GIMP/TOPWEB

GIMP – Obróbka grafiki na potrzeby publikacji
Szkolenie skierowane do:
osób chcących poznać możliwości obróbki grafiki w programie GIMP – darmowej alternatywie dla
aplikacji Adobe Photoshop
Szkolenie zawiera wiele praktycznych porad związanych z instalacją programu, retuszem
i optymalizacją fotografii, tworzeniem montaży oraz przygotowaniem grafiki do wykorzystania jej
w Internecie. Celem szkolenia nie jest nauka rysowania.
Tematy zajęć:
Dzień 1
1. Informacje na temat grafiki komputerowej i różnych edytorów graficznych (9:00 – 9:30)
2. Pobieranie z Internetu i instalowanie programu GIMP (9:30 – 10:15)
3. Poruszanie się po programie GIMP (10:30 – 11:00)
 obsługa okienkowego interfejsu programu
 palety narzędzi i właściwości
4. Obsługa podstawowych narzędzi rysunkowych oraz narzędzi edycyjnych (11:00 – 12:00)
 pędzle malarskie i retuszerskie
 właściwości pędzli: kształt, średnica i twardość
5. Korekcja kolorów i retusz zawartości obrazka:
 wyostrzanie, rozmywanie, usuwanie skaz (12:45 – 14:15)
 prostowanie skrzywionych fotografii i kadrowanie (14:30 – 16:00)
 zmiana rozmiaru i rozdzielczości grafik

Dzień 2
6. Maskowanie i selekcja:
 tryby nakładania maski (9:00 – 10:15)
 narzędzie selekcji
 edycja selekcji (10:30 – 12:00)
 zapisywanie selekcji do kanałów
7. Praca na warstwach (12:45 – 14:15)
 blokowanie warstw
 scalanie
 tryby mieszania kolorów warstw
8. Praca z tekstem (14:30 – 16:00)
 edycja warstw tekstowych
 efekty tekstowe
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Dzień 3
9. Kanały i ścieżki
 wykorzystywanie kanałów kolorów i kanałów alfa (9:00 – 10:15)
 tworzenie i wykorzystanie ścieżki wektorowej w obrazku rastrowym (10:30 – 12:00)
10. Przygotowanie animacji (12:45 – 14:15)
11. Eksport do popularnych formatów graficznych (14:30 – 16:00)
 standardy kompresji, optymalizacja pod kątem wielkości pliku
 ustawianie przeźroczystości obrazów

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Wymierne oszczędności: zdobyte podczas szkolenia umiejętności pozwalają na rezygnację z usług
biur projektowych. Uczestnicy szkolenia uzyskują dostęp do całkowicie darmowej i legalnej aplikacji
graficznej.
Metody szkolenia:
 Wykład + warsztaty
Czas trwania:
3 dni
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