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GRAFIKA BITMAPOWA W NAUCZANIU PRZEDMIOTU
TECHNIKI MULTIMEDIALNE
WSTÊP
Grafika bitmapowa cieszy siê obecnie ogromnym zainteresowaniem u¿ytkowników komputerów, a to za spraw¹ rozpowszechnienia fotografii cyfrowej, która sta³a
siê wszechobecna we wspó³czesnym wiecie. Ogólna dostêpnoæ aparatów cyfrowych, montowanie ich w wielu modelach telefonów komórkowych oraz mo¿liwoæ
wykonywania zdjêæ przy zastosowaniu kamer cyfrowych rozbudzi³y u wielu u¿ytkowników tych urz¹dzeñ zainteresowania zwi¹zane z wykorzystaniem zdjêæ. Ogromn¹ zalet¹ fotografii cyfrowych jest wszechstronnoæ ich prezentowania. Zdjêcie, które jest
bitmap¹, mo¿e byæ przesy³ane przy u¿yciu telefonów komórkowych  poprzez funkcje MMS, albo poprzez pocztê komputerow¹, mo¿na je umieszczaæ na stronach
WWW, a tak¿e prezentowaæ publicznie wykorzystuj¹c rzutniki multimedialne. Zdjêcia
te mo¿na równie¿ pokazywaæ w formie klasycznej wykonuj¹c odbitki w punktach
us³ugowych lub drukuj¹c na specjalnym papierze przy zastosowaniu domowego sprzêtu.
Obrazy bitmapowe uzyskujemy tak¿e przeprowadzaj¹c digitalizacjê zdjêæ klasycznych i innych materia³ów fotograficznych  slajdów oraz negatywów. Uniwersalne
skanery domowe oraz urz¹dzenia specjalistyczne do tworzenia zdjêæ cyfrowych z
b³on fotograficznych s¹ obecnie ogólnie dostêpne. Ponadto charakteryzuj¹ siê wystarczaj¹co dobrymi parametrami, aby proces digitalizacji przeprowadziæ szybko przy
zadowalaj¹cym rezultacie koñcowym. Powszechna moda na tworzenie cyfrowych
albumów rodzinnych ze zdjêæ archiwalnych prowadzi u¿ytkowników komputerów
do koniecznoci zg³êbienia wielu tajemnic dotycz¹cych obiektów bitmapowych.
Zainteresowani musz¹ przyswoiæ sobie takie zagadnienia, jak: zapis i kompresja obrazów, w³aciwoci stosowanych formatów, g³êbia kolorów, rozdzielczoæ, a tak¿e
mo¿liwoci edycji zapisanych obrazów.
Prezentowana praca dotyczy praktycznego zastosowania grafiki bitmapowej
w codziennym ¿yciu, a tak¿e sposobów jej nauczania w ramach przedmiotu techniki
multimedialne.
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TWORZENIE PROGRAMU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI
MULTIMEDIALNE
Przedmiot techniki multimedialne pojawi³ siê w siatkach kierunku edukacja techniczno-informatyczna od trzech lat. Analiza nazwy przedmiotu wskazuje, ¿e zakres
powinien obejmowaæ prezentacje tematów bezporednio dotycz¹cych zagadnieñ obrazu i dwiêku. Problematyka ta by³a doæ szczegó³owo opisana w pracy [7]. Ostatecznie uk³adaj¹c program przyjêto, ¿e nale¿y zrealizowaæ dwa g³ówne cele:
