PILDITÖÖTLUS PROGRAMMIGA GIMP
Õpetaja märkmed
Ajakava
Kursuse pikkus – 40 akadeemilist tundi.
Number

Teema

Hinnanguline kestvus
(minutites)

1.

1. GIMP programme seaded, faili
formaadid, sissejuhatus

2

2.

2. Põhilised GIMP programme tööriistad,
nende seaded ja kasutamine

6

3.

3. Värvid, nende seaded

2

4.

4. Joonistamine, kujundid

2

5.

5. Kihid, maskid, tekst

4

6.

6. Filtri ülevaade ja selle kasutamine

4

7.

7. Animatsioon

2

8.

8. Praktika

18
40

Õppeklassi ettevalmistus
Antud kursuse tegevused on tehtud Linux Ubuntu 10.10 operatsioonisüsteemi Gnome
keskkonnas.
Soovitatud minimaalsed süsteeminõuded:

x86 protsessor taktsagedusega vähemalt 1 Ghz;

1 GB muutmälu

Kõvakettaruumi (vaba ruumi operatsioonisüsteemide paralleelse paigalduse
jaoks) – 8 GB;

Videokaart ja kuvar eraldusega 1024 × 768

USB ühenduspesa

CD/DVD lugeja

Internetiühendus

Operatsioonisüsteem Linux Ubuntu 10.10 või uuem versioon koos Gnome'i
graafilise keskkonnaga (versioon 2.32 või uuem)

GIMP pilditöötlusprogramm (versioon 2.6 või uuem);



OpenOffice.org (versioon 3.2 või uuem).

Pane tähele:
Ubuntu uuemad versioonid võivad
OpenOffice.org rakendusekogu asemel.

sisaldada

sarnast

tarkvara

LibreOffice

Uuemad Linux Ubuntu versioonid kasutavad vaikimisi Unity graafilist keskkonda. On
soovitatav kasutada Gnome'i keskkonda, et paremini mõista õpimaterjalide ülesandeid.
GIMP programm ei ole automaatselt installitud. Peale operatsioonisüsteemi installi peab
GIMPi installima: Applications−>Ubuntu Software Center.

Virtuaalne keskkond
Kui klassiruumi arvutitel on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, võib kasutada
virtuaalset töökeskkonda.
Et luua virtuaalset keskkonda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lae alla tasuta tarkvara VirtualBox internetileheküljelt www.virtualbox.org;
Paigalda VirtualBox Windowsi keskkonda;
Loo uus virtuaalne arvuti;
Paigalda virtuaalse arvuti keskkonnas sellele Linux Ubuntu;
Paigalda VirtualBox klassiruumi arvutitele;
Kopeeri eelnevalt loodud virtuaalne ketas klassiruumi arvutitele;
Loo VirtualBoxi abil virtuaalne arvuti ja vali kasutamiseks kopeeritud virtuaalne
ketas.

Pane tähele:
Virtuaalse keskkonna loomiseks ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks võib vaja olla
häid tehnilisi teadmisi.
Rakenduse VirtualBox kasutajajuhendi võib leida järgneva veebilehekülje
Dokumentatsiooni (Documentation) osast: http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.
Virtuaalkeskkond vajab Internetiühendust.

Keele valimine
Linux Ubuntu operatsioonisüsteemis on võimalik graafilise keskkonna (liidese) keele
muutmine nii operatsioonisüsteemil endal kui ka OpenOffice.org rakendusekogul.
Et muuta kasutajakeskkonna keelt:
1. Tee ülaserva riba menüükäsklus (System−>Administration−>Language
Support);

2. Lohista (Language) vahelehel (Language & Text) dialoogiaknas soovitud
keel nimekirja (Language for menus and windows) ülaossa:

3.
4.
5.
6.
7.

Vajuta nuppu (Apply System-Wide)
Sisesta administraatori salasõna
Vali (Text) vahelehel numbrite, rahasummade ja kuupäeva formaat
Sulge dialoogiaken vajutades (Close)
Taaskäivita arvuti (või logi välja ning uuesti sisse)

Kui nimekirjas ei ole soovitud keelt:
1. Vajuta (Install/ Remove Languages)
2. Pane ilmuvas dialoogiaknas (Installed Languages) linnuke soovitud keele juurde:

3. Vajuta (Apply Changes)
4. Sisesta administraatori salasõna.

GIMP programmi installatsioon
1.
2.
3.
4.

Ava Ubuntu software center: Applications−>Ubuntu Software Center;
Aknas Search, mis avati sisesta GIMP;
Vali nimekirjast GIMP Image Editor ja vajuta nupul Install;
Sisesta administraatori parool;

5. Oota kuni installatsioon on lõppenud ja sulge Ubuntu Software Center aken.

Enne kursuse algust:








Kursuse
jaoks
on
soovitatav
luua
uus
salasõnaga
kasutaja
(System−>Administration−>Users and Groups)
Kopeeri kaust work_pictures koos ülesannetes sisalduvate piltidega kasutaja
kausta Dokumendid (Documents)
Installi GIMP;
Loo uus kaust nimega work_pictures_final kausta Dokumendid, kuhu
salvestada lahendatud harjutuste pildid
Tutvu põhjalikult õppematerjalide ja ülesannetega. Soovitav on lahendada kõik
praktilised ülesanded.
Soovitav on pilt peale harjutuse sooritamist ümber nimetada lisades faili nimele
lõplik;
Soorita lõppülesanne klassiruumi arvutil, et veenduda, et kõik töötab.

Praktiliste ülesannete failid
Failid, mida kasutatakse antud õppematerjali õpetamisel asuvad kaustas work_pictures.
Tavaliselt kasutatakse ühte pilti ühe ülesande juures. Kaust work_pictures_final sisaldab
ülesande sooritamisel saadud faili näidet.

Kursuse tulemusena
-

Omandatakse teadmised GIMP programmi baasseadetest, faili formaatidest ja
pildifaili formaatidest.

-

Omandatakse teadmised ja oskused põhilistest GIMP programmi tööriistadest,
nende seadetest ja kasutamisest.

-

Omandatakse teadmised värvide, kihtide, maskide ja kujunditega töötamisest.

-

Omandatakse teadmised filtritest ja animatsiooni loomisest;

-

Lahendatud praktilised ülesanded

Praktiline ülesanne
Kursuse lõpu ülesanne:
Leia pilt Mont_Saint_Michel.jpg kaustast FINAL. Ava see programmis GIMP, teravda
seda ja lisa raam. Salvesta muudatustega pilt kausta FINAL nimega
Mont_Saint_Michel_final.jpg.
Enne lõpuülesande lahendamist on soovitav korrata kõik tööriistad, tuletada meelde
maski ja filtrite kasutamine.

