ATTĒLU APSTRĀDE, IZMANTOJOT
PROGRAMMU GIMP
Piezīmes pasniedzējiem
Grafiks
Mācību kursa ilgums — 40 akadēmiskās stundas.
Ieteicamā
nodarbību
secība

GIMP tēmas numurs un nosaukums

Aptuvenais nodarbību
laiks (akadēmiskās
stundas)

1.

1. Programmas GIMP iestatījumi, failu
formāti, ievads

2

2.

2. Programmas GIMP galvenie rīki, to
iestatījumi un izmantošana

6

3.

3. Krāsas, to iestatījumi

2

4.

4. Zīmēšana, formas

2

5.

5. Slāņi, maskas, teksts

4

6.

6. Pārskats par filtriem un to izmantošana

4

7.

7. Animācija

2

8.

8. Praktiskās nodarbības

18
40

Nepieciešamais aprīkojums
Mācību kursa laikā tiks izmantota operētājsistēmas Linux Ubuntu 10.10 vide Gnome.
Minimālās ieteicamās sistēmas prasības:
x86 procesors ar ātrumu 1 GHz;
1 GB RAM;
cietā diska ietilpība (brīva vieta paralēlai operētājsistēmas instalēšanai) — 8 GB;
grafikas kontrolleris un ekrāns ar izšķirtspēju 1024×768;
USB ports;
CD/DVD diskdzinis;
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savienojums ar internetu;
operētājsistēma Linux Ubuntu 10.10 vai jaunāka versija ar grafisko lietotāja vidi
Gnome (2.32 vai jaunāka versija);
attēlu apstrādes programma GIMP GNU (2.6 vai jaunāka versija);
programmatūra OpenOffice.org (3.2 vai jaunāka versija).
Piezīme
Jaunākajā Ubuntu versijā var būt iekļauta pakotne LibreOffice, kas ir identiska pakotnei
OpenOffice.org.
Jaunākajā Linux Ubuntu versijā pēc noklusējuma ir iestatīta darbvirsmas vide Unity. Tās
vietā ir ieteicams izmantot vidi Gnome, jo mācību kursa materiālos iekļautie uzdevumi ir
sagatavoti šai videi.
Pēc noklusējuma programma GIMP nav instalēta. Tā ir jāinstalē pēc operētājsistēmas
instalēšanas: Applications (Lietojumprogrammas) −> Ubuntu Software Center (Ubuntu
programmatūras centrs).

Virtuālā vide
Ja mācību telpās tiek izmantota operētājsistēma Windows, ir jānodrošina iespēja
izmantot virtuālo darba vidi.
Virtuālās vides sagatavošana
1. Lejupielādējiet
bezmaksas
programmatūru
VirtualBox
no
www.virtualbox.org.
2. Instalējiet programmatūru VirtualBox Windows vidē.
3. Izveidojiet jaunu virtuālo mašīnu.
4. Instalējiet operētājsistēmu Linux Ubuntu virtuālajā vidē.
5. Instalējiet VirtualBox visos mācību telpas datoros.
6. Nokopējiet virtuālās mašīnas izveidoto disku mācību telpas datoru diskos.
Izveidojiet virtuālās mašīnas datoros, kas izmanto kopēto disku.

vietnes

Piezīme
Var būt nepieciešamas papildu zināšanas par virtuālās vides izveidi un operētājsistēmas
instalēšanu.
VirtualBox lietotāja rokasgrāmata ir pieejama šīs programmas tīmekļa vietnē sadaļā
Documentation
(Dokumentācija):
http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.

Valodas atlase
Operētājsistēmas Linux Ubuntu un programmas GIMP valodu var izvēlēties neatkarīgi
vienu no otras.
Ja vēlaties mainīt lietotāja interfeisa valodu

1. Augšējā izvēlnē atlasiet komandu System (Sistēma) −> Administration
(Administrēšana) −> Language Support (Valodas atbalsts).
2. Pārvietojiet vajadzīgo valodu loga Language & Text (Valoda un teksts) cilnes
Language (Valoda) saraksta Language for menus and windows (Izvēļņu un logu
valoda) sākumā:

3.
4.
5.
6.
7.

Nospiediet Apply System-Wide (Lietot visā sistēmā).
Ievadiet administratora paroli.
Cilnē Text (Teksts) izvēlieties skaitļu, valūtas un datuma formātu.
Lai aizvērtu uznirstošo logu, nospiediet Close (Aizvērt).
Restartējiet datoru (vai arī izrakstieties un pierakstieties atkārtoti).

Ja vajadzīgā valoda nav iekļauta sarakstā
1. Nospiediet Install/ Remove Languages (Instalēt/noņemt valodas).
2. Nākamajā logā Installed Languages (Instalētās valodas) atzīmējiet izvēles rūtiņu
blakus vajadzīgajai valodai:

3. Noklikšķiniet uz Apply Changes (Lietot izmaiņas).
4. Ievadiet administratora paroli.

Programmas GIMP instalēšana
1. Atveriet Ubuntu Software Centre (Ubuntu programmatūras centrs): Applications
(Lietojumprogrammas) −> Ubuntu Software Centre (Ubuntu programmatūras
centrs).
2. Tiks atvērts lodziņš Search (Meklēšana), kur ievadiet GIMP.
3. Sarakstā izvēlieties GIMP Image Editor (GIMP attēlu redaktors) un noklikšķiniet uz
pogas Install (Instalēt).
4. Ievadiet administratora paroli.

5. Pagaidiet, līdz tiek pabeigta programmas GIMP instalēšana, un pēc tam aizveriet
Ubuntu programmatūras centra logu.

Pirms mācību kursa sākšanas
Ir ieteicams izveidot jaunu lietotāja kontu, kas paredzēts mācību kursam System
(Sistēma) −> Administration (Administrēšana) −> Users and Groups (Lietotāji
un grupas).
Iekopējiet mapi work_pictures ar uzdevumos izmantotajiem attēliem lietotāja
konta direktorijā Documents (Dokumenti).
Instalējiet GIMP.
Direktorijā Documents (Dokumenti) izveidojiet mapi work_pictures_final, kurā
pēc izpildītā uzdevuma tiks glabāti attēli.
Iepazīstieties ar mācību kursa materiāliem.
Ir ieteicams izpildīt visus mācību kursa materiālos minētos praktiskos
uzdevumus.
Pēc uzdevuma izpildes ir ieteicams pārdēvēt attēlu, faila nosaukumam
pievienojot sufiksu final.
Nobeiguma uzdevumu izpildiet datorā mācību telpā.

Praktisko uzdevumu faili
Visi mācību satura apguvei nepieciešamie faili ir pieejami mapē work_pictures. Parasti
viens attēls tiek izmantots vienam uzdevumam, tāpēc tie nav sadalīti atsevišķos
direktorijos. Mapē work_pictures_final tiek iekļauti uzdevumu izpildes laikā sagatavotie
faili.

Mācību kursa apguves rezultāti
-

Ir apgūti programmas GIMP pamatiestatījumi, failu formāti un attēlu formāti.
Ir iegūtas zināšanas par to, kā sagatavot rīkus, mainīt to iestatījumus, kā arī šo rīku
izmantošana.

-

Ir iegūtas zināšanas par darbu ar krāsām, slāņiem, tekstu, maskām un formām.

-

Ir iegūtas zināšanas par filtriem un animācijas izveidi.

-

Ir izpildīti praktiskie uzdevumi.

Praktiskais uzdevums
Nobeiguma uzdevums:
Mapē FINAL atrodiet attēlu Mont_Saint_Michel.jpg. Atveriet to programmā GIMP,
uzlabojiet attēla asumu un pievienojiet tam ietvaru. Piešķiriet gala attēlam
nosaukumu Mont_Saint_Michel_final.jpg un saglabājiet to mapē FINAL.

Pirms uzdevuma izpildes ir ieteicams atkārtot tēmas par visiem atlases rīkiem, pārdomāt
maskas lietojumu un vēlreiz pārskatīt visas filtru piedāvātās iespējas. Informācija par
atlases rīkiem ir pieejama mācību materiālu sadaļā GIMP rīki, iespējamie masku
izmantošanas veidi ir uzskaitīti sadaļā Maskas, bet materiālus par filtriem var atrast
sadaļā Filtri.