l program wyk³adu powinien daæ solidne podstawy teoretyczne do zrozumienia zagadnieñ dotycz¹cych tworzenia oraz przetwarzania obrazu i dwiêku cyfrowego,
l zajêcia laboratoryjne musz¹ wyrównywaæ poziom umiejêtnoci wszystkich studentów do okrelonego standardu.
Przygotowany program wyk³adów i laboratorium w pierwotnej formie obejmowa³
zagadnienia dotycz¹ce grafiki komputerowej (klasyfikacja, kompresja plików bitmapowych, ³¹czenie grafiki wektorowej i bitmapowej, podstawowe operacje edycji grafiki bitmapowej, projektowanie trójwymiarowych napisów animowanych, grafika prezentacyjna  obiekty slajdu multimedialnego, uzyskiwanie obrazów cyfrowych z
wykorzystaniem aparatów cyfrowych oraz skanerów, modela barwne) oraz dwiêku
(digitalizacja dwiêku i metody kompresji, podstawy przetwarzania dwiêku, a tak¿e
nagrywanie plików muzycznych).
Ze wzglêdu na nieustanny rozwój technologii komputerowych i informatycznych, a tak¿e zwiêkszaj¹cy siê dostêp m³odzie¿y do nowego sprzêtu, podjêto trud
nieustannego monitorowania w formie badañ dotycz¹cych oczekiwañ studentów
wobec treci kszta³cenia z zakresu technik multimedialnych [4, 7, 8]. Badan¹ próbê
stanowili studenci uczestnicz¹cy w zajêciach z przedmiotu techniki multimedialne
w semestrach zimowych 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008. W sumie, w badaniu
wziê³y udzia³ 283 osoby studiuj¹ce w systemie stacjonarnym na III roku kierunku
edukacja techniczno-informatyczna w Politechnice Lubelskiej, w tym 96 osób w I
turze badania, 104 osoby w II turze i 83 w III turze. Badania zrealizowano metod¹
sonda¿u diagnostycznego. Przeprowadzone badania ankietowe wykaza³y, i¿ oczekiwania studentów wobec treci kszta³cenia z zakresu technik multimedialnych dotycz¹ g³ównie zagadnieñ zwi¹zanych z grafik¹ komputerow¹. Prawie 78% badanych
chcia³oby na zajêciach zajmowaæ siê animacj¹ komputerow¹, a 56% przetwarzaniem
grafiki rastrowej (rys. 1). Nieco mniej studentów wskaza³o na potrzebê rozwijania
wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cych przetwarzania dwiêku (37%) i skanowania negatywów (12%).
Podsumowuj¹c badania ankietowe mo¿na stwierdziæ, i¿ oczekiwania studentów
wobec zagadnieñ, które chcieliby realizowaæ na zajêciach z technik multimedialnych,
w znacznej mierze pokrywaj¹ siê z zaleceniami treci programowych MEiN.
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Rys. 1. Wskazania zagadnieñ, które studenci chcieliby realizowaæ na zajêciach

CHARAKTERYSTYKA GRAFIKI BITMAPOWEJ
Grafika komputerowa w dzisiejszym rozumieniu jest pojêciem bardzo szerokim i
wymagaj¹cym uszczegó³owienia, aby by³o dobrze rozumiane przez u¿ytkowników
programu komputerowych. Podzia³ grafiki komputerowej mo¿na przeprowadziæ ze
wzglêdu na sposób zapisywania obrazu, liczbê wymiarów oraz funkcjê jak¹ grafika
spe³nia [2].
Sposób zapisywania obrazu pozwala na wyodrêbnienie: grafiki wektorowej, grafiki bitmapowej oraz grafiki fraktalnej. W pracy przedstawiono skrócony opis wy³¹cznie grafiki bitmapowej.
W grafice bitmapowej zapis obrazu nastêpuje poprzez zapamiêtanie wspó³rzêdnych ka¿dego punktu zwanego pikselem i jego barwy. Piksele rozmieszczone s¹
w wierszach i kolumnach, a ca³y obraz w swojej pierwotnej wersji jest jednym obiektem, niezale¿nie od tego, co przedstawia. Grafika ta doskonale odzwierciedla nieregularne kszta³ty i tonalne przejcia kolorów. Piksel jest najmniejszym elementem zawieraj¹cym informacje o obrazie, dlatego zbyt du¿e jego powiêkszanie powoduje rozmywanie granic elementów obrazu. Pliki grafiki bitmapowej zajmuj¹ du¿¹ przestrzeñ dyskow¹, ich rozmiary zale¿n¹ przede wszystkim od liczby pikseli oraz przyjêtej g³êbi
kolorów.
Zastosowanie ró¿nych typów grafiki komputerowej jest przede wszystkim powi¹zane z ich w³aciwociami. Grafika wektorowa 2D s³u¿y zazwyczaj do komputerowego zapisu konstrukcji projektowanych uk³adów technicznych. Wektorowa grafika 3D
umo¿liwia z jednej strony modelowanie obiektów technicznych, z drugiej za przygotowywanie modeli postaci filmowych i bohaterów gier komputerowych, które, poprzez poprawnie wykonany rendering oraz animacjê, mo¿na o¿ywiæ w wirtualnej rzeczywistoci. Trójwymiarowa grafika fraktalna pozwala sprawnie generowaæ fotorealistyczne krajobrazy oraz rolinnoæ.
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GRAFIKA BITMAPOWA W PROGRAMIE PRZEDMIOTU TECHNIKI
MULTIMEDIALNE
Maj¹c na uwadze wyniki badañ ankietowych z lat 20052008 program zajêæ (szczególnie czêæ laboratoryjna) zosta³ tak zmodyfikowany aby tematyka æwiczeñ by³a zgodna
z oczekiwaniami studentów. W zwi¹zku z tym rozszerzono znacznie treci dotycz¹ce
grafiki bitmapowej.
Obiekty grafiki bitmapowej pe³ni¹ bardzo wa¿ne i wielorakie funkcje:
l mog¹ istnieæ samodzielnie jako zdjêcia cyfrowe w wiecie wirtualnym lub wydrukowane na papierze (zdjêcia mog¹ zostaæ wykonane przy u¿yciu aparatu cyfrowego
lub w procesie digitalizacji fotografii klasycznych poprzez proces skanowania),
l mog¹ byæ ³¹czone z grafik¹ wektorow¹ spe³niaj¹c funkcjê t³a oraz wype³nieñ,
l mog¹ pe³niæ rolê tekstury lub odzwierciedlaæ rzeczywiste materia³y, które s³u¿¹ do
pokrywania powierzchni modelowanych obiektów 3D przy uzyskiwaniu fotorealistycznych obrazów generowanych w procesie renderowania,
l mog¹ byæ ilustracjami obiektów grafiki wektorowej, fraktali, slajdów multimedialnych powstaj¹cymi jako zrzuty ekranowe,
l mog¹ byæ elementami graficznymi znajduj¹cymi siê na slajdzie multimedialnym,
l mog¹ byæ obiektami animowanymi, np. na slajdach multimedialnych, lub jako obrazki zapisane w formacie GIF [6].
To wszystko sprawia, ¿e grafice bitmapowej warto powiêciæ szczególn¹ uwagê,
aby mo¿na by³o prawid³owo j¹ wykorzystaæ tworz¹c cyfrowe albumy rodzinne,
przygotowuj¹c do druku materia³y reklamowe, foldery informacyjne, wykonuj¹c atrakcyjne prezentacje multimedialne oraz fotorealistyczne sceny, na których przeprowadza siê modelowanie trójwymiarowe.
Na rysunku 2 przedstawiono przyk³ady obiektów grafiki bitmapowej.
Do realizacji wspomnianych celów przygotowano materia³y dydaktyczne kszta³tuj¹ce umiejêtnoci korzystania z grafiki bitmapowej w programie GIMP oraz stworzono koncepcjê weryfikacji umiejêtnoci nabytych przez studentów w trakcie zajêæ laboratoryjnych.

