PAVEIKSLĖLIŲ APDOROJIMAS GIMP
PROGRAMA
Pastabos mokytojams
Laiko paskirstymas
Laikas skirtas kursams – 40 akademinių valandų.
Rekomenduojama
kurso seka

GIMP temos numeris ir pavadinimas

Apytikslis kurso laikas
(akademinės valandos)

1.

1. GIMP programos nuostatos, failų
formatai, darbo pradžia

2

2.

2. GIMP programos pagrindiniai įrankiai,
nustatymai ir jų panaudojimas

6

3.

3. Spalvos, jų nustatymai

2

4.

4. Piešimas, kontūrai

2

5.

5. Sluoksniai, kaukės, tekstas

4

6.

6. Filtrų apžvalga ir jų panaudojimas

4

7.

7. Animacija

2

8.

8. Praktiniai užsiėmimai

18
40

Klasės įranga
Užsiėmimų metu bus dirbama Linux Ubuntu 10.10 operacinės sistemos Gnome
aplinkoje.
Rekomenduojami minimalūs sistemos reikalavimai:
x86 procesorius su 1 Ghz sparta;
1 GB laisvosios kreipties atminties;
Kietojo disko talpa (laisva vieta lygiagrečiam operacinės sistemos įdiegimui) –
8 GB;
Vaizdo plokštė ir monitorius, kurio skiriamoji geba 1024 × 768;
USB prievadas
CD/DVD skaitymo įrenginys;
Interneto prieiga;

Operacinė sistema Linux Ubuntu 10.10 arba naujesnė jos versija su Gnome
grafine aplinka (versija 2.32 arba naujesnė);
GIMP GNU paveikslėlių manipuliavimo programa (versija 2.6 arba naujesnė);
OpenOffice.org (versija 3.2 arba naujesnė) paketas.
Pastaba:
Naujausioje Ubuntu versijoje gali būti identiškas OpenOffice.org paketui LibreOffice
paketas.
Naujausia Linux Ubuntu versija naudoja Unity grafinę aplinką pagal nutylėjimą.
Rekomenduojama naudoti Gnome aplinką, nes užduotys mokomojoje medžiagoje
pateikiamos šiai aplinkai.
Pagal nutylėjimą programos GIMP įdiegtos nėra. Ji turi būti įdiegta po operacinės
sistemos įdiegimo: Programos−>Ubuntu programų centras (Applications−>Ubuntu
Software Center).

Virtuali aplinka
Jei klasėse esančiose kompiuteriuose naudojama Windows operacinė sistema, turi būti
galimybė naudotis virtualia darbo aplinka.
Virtualios aplinkos sukūrimui reikės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parsisiųsti nemokamą programinę įrangą VirtualBox iš www.virtualbox.org;
Įdiegti VirtualBox Windows aplinkoje;
Sukurti naują virtualią mašiną;
Virtualioje aplinkoje įdiegti Linux Ubuntu operacinę sistemą;
Įdiegti VirtualBox visuose klasėse esančiuose kompiuteriuose;
Nukopijuoti prieš tai sukurtą virtualios mašinos diską į visų klasės kompiuterių
diskus;
Kompiuteriuose sukurti virtualias mašinas, naudojančias nukopijuotą diską.
Pastaba:
Gali būti reikalingos papildomos žinios apie virtualios aplinkos sukūrimą ir operacinės
sistemos įdiegimą.
VirtualBox naudotojo instrukciją galima rasti šios programos internetinėje svetainėje,
skiltyje Dokumentacija: http://www.virtualbox.org/wiki/End-user_documentation.

Kalbos pasirinkimas
Linux Ubuntu operacinėje sistemoje galima pasirinkti kalbą tiek pačiai operacinei tiek ir
GIMP programai.
Norint pakeisti naudotojo sąsajos kalbą:

1. Atlikite viršutinio meniu skydelio komandą Sistema−>Administravimas−>Kalbos
priežiūra (System−>Administration−>Language Support);
2. Dialogo lango Kalba ir tekstas (Language & Text) skirtuke Kalba (Language)
pertempkite pageidaujamą kalbą į sąrašo Meniu ir langų kalba (Language for menus
and windows) viršų:

3.
4.
5.
6.
7.

