiluri pentru camera utilizată. Un profil conţine 

setările camerei şi setările aplicaţiei (inclusiv calibrarea). 

3. Calibrarea  
 
3.1. Calibrarea camerei  
La prima utilizarea a aplicaţiei Gemini Photo Digitizer, este necesar să se realizeze calibrarea camerei. 

Această operaţie trebuie refăcută ori de câte ori utilizatorul va schimba poziţia camerei sau alte setări ale 
camerei. 

Pentru o calibrare precisă şi corectă a camerei este necesar să se folosească un grid tipărit. Dar pot fi 
introduse şi valori orizontale şi verticale pentru dimensionarea imaginii. 
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Calibrarea camerei folosind grid  
Pentru o calibrare corectă, utilizatorul trebuie să respecte toate instrucţiunile cu privire la realizarea 

gridului din hârtie: cum trebuie tipărit, cum trebuie poziţionat şi cum trebuie verificată corectitudinea acestuia (a 
se vedea capitolul 1.3. A). 

 

Pentru a se realiza calibrarea 
camerei utilizând un grid utilizatorul 
trebuie să acceseze fereastra 
“Setările camerei/ Calibrare”. În cadrul 
acestei ferestre se apasă butonul 
“Calibrează”.  

Acest buton este activ numai în 
cazul în care căsuţa “Folosiţi grid 
pentru calibrare” este bifată. 
 

 
Pasii ce trebuie urmati pentru a calibra 
A. Captarea sau incărcarea imaginii grigului 
B. Editarea parametrilor de calibrare 
C. Crop la imagine 
D. Verificarea rezultatului calibrării si ajustarea acesteia 
 
A. Captarea sau inc ărcarea imaginii gridului 

Pentru camerele compatibile cu aplicaţia Gemini Photo Digitizing, captarea 
imaginii se poate face direct din Gemini Photo Digitizing, aşa cum este descris 
in capitolul 4, punctual 4.1. 

Dacă nu se utilizează o camera compatibilă, imaginea trebuie încărcată de 
pe disck, utilizând opţiunea “Incarcă imagine”. 

 
 
B. Editarea parametrilor de calibrare (lungime drep tunghi si  
 
Pentru a calibra trebuie 

introduse dimensiunile exacte 
ale celulei gridului (pe lungime 
şi pe lăţime) şi trebuie 
selectată zona activă a grid-
ului.  

Ca să se determine 
dimensiunea exactă a celulei 
gridului pe lungime se măsoară 
lungimea totală a gridului şi se 
împarte la numarul de celule 
existente pe lungime. În acelaşi 
mod se determină şi valoarea 
exactă a celulei pe laţime: se 
măsoară lăţimea totală a 
gridului şi se împarte la 
numărul de celule existente pe 
lăţime. 

In exemplul alăturat avem 
un grid care are lungimea de 
de 1274mm si 26 de celule şi 
lăţimea de 990mm si 20 de 
celule. Valorile pe lungime şi 
pe lăţime ale celulei se vor 
calcula astfel: 

- Lungime dreptunghi:  
1274mm : 26cells = 49.0mm; 

-      Înălţime dreptunghi:  990mm : 20cells = 49.5mm.  
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C. Crop la imagine 

 
Funcţia “Crop” la imagine se utilizează in situaţia in care aveţi un grid incomplet sau liniile extreme ale 

gridului nu sunt suficient de clare. În această situaţie se recomandă selectarea doar a unei parţi din grid, care 
urmează să fie folosită pentru calibrare.  

Pentru a face crop la imagine se face click 
pe butonul “Crop” din partea de sus a ferestrei 
de calibrare. Se va trasa un patrulater de 
culoare roşie prin care se stabileşte zona ce 
va fi activă (zona pe care urmează să se facă 
calibrarea).  

 
 

 
După ce se apasă pe 

butonul “Crop” se face click 
stânga pe imaginea gridului 
in punctul de start al 
patrulaterului (stănga sus), 
se ţine apăsat butonul şi se 
trage mousul in partea 
opusă imaginii (dreapta 
jos), după care se 
elibereaza butonul 
mousului. 

Pentru a modifica 
acest patrulater se pot 
schimba poziţiile liniilor ce 
definesc patrulaterul, direct 
de pe imagine, sau pot fi 
modificate coordonatele 
punctului de start, a 
punctului de stop, din 
meniul din partea dreapta a 
ecranului.   

 
 
 

          Pentru a modifica 
patrulaterul ce delimitează 
zona care va deveni activă, 
direct de pe imagine, trebuie să 
vă asiguraţi mai intâi că funcţia 
“Crop” este deselectată. 
Mergeti cu săgeata mouse-ului 
deasupra liniei roşii a 
patrulaterului păna ce săgeata 
mouse-ului se transformă intr-o 

săgeată dublă (ca în 
imaginea alăturată), 
faceţi click stânga, 
ţineţi apăsat butonul 
mouse-ului şi trageţi 
liber linia in poziţia 
dorită. Aceeaşi 
metodă se foloseşte 
pentru a repoziţiona 
oricare din laturile 
patrulaterului. 

După ce au fost 
editate dimensiunile 
celulei gridului in 
cămpurile de editare 
si a fost selectată 
zona activă de 
digitizare, se apasă 
butonul “Calibrează”. 
Calibrarea se termină 
atunci când apar 
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cruciuliţele roşii la intersecţiile liniilor gridului. Acestea se regăsesc doar în interiorul zonei selectate. 
În partea dreaptă a feresteri de calibrare, se pot vizualiza dimensiunile zonei active.  
 
 
D. Verificarea rezultatului calibr ării si ajustarea acesteia 

 
Verificarea calibrării 
După calibrare trebuie verificat dacă toate intersecţiile au fost detectate corect (deviaţia maximă admisă 

este de 1 pixel). Este posibil să nu fie detectate toate intersecţiile, în special pentru pătratele extreme, dar 
acest lucru poate fi acceptat, cu condiţia de a fi suficient spaţiu pentru digitizare. 

Se verifică fiecare din intersecţiile detectate şi nu doar o parte dintre ele. Pentru a face acest lucru se 
recomandă utilizarea butonul de zoom din meniul superior al fereastrei si tasta TAB  sau combinaţia de taste 
SHIFT+TAB  de pe tastatură. 

După ce a fost selectată o cruciuliţă, se poate folosi tasta TAB  pentru trece automat cu selecţia la 
urmatoarea cruciuliţă şi combinaţia de taste SHIFT+TAB  pentru a trece automat cu selecţia la cruciuliţa 
anterioara. În timp ce se utilizează tastele TAB si SHIFT+TAB  nivelul de zoom rămâne neschimbat.  

 
Ajustatrea calibrării 
Crucea de calibrare poate fi selectată si repoziţionată folosind săgeţile de pe tastatură. 

Pentru a selecta o cruce de calibrare se poziţionează cursorul deasupra ei. În acest moment crucea este 
afişată încadrată intr-un cerc rosu. Se face click stânga mouse şi crucea de calibrare, incadrată in cerculeţ, se 
transformă în culoarea verde. La fiecare click pe una din săgeţile de pe tastatură, simbolul verde se va 
deplasa cu 0,5 pixeli. 

După ce se consideră că a fost realizată o calibrare corectă trebuie apăsat butonul “Închide” din partea 
dreaptă jos a fereastrei de calibrare. Apoi, în fereastra de “Setări Gemini Photo Digitizer”, utilizatorul trebuie să 
apese butonul OK, pentru a fi salvată calibrarea. 

 
Calibrarea camerei f ără grid  

 

 

În cazul în care nu se utilizează un grid pentru 
calibrare, utilizatorul poate introduce valorile 
dimensiunii imaginii pe verticală şi pe orizontală. 
Acest lucru poate fi făcut în fereastra de “Setări 
Gemini Photo Digitizer”, “Setările camerei/ 
Calibrare”. Aceste dimensiuni trebuie sa fie foarte 
precise pentru a se putea obţine o calibrare 
corectă.  

Pentru a deveni active căsuţele “Lungime grid” 
şi “Înălţime grid” utilizatorul trebuie să deselecteze 
căsuţa “Folosiţi grid pentru calibrare”. 

 
3.2. Calibrarea scanner - ului 

 

 

Pentru calibrarea scanner-ului utilizatorul 
trebuie să acceseze fereastra “Setări” şi apoi să 
selecteze fereastra “Setările camere/ Calibare”. In 
această fereastră trebuie bifată căsuţa “Calibrare 
automată” dacă se doreşte o calibrare automată a 
scanner-ului. Dacă se doreşte o calibrare manuală 
trebuie debifată această căsuţă şi bifată căsuţa 
“Calibrază folosind rezoluţia”. Pasul următor este 
acela de a introduce rezoluţia (numărul de pixeli pe 
inch pentru orizontală şi verticală). Dacă rezoluţia 
introdusă nu este una corectă, imaginea detectată 
va avea dimensiuni greşite.   

 

   

Crucea de calibrare Cursorul poziţionat deasupra crucii 
de calibrare Cruce de calibrare selectată 
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4. Cum se incarc ă pozele   
 

4.1 Captarea unei imagini 
 

Pentru realizarea unei capturi în aplicţia Gemini 
Photo Digitizer se va face click pe iconul “Captura/ 

Încarcă captura” şi se va selecta opţiunea “Captează 
imaginea”. 

 

 
 
 
Dacă este conectată camera şi setată pentru a realiza captura, va apare o fereastră: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se poate apăsa butonul „Captură” pentru a face fotografia, dacă imaginea din fereastra de previzualizare 

este corectă. În fereastra de previzualizare se poate verifica dacă şablonulele sunt plasate în zona activă. 
Zona activă de digitizare este marcată de un chenar roşu. Imaginea capturată se va încărca automat în 
Gemini Photo Digitizer. Dacă se doreşte ca poza din ferastra de previzualizare să arate diferit, se va ieşi din 
această fereastra şi se vor schimba setările camerei. Dacă se renunţă la captură se va face click pe butonul „ 
Exit”. 

 
4.2 Încărcarea unei  imagini 

 

 
Dacă se foloseşte o cameră care nu are suport de soft de la Gemini 

Photo Digitizer, aceasta trebuie să aibe caracteristicile recomandate. În 
acest caz pozele făcute de utilizator se vor salva în memoria camerei, apoi 
se vor descărca în calculator, şi se vor încărca în Gemini Photo Digitizer. 
Pentru a încărca o poză de pe hard disk, se face click pe extensia 
butonului: „Captură/ Încarcă” şi se va selecta opţiunea „Încarcă imagine” 
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Dacă a fost selectată opţiunea „Încarcă imaginea”, va apare o fereastră ce permite căutarea şi în acelaşi 

timp vizualizarea imaginii. 
 

 
 
În partea dreaptă a acestei ferstre, se distinge zona de vizualizare si un buton de vizualizare. Deasupra 

ferestrei de vizualizare se poate vedea rezoluţia imaginii. Dacă se va apăsa butonul de vizualizare, imaginea 
se va vedea pe întreg ecranul. 

În Gemini Photo Digitizer se pot încărca următoarele tipuri de fişiere: jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf. După 
selectarea imaginii, trebuie apăsat butonul „Deschide” pentru a se putea incărca. 
 

4.3 Scanarea  imaginii 
 

 

Se pot captura imagini folosind un scanner. 
Pentru a realiza captura, se dă click pe extensia: 
„Captură/ Încarcă” şi se selectează opţiunea: 
Scanează imaginea. Dacă sunt mai multe scannere 
conectate la calculator, înainte de scanearea 
imaginii se va selecta scannerul ce va fi folosit 
pentru captură. Pentru aceasta în bara de Meniu se 
va apăsa butonul Setări,iar în tabul : „Setări cameră/ 
Calibrare”, se va apăsa butonul: „Selectează 
scanner”. Din lista deschisă se va selecta scannerul 
ce va fi folosit.  
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După selectarea opţiunii “Scanează imaginea” se va deschide aplicaţia de scanare.   
 

 
În această aplicaţie, se vor face toate 

setările pentru o captură corectă. Trebuie 
setată rezoluţia în funcţie de caracteristicile 
scannerului. Previzualizarea scanării va 
arăta dacă toate setările sunt corecte. 

 
 
Atentie! A nu se scana pe o scară de gri 

sau numai alb şi negru pentru ca imaginea 
va avea „Adâncimea de culoare” mai mică 
decât 24. 

În concluzie, nu este recomandat să se 
facă capturi cu “ Adâncimea de culoare” mai 
mică decât 24. 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 Cum se salveaz ă o imagine captat ă/scanat ă  
 
Imaginile captate/scanate sunt salvate automat într-un anumit fişier. Calea de salvare a fişierului este 

setată ca fiind “Pictures” de pe partiţia D a calculatorului. Dacă nu este partiţia D, în momentul în care se va 
salva fişierul va fi creat automat pe partiţia C. 

Imaginea salvată va primi automat un nume. Numele este un set de caractere, ce pot reprezenta data şi 
ora salvării sau un nume şi un index. 
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Dacă se doreşte salvarea imaginii 

captate/scanate într-o altă locaţie, se poate 
schimba locaţia apăsând tabul „Setări 
generale” din fereastra „ Setări Gemini 
Photo Digitizer”. Aici se poate schimba 
„Directorul pictures” apăsând butonul de 
„Browse”. În fereastra de „Browse”, se va 
selecta noua cale pentru salvarea 
imaginilor. După selectarea noului fişier, 
pentru salvare se va apăsa butonul „OK”. 

În directorul „Pictures” trebuie să apară 
noua cale selectată.  