SPOSOBY NAUCZANIA GRAFIKI BITMAPOWEJ W PROGRAMIE GIMP
Jednym z trudniejszych zadañ dydaktycznych w procesie kszta³cenia studentów
jest przekazanie im wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cych grafiki bitmapowej. Standardy
kszta³cenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna nie precyzuj¹ dok³adnie
metodyki jej nauczania. W zwi¹zku z tym celowym wydaje siê zarówno zaproponowanie adekwatnego oprogramowania komputerowego, jak nauczania sposobu pos³ugiwania siê nim oraz oceniania wyników. Odpowiednio dobrana metoda nauczania
mo¿e pobudziæ ciekawoæ studentów oraz zwiêkszyæ ich zainteresowanie i aktywnoæ w trakcie prowadzonych zajêæ.
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Rys. 2. Przyk³ady obiektów grafiki bitmapowej: a) zdjêcie; b) wype³nienie obiektu WordArt;
c) materia³ odzwierciedlaj¹cy drzewo w modelowaniu 3D; d) t³o przy ³¹czeniu z grafik¹
wektorow¹ 2D; e) zrzut ekranowy bry³y trójwymiarowej; f) zdjêcia tworz¹ce slajd multimedialny
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OPIS PROGRAMU GIMP
Program GIMP zdobywa w ostatnim czasie coraz wiêksze grono u¿ytkowników
zajmuj¹cych siê praktycznym wykorzystaniem grafiki bitmapowej. Jest to funkcjonalne i bezp³atne narzêdzie, które mo¿na wykorzystaæ w procesie kszta³cenia studentów.
Stanowi alternatywê komercyjnego oprogramowania, takiego jak Photoshop czy Corel Photo Paint. GIMP, którego nazwa pochodzi od GNU Image Manipulation Program, to aplikacja s³u¿¹ca do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej. Wa¿n¹ jego
zalet¹ jest dostêpnoæ nie tylko w systemie MS Windows, ale równie¿ w systemach
Linuks i Mac OS X. Dostêpny jest równie¿ na p³ytach Live Cd. Program GIMP jest
ci¹gle rozwijany najnowsz¹ wersjê oznaczono numerem 2.4.5. Ka¿dy student mo¿e
bez ponoszenia kosztów korzystaæ z oprogramowania zarówno na zajêciach laboratoryjnych, jak i w domu.
Program oferuje szeroki wybór narzêdzi, które pozwalaj¹ na realizacjê ró¿nych
zadañ. Narzêdzia te mo¿na podzieliæ na piêæ grup [1, 3, 9]:
l narzêdzia selekcji, pozwalaj¹ce utworzyæ lub zmodyfikowaæ obszar obrazu, którego dotyczyæ bêd¹ dalsze operacje,
l narzêdzia rysownicze,
l narzêdzia przekszta³cania, które umo¿liwiaj¹ zmianê kszta³tu i geometrii obrazu,
l narzêdzia kolorów, pozwalaj¹ce na zmianê rozk³adu kolorów w ca³ym obrazie,
l inne narzêdzia, których nie mo¿na jednoznacznie zakwalifikowaæ do ¿adnej z powy¿szych kategorii.
l