Paspauskite Pritaikyti visai sistemai (Apply System-Wide);
Įveskite administratoriaus slaptažodį;
Skirtuke Tekstas (Text) pasirinkite skaičių, valiutos ir datos formatą;
Užverkite dialogo langą, paspausdami Užverti (Close);
Paleiskite kompiuterį iš naujo (arba atsijunkite ir vėl prisijunkite).

Jei sąraše nėra pageidaujamos kalbos:
1. Paspauskite Įdiegti/ pašalinti kalbas (Install/ Remove Languages):
2. Sekančiame dialogo lange Įdiegtos kalbos (Installed Languages), varnele pažymėkite
pageidaujamą kalbą:

3. Paspauskite Pritaikyti pakeitimus (Apply Changes);
4. Įveskite administratoriaus slaptažodį.

Programos GIMP įdiegimas
1. Atverkite Ubuntu programų centrą: Programos−>Ubuntu programų centras
(Applications−>Ubuntu Software Center);
2. Atsidariusio lango Paieškos (Search) laukelyje įrašykite GIMP;
3. Iš sąrašo pasirinkite GIMP Image Editor ir paspauskite mygtuką Įdiegti (Install);
4. Įveskite administratoriaus slaptažodį;

5. Palaukite kol bus įdiegta programa GIMP ir užverkite Ubuntu programų centro
(Ubuntu Software Center) langą.

Prieš pradedant kursus
Rekomenduojama sukurti naują naudotojo paskyrą, skirta kursams
(Sistema−>Administravimas−>Naudotojų
ir
grupių
nustatymai
(System−>Administration−>Users and Groups));
Į naudotojo paskyros katalogą Dokumentai (Documents) įkelkite aplanką
work_pictures su užduotyse naudojamais paveikslėliais;
Įdiegti GIMP;
Kataloge Dokumentai (Documents) sukurkite aplanką work_pictures_final,
kuriame talpinsite gautus paveikslėlius, po užduoties atlikimo;
Susipažinkite su kursu medžiaga ir užduotimis;
Rekomenduoja atlikti visas praktines užduotis, esančias mokomojoje
medžiagoje;
Patariama atlikus užduotį, gautą paveikslėlį pavadinti prie jo pavadinimo
pridedant galūnę final (pvz., );
Atlikite baigiamąją užduotį klasėje esančiame kompiuteryje.

Praktinių užduočių failai
Gimp medžiagos įsisavinimui visi reikalingi failai yra viename aplanke work_pictures.
Užduotims atlikti dažniausiai naudojama po vieną paveikslėlį, todėl jie nėra suskirstyti į
atskirus katalogus. Kataloge work_pictures_final yra atliktų užduočių failai.

Kursų rezultatai
-

Susipažinta su pagrindinėmis GIMP programos nuostatomis, failų formatais,
paveikslėlio formatais;
Išmokta pasiruošti įrankius, nustatyti jų parametrus, susipažinta kaip jie naudojami;

-

Susipažinta kaip dirbama su spalvomis, sluoksniais, tekstu, kaukėmis ir kontūrais;

-

Susipažinta su filtrais ir kaip kuriama animacija;

-

Atlikti praktiniai darbai.

Savarankiškas darbas
Baigiamoji užduotis:
Aplanke FINAL, susirasti paveikslėlį Mont_Saint_Michel.jpg. Atverti jį GIMP
programoje, jį paryškinti ir patalpinti į rėmelį. Gautą rezultatą patalpinti aplanke
FINAL vardu Mont_Saint_Michel_final.jpg.
Rekomenduojama prieš pradedant darbą pasikartoti visus žymėjimo įrankius, prisiminti
kaukę ir peržiūrėti filtrų panaudojimo galimybes. Žymėjimo įrankiai yra aptarti

mokomosios medžiagos skyriuje „GIMP įrankiai“, kaukės panaudojimo galimybės rasite
aprašytas skyriuje „Kaukės“, o su filtrais supažindinama skyriuje „Filtrai“.