Pentru păstrarea căii setate se va 
apăsa butonul „OK”. 
 

 
 
În tabul „ Setări generale” din fereastra „ Setări 

Gemini Photo Digitizer” se poate seta numele 
imaginii captate. În „Numele imaginii” se poate stabili 
dacă imaginea va fi salvata cu setul de caractere de 
tip „ Dată şi oră” sau „Nume şi index”. Dacă s-a bifat 
„Nume şi index” atunci se poate introduce orice nume 
pentru imaginile captate.Numele poate fi introdus in 
dreptul căsuţei „Nume”. Această căsuţă este activă 
numai când este bifată opţiunea: „ Nume şi index”. În 
mod automat i se va aloca numelui introdus un index. 
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Pentru a alege modul de salvare, utilizatorul 
trebuie să intre în tabul : Setări generale” din fereasta 
„Setări Gemini Photo Digitizer”. În zona „Setări 
salvare” se pot bifa următoarele opţiuni de salvare ale 
imaginilor: păstrarea lor, ştergerea lor imediată sau 
ştergerea după un anumit număr de zile. Mai există şi 
un buton ce permite ştergerea tuturor imaginilor din 
fişier. A nu se uiliza acest buton decât în cazul în care 
este necesar. 

 
 
 
4.5 Cum se reîncarc ă o imagine 
 
Dacă este nevoie să se reâncărce rapid 

o imagine folosită anterior se poate utiliza 
opţiunea „Reâncarcă” din meniu, ce se 
deschide după ce s-a făcut click pe butonul: 
„Captează/ Încarcă”. Când cursorul mouse-
lui va fi poziţionat pe opţiunea „Reîncarcă” 
va apare în mod automat lista cu ultimele 
imagini deschise. Lista va conţine maxim 15 
fisiere. Pentru a încărca o imagine deschisă 
anterior se face click pe aceasta.  

Se poate folosi opţiunea „Reîncarcă” şi 
din bara de meniu „Fişier”. 
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5.Fereastra principal ă a aplica ţiei Gemini Photo Digitizer  
 
Fereastra aplicaţiei Gemini Photo Digitizer este structurată în felul următor:  
 
-Zona cu funcţii  - meniul cu funcţii şi bara cu butoane;   
-Zona de conversie  - în acestă zonă sunt vizualizate inaginile şi contururile detectate;  
-Zona de stocare  - reprezintă o listă grafica ce cuprinde toate şablonulele detectate;  
-Zona cu proprietăţi - în această zonă sunt prezentate proprietăţile imaginii, proprietăţile şablonulei şi 

proprietăţile elementului selectat (punct, segment, linii interioare, puncte interioare);   
-Zona de zoom  - o zonă de zoom ce permite verificarea conturului selectat al unei şablonule.  
 
 

 



                                                                                                                                Manual de Utilizare - Gemini Photo Digitizer 
 Plan 

 

 26 

 

A. Zona de conversie 
În acestă zonă sunt prezentate imaginile ce trebuie să fie convertite şi contururile detectate.  
 
Utilizatorul poate afişa grid-ul folosit la calibrare, 

apăsând butonul “Arată/Ascunde grid” din bara de butoane.  
Pentru a ascunde grid-ul, utilizatorul trebuie să apese 

din nou butonul “ Arată/Ascunde grid”. 
Vizualizarea grid-ului este utilă pentru a putea vedea 

dacă toate şablonulele sunt cuprinse sau nu în zona activă. 
Dacă există şablonule ce se află în exteriorul gridului atunci 
conversia nu va fi una corectă.  

Utilizatorul este anunţat printr-un mesaj de avertizare că 
nu toate şablonulele sunt cuprinse în grid.  

De asemenea, în această zonă utilizatorul poate să 
aleagă să vizualizeze sau nu piclurile, liniile interioare sau 
punctele interioare de pe şablonule.  
  

 
B. Zona de stocare 
 

 
În zona de stocare vor apărea imaginile şi numele tuturor şablonulelor detectate. Acestă zonă este 

plasată în partea de jos a aplicaţiei Gemini Photo Digitizing. Zona de stocare va apărea numai după ce 
conturul şablonulelor a fost detectat.  

 
C. Zona cu propriet ăţi 
 

 

 
În cadrul acestei zone, utilizatorul poate 

vizualiza:  
- Proprietăţile imaginii;   
- Proprietăţile şablonulelor;  
- Proprietăţile elementelor selectate 

(punct, linii interioare, puncte interioare)  
 
Proprietăţile imaginii 

      În cadrul prorietăţilor imaginii vor fi vizualizate 
informaţii legate de rezoluţia imaginii încărcate şi 
numărul de şablonule detectate.  
 

Prorietăţile şablonulelor  
În acestă zonă vor fi vizualizate proprietăţi 

ale şablonulelor selectate. 
Utilizatorul poate edita numele şablonulei. 

Acesta va apărea deasupra firului drept, iar în 
zona de stocare sub imaginea şablonulei. 

Este afişat automat atât perimetrul cât şi aria 
şabloanelor selectate.  

De asemenea, utilizatorul poate vizualiza 
numărul de picluri, colţuri şi puncte de gradare de 
pe şablonul selectat.  
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Proprietăţile elementelor selectate 
 
Puncte şi lungimi de segmente 
Dacă se selectează un punct se pot vizualiza informaţii referitoare la tipul punctului, coordonatele pe X şi 

Y faţă de punctul de origine al şablonulei şi unghiul tangentelor curbelor ce pleacă sau se opresc în punctul 
selectat. Un punct selectat poate fi setat drept originea şablonulei prin bifarea mesajului “Originea şablonulei. 

Se poate modifica şi poziţia punctului selectat cu ajutorul butoanelor “Mută punctual la” şi “ Mută punctul 
cu”. 

Pentru a vizualiza lungimea unui segment sau a unei curbe este necesar să fie selectată cu ajutorul 
ferestrei de selecţie.  

 
 
  

Linii interioare 
 
 

În această zonă se pot vizualiza informaţii cu privire la 
tipul şi poziţia liniei interioare selectate faţă de punctul de 

origine al şablonulei. De aici pot fi modificate tipul şi poziţia 
liniei interioare selectate. 

 
 
D. Zona de zoom 

 
Nivelul de zoom detaliu este o zonă de zoom ce permite verificarea conturului detectat cu o mai mare 

precizie.  
Zona in care se face click dreapta sau click stănga in “zona de stocare” este afişată şi in “zona de zoom”. 

Poziţia curentă a cursorului, în “zona de zoom”, este afişată printr-o cruciuliţă albastră. Utilizatorul o va 
vizualiza doar dacă poziţia curentă a cursorului se află în zona care este afişată in “zona de zoom”.    

Mutarea unui punct sau a unui element in “zona de stocare” va putea fi vizualizată în timp real si in “zona 
de zoom”, numai dacă tasta SHIFT va fi apăsată. 

Utilizatorul poate schimba nivelul de zoom în fereastra “Setări Gemini Photo Digitizer” şi apoi “Setări 
Generale”. 
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Nivelul de zoom poate fi modificat cu ajutorul barei “Nivelul de zoom detaliu”. Dacă se mişcă cursorul spre 
stanga nivelul de zoom se va micşora, iar dacă se mişcă spre dreapta nivelul de zoom se va mări.  

Nivelul de zoom se poate modifica şi prin utilizarea butoanelor   şi   , efectul obţinut fiind de 
creştere, respectiv micşorare a nivelului de zoom. Aceste butoane sunt plasate în zona de zoom.  

Utilizatorul mai are posibilitatea de a mări sau micşora nivelul de zoom utilizând “+” şi “-“ din meniul 
superior.  

 

6. Detectarea conturului  
 

 

 
După captarea sau încărcarea unei imagini aplicaţia Gemini Photo Digitizer poate detecta automat 

conturul imaginii. Piclurile, liniile interioare cât şi punctele interioare vor fi detectate automat. Pentru acest 
lucru, utilizatorul trebuie să acceseze butonul “Detecteză şablonule” din bara de iconuri sau din opţiunea “File” 
  

Conturul şablonulelor va fi detectat automat în funcţie de „Setările de interpretare” din ferestra 
„Setări Gemini Photo Digitizer”. 
 



                                                                                                                                Manual de Utilizare - Gemini Photo Digitizer 
 Plan 

 

 29 

 

 
 
 
 

 
În setările de interpretare, se pot stabili setările petru: colţuri, interpolare şi conversiile curbă – linie. 

Setări de interpolare  

Deviaţia maximă 

Interpolarea este o funcţie ce asigură conversia segmentelor 
drepte în curbe bezier, prin urmărirea căt mai precisă a conturului 
iniţial. Aici se poate seta deviaţia maximă a conturului după 
interpolare, faţă de conturul iniţial al şablonulei. Dacă se dă o 
marjă mai mică va creşte   precizia. 
Implicit, deviaţia faţă de conturul iniţial este setată la 0,1 cm. 

Tranformarea curbelor în linii  

Convertirea curbelor în linii 
Dacă este selectată această opţiune, curbele cu puncte de 

control situate unele faţă de altele la o distanţă mai mică decât 
valoarea de aproximare setată vor fi convertite în linii. 

Aproximarea Valoarea recomandată este de 2 sau 3 mm. 
Setările pentru col ţuri   

Distanţa minimă între două colţuri. 

Distanţa între două colţuri trebuie să fie mai mare decât 
valoarea introdusă. Dacă se vor detecta şablonule ce au colţurile 
prea apropiate unul faţă de altul, se va schimba valoarea pentru 
„Distanţa minimă între două colţuri”. 

Valoarea implicită, este de 1 cm. 

Unghiul minim 

Se poate seta valoarea minimă pentru unghiul unui colţ. Dacă 
în momentul conversiei imaginii se va detecta un unghi mai mic 
decât valoarea introdusă, atunci acel punct nu va fiu un punct de 
colţ. Valorile recomandate pentru unghiul minim sunt între 20 şi 30 
de grade. 

Valoarea implicită este de 22.5 grade. 
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Setarea colţurilor ca puncte de gradare 

Se poate seta tipul de punct ce va corespunde unui colţ. 
Punctele de pe o şablonulă pot fii: ascuţite sau netede. Tot timpul 
un punct de colţ va fi ascuţit. Chiar dacă se debifeză acest mesaj, 
şi colţurile vor fi marcate ca puncte de curbă, acestea nu vor fi 
interpolate şi vor rămane ascuţite. Această opţiune este setată 
implicit colţurile fiind detectate ca puncte de gradare ascuţite. 

Piclurile  

Detectează picluri Dacă acestă opţiune este selectată, piclurile vor fi automat 
detectate odata cu detectarea conturului. 

Forţarea piclurilor la 90 de grade 
 

Dacă unghiul este mai mic decât: 

La bifarea acestei opţiuni unghiul dintre piclu şi segmentul pe 
care este plasat va fi de 90 de grade, numai dacă acest unghi este 
mai mic decât valoarea introdusă in câmpul din dreptul optiunii 
„Dacă unghiul este mai mic decăt”. 

Lungime piclu implicită  

Dacă se introduce o valoare în câmpul acestei opţiuni toate 
piclurile vor avea dimensiunea egală cu valoarea introdusă. Noile 
picluri create vor avea lungimea care a fost setată aici ca valoare 
implicită. 

Pune punct gradat in piclu 
Dacă această opţiune este bifată, se va adăuga automat pe 

contur, în fiecare piclu detectat, câte un punct de gradare. 
 

Corectează piclurile tăiate 
Lăţime piclu: 
 
Adâncime piclu: 

In cazul şabloanelor cu picluri tăiate şi nu desenate trebuie 
bifată această opţiune pentru ca tăieturile ce reprezintă piclurile sa 
fie detectate ca picluri şi nu ca formă de contur. 

Pentru aceasta trebuiesc editate valori pentru lăţimea si 
adâncimea piclurilor, in câmpul din dreptul acestor opţiuni. Valorile 
vor reprezenta dimensiunea maximă a tăieturii pe lăţimea şi pe 
adăncima piclurilor. 

Vizibilitate piclu: 

Prin schimbarea poziţiei acestei bare se setează nivelul de 
vizibilitate pentru piclurile detectate.  

Poziţia setată aici va stabili poziţia iniţială a aceleaşi funcţii din 
fereastra pricipală a programului, în zona cu proprietăţi. 

La nivelul minim (partea stângă) vor fi detectate doar piclurile 
foarte bine (vizibil) marcate pe conturul şabloanelor. 

La nivelul maxim (partea dreaptă) vor fi detectate toate liniile 
marcate care pot fi interpretate ca si picluri pe conturul 
şabloanelor. 

Punctele interioare   

Lungimea punctelor interioare 

Aici se poate seta lungimea în pixeli pentru punctele interioare 
care trebuie să fie detectate automat. Când se schimbă poziţia 
cursorului ce se află pe bara din dreptul „Lungime punct interior” 
este afişat un indiciu ce arată valoarea lungimii în pixeli. 

Linii interioare   
Originea liniei interioare în punctul 
marcat 

Dacă acestă opţiune este selectată atunci capătul marcat va fi 
automat detectat ca originea axei de fir drept. 

Detectarea  

Zona de siguranţă 

Se poate seta o anumită distanţă faţă de marginea şablonului, 
pentru a nu se detecta linii interioare şi puncte interioare. Valoarea 
minimă pentru acestă distanţă este de 1,5 cm, dacă se introduce o 
dimensiune mai mică se va considera în mod automat valoarea de 
1,5 cm. 
Interior şablonul ă 

    Puncte interne   

Detectează puncte interne 

Prin bifarea acestei opţiuni punctele interne vor fi automat 
detectate, odata cu detectarea conturului şabloanelor.  

Dacă această funcţie nu este bifată se poate utiliza, pentru 
detectarea punctelor interioare, funcţia “Detectează puncte 
interioare în zona selectată”, din zona cu funcţii a fereastrei 
principale a programului. 

Lungime punct intern 

Această opţiune permite setarea lungimii (in pixeli) a punctelor 
interne care urmează să fie automat detectate. Cănd utilizatorul 
are poziţionat cursorul deasupra barei de vizibilitate apare o 
etichetă pe care este afişată valoarea in pixeli. 

 

Vizibilitate puncte interne 

Schimbând poziţia barei de vizibilitate a acestei opţiuni se 
setează nivelul de vizibilitate pentru punctele interne detectate. 
Poziţia setată aici va stabili poziţia iniţială a aceleaşi funcţii din 
fereastra pricipală a programului, în zona cu proprietăţi. 

La nivelul minim (partea stângă) vor fi detectate doar punctele 
foarte clar (vizibil) marcate pe conturul şabloanelor. 
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La nivelul maxim (partea dreaptă) vor fi detectate toate 
punctele marcate care pot fi interpretate ca si puncte pe conturul 
şabloanelor. 

Zona de siguranţă 

Utilizatorul poate defini pe marginile şabloanelor o zonă in care 
să nu fie detectate punctele interne. Valoarea minimă pentru 
această zonă de siguranţă este de 5mm. Orice valoare mai mică 
introdusă este automat considerată ca fiind de 5mm. 

Linii interne   

Detectează linii interne 

Dacă această funcţie este bifată, liniile interne vor vor fi 
automat detectate, odata cu detectarea conturului şabloanelor. 

Dacă această funcţie nu este bifată se poate utiliza, pentru 
detectarea liniilor interioare, funcţia “Detectează liniile interioare 
pentru şablonula selectată (pentru toate şablonulele dacă nu este 
nici o şablonulă selectată)”, din zona cu funcţii a fereastrei 
principale a programului. 

Zona de siguranţă 

Utilizatorul poate defini pe marginile şabloanelor o zonă in care 
să nu fie detectate liniile interne. Valoarea minimă pentru această 
zonă de siguranţă este de 5mm. Orice valoare mai mică introdusă 
este automat considerată ca fiind de 5mm. 

Vizibilitate linii linterne 

Prin schimbarea poziţiei acestei bare se setează nivelul de 
vizibilitate pentru detectarea liniior interne.  

Pozitia setată aici va stabili poziţia iniţială a aceleaşi funcţii din 
fereastra pricipală a programului, în zona cu proprietăţi. 

La nivelul minim (partea stângă) vor fi detectate doar liniile 
foarte clar (vizibil) marcate pe şablon. 

La nivelul maxim (partea dreaptă) vor fi detectate toate liniile 
marcate de pe şablon. 

Alege linie de centru ca axă de fir drept 

Utilizatorul trebuie sa marcheze cu un punct mai îngroşat un 
capăt al axei de fir drept care urmează sa fie digitizată, pentru a 
putea fi stabilită direcţia acesteia pe şablon. 

Bifarea acestei opţiuni face ca, in cazul in care axa de fir drept 
nu este marcată pe şablon şi sunt mai multe linii detectate pe 
şablon care ar putea fi interpretate ca şi axă de fir drept, să fie 
preluată ca axă de fir drept linia cea mai centrală şi mai lungă. 

Setaţi direcţia axei de fir drept dinspre 
punctual marcat 
 
Setaţi direcţia axei de fir drept spre 
punctual marcat 

 
In cazul in care axa de fir drept este marcată, direcţia ei va fi 

dată in funcţie de punctul marcat. Utilizatorul poate decide dacă 
direcţia axei de fir drept va fi dinspre sau înspre punctual marcat.  

 
Resetează setări Dacă se face click pe acest buton se revine la setările de bază 

ale programului. 
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7. Verificarea conturului detectat  
 
7.1 Parcurge conturul şablonulei. Parcurge punctele de gradare 
 
După detectarea automată a contururilor, trebuie verificată conversia. Se vor verifica: contururile, colţurile, 

curbele, piclurile, liniile interioare şi punctele interioare. 
 

Pentru parcurgerea conturului întrgii şablonule 
se utilizează funcţia „Parcurge contrurul 

şablonulei”. Pentru a accesa această funcţie se 
face click pe extensia butonului „Parcurge conturul 

şablonulei”. Va apărea o listă de funcţii. Din 
această listă se selectează „Parcurge conturul 

şablonulei”. 
 

 
 
Pentru parcugerea de-a lungul conturului se poate folosi scrolul sau butoanele de la mouse. 
Dacă se roteşte scrolul mouselui inainte, conturul se va parcurge în sens orar. 
Dacă se roteşte scrolul mouselui înapoi, conturul se va parcurge în sens antiorar. 
Se pot folosi butoanele de la mouse pentru parcurgerea conturului şablonulei. Dacă se face click stânga 

se va parcurge conturul în sens antiorar. Dacă se face click dreapta contrurul va fi parcurs în sens orar. 
 

 
 

 
Pe conturul şablonulei va apare un dreptunghi roşu. Acesta va indica zona parcursă. Zona marcată va fi 

afişată în zona de zoom la o scară mai mare. 
 
Conturul se poate parcurge din punct de 

gradare în punct de gradare. Acest lucru va fi utilizat 
pentru detectarea colţurilor. Pentru a accesa 
această funcţie se face click pe extensia butonului 
„Parcurge contrurul şablonulei”. Se va afişa o listă 
de funcţii, din care se va selecta „Parcurge punctele 
de gradare”. La fel ca şi la parcurgerea conturului, 
se poate controla conturul din punct în punct de 
gradare folosind scrolul şi butoanele mouselui. Dacă 
se va roti scrolul mouselui înainte, se parcurge 
conturul din punct în punct de gradare în sens orar. 
Dacă se roteşte scrolul înapoi, se va parcurge 
conturul din punct în punct în sens antiorar. Dacă se 
face click stânga se va parcurge conturul în sens 
antiorar. Dacă se face click dreapta contrurul va fi 
parcurs în sens orar. 

Punctul de gradare parcurs va fi marcat cu un 
dreptunghi rosu. 
 

 

 
Când se lucrează în modulul de parcurgere toate celelalte funcţii nu pot fi folosite. Pentru a ieşi din 

modulul de parcugere se face click pe orice alt buton din bara de butoane sau se apasă tasta ESC.  
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7.2 Măsurarea şablonulelor  
 
Pe lângă verificarea formei conturului şablonulelor detectate (colţuri, curbe) trebuie verificată şi 

dimensiunea şablonulelor. Pentru aceasta Gemini Photo Digitizer are două funcţii utile: „Măsoară distanţa 
perimetrală” şi „Măsoară distanţa între două puncte”. 

Distanţa măsurată este afişată, în partea de jos a ecranului, în bara de informaţii. 

 
 
A.  Măsurarea distan ţei perimetrale 
Dacă se măsoară distanţa începând de la un punct, de-a lungul conturului şi se termină măsurătoarea în 

acelaşi punct iniţial, se va obţine valoarea perimetrală a şablonulei selectate; valoarea perimetrală este afişată 
în mod automat în proprietăţi şablonule. 

 

  

În bara de butoane se face click pe 
„Măsoară distanţa perimetrală” 

 
 

Se face click pe primul punct pentru a 
se începe măsurătoarea. 

 

Se urmăreşte conturul şablonulei în 
sens orar până în puntul sau piclul final. Se 
face click pe acel punct sau piclu. Valoarea 
distanţei măsurate se afişează în bara de 
jos a ecranului. 

 
B. Măsurarea distan ţei în linie dreapt ă între dou ă puncte 

 
Măsurarea în linie dreaptă poate fi făcută din orice poziţie de pe şablonulă (în interior, pe contur sau în 

exteriorul şablonulei). 
• Se face click pe locul de unde se doreşte începerea măsurătorii. Dacă locul ales este prea aproape 

de conturul şablonulei, programul va începe măsurarea din cel mai apropiat punct de pe conturul 
şablonulei. 

• Se mişcă cursorul şi se dă click pe poziţia finală pentru a se realiza măsurătoarea distanţei. Această 
poziţie poate fi un punct pe o şablonulă, un punct pe contur sau pe orice altă poziţie în interiorul sau 
exteriorul şablonulei. Distanţa măsurată este afişată în meniul superior pentru mărimea de bază şi 
pentru marimile gradate. 

Apăsând tasta CTRL se poate seta direcţia precisă de măsurare. După selectarea punctului iniţial de 
măsurare, se apasă tast CTRL şi se poate preciza direcţia de măsurare din 15 în 15 grade. 
 

Cursor 
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În bara de butoane se face click pe butonul 
„Măsoară distanţa între două puncte” 

 
 

Se face click pe primul punct pentru 
începerea măsurării distanţei. Acest punct 
poate fi un punct de pe conturul şablonulei sau 
un punct în interiorul şablonulei. După 
selectarea primului punct vor rămâne active 
următoarele elemente: puncte, picluri, puncte 
tehnice interioare, mai puţin primul punct 
selectat. 

 
 

Se face apoi click pe punctul final pentru a 
realiza măsurarea distanţei. Distanţele 
măsurate vor fi afişate în mod automat în bara 
de aplicaţii din partea de jos a ecranului. 

    

 

Pentru a seta o direcţie precisă de 
măsurare se apasă tasta CTRL. După 
selectarea punctului de început al măsurătorii, 
se apasă tasta CTRL, se ţine apasată tasta in 
timp ce se miscă cursorul, acest lucru ajutând la 
a stabili o direcţie de măsurare din 15 în 15 
grade. 

 
C. Arată măsur ători pe contur   
 
“Arată măsurători pe contur” este o funcţie automată care afişează pe ecran dimensiunile pe fiecare 

segment, dintre două puncte de gradare, ale şabloanelor detectate. 

 
 
In bara cu butoane se face click pe  butonul « Arată măsurători pe 

contur ». 
 
 

 
Pentru fiecare şablon 

detectat vor fi afişate cu 
albastru dimensiunile 
segmentelor de pe contur. 
Dimensiunile sunt afişate 
pentru fiecare segment in 
parte, curbă Bezier sau linie, 
cuprins intre două puncte de 
gradare. 

Măsurătorile afişate sunt 
permanent si automat calculate la fiecare modificare de contur, aşa încât utilizatorul dispune de aceste 
informaţii, afişate in timp real.  

 
 
 
 
 
 
 

Cursor 
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8. Modific ări pe conturul şablonului  
 
8.1 Adăugarea unui punct; ştergerea unui punct 
 
Pentru a adăuga un punct se face click pe conturul şablonulei în locul unde se doreşte adăugarea 

punctului şi apoi se face click pe iconul „Modifică” din bara de meniu şi se selectează opţiunea Puncte/ 
Adaugă punct. Se poate adăuga un punct dând dublu click pe conturul şablonulei. Adăugarea unui punct nu 
schimbă forma şablonulei. 

 

   
Se face click pe 

conturul şablonulei 
unde se doreşte să se 

adauge noul punct. 

Se selectează opţiunea „Adaugă punct” din meniul 
Modificare / Puncte”. Sau se face dublu click pe conturul 

şablonulei. 

Noul punct a fost 
adăugat şi conturul 
şablonulei rămâne 

neschimbat. 
 

Pentru a şterge un punct se face click pe acesta pentru a-l selecta, apoi se face click pe funcţia 
„Modificare” din bara de meniu şi se selectează opţiunea „Puncte / Şterge punct” sau se apasă pe tasta 
DELETE. Un punct poate fi şters rapid dacă se dă dublu click cu butonul stânga mouse. După ştergerea unui 
punct, forma şablonulei se poate modifica şi curba bezier care rămâne în locul punctului va aproxima fară o 
anumită acurateţe conturul anterior. 

 

   

Se selecteză punctul 
care se doreşte a fi 

şters 

Se face click pe „Şterge punct” din meniu „Modificare/ 
Puncte” sau se apasă tasta DELETE. Se poate şterge 

şi dacă se face dublu clik pe punctul selectat. 

Punctul a fost şters; 
conturul şablonulei se 
modifică puţin în urma 
ştergerii punctului. 

 
8.2 Deplasarea punctelor 
 
Cu mouse-ul se poate deplasa rapid un punct. Pentru a face acest lucru, trebuie să se selecteze punctul. 

Deplasarea se face tragând de mouse. 
Dacă puctul se deplasează cu ajutorul mouse-ului se apasă tasta SHIFT pentru a se vizualiza în fereastra 

de zoom punctul selectat. Se poate deplasa un punct şi prin setarea exactă a coordonatelor. Coordonatele pe 
orizontală (axa X) şi verticală (axa Y) pentru fiecare punt sunt poziţionate în funcţie de originea şablonulei, ce 
este plasată intr-unul din punctele de pe şablonulă. 
 

 

Când se selectează un punct, 
coordonatele punctului faţă de origine sunt 
afişate în zona de proprietăţi. 

Punctul poate fi deplasat pe alte 
coordonate schimbând valorile în căsuţele 
specificate. Valorile numerice pot fi pozitive 
sau negative, în funcţie de poziţia punctului 
faţă de origine. 