l

l

l

Do wa¿niejszych mo¿liwoci oferowanych w programie GIMP nale¿¹:
praca na warstwach  obraz w programie sk³ada siê z warstw, które le¿¹ jedna na
drugiej tworz¹c tzw. stos (warstwa posiada w³asn¹ nazwê, mo¿e mieæ rozmiar
mniejszy lub wiêkszy od obrazu),
praca z u¿yciem filtrów  filtr s³u¿y do przekszta³cenia warstwy lub obrazu w celu
uzyskania ciekawych i ró¿norodnych efektów (program GIMP posiada wbudowane
filtry, ale istnieje tak¿e mo¿liwoæ importowania filtrów z innych programów),
praca ze skryptami Script-Fu - skrypt zawiera zestaw instrukcji, jakie program
wykonuje po jego wywo³aniu (w programie GIMP istnieje wbudowany zestaw gotowych skryptów, które mo¿na wykorzystywaæ podczas pracy),
wtyczki, które pozwalaj¹ na dodanie nowych typów plików i nowych filtrów.

Interfejs GIMPa opiera siê na pracy z oknami programu. Okna zawieraj¹ce palety
i narzêdzia mo¿na grupowaæ w zak³adki, dziêki czemu interfejs zyskuje na przejrzystoci, a liczba otwartych okien znacznie siê zmniejsza. Wiêkszoæ narzêdzi aktywowana
jest poprzez wybranie odpowiedniej ikony na pasku narzêdzi lub polecenia z menu,
lub te¿ po u¿yciu skrótów klawiaturowych. Program obs³uguje i umo¿liwia zapisywanie plików w wiêkszoci popularnych formatów graficznych, takich jak: .gif, .bmp,
.jpg, .png oraz posiada w³asny format, który zachowuje wielowarstwowoæ edytowanego obrazu.
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PODZIA£ TRECI NAUCZANIA
Zagadnienia z grafiki bitmapowej realizowane s¹ na kierunku edukacja technicznoinformatyczna miêdzy innymi w ramach przedmiotu techniki multimedialne prowadzonego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Treci wyk³adów i æwiczeñ
laboratoryjnych dotycz¹cy tworzenia i edycji grafiki bitmapowej przy u¿yciu programu GIMP podzielono na nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Podstawy grafiki bitmapowej - tworzenie grafiki bitmapowej przy u¿yciu aparatu cyfrowego i skanera, formaty zapisu plików graficznych, metody kompresji
plików,
2. Przekszta³canie i modyfikowanie obrazów  skalowanie, kadrowanie, obracanie,
przesuwanie, zmiana perspektywy oraz modyfikacja kolorystyki obrazów,
3. Zaznaczanie i modyfikowanie zaznaczeñ  zaznaczenia (selekcje) prostok¹tne i
eliptyczne, sumowanie i odejmowanie zaznaczeñ, zaznaczanie odrêczne, zaznaczanie obszarów wed³ug kolorów, zaznaczanie s¹siaduj¹cych obszarów, wycinanie,
tworzenie i modyfikowanie cie¿ek, przyk³ady wykorzystania zaznaczeñ,
4. Praca na warstwach  skalowanie, dodawanie, duplikowanie, ustalanie widocznoci warstw, cie¿ki i maski w warstwach,
5. Praca z tekstem  tworzenie i edytowanie tekstu, tworzenie efektów tekstowych
przy wykorzystaniu filtrów i narzêdzi wbudowanych w GIMPie,
6. Retusz fotografii  podstawy retuszu fotografii, przyk³ady wykorzystania narzêdzi
do retuszu fotografii,
7. Tworzenie efektów t³a obrazu  filtry w GIMPie, tworzenie efektów t³a z u¿yciem
filtrów,
8. Tworzenie animowanych GIFów  formaty zapisu, podstawy tworzenia animowanych GIFów, przyk³ady tworzenia animacji w GIMPie,
9. Tworzenie elementów graficznych stron internetowych.
W ramach zajêæ laboratoryjnych z technik multimedialnych wprowadzono równie¿ zestaw instrukcji obejmuj¹cych æwiczenia powiêcone praktycznemu zastosowaniu programu GIMP. Instrukcje te pogrupowano tematycznie zgodnie z funkcjonalnoci¹ narzêdzi dostêpnych w programie, a æwiczenia zosta³y opatrzone szczegó³owym
opisem i ilustracjami obrazuj¹cymi poszczególne etapy ich wykonywania. Instrukcje
wraz z plikami dyskowymi zosta³y udostêpnione na stronie internetowej [5] w celu
samodzielnego rozwijania umiejêtnoci przez studentów.
Na zajêciach laboratoryjnych z technik multimedialnych tematy z zakresu grafiki
bitmapowej uzupe³niane s¹ dodatkowo, przy uwzglêdnieniu standardów kszta³cenia
na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, o tematy powiêcone tworzeniu prezentacji multimedialnych, przetwarzaniu i monta¿u dwiêku, komunikacji na odleg³oæ
audio i video, ³¹czeniu obrazów wykonanych w grafice bitmapowej i wektorowej oraz
technik nagrywania p³yt CD i DVD.
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PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ PROGRAMU GIMP W ÆWICZENIACH
W ramach zajêæ laboratoryjnych z przedmiotu techniki multimedialne studenci
wykonuj¹ szereg projektów graficznych, pocz¹wszy od prostej edycji zdjêæ a koñcz¹c na zaawansowanych fotomonta¿ach i animacji. Maj¹c na wzglêdzie zró¿nicowany poziom umiejêtnoci informatycznych studentów, stopieñ trudnoci wykonania
projektu jest zwiêkszany stopniowo.
Pracê z programem studenci zaczynaj¹ od poznania narzêdzi przekszta³cania bitmap na przyk³adzie edycji zdjêæ. Zadaniem studentów jest wykadrowanie okrelonych
obszarów zdjêcia lub zeskalowanie obrazu do konkretnych wymiarów. Æwiczenia dotycz¹ce narzêdzi selekcji pokazuj¹ praktyczne zastosowanie GIMPa w tworzeniu obrazów rastrowych od podstaw lub wykorzystuj¹c ju¿ istniej¹ce (rys. 3).
a)

b)

Rys. 3. Zastosowanie narzêdzi selekcji: a) zdjêcie oryginalne ; b) obiekt wyciêty

Studenci zanim przyst¹pi¹ do wykonania w pe³ni samodzielnego projektu, musz¹
przede wszystkim opanowaæ umiejêtnoæ pracy na warstwach. Pierwotny obraz bitmapowy otrzymany z aparatu cyfrowego, skanera lub jako zrzut ekranowy, jest jednolitym zbiorem pikseli. Program GIMP umo¿liwia tworzenie warstw oraz przenoszenie na nie zaznaczonych fragmentów obrazów. Warstwa jest niezale¿nym prostok¹tnym obrazem i posiada unikaln¹ (w skali obrazu) nazwê. Nak³adanie warstw zawieraj¹cych pojedyncze obiekty graficzne pozwala na uzyskanie dowolnego efektu
koñcowego w postaci obrazu cyfrowego. Warstwy wy¿sze przys³aniaj¹ warstwy
le¿¹ce ni¿ej. Obraz mo¿e sk³adaæ siê z dowolnej liczby warstw u³o¿onych w stos,
a ka¿da z nich mo¿e byæ widoczna lub niewidoczna. W programie ustawiamy stopieñ
krycia warstw z zakresu od 0 (pe³na przezroczystoæ) do 100 (maksymalne krycie)
[3]. Studenci na tym etapie æwiczeñ, maj¹ za zadanie utworzyæ fotomonta¿ z dwóch
ró¿nych obrazów (rys. 4).
Kolejny etap to praca z wykorzystaniem warstw tekstowych. Zadaniem studentów
jest wykorzystanie programu do zaprojektowania napisów wzbogaconych ró¿nymi
efektami, np. cieniem, powiat¹ lub efektem trójwymiarowoci  w praktyce efektem
2,5D (rys. 5).
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Rys. 4. U¿ycie warstw w przetwarzaniu bitmap: a) obrazy przed edycj¹; b) fotomonta¿
a)

b)

Rys. 5. Napisy wzbogacone efektami: a) okr¹g i powiata; b) trójwymiarowoæ

Program GIMP mo¿e byæ równie¿ wykorzystany jako narzêdzie do tworzenia
animacji 2D. Ka¿da warstwa obrazu odpowiada jednej klatce animacji, wywietlane
jedna po drugiej daj¹ efekt animacji. Tempo zmiany klatek mo¿na ustalaæ wpisuj¹c w
nazwie warstwy czas jej wywietlania (rys. 6). Studenci stosuj¹c tê funkcjê ucz¹ siê
wykonywaæ animowane bannery reklamowe, buttony, lub inne elementy stron WWW.
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Rys. 6. Przyk³ad wykonania animowanego bannera
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WERYFIKACJA UMIEJÊTNOCI PRZETWARZANIA GRAFIKI
BITMAPOWEJ
Sprawdzenie poziomu przyswojenia umiejêtnoci przetwarzania grafiki rastrowej
mo¿e koñczyæ siê zaliczeniem praktycznym przy komputerach lub wykonaniem samodzielnego projektu. W pierwszym przypadku zadania powinny reprezentowaæ zró¿nicowany poziom umiejêtnoci, od dostatecznego do bardzo dobrego. Natomiast
wykonanie projektu powinno umo¿liwiaæ studentom wykazanie siê kreatywnoci¹ w
stosowaniu dostêpnych narzêdzi. Przyk³adowy sprawdzian umiejêtnoci edycji bitmap zosta³ przedstawiony na rys. 7.
D