După ce s-au introdus coordonatele 
noului punct se apasă ENTER sau click pe 
butonul „Mută punctul la:”, pentru ca 
deplasarea sa aibă loc. 
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ATENŢIE: Dacă punctul deplasat este punctul de origine, după deplasare coordonatele rămân X = 0 şi    
Y = 0, pentru ca originea şablonulei se deplasează odată cu acest punct. 

 
 

 

Un punct selectat poate fi deplasat orizontal 
şi vertical faţă de poziţia lui iniţială. Pentru a face 

acest lucru se vor introduce distanţele de 
deplasare în căsuţele specificate. Pentru ca 

schimbările să aibă loc se apasă ENTER sau click 
pe butonul „ Mută punctul cu:”. 

 
 

 
 
Se poate deplasa punctul folosind săgeţile din tastatură. Pentru aceasta 

se selectează mai întâi punctele. La fiecare apăsare a tastelor cu săgeţi ( 
SUS, JOS, STÂNGA, DREAPTA) punctele se vor deplasa cu câte 10 mm în 
direcţia specificată. Dacă se ţine apăsată tasta CTRL în acelaşi timp cu 
săgeţile de pe tastatură atunci pasul de deplasare va fi de doar 1 mm, deci 
deplasarea va fi foarte precisă. Mişcarea punctelor utilizând tastatura este 
utilă pentru o modificare mai rapidă a formei şablonulei. 

 
 
 
 
 
8.3 Transform ă linia în curb ă şi curba în linie 
 
Un segment poate fi convertit într-o curbă pentru a putea modifica forma acestuia. 

Se selecteză 
segmental ce se 

doreşte a fi transformat 
în curbă 

Se pasă butonul “Transformă linia 
în curbă” 

Linia a fost 
transformată în curbă 
şi au apărut punctele 

de control. 

Forma curbei poate fi 
modificată prin 

mişcarea punctelor 
de control sau prin 
tragerea de curbă. 

 
O curbă de pe conturul unei şablonule poate fi convertită într-o linie. Forma curbei se pierde iar între cele 

două puncte apare o linie. 

 

 
 
  

 
Se selectează o curb ce urmează 

să fie transformată în linie . 

 
Selectarea butonului “Transformă linia în 

curbă”. 

 
Curba a fost transformată în linie, 

între cele două puncte . 

 
 
 

Utilizarea săgeţilor de pe tastatură 

 
pentru a mişca punctele cu 10mm 

în orice direcţie 
Dacă se ţine apăsată tasta 

  
atunci pasul de deplasare este de 

doar 1mm 
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9. Piclurile  
 
9.1 Detectarea piclurilor  
  
Pentru a putea fi detectate corect, piclurile de pe şablonele digitizate trebuie să fie desenate ca nişte linii 

subţiri, cu un unghi corect şi trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 0.5 şi 1.5 cm   
Piclurile sunt detectate automat, în acelaşi timp cu detecţia conturului, numai dacă funcţia “Detectează 

picluri” din fereastra “Setări Interpretare” este bifată. 
Pentru piclurile ce urmează să fie detectate, utilizatorul are posibilitatea de a seta tipul de piclu (piclu tăiat 

sau nu), lungimea şi unghiul acestuia. Toate aceste setări se fac în fereastra “Setări Interpretare” din fereastra 
“Setări Gemini Photo Digizer”. 

 

 
 
Piclurile detectate pot fi poziţionate la un unghi de 90 de grade sau îşi pot păstra poziţia din imagine. Dacă 

utilizatorul va bifa opţiunea “Forţează piclurile la 90 grade”, toate piclurile care au un unghi  mai mic decăt 
valoarea introdusă în câmpul aferent opţiunii “Daca unghiul este mai mic de:” vor fi plasate, in urma detectiei, 
la 90 grade (unghiul dintre piclul şi segmentul pe care este plasat va fi de 90 grade). 

Toate piclurile detectate vor avea lungimea corespunzătoare valorii introduse in câmpul aferent funcţiei 
“Lungime piclu implicită. 

Pentru şabloanele care au piclurile tăiate se bifează opţiunea “Corecteaza piclurile tăiate”. Această setare 
permite detectarea piclurilor tăiate, care se încadrează în dimensiunile introduse în câmpurile aferente 
opţiunilor: “Laţime piclu” si “Adancime piclu”. 

Există posibilitatea de a adăuga automat sau manual puncte de gradare în piclurile detectate. Pentru 
adăugarea automată a punctelor de gradare, odată cu detecţia conturului şablonului, trebuie să fie bifată 
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opţiunea “Pune punct gradat in piclu”. Dacă această opţiune nu este bifată si utilizatorul doreşte adăugarea 
punctelor de gradare in picluri, trebuie selectat mai întâi piclul, apoi bifată opţiunea “Punct gradat in piclu”. 

Se poate seta nivelul de vizibilitate al piclurilor detectate, prin schimbarea poziţiei barei de la funcţia 
“Vizibilitate piclu”. Poziţia setată aici va stabili poziţia iniţială a barei aceleasi funcţii din fereastra pricipală a 
programului, în zona cu proprietăţi. 

Utilizatorul are posibilitatea de a seta şi de a urmări in timp real nivelul de vizibilitate pentru piclurile 
detectate. Pentru şabloanele care conţin linii, 
puncte sau alte semene care nu ar trebui sa fie 
detectate se poate folosi bara trăgătoare aferentă 
funcţiei “Vizibilitate piclu” din partea dreaptă a 
ferestrei principale a programului. Trebuie avut in 
vedere faptul că, pentru a vedea funcţiile de 
vizibilitate, nu trebuie sa fie nici un element 
selectat. Se face click stânga pe bara trăgătoare, 
se ţine apăsat şi se trage în partea stângă sau 
dreaptă. La nivelul minim, in partea stângă, vor fi 
detectate doar piclurile foarte bine (vizibil) marcate pe conturul şabloanelor, iar la nivelul maxim, in partea 
dreaptă, vor fi detectate toate liniile marcate care pot fi interpretate ca si picluri, pe conturul şabloanelor. 

 
Pentru a verifica dacă toate piclurile au fost detectate, se poate utiliza funcţia “Parcurge piclurile”. Această 

funcţie va permite utilizatorului să meargă cu mouse-ul pe conturul şablonulei 
din piclu în piclu. Pentru a accesa funcţia “Parcurge piclurile”, utilizatorul 
trebuie să apese pe extensia butonului “Parcurge conturul şablonulei” din bara 
cu butoane. Va fi afişată o listă cu funcţii de parcurgere. Din această listă 
utilizatorul trebuie să selecteze funcţia “Parcurge piclurile”. Se poate parcurge 
conturul şablonulei din piclu în piclu fie utilizând rotiţa mouse-ului fie utilizând 
butoanele acestuia. Dacă utilizatorul va mişca de rotiţa mouse-ului spre faţă 
atunci deplasarea din piclu în piclu se va realiza în sens orar, iar dacă 
mişcarea rotiţei mouse-ului se va face spre spate, atunci deplasarea din piclu 
în piclu va fi în sens antiorar. La utilizarea butoanelor mouse-ului, click pe 
butonul dreapta induce o deplasare în sens orar, iar click pe butonul stanga 
induce o deplasare în sens antiorar. 

Piclurile parcurse vor fi însemnate prin dreptunghiuri roşii. În timp ce se utilizează funcţia “Parcurge 
piclurile” se pot şterge piclurile afişate. Pentru aceasta se apasă tasta DELETE de pe tastatură. După 
ştergerea unui piclu automat va fi afişat următorul. 

Atunci când funcţia “Parcurge conturul şablonulei” este activată, toate celelate funcţii sunt dezactivate. 
Pentru a ieşi din această funcţie, utilizatorul trebuie să apese din nou butonul “Parcurge conturul şablonulei” 
din bara de butoane, sau butonul ESC de pe tastatură. 

Utilizatorul are posibilitatea de a arăta sau de a ascunde piclurile de pe conturul şablonulei. Pentru a 
putea face acest lucru trebuie să acceseze funcţia “Afişează picluri” din meniul “Vizual”. Dacă în meniul 
“Vizual”, opţiunea “Afişează picluri” este bifată, atunci piclurile vor fi afişate, dacă opţiunea nu este bifată atunci 
piclurile vor fi ascunse.  

 
 

Utilizatorul poate obţine acelaşi rezultat dacă apasă butonul “Afişează picluri”, ce apare la accesarea 
iconului “Arată/Ascunde grid” din bara cu meniuri. 

 
 9.2 Adăugare piclu . Ştergere piclu  
 
Pentru a adăuga un piclu nou utilizatorul are doua variante. Prima variantă este să apese pe iconul 

“Modificare”, să aleagă opţiunile “Picluri”, “Creează piclu”, apoi să selecteze conturul şablonulei unde doreşte 
să fie creat noul piclu. A doua variantă este de a accesa butonul “ Creează piclu” apoi să facă un click pe 
conturul şablonulei unde doreşte să fie creat noul piclu. 

Pentru a putea crea mai multe plicluri în lanţ utilizatorul trebuie să ţină tasta SHIFT apăsată atunci cand 
selectează funcţia “Creează piclu” (din meniu sau din bara cu butoane). Atunci când se doreşte terminarea 
adăugării de picluri, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC de pe tastatură sau poate apăsa din nou funcţia 
“Crează piclu”, pentru a ieşi din funcţie. 
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                                  sau 

 
  

Din meniul “Modificare” se selecteză “Picluri”, 
“Crează piclu”, sau se face click pe butonul 

“Creaza piclu” din zona cu funcţii. 

Click pe conturul şablonulei 
unde se doreşte adăugarea 

unui piclu nou. 
Noul piclu a fost creat. 

 
Pentru a şterge un piclu, utilizatorul trebuie să selecteze din meniul “Modificare”, “Picluri”, “Şterge piclu”. 

De asemenea, utilizatorul poate accesa şi butonul “Şterge piclul selectat…” din bara cu butoane. Se face apoi 
click pe piclul ce trebuie şters. 

Pentru a şterge mai multe picluri in lanţ, utilizatorul trebuie să ţină apăsată tasta SHIFT atunci când 
selectează funcţia “Şterge piclul selectat…” (din meniu sau din bara cu butoane). Dacă se doreşte ieşire din 
funcţia de ştergere a piclurilor, utilizatorul trebuie să apese butonul ESC de pe tastatură sau poate apăsa din 
nou funcţia “Şterge piclul selectat…”.  

 

 
sau 

 

  

Din meniul “Modificare” se selecteză “Picluri”, 
“Şterge piclu” sau se păsa pe butonul “Sterge 

piclul selectat…” din bara cu butoane. 

Se selectează piclul ce 
urmează a fi şters (pentru a 

selecta un piclu se ţine 
apăsată tasta SHIFT) 

Piclul selectat a fost 
şters.  

Se poate şterge un piclu în timp ce se utilizează funcţia “Parcurge piclurile”. Pentru aceasta se apasă 
tasta DELETE de pe tastatură. După ştergerea unui piclu automat va fi afişat 
următorul. 

Pentru a se şterge odata toate piclurile de pe un şablon, mai puţin cel 
selectat, se apasă tastele SHIFT+DELETE de pe tastatura, în acelşi timp. 

 
Dacă utilizatorul ţine tasta SHIFT apăsată atunci când selectează funcţiile 

“Creează piclu” sau “Şterge piclul selectat…”, va putea creea sau şterge mai 
multe picluri in lanţ. Pentru a ieşi din acest mod, utilizatorul trebuie să apese 
tasta ESC sau să facă din nou click pe funcţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ţine apăsată tasta 

  
atunci când se selectează 
funcţia “Creează piclu” sau 

“Şterge piclul selectat” , 
pentru a crea sau şterge 

mai multe picluri 
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9.3 Propriet ăţile piclurilor 
 
Pentru a selecta un piclu de pe conturul unei şablonule trebuie să fie ţinută 

apăsată tasta CTRL atunci când se face click cu butonul stâng al mouse-ului pe 
piclu.  Atunci când piclul este selectat are o culoare roşie iar punctual de marcaj 
are un mic pătrat roşu. De asemenea, atunci când piclul este selectat, în partea 
dreaptă a ferestrei sunt afişate proprietăţile piclurilor.   

 
 

Meniul de proprietăţi 
pentru piclu distanţă include 
următoarele informaţii:  

- Coordonatele pe orizontală şi pe verticală 
a originii şablonulei. Aceste coordonate nu pot fi 
modificate; 

- Distanţa de la piclul delectate până la 
punctul marcat, măsurată pe contur; 

- Lungimea piclului; 
- Unghiul dintre piclu şi dreapta suport, în 

corelaţie cu unghiul absolut. Dacă utilizatorul 
doreşte ca unghiul să fie exprimat ca şi unghi 
relativ, trebuie bifată căsuţa “Unghi relative”. 

Distanţa, lungimea şi unghiul piclului pot fi modificate 
din această fereastră.  
Dacă se doreşte adăugarea manuală a unui punt gradat intr-un piclu, se selectează piclul respectiv si se 

bifează opţiunea “Punct gradat în piclu”. 
Pentru a valida orice modificare, din meniul proprietăţi, utilizatorul trebuie să apese butonul “Aplică”. 

 
 
 
 
10. Punctele interioare  
 
10.1 Detectarea punctelor interioare 
 
Pentru ca detecţia să se facă cu o cât mai mare precizie trebuie să se evite desenarea de elemente lângă 

marginile modelului iar textul trebuie să fie cât mai scurt şi mai mic posibil. Se recomandă să se folosească 
modelele cu cât mai puţine texte. În cazul în care se doreşte scrierea de texte pe şablon trebuie să se 
folosească o mină cât mai puţin vizibilă, pentru desenele interioare şi linia de coasere, pentru ca aceasta să nu 
fie detectată. 

Pentru punctele interioare şi liniile interioare trebuie să se folosească mină neagră sau albastră, pentru 
şabloanele din carton şi cele din hîrtie albă. Dacă şabloanele sunt dintr-o altă culoare decât cea albă se 
foloseşte o culoare contrastantă pentru marcarea liniilor şi punctelor. 

Pentru a putea fi detectate precis, punctele interioare de pe şablonul care se va digitiza trebuie să să fie 
desenate ca două linii intersectate de 1 sau 1.5 cm lungime. Liniile trebuie să fie perpendiculare una peste 
cealaltă şi trebuie să se intersecteze în mijloc. 

Punctele interioare sunt detectate automat în acelaşi timp cu detectarea conturului şablonulei, numai dacă 
funcţia „Detectează automat punctele interioare” din „ Setări interpretare/ Setări Gemini Photo Digitizer” este 
bifată. 

Dacă această funcţie este nebifată, punctele interioare pot fi detectate automat dacă se utilizeză butonul 
„Detectează puntele interioare în zona selectată” din bara cu butoane a meniului principal. Sau se poate 
selecta „Detectează punct interior” din „ Modifica/ Puncte interioare”. Punctele interioare vor fi detectate numai 
pe şablonul selectat. Dacă nu s-a selectat nici o şablonulă, punctele interioare vor fi detectate automat pe 
toate şablonulele. 

Utilizatorul poate seta lungimea (în pixeli) pentru punctele interioare ce vor fi detectate automat. Această 
setare trebuie făcută în fereastra „Setări de interpretare” din „Setări Gemini Photo Digitizer”. Tot aici se poate 
vizualiza dimensiunea punctelor interne, intr-un dreptunghi afişat, dacă se poziţionează cursorul deasupra 
barei trăgătoare de la „Lungime punct intern”. 

 
 

Se ţine apăsată tasta 

  
când se face click stânga 
mouse pe piclu pentru a-l 

selecta. 
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sau 

 
 

Selectează şablonul 
facând click în interiorul 

conturului acestuia. 
Şablonul selectat are 

conturul roşu. 

Se face click pe „Detectează puncte interioare în 
zona selectată” din bara de butoane sau se 

selectează opţiunea „Detectează puncte interioare” 
din meniu „Modificare/ Puncte interioare”. 

Punctul interior a fost 
detectat. 

 
Utilizatorul poate seta nivelul de vizibilitate al punctelor interne detectate trăgând de bara aferentă opţiunii 

“Vizibilitate puncte interne”, în fereastra de „Setări interpretare” din „Setări Gemini Photo Digitizer”. Poziţia 
setată aici va stabili poziţia iniţială a aceleaşi opţiuni din fereastra pricipală a programului, în zona cu 
proprietăţi. 

Utilizatorul are posibilitatea de a seta şi de a 
urmări in timp real nivelul de vizibilitate pentru 
punctele detectate. Pentru şabloanele care conţin linii, 
puncte sau alte semene care nu ar trebui sa fie 
detectate se poate folosi bara trăgătoare aferentă 
funcţiei “Vizibilitate puncte” din partea dreaptă a 
ferestrei principale a programului. Trebuie avut in 
vedere faptul că, pentru a vedea funcţiile de 
vizibilitate de aici, nu trebuie sa fie nici un element 
selectat. Se face click stânga pe bara trăgătoare, se ţine apăsat şi se trage în partea stângă sau dreaptă. La 
nivelul minim, in partea stângă, vor fi detectate doar punctele foarte bine (vizibil) marcate pe conturul 
şabloanelor, iar la nivelul maxim, in partea dreaptă, vor fi detectate toate punctele marcate pe şabloane. 

 
Pentru a verifica dacă toate punctele interioare au fost detectate se poate folosi 

funcţia „Parcurge punctele interioare”. Această funcţie va permite deplasarea din punct 
interior în punct interior. Pentru a accesa funcţia „Parcurge puncte interioare” se face 
click pe extensia din dreptul butonului „Parcurge conturul şablonulei” din bara de 
butoane. Va fi afişată o listă cu funcţii de parcurgere. Din această listă se selectează 
„Parcurge puncte interioare”. Se poate face parcurgerea din punct în punct folosind 
rotiţa de la mouse sau butoanele mouselui. 

Punctul parcurs va fi marcat cu un dreptunghi roşu. 
In timpul parcurgerii din punct in punct folosind funcţia de parcurgere, utilizatorul 

are posibilitatea de a şterge punctul parcurs. Pentru asta se apasă tasta DELETE de pe 
tastatură. Automat se trece la afişarea următorului punct. 

Când sunteţi în modulul parcurgere toate celelalte butoane sunt inactive. Pentru a 
ieşi din modulul de parcurgere se face click încă odată pe butonul „Parcurge conturul şablonulei” din bara de 
butoane, sau se foloseşte tasta ESC de pe tastatură. 

 
Utilizatorul are posibilitatea să afişeze sau nu punctele interioare detectate pe şablonulă. 

Pentru a afişa sau ascunde punctele interioare pe 
şablonulele detectate se 
poate folosi opţiunea 
„Afişează punctele 
interioare” din meniul 
„Vizual”. Dacă în meniul 
„Vizual” această opţiune 
eate bifată, atunci 
punctele interioare vor fi 
afişate. Dacă nu, 
punctele interioare vor fi 
ascunse. 

 
  Se pot afişa punctele interioare şi făcând click pe funcţia „Arată puncte interioaredin lista de functii a 

extensiei butonului „Arată grid”. 
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10.2 Adaug ă un nou punct interior.Stergea punctului interior. 
 
Pentru a adăuga un nou punct interior se face click pe „Modificare”, se selectează „Puncte interioare/ 

Crează punct interior” şi se face click în interiorul conturului şablonulei unde se doreşte să se creeze punctul 
interior. Se poate folosi şi butonul „Crează punct interior” din bara cu butoane, făcând click pe el, apoi click 
unde se doreşte să se adauge punctul. 

Punctele interioare trebuie plasate în interiorul conturului şablonulei. 
Pentru a adăuga mai multe punte interioare se ţine apăsată tasta SHIFT când se selctează funcţia 

„Crează punct interior” (din meniu sau din bara de butoane). Dacă  se doreşte încheierea adăugării de puncte 
interioare, se apasă tasta ESC de pe tastatură sau se mai face click încă odată pe funcţia „Crează punct 
interior”. 

 

 
sau 

 

  

Se selectează „Crează punct interior” din 
„Modificare/ Puncte interioare”. Sau se face click 

pe butonul „Crează punct interior”. 

Se face click în interiorul 
conturului şablonulei unde 

se doreşte adăugarea 
noului punct interior. 

Noul punct interior a fost 
adăugat. 

 
Pentru a şterge un punct interior se face click pe „Modificare”, se selectează opţiunea „Puncte 

interioare/Sterge punct interior” şi se selectează punctul care se doreşte a fi şters. Se poate folosi şi butonul 
„Sterge punct interior” din bara de butoane şi se face click pe punctul interior care trebuie şters. 

Pentru a şterge mai multe punte interioare se ţine apăsată tasta SHIFT cînd se selctează funcţia „Sterge 
punct interior” (din meniu sau din bara de butoane). Dacă se doreşte ieşirea din funcţia de ştergere de puncte 
interioare se apasă tasta ESC de pe tastatură sau se mai face click încă odată pe funcţia „Sterge puncte 
interioare”.  

 

 
 

 

  

Se selectează opţiunea „Sterge punct interior” 
din „Modificare/ Puncte interioare” sau se face 

click pe butonul „Sterge punctul interior selectat”. 

Se selectează punctul 
interior ce trebuie şters. 

Punctul interior a fost 
şters. 

 
Punctul intern poate fi şters şi în timpul utilizării funcţiei „Parcurge 

punctele interioare”. Pentru asta se apasă tasta DELETE de pe tastatură 
când selecţia de parcurgere se află pe un punct interior. 

Se pot şterge odată toate punctele interne de pe un şablon, mai puţin 
cel selectat, dacă se apasă tastele SHIFT şi DELETE in acelşi timp. 

 
 
 
 
Dacă se ţine apăsată tasta SHIFT cînd se selectează funcţia „Crează 

punct interior” sau „Sterge punct interior „ (din bara de butoane sau din bara 

 
Se ţine apăsată tasta 

  
când se selectează “Crează 
punct interior” sau “Sterge 

punct interior” pentru a crea 
sau şterge mai multe puncte 

interioare. 
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de meniu) se vor crea sau se vor şterge mai multe puncte interioare. Se apasă tasta ESC pentru a ieşi din 
această funcţie. 
 
 

10.3 Propriet ăţile punctelor interioare 
 
Pentru a selecta un punct interior de pe o şablonulă se face click pe acesta cu butonul stânga mouse.  

Când punctul interior este selectat acesta va avea culoarea roşie.Atunci când este selectat un punct interior în 
partea dreaptă a ecranului sunt afişate proprietăţile acestuia. 

 
Meniul de propirietăţi pentru punct interior include următoarele 
informaţii: 
 

- Coordonatele pe orizontală şi pe verticala ale punctului faţă 
de originea şablonulei 

- lungimea punctului interior 
 
Aceste proprietăţi pot fi modificate. 
Pentru a valida orice schimbare în meniul de proprietăţi, se face click 
pe butonul „Aplică”. 

 
 
11 Linii interioare  
 
11.1 Detecteaz ă linii interioare 
Pentru ca detecţia elementelor interioare să se facă cu o cât mai mare precizie trebuie să se evite 

desenarea de elemente interne foarte aproape de marginile şabloanelor, iar textul trebuie să fie cât mai scurt 
şi mai mic posibil, pentru a nu fi detectat. Trebuie să se folosească şabloane cu cât mai puţine texte sau, în 
cazul în care se doreşte scrierea de texte pe şablon, să se folosească o mină cât mai puţin vizibilă pentru 
scrierea lor şi pentru linia de coasere. 

Textele trebuie să fie cât mai mici posibil şi trebuie să fie la cel puţin la 1 cm distanţă de liniile interioare. 
Pentru punctele şi liniile interioare trebuie să se folosească mină neagră sau albastră pe şabloanele din 

carton şi cele din hârtie albă. Dacă şabloanele sunt dintr-o altă culoare decât cea albă se foloseşte o culoare 
contrastantă pentru marcarea liniilor şi punctelor. 

Trebuie să se evite desenarea liniilor interioare până la marginea şablonului. Cea mai lungă linie internă 
va fi detectată ca axă de fir drept. Se recomandă să se deseneze linia interioară cât mai pe mijlocul şablonului. 
Dacă se marchează un capăt al axei de fir drept cu o săgeată, acel capăt poate fi interpretat în momentul 
detecţiei ajutând la setarea direcţiei axei de fir drept. Liniile interioare sunt detectate automat în acelaşi timp cu 
conturul şablonulei numai dacă opţiunea „Detectează linii interne” din „Setări interpretare/ Setări Gemini Photo 
Digitizer” este bifată. 

Dacă această funcţie nu este bifată, liniile interioare pot fi detectate automat dacă se foloseşte butonul 
„Detectează liniile interioare...” din bara cu butoane a meniului principal. Dacă nu s-a selectat nici un şablon, 
liniile interioare vor fi detectate automat pe toate şabloanele. 

Dacă este doar o linie interioară trasată pe şablon, aceasta va fi detectată ca axă de fir drept. 

 

 
sau 

 

Se selectează şablonul 
cu un click de mouse în 

interiorul conturului 
acestuia. Şablonul selectat 

va avea conturul roşu. 

Se face click pe „Detectează liniile interioare 
pentru şablonula selectată” din bara de 

butoane sau se selectează opţiunea 
„Detectează linii interioare” din „Modificare/ 

Linii interioare”. 

Linia interioară va apare în 
interioarul conturului 

şablonulei. Dacă sunt mai 
multe linii interioare pe 

şablonulă, cea mai lungă linie 
va fi detectată ca axă de fir 

drept. 
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Utilizatorul poate seta nivelul de vizibilitate al liniilor interne detectate trăgând de bara aferentă opţiunii 
“Vizibilitate linii interne”, în fereastra de „Setări interpretare” din „Setări Gemini Photo Digitizer”. Poziţia setată 
aici va stabili poziţia iniţială a aceleaşi opţiuni din fereastra pricipală a programului, în zona cu proprietăţi. 

Utilizatorul are posibilitatea de a seta şi de a urmări in timp real nivelul de vizibilitate pentru liniile 
detectate. Pentru şabloanele care conţin linii, puncte sau alte semene care nu ar trebui să fie detectate se 
poate folosi bara trăgătoare aferentă funcţiei “Vizibilitate 
linie” din partea dreaptă a ferestrei principale a 
programului. Trebuie avut in vedere faptul că, pentru a 
vedea funcţiile de vizibilitate nu trebuie sa fie nici un 
element selectat. Se face click stânga pe bara 
trăgătoare, se ţine apăsat şi se trage în partea stângă 
sau dreaptă. La nivelul minim, în partea stângă, vor fi 
detectate doar liniile foarte bine (vizibil) marcate pe 
conturul şabloanelor, iar la nivelul maxim, în partea 
dreaptă, vor fi detectate toate liniile marcate pe şabloane. 

 
 

Pentru a verifica dacă toate liniile interioare au fost detectate se poate folosi 
funcţia „Parcurge liniile interioare”. Această funcţie va permite deplasarea din 
linie interioară în linie interioară, in punctul de început si în cel de stârşit al 
fiecarei linii. Pentru a accesa funcţia „Parcurge liniile interioare” se face click pe 
extensia din dreptul butonului „Parcurge conturul şablonulei” din bara de 
butoane. Va fi afişată o listă cu funcţii de parcurgere. Din această listă se 
selectează „Parcurge liniile interioare”. Se poate face parcurgerea din linie în linie 
folosind rotiţa de la mouse sau butoanele mouselui. 

Punctul parcurs, pe linia internă, va fi marcat cu un dreptunghi roşu. 
 
 
Când sunteţi în modulul „Parcurge liniile interioare” toate celelalte butoane 

sunt inactive. Pentru a ieşi din modulul  de parcurgere se face click încă odată pe butonul „Parcurge conturul 
şablonulei” din bara de butoane sau se foloseşte tasta ESC de pe tastatură. 

In timpul parcurgerii liniilor interne utilizatorul are posibilitatea de a şterge linia internă parcursă. Pentru 
asta se apasă tasta DELETE de pe tastatură. Automat se trece la afişarea următoarei linii. 

 
Pentru a afişa 

sau ascunde liniile 
interioare pe 
şablonulele detectate 
se poate folosi 
opţiunea „Arată linii 
interioare” din meniul 
„Vizual”. Dacă în 

meniul „Vizual” această opţiune este bifată, atunci liniile interioare vor fi 
afişate. Dacă nu, liniile interioare vor fi ascunse. 

Afişarea liniilor interioare se poate face şi cu click pe butonul „Arată 
linii interioare” din extensia butonului „Arată/Ascunde grid”. 

    
11.2. Adăugarea unei linii interioare. Stergerea unei linii inte rioare 
 
Pentru a adăuga o nouă linie interioară se face click pe meniul „Modificare” şi se selectează funcţia „Linii 

interioare/ Crează linii interioare”. Se face click pe punctul care va reprezenta punctul de început al liniei 
interioare apoi se face click pe punctul care va reprezenta punctul de sfărşit al liniei interioare. Ambele puncte 
trebuie să fie în interiorul conturului şablonulei. Se poate utiliza şi butonul „Crează linie interioară” din bara de 
butoane.  

După ce s-a creat linia interioară, se va putea seta tipul acesteia: axă de fir drept sau linie interioară 
simplă. 

Pentru a adăuga mai multe linii interioare se ţine apăsată tasta SHIFT cand se selectează funcţia 
„Creează linii interioare”. Dacă se doreşte iesirea din funcţia de creare a liniilor interioare, se apasă tasta ESC 
de pe tastatură sau se face click din nou pe funcţia „Crează linie interioară”. 
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sau 

 

  

Se selectează opţiunea „Creează linii interioare” 
din meniul „Modificare/Linii interioare” sau se face 

click pe butonul „Creează linie interioară”. Se 
apasă tasta SHIFT când se selectează opţiunea 
”Creează linie interioară” pentru a adăuga mai 

multe linii interioare. 

Se face click pe şablonulă 
în punctul unde se 
doreşte începerea 

desenării liniei interioare. 

Se face click în punctul 
unde se doreşte 

terminarea desenării liniei 
interioare. 

 
Pentru setarea tipului de linie interioară se selectează mai întâi linia şi apoi 

trebuie să se selecteze tipul liniei din zona de proprietăţi ce se află în partea 
dreaptă a ecranului. 

Nu pot fii doua axe de fir drept pe aceeaşi şablonulă. Dacă deja este o axă 
de fir drept pe şablonulă şi se setează ca altă linie să aibă această proprietate, 
ultima linie selectată va deveni axa de fir drept iar prima va deveni automat linie 
interioară simplă. 

 
 
In timp ce se desenează o linie interioară, dacă se ţine apăsată tasta CTRL 

atunci linia va fi perfect orizontală, verticală sau va fi rotită cu 15, 30, 45, 60, 75, 
90 de grade faţă de sistemul de axe X şi Y. 

 

 
 

Pentru a şterge o linie interioară se face click pe meniul „Modificare”, se selectează opţiunea „Linii 
interioare/ Sterge linii interioare” şi se selectează linia care trebuie ştearsă. Se poate folosi şi butonul „Sterge 
linia interioară selectată” din bara de butoane, apoi se face click pe linia care trebuie ştearsă. 

Pentru a şterge mai multe linii interioare se ţine apăsată tasta SHIFT când se selectează funcţia „Şterge 
linii interioare” (din bara de meniu sau bara de butoane). Dacă se doreşte ieşirea din funcţia de ştergere a 
liniilor, se apasă tasta ESC de pe tastatură sau se face încă o dată click  pe funcţia „Şterge linii interioare”. 

 

 
sau 

 
  

Se selectează opţiunea „Sterge linii interioare” din 
„Modificare/Linii interioare” sau se face click pe 

butonul „Şterge linia interioară selectată”. 
 

Se selectează linia 
interioară ce se doreşte a fi 

ştearsă. 

Linia interioară a fost 
ştearsă. 

 

 

Se ţine apăsată tasta 

 
în timp ce se desenează 
linia interioară pentru a 
obţine un unghi precis în 
raport cu sistemul de 
coordinate. 
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Linia internă poate fi ştearsă şi în timpul utilizării funcţiei „Parcurge liniile interioare”. Pentru asta se apasă 
tasta DELETE de pe tastatură când selecţia de parcurgere se află pe un o linie interioară. 

Se pot şterge odată toate liniile interioare de pe un şablon, mai puţin cea selectată, dacă se apasă tastele 
SHIFT şi DELETE in acelşi timp. 

 

 
Pentru a şterge mai multe linii interioare se ţine apăsată tasta SHIFT când 

se selectează funcţia „Şterge linii interioare” (din bara de meniu sau bara de 
butoane). Dacă se doreşte ieşirea din funcţia de ştergere a liniilor, se apasă tasta 
ESC de pe tastatură sau se face click încă o dată pe funcţia „Şterge linie 
interioară”. 

 
 
 

 
11.3 Propriet ăţile liniei interioare  
 
Se pot atribui coordonate precise pentru poziţionarea liniei. Coordonatele X şi Y ale liniei sunt în funcţie 

de originea punctului şablonulei. Pentru aceasta, când linia este selectată, în partea dreaptă, sub tipul liniei 
interioare sunt afişate proprietăţile liniei. Aici se poate seta punctul de inceput al liniei, înclinaţia şi lungimea ei. 

Pentru axa de fir drept se poate schimba direcţia dând click pe butonul „Întoarce” din partea dreaptă a 
ecranului. 
 

 

 

 
 

Se selectează linia pentru a se afişa proprietăţile sale în 
partea dreaptă a ecranului 

Cînd linia este selectată, se pot vedea 
proprietăţile sale şi se pot schimba dacă este 
necesar. După fiecare schimbare se face click pe 
butonul „Aplică” sau se apasă tasta Enter. 

Se poate schimba poziţia liniei şi dimensiunea acesteia, liber, trăgând de aceasta cu ajutorul 
mouselui. Se ţine apăsat click stânga mouse pe linie, se trage şi se mută linia unde se doreşte. Dacă se 
doreşte mutarea punctelor sale, se face click pe unul din punctele de capăt ale axei şi se trage de acel punct 
ţinînd butonul stânga mouse apăsat. În acest mod se vor schimba coordonatele punctului şi unghiul de 
înclinaţie. 

 
Se ţine apăsată tasta 

 
când se selectează 

“Creează linii interioare” 
sau “Şterge linii interioare”, 
pentru a crea sau a şterge 
mai multe linii interioare. 
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12. Desene auxiliare  
 
12.1 Cum se adaug ă un desen auxiliar 
 
Desenele auxiliare sunt folosite ca şi semne pentru a indica cum vor fi folosite diferite părţi dintr-un produs 

pentru a realiza modelul. În Gemini Photo Digitizer, un desen auxiliar este mereu ataşat şablonului. Pentru a 
desena un desen auxiliar trebuie iniţial selectat şablonul, cel pe care se va poziţiona desenul auxiliar. Apoi se 
apasă butonul “Adăugare şablonulă auxiliară”.  Pentru ca desenul să se facă cu o cât mai bună precizie, în 
special când se urmăreşte un anumit contur, se poate observa mult mai bine acest contur în zona de zoom. În 
zona de zoom poate fi urmărită in timp real, la un nivel de zoom mult mărit, aria in care se face click. 

Un desen auxiliar poate fi editat la fel ca orice contur de şablon. Se poate interpola, se pot adăuga sau 
şterge puncte, se pot seta proprietăţile punctelor, se pot converti liniile în curbe şi curbele în linii (a se vedea 
capitolele 8.2, 8.3, 8.4). 

 

Pentru a adăuga un desen auxiliar 
se selectează şablonul pe care se 
doreşte să se costruiască desenul 
auxiliar. Pentru a selecta şablonul se 
face click în interiorul acestuia. 
Conturul şablonului selectat va deveni 
roşu. 

 

După selectarea 
şablonului, butonul 
„Adaugă şablonulă 
auxiliară” va deveni 
activ. Se face click pe 
acest buton pentru a 
se începe desenarea 
unui desen auxiliar. 

Pentru a desena se 
face click unde se 
doreşte să se adauge 
puncte ale şablonulei 
auxiliare. Pentru a 
adăuga puncte de 
gradare se face click pe 
butonul drepta al 
mouse-ului . Primele şi 
ultimele puncte 
desenate sunt setate 
implicit ca puncte de 
gradare chiar dacă se 
foloseşte butonul stâng 
al mouse-ului. 

Pentru a adăuga 
puncte de curbă se 
face click pe butonul 
stâng al mouse-ului. 
Punctele adăugate 
vor fi legate prin linii 
drepte. Pentru a 
obţine linii curbe pe 
conturul desenului 
auxiliar trebuie să se 
interpoleze punctele 
de pe conturul 
desenului. 

 
 

 
Terminarea desenării prin închiderea conturului: 

  
 

Terminarea desenării 
prin închiderea contrului 
desenului se realizează în 
momentul în care  cursorul se 
suprapune peste primul 
punct, lângă acesta apare 
simbolul de închidere a 

perimetrului  ; se face 
click pe primul punct pentru a 
se închide conturul. 

Pentru a închide conturul desenului 
se poate apăsa opţiunea „Închide 
şablonula” ce se află în partea dreaptă a 
ecranului. Ultimul punct desenat va fi 
legat în linie dreaptă de primul punct 
desenat. 

 
Conturul desenului va fi 

închis 
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Terminarea desenării fără închiderea conturului desenului auxiliar: 

  
 

Dacă se doreşte terminarea 
desenării figurii auxiliare, fără 
închiderea conturului acesteia, 
trebuie introdus ultimul punct 
înainte de a face click pe optiunea 
„Termină” din partea dreaptă a 
ecranului. 

In partea dreaptă se face click pe 
butonul „Termină”. 

Conturul şablonulei va 
rămîne deschis. 

 
12.2 Cum se deschide conturul unui desen auxiliar ce are conturul închis  
 
Se poate deschide conturul unui desen auxiliar ce are conturul deja închis, ştergând un segment al 

acestuia. Mai întâi se selectează segmentul de contur care trebuie şters, apoi se face click pe butonul 
„Deschide şablonula” din partea dreaptă a ecranului. Segmentul selectat este automat şters şi automat 
conturul şablonulei va fi deschis. 

 

   
Pentru a deschide conturul 

unei şablonule auxiliare se face 
click pe segmentul care se 
doreşte a fi şters. 

Se apasă butonul „Deschide 
şablonula” din partea dreaptă a 
ecranului. 

Linia selectată va fi ştearsă 
automat iar conturul şablonulei 
se va deschide. 

 
12.3 Continuarea desen ării  unei figuri auxiliare 
 
Un desen auxiliar cu un contur deschis poate fi continuată prin desenarea a noi puncte şi linii. Mai întâi se 

selectează desenul auxiliar (se face click pentru a selecta desenul cu contur deschis), apoi se face click pe 
butonul „Adaugă şablonulă auxiliară” apoi se face click pe unul din capetele conturului desenului; se va 
continua desenarea cum s-a arătat mai sus. 

Pentru a se 
continua desenarea 
unui desen auxiliar ce 
are conturul deschis se 
selectează şablonul pe 
care este ataşat 
desenul auxiliar. 

Se apasă butonul 
„Adăugare şablonulă 
auxiliara” din bara de 
butonane. 

Se mişcă cursorul 
peste capătul conturului. 
Se face click pe punctul 
de capăt când cursorul 
arată ca in figură. 

Se continuă desenarea 
figurii aşa cum s-a descris 
mai sus. 



                                                                                                                                Manual de Utilizare - Gemini Photo Digitizer 
 Plan 

 

 49 

 

12.4 Cum se interpoleaz ă un desen auxiliar 
 
După desenare, conturul figurii auxiliare este format din puncte ce sunt unite între ele prin linii. Chiar dacă 

zonele curbe sunt aproximate de un grup de linii drepte ce reproduc destul de bine curba pentru a transforma 
aceste curbe imperfecte în curbe perfect netede, numite curbe Bezier, este necesar să se interpoleze figura 
auxiliară desenată. Aceste curbe Bezier pot fi modificate foarte usor pentru a corecta sau a schimba forma 
modelului asigurându-se o reproducere cât mai fidelă a conturului curbei. Pentru a interpola o figură se 
selectează la început aceasta apoi se dă click pe butonul „Interpolează” din partea dreaptă a meniului de 
proprietăţi. 

 

 
 

 

Se face click pe conturul 
desenului auxiliar pentru 
selectarea lui. 

Se apasă butonul „Interpolează” din 
partea dreaptă a meniului de 
proprietăţi. 

Prin interpolare, punctele 
intermediare de curbă vor 
dispare şi curbele vor deveni 
netede şi precise. 

 
 
12.5 Cum se şterge un desen auxiliar 
 
Pentru a şterge un desen auxiliar se selectează mai întâi desenul auxiliar apoi iconul „Şterge şablonulă 

auxiliară” va deveni activ. După ce se va apăsa acest buton desenul auxiliar va fi şters. 
 

 

 

 
Se selectează desenul auxiliar 

dând click pe acesta. 
Se apasă butonul „Şterge 

şablonula auxiliară”. Desenul auxiliar va fi şters. 
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13. Cum se salvez ă şabloanele  
 
13.1 Salvarea în fi şier GEM (Gemini) 
 
Când s-a terminat detectarea şabloanelor şi periodic în timpului procesului 

de lucru se salvează ce s-a lucrat dând click pe butonul „Salvează”. Pentru a se 
salva se mai foloseşte şi opţiunea „Salveză” din meniul „Fişier”. Se va crea un 
fişier GEM care poate fi încărcat în Gemini Pattern Editor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În primă instanţă se introduce numele proiectului; toate celelalte modificări se vor salva în fişierul cu 

numele dat iniţial. 
 

În fereasta „ Salvează calea fişierului”, utilizatorul trebuie să selecteze 
calea unde se salvează şi numele fişierului. Dacă se lucrează în versiune 
demonstrativă, odată cu numele fişierului va apare automat extensia „_demo”. 

 
 
 
Pentru a salva şabloanele într-un fişier cu un nume diferit se face 

click pe opţiunea „Salvează cu nume diferit” din meniul „Fişier”. În fereastra 
care apare se introduce noul nume al fişierului şi se face click pe butonul 
„Salvează”. 

 
 
 
 
 
 

 
Dacă este nevoie să se salveze 

şabloanele detectate într-un model salvat 
anterior, după ce s-a apăsat „Salvează” sau 
„Salvează cu nume diferit” se selectează 
modelul în care se doreşte să se facă 
salvarea şi apoi se apasă butonul 
„Salvează”. Va apare o ferestră mică în care 
se poate apăsa butonul „Adaugă”, dacă se 
doreşte salvarea şabloanelor detectate în 
modelul selectat, alaturi de celelalte 
şabloane. Dacă se apasă butonul „Rescrie” se va crea un nou model care va conţine numai ultimele şabloane 
salvate. Dacă se va apăsa butonul „Renunţă” se va anula salvarea modelului.  

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export”. 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele şablonului. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer / Setări export”. 
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13.2 Salvarea în fi şiere DXF 
 
Programul Gemini Photo Digitizer poate exporta fişiere în format 

standard DXF. Acest format poate fi deschis în INVESTRONICA, 
LECTRA, GERBER, ASSYST... 

Fişierele DXF (Data Exchange Files)  sunt folosite pentru 
tipare/şabloane. 

Pentru a exporta fişiere în format DXF, se deschide meniul „Fişier” şi 
apoi submeniul „Export”. Din lista care apare se selctează „Exportă fişiere 
DXF” şi se va deschide o fereastră de export. Se pot exporta DXF-uri 
folosind butonul „Export DXF” din bara de butoane. Pentru a accesa 
funcţia „Exportă DXF” se face click pe extensia din dreptul butonului 
„Salvează” din bara de butoane. Se va afişa o listă de tipuri de export. Din 
această listă se selectează „Export DXF”. 

 
 
 
 
 
Fereastra de export conţine o zonă de vizualizare pentru fişierul exportat şi câteva opţiuni pentru formatul 

şi conţinutul acestuia. 

 
 
 
 
Pentru salvare se selectează 

profilul corect şi trebuie să se apase 
butonul „Salvează”. În fereastra 
care apare, se setează calea şi 
numele fişierului DXF apoi se 
apasă butonul „Save”. 
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Setări generale pentru export 
Se selectează unitatea de măsură pentru export şi factorul de scalare pentru cotă. 
Profilele fi şierului DXF 

 
Sunt mai multe tipuri de fişiere DXF în funcţie 

de sistemele CAD care le generează sau în funcţie 
de setările date de utilizator în timpul procesuljui 
de export. În timp ce aceste fişiere sunt destinate a 
fi încărcate şi în alte sisteme CAD, softul Gemini 
permite definirea unui anumit profil pentru un astfel 
de fişier. Pentru definirea profilului unui fişier DXF, 
se definesc mai întâi setările generale, setările de 
structură şi setari straturi DXF. 

 
Sunt şapte profile DXF predefinite, numite profile standard. Aceste profile sunt specifice pentru fişiere care 

vor fi importate din sisteme CAD cum sunt: Lectra, Investronica, Assyst, Gerber, NovoCut, Optitex. Este un 
profil specific numit General. Acest profil este utilizat pentru exportul fişierelor pentru sistemele CAD care nu 
au un profil predefinit. 

Pentru a încărca un profil se dă click pe butonul „Incarcă profil”; în fereastra deschisă se alege calea în 
care se face exportul şi se selectează profilul; apoi se face click pe butonul „Deschide”. Numele profilului va 
apare în câmpul „Profil” şi este adăugat la lista deja existentă de profile. 

Un profil standard poate fi modificat dacă se face click pe butonul „Editează profil”. 
Pentru a şterge un profil dintr-o listă se selectează butonul „Şterge profil”. Un profil standard nu poate fi 

şters. 
Un profil poate fi modificat dacă se face click pe butonul „Editează profil”. Pentru a crea un nou profil se 

face click pe butonul „Profil nou”. 
Fereastra „Setări structură” include trei tab-uri: „Setări generale”, „Setări structură fişier DXF” şi „Setări 

straturi DXF”. 
În tabul „Setări generale” se va trece numele profilului, se definesc elementele care vor fi exportate, modul 

în care vor fi multiplicate şabloanele la export şi cum vor fi exportate liniile de coasere. 
În Selc ţie export  se bifează elemnetele ce vor fi exportate în fişierul DXF ( text, picluri, desene auxiliare, 
găuri, axe de simetrie). 
 

Setări şabloane duplicate 
Pentru multiplicarea şabloanelor se bifeză mesajul „o  singură piesă cu numărul duplicatelor ataşat” 

pentru a nu se crea mai multe şabloane similare, sau „o piesă pentru fiecare duplicat” dacă se doreşte ca 
fişierul să conţină câte un şablon pentru fiecare duplicat. 
 

Exportul liniei de coasere 
Pentru a defini conturul liniei de coasere se va bifa mesajul „Defineşte conturul piesei” şi apoi se alege 

modul de definire a conturului. 
Dacă se bifeză „Piese separate” vor fi definite doua şabloane diferite: unul cu linia de coasere şi unul cu linia 
de tăiere (şablon). Dacă se bifează „Contur interior” linia de coasere va fi definită ca un desen auxiliar în 
interiorul şablonului. 

 
 
 
 

În „Set ări structur ă 
fişier DXF”  utilizatorul 
trebuie să definească 
setările legate de antetul 
fişierului, desenul liniilor 
poligonale şi informaţiile 
fişierului. Se definesc şi 
setări pentru puncte, 
picluri, axe de fir drept şi 
alte setări legate de 
stratul elementelor de 
gradare. 
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În „Set ări straturi DXF”  se poate 

edita numărul stratului pe care se poate 
defini un anume element. Numărul 
stratului pentru fiecare element exportat 
trebuie inserat în funcţie de sistemul în 
care se va încărca fişierul. 

 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele şablonului. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 

 
 
 
 
 
13.3 Salvarea de fi şiere TMP (Gerber) 

 
 
 

 
 
Pentru salvarea şabloanelor în formă de fişiere TMP se 

selectează opţiunea „Exportă/ Exportă fişiere Gerber (.TMP) din 
meniul „Fişier” sau se dă click pe butonul „Exportă fişiere Gerber” din 
bara de butoane. Acest buton poate fi găsit în lista ce apare când se 
face click pe extensia butonului „Salvează”. 

Fişierul TMP este un fişier nativ Gerber folosit numai pentru 
modele. 

Fişierul TMP va conţine conturul şabloanelor, piclurile, liniile 
interioare, punctele interioare şi desenele auxiliare. Fişierele TMP vor 
fi exportate într-o arhivă ZIP.  

 
 

 
 
 
În fereastra ce apare când s-a accesat funcţia „Exportă fişiere Gerber (.TMP) utilizatorul trebuie să 

selecteze calea pentru salvare şi numele arhivei. 
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După ce s-au făcut toate setările se apasă butonul „Salvează”, pentru a salva fişierul TMP într-o arhivă 
ZIP pe disk. 

Dacă se consideră necesar se poate schimba precizia de interpolare şi unghiul punctului de gradare. Se 
poate schimba acest parametru din tabul „Setări export” din „Setări Gemini Photo Digitizer” 
 

 

 
Dacă este necesară salvarea şabloanelor detectate, într-un fişier EXP deja existent (salvat anterior), după 

apăsarea butonului “Exportă/Eportă fişiere Investronica (EXP)” utilizatorul trebuie să selecteze fişierul EXP în 
care doreşte să se realizeze exportul şi ulterior să apese butonul „Save”. Apare o nouă fereastră în care 
utilizatorul trebuie să apese butonul „Adaugă” în cazul în care doreşte salvarea şabloanelor detectate în fişierul 
selectat, alături de şabloanele deja existente. În cazul în care utilizatorul apasa butonul „Rescrie”, acesta va 
obţine un nou fişier EXP care va conţine numai ultimele şabloane exportate. Dacă utilizatorul apasă butonul 
„Renunţă” acesta va anula exportul.  
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Dacă se va introduce o valoare mai mică pentru precizia de interpolare şabloanele exporate vor avea 

multe puncte de curbă pe contur. Dacă se va introduce o valoare mai mare pentru precizia de interpolare 
şabloanele exportate vor avea mai puţine puncte de curbă pe contur. 
 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele piesei. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
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13.4 Export ă fişiere ZIP (Assyst) 
 

 
 
 
 
Pentru salvarea şabloanelor în formă de fişiere ZIP se selectează 

opţiunea „Exportă/ Exportă fişiere Assyst (.ZIP) din meniul „Fişier”. Sau 
se dă click pe butonul „Exportă fişiere Assyst” din bara de butoane. 
Acest buton poate fi găsit în lista ce apare cînd se face click pe 
extensia butonului „Salvează”. 

Fişierul ZIP este un fişier nativ Assyst folosit numai pentru modele.  
Fişierul ZIP va conţine conturul şabloanelor, piclurile, liniile 

interioare, punctele interioare şi desenele auxiliare.  
 
 
 
 

 
 

 
In fereastra care apare când se accesează funcţia „Exportă fişiere Assyst .ZIP) utilizatorul trebuie să 

selecteze calea pentru salvare şi numele arhivei. 
 

 
 
 

 
 
După ce s-au făcut toate 

aceste setări se apasă 
butonul „Salvează” pentru 
salvarea arhivei ZIP Assyst 
pe disc. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Dacă este necesară salvarea şabloanelor detectate, într-un fişier EXP deja existent (salvat anterior), după 

apăsarea butonului Exportă/Eportă fişiere Investronica (EXP) utilizatorul trebuie să selecteze fişierul EXP în 
care doreşte să se realizeze exportul şi ulterior să apese butonul „Save”. Apare o nouă fereastră în care 
utilizatorul trebuie să apese butonul „Adaugă” în cazul în care doreşte salvarea şabloanelor detectate în fişierul 
selectat, alături de şabloanele deja existente. În cazul în care utilizatorul apasă butonul „Rescrie”, acesta va 
obţine un nou fişier EXP care va conţine numai ultimele şabloane exportate. Dacă utilizatorul apasă butonul 
„Renunţă” acesta va anula exportul.  
 
 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele şablonului. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
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13.5 Exportul de fi şiere IBA (Lectra) 
 

 
 
 

 
 
Pentru salvarea şabloanelor în formă de fişiere IBA se selectează 

opţiunea „Exportă/ Exportă fişiere Lectra (.IBA) din meniul „Fişier” sau 
se dă click pe butonul „Exportă fişiere Lectra” din bara de butoane. 
Acest buton poate fi găsit în lista ce apare când se face click pe 
extensia butonului „Salvează”. 

Fişierul IBA este un fişier nativ Lectra folosit numai pentru modele.  
Fişierul IBA va conţine numai un şablon (conturul şablonului, 

piclurile, liniile interioare, punctele interioare şi desenele auxiliare.), 
deci se va crea câte un fişier IBA pentru fiecare din şabloanele 
exportate. 

 
 
 

 
În fereastra ce apare când s-a accesat funcţia „Exportă fişiere Lectra (.IBA) utilizatorul trebuie să 

selecteze calea pentru salvare şi numele arhivei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După ce s-au făcut toate aceste setări se apasă butonul „Salvează” pentru salvarea fişierului IBA pe disc. 

Pentru că un fişier IBA conţine numai un şablon, când se salvează mai multe şabloane se va introduce în 
„Nume fişier” numele modelului. După apăsarea butonului „Salvează” se vor obţine pe disc tot atâtea fişiere 
IBA câte şabloane sunt exportate. Numele fişierelor IBA va fi compus din numele modelului şi numele 
şablonului în acest format: „numele modelului_numele şablonului. iba”. 

 
Dacă se consideră necesar se poate schimba precizia de interpolare şi unghiul punctului de gradare. Se 

poate schimba acest parametru din tabul „Setări export” din „Setări Gemini Photo Digitizer” 
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Dacă se va introduce o valoare mai mică pentru precizia de interpolare şabloanele exportate vor avea 

multe puncte de curbă pe contur. 
Dacă se va introduce o valoare mai mare pentru precizia de interpolare şabloanele exportate vor avea 

mai puţine puncte de curbă pe contur. 
Dacă unghiul unui punct de curbă, are deviaţii mai mari faţă de contur decât valoarea pe care o are 

„Unghiul punctului gradat” atunci aceste puncte vor fi exportate ca puncte de gradare. 
 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele aliniate la 
axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele şablonului. Pentru 
aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
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13.6 Exportul fi şierelor EXP (Investronica) 
 

 
Pentru salvarea şabloanelor în formă de fişiere EXP se selectează 

opţiunea „Exportă/ Exportă fişiere Investronica (.EXP)” din meniul 
„Fişier”. Sau se dă click pe butonul „Exportă fişiere Investronica” din 
bara de butoane. Acest buton poate fi găsit în lista ce apare când se 
face click pe extensia butonului „Salvează”. 

Fişierul EXP este un fişier nativ Investronica. 
Fişierul EXP va conţine conturul şabloanelor, piclurile, liniile 

interioare, punctele interioare şi desenele auxiliare. 
 

 

 
În fereastra ce apare când 

se accesează funcţia „Exportă 
fişiere Investronica (.EXP)” 
utilizatorul trebuie să selecteze 
calea pentru salvarea şi numelui 
arhivei. 

 
După ce s-au făcut toate 

aceste setări se apasă butonul 
„Salvează” pentru salvarea 
fişierului Investronica EXP pe 
disc. Şabloanele din fişierul EXP 
vor lua automat numele EXP ca 
prefix la numele şablonului. 
Acesta lucru este foarte util 
atunci când se încarcă şabloanele în Investronica. 

 
 

 
Dacă este necesară salvarea şabloanelor detectate, într-un fişier EXP deja existent (salvat anterior), după 

apăsarea butonului Exportă/Eportă fişiere Investronica (EXP) utilizatorul trebuie să selecteze fişierul EXP în 
care doreşte să se realizeze exportul şi ulterior să apese butonul „Save”. Apare o nouă fereastră în care 
utilizatorul trebuie să apese butonul „Adaugă” în cazul în care doreşte salvarea şabloanelor detectate în fişierul 
selectat, alături de şabloanele deja existente. În cazul în care utilizatorul apasa butonul „Rescrie”, acesta va 
obţine un nou fişier EXP care va conţine numai ultimele şabloanel exportate. Dacă utilizatorul apasă butonul 
„Renunţă” acesta va anula exportul.  

 
Dacă se consideră necesar se poate schimba precizia de interpolare şi unghiul punctului de gradare. Se 

poate schimba acest parametru din tabul „Setări export” din „Setări Gemini Photo Digitizer” 
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Dacă se va introduce o valoare mai mică pentru precizia de interpolare şabloanele exporate vor avea 

multe puncte de curbă pe contur. 
Dacă se va introduce o valoare mai mare pentru precizia de interpolare şabloanele exportate vor avea 

mai puţine puncte de curbă pe contur. 
 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept”din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon numele modelului şi numele şablonului. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.7 Salvarea în baza de date Investronica 
 
Se pot exporta şabloanele detectate direct în baza de date Investronica. Pentru aceasta este foare 

important să se facă setările corecte în tabul „Setări export” din fereastra „Setări Gemini Photo Digitizer”. În 
această fereastră se introduce IP-ul serverului Investronica şi numele utilizatorului. Dacă în Investronica este o 
parolă pentru utilizator, se introduce parola în această fereastră. Dacă baza de date este pe acelaşi calculator 
şi dacă nu este nicio conexiune la reţea, câmpul IP trebuie să rămână gol. 
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Dacă se exportă în baza de date Investronica pe un alt computer conectat la reţea, se poate face remote 

la calea fişierelor. Pentru aceasta se bifează mesajul „Fişiere externe” şi se selectează noua cale folosind 
butonul de „Căutare”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru salvarea şabloanelor în baza de date Investronica se 

selectează opţiunea „Exportă/ Exportă fişiere în baza de date 
Investronica” din meniul „Fişier” sau se dă click pe butonul „Exportă 
fişiere în baza de date Investronica” din bara de butoane. Acest 
buton poate fi găsit în lista ce apare când se face click pe extensia 
butonului „Salvează”. 

 
 
 
 

 
 
 
În fereastra care apare când se accesează „Exportă în baza de date Investronica” uilizatorul va vedea o 

listă a şabloanelor care vor fi exportate. Pentru exportul şabloanelor în baza de date Investronica se apasă 
butonul „OK”.  Şabloanele exportate vor apare în listă pe un fundal verde. Dacă numele şabloanelor exportate 
există deja în baza de date Investronica, utilizatorul trebuie să schimbe numele şablonului. Numele care există 
deja în baza de date Investronica va fi marcat cu un fundal roşu. 
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Lista de şabloanele care vor fi 

exportate direct în baza de date 
Investronica 

Şabloanele din fundalul verde au 
fost exportate în baza de date 

Investronica. 

Numele şabloanelor din fundalul 
roşu deja există în baza de date 

Investronica. 
 
Pentru numele şabloanelor care deja sunt existente în baza de date Investronica sunt două posibilităţi: 
- schimbarea numelui şablonului şi apăsarea butonului „Continuă” pentru export 
- apăsarea butonului „Sari peste”  când şablonul marcat nu va fi exportat în baza de date Investronica 
Dacă nu se schimbă numele care există deja în baza de date nu se va putea exporta acel şablon. Pentru 

a încărca în Investronica foarte simplu şabloanele exportate se recomandă să se utilizeze un prefix comun 
pentru şabloanele exportate. 

 

 
Pentru a exporta toate şabloanele aliniate la axa de fir drept trebuie bifată opţiunea „Exportă piesele 

aliniate la axa de fir drept” din „Setări Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
 
Utilizatorul poate seta să fie exportate pe fiecare şablon, numele modelului şi numele şablonului. Pentru 

aceasta, utilizatorul trebuie să bifeze opţiunea „Adaugă nume model la nume piesă la export” din „Setări 
Gemini PhotoDigitizer” tab-ul „Setări export” 
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14. Setările Gemini Photo Digitizer  
 
14.1 Setările generale Gemini Photo Digitizer 

 
 
 
 
 
 

Limba aplica ţie Aici se poate seta limba curentă pentru executarea aplicaţiei. 

Unitatea de m ăsură  In acest câmp se poate alege unitatea de măsură cu care se va lucra. Se 
poate alege între cm, mm sau inch. 

Precizia m ăsur ătorilor 
Numărul de zecimale afişate după cote. Recomandăm ca pentru unităţile de 

măsură cum sunt cm sau inch să se folosească maxim 2 zecimale; dacă se alege 
unitatea de măsură în mm, se recomandă utilizarea unei singure zecimale. 

Folder imagini Implicit imaginile captate vor fi salvate în „C\ pictures\”. Folosind butonul de 
Browse se poate schimba calea de salvare a imaginilor. 

 Setări de salvare 

 Aici se poate seta dacă imaginile vor fi păstrate, şterse după captare sau 
şterse după un anumit număr de zile. Se găseşte un buton, „Sterge toate pozele”, 
care permite ştergerea tuturor pozelor din director. Bifând opţiunea „Salvează 
numai piesele selectate”, fişierul salvat (.gem, .zip, .dxf, .tmp, .exp, .iba) va conţine 
numai şabloanele selectate. Se pot selecta mai multe şabloane din zona de 
depozitare dacă se ţine apăsată tasta SHIFT. 

Numele imaginilor Se poate seta numele imaginii captate. Numele imaginilor poate fi: data în care 
s-a făcut captarea şi ora sau poate fi un nume şi un index. 

Nivelul de zoom din 
zona de zoom  Aici se poate seta nivelul de zoom din zona de zoom  

Pasul de zoom Aici se poate seta pasul de zoom în „Zona de Conversie” dacă se utilizează 
zoom in şi zoom out (cu scrolul mouse-lui) 

 



                                                                                                                                Manual de Utilizare - Gemini Photo Digitizer 
 Plan 

 

 64 

 

14.2 Setări interfa ţă Gemini Photo Digitizer 

 
 
În această fereastră, utilizatorul poate seta culorile folosite pentru imaginile captate. 
 

  
Cloarea elementelor selectate 

Aici se poate seta culoarea pentru elementele selectate. 

Culoarea conturului Culoarea de aici va fi culoarea conturului şabloanelor detectate. 
Culoarea punctelor de 
gradare Aici se poate seta culoarea punctelor de gradare. 

Culoarea punctelor de curb ă Aici se poate seta culoarea punctelor de curbă. 
Culoarea piclurilor Aici se poate seta culoarea piclurilor. 
Culoarea punctelor interioare Aici se poate seta culoarea punctelor interioare. 
Culoarea liniilor interioare Aici se poate seta culoarea liniilor interioare. 
Grosimea liniilor 
propor ţional ă cu nivelul de 
zoom 

Bifând această opţiune conturul şablonului cât şi punctele de pe contur 
(punctele de gradare şi punctele de curbă) vor fi mărite împreună cu restul 
şablonului, altfel va rămîne cu lăţimea ei iniţială. 

Urmăreşte cursorul la 
desenare 

Prin bifarea acestei opţiuni, nivelul de zoom va fi centrat automat în locul 
unde utilizatorul face click în timpul desenării figurilor auxiliare 

Culoarea cursorului Aici se poate seta culoarea cursorului : alb sau negru. 

Butonul reseteaz ă culori  
Acest buton va reseta culorile elementelor din setările de interfaţă. Dacă s-
au făcut anumite modificări la culori şi se apasă acest buton, se va trece la 
culorile setate iniţial. 
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16, Staţie de lucru Gemini X9 - configurare  
 Pentru a rula aplicaţiile Gemini v.X9 calculatorul trebuie să aibă configuraţia hardware minimă 
conform tabelului de mai jos. Aplicaţiile Gemini v.X9 pot rula pe şi calculatoare cu configurţie hardware mai 
slabă decât cea minimă, însă performanţa (viteza) va fi mult mai mică. Pentru calculatoarele unde sunt folosite 
fişiere mai complexe (modele cu  multe piese, planuri de tăiere cu încadrări multe şi lungi), se recomandă 
folosirea unui calculator cu configuraţie hardware mai bună decât cel minim. 
 

Configuraţia hardware minimă  
             Aplica ţie 

Descriere 
Hardware 

Gemini Pattern Editor 
X9 Gemini Cut Plan X9 Gemini Nest Expert 

X9 
Gemini Photo 
Digitizer X9 

Procesor  P IV 1500 MHZ 
Spaţiu liber  
pe hard-disk recomandat: 1 GB 

Memorie RAM minimum:512 MB,recomandat: 1 GB 

Placă de sunet Recomandat 
Pentru digitizare nu este necesar nu este necesar nu este necesar 

Porturi pentru cheia 
hardware sau alte 
conexiuni 

USB port (2.0 sau 3.0) pentru cheia hardware 

USB port (2.0 sau 3.0) 
pentru cheia hardware 
şi pentru conectarea 

camerei foto la 
calculator 

Alte porturi Port serial (COM)  
pentru digitizor nu este necesar nu este necesar nu este necesar 

CD- ROM Pentru instalarea aplicaţiilor 

Sistem de operare 

Windows XP* (SP2 sau 
mai nou) Windows 

Vista** 
Windows 7**** 

Windows XP* (SP2 
sau mai nou) Windows 

Vista** 
Windows 7**** 

Windows XP* (SP2 sau 
mai nou) Windows 

Vista** 
Windows 7**** 

Windows XP* 
(SP2 sau mai nou) 

Windows  
Vista**, ***  

Windows 7**** 
Specificaţii: 
* pentru a rula aplicaţiile Gemini v.X9 pe Windows XP cu 64 de biţi, în prealabil trebuie setată compatibilitatea 
cu o versiune mai veche de Windows pentru toate aplicaţiile. Paşii necesari pentru a realiza această setare: 
- se selectează Shortcut-ul sau fişierul executabil al aplicaţiei Gemini (de exemplu 
GeminiPhotoDigitizerv.X9.exe) 
- din meniul ce apare la click dreapta se selectează “Properties” 

 

 
 
- în fereastra “Compatibility” se bifează opţiunea “Run this program in compatibility mode for:”, iar din lista care 
se află sub această bifare, se selectează cea mai nouă versiune de Windows (in exemplul alăturat “Windows 
XP”) 
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- se dă click pe Apply apoi pe OK 
** pentru a rula aplicaţiile Gemini v.X9 sub Windows Vista, kitul de instalare trebuie rulat ca administrator. 
Pentru acest lucru, după selectarea kitului de instalare ce se doreşte a fi rulat, se apasă pe click dreapta al 
mouse-ului şi se selectează opţiunea ”Run as administrator”. 

 
*** din cele 2 tipuri de camere (Cannon şi Nikon) numai Nikon este compatibil cu Windows Vista 
****  pentru a rula aplicaţiile Gemini v.X9 sub Windows7, kitul de instalare trebuie rulat ca administrator. Pentru 
acest lucru, după selectarea kitului de instalare ce se doreşte a fi rulat, se apasă pe click dreapta al mouse-
ului şi se selectează opţiunea ”Run as administrator”. 

 
 