E

F




G





H





Rys. 7. Przygotowany sprawdzian umiejêtnoci na ocenê: a) dostateczn¹; b) dostateczn¹ plus;
c) dobr¹; d) dobr¹ plus; e) bardzo dobr¹

Zamieszczone na rys. 7 obrazy przedstawiaj¹ efekt koñcowy, jaki ma osi¹gn¹æ
student dysponuj¹c obrazami z plików dyskowych i narzêdziami dostêpnymi w programie. Poprawne wykonanie wszystkich zadañ zapewnia ocenê bardzo dobr¹.
Zadania wydawane s¹ stopniowo, najpierw zadanie 7a, które wymaga zastosowania
narzêdzi selekcji, przekszta³cania i edycji kolorów oraz zadanie 7b, w którym nale¿y
pos³ugiwaæ siê warstwami i tekstem. Po ich poprawnych rozwi¹zaniu mo¿na pobraæ
zadanie 7c umo¿liwiaj¹ce wykazanie siê znajomoci¹ selekcji wed³ug koloru i stoso-
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wania filtrów oraz zadanie 7d ³¹cz¹ce wszystkie wczeniejsze opcje. Ostatnie zadanie
7e, pozwala na uzyskanie oceny bardzo dobrej, wymaga zastosowania animacji warstw,
tak aby napisy widoczne na ekranie laptopa pojawia³y siê kolejno w odstêpach 1 s.
Drugim zastosowanym sposobem oceny poziomu umiejêtnoci przetwarzania grafiki
rastrowej jest wykonanie projektu. Student ma tutaj mo¿liwoæ wykazania siê umiejêtnoci¹ projektowania i mylenia koncepcyjnego. Przyk³adowym projektem mo¿e byæ
wykonanie graficznego szablonu (layoutu) strony internetowej (rys. 8). W takim
przypadku ocena koñcowa zale¿eæ bêdzie od rodzaju narzêdzi edycyjnych zastosowanych przy tworzeniu projektu i efektów koñcowych uzyskanych przy ich pomocy.
W przypadku wykonania projektu godne uwagi jest to, i¿ student powinien wykazaæ
siê umiejêtnoci¹ samodzielnego wyboru i zastosowania poszczególnych narzêdzi
programu.

Rys. 8. Wykonany projekt graficznego szablonu strony internetowej

PODSUMOWANIE
Pos³ugiwanie siê zaawansowanymi narzêdziami do tworzenia i edycji obrazów rastrowych z ca³¹ pewnoci¹ jest istotn¹ umiejêtnoci¹, któr¹ absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna mo¿e wykorzystaæ poszukuj¹c pracy. Obrazy bitmapowe
jako graficzne obiekty komputerowe powszechnie wykorzystywane s¹ w projektowaniu stron internetowych, prezentacji multimedialnych, ilustracji w albumach, ksi¹¿kach, folderach i ulotkach reklamowych. Pracowników z takimi umiejêtnociami poszukuj¹ zak³ady poligraficzne, agencje reklamowe i zak³ady fotograficzne.
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Uwzglêdniaj¹c oczekiwania studentów, potwierdzone wynikami przeprowadzonych badañ ankietowych, wprowadzono modyfikacjê programu nauczania w ramach zajêæ laboratoryjnych z przedmiotu techniki multimedialne. Zajêcia wzbogacone zosta³y o æwiczenia dotycz¹ce zastosowania podstawowych i zaawansowanych narzêdzi do obróbki grafiki bitmapowej w programie GIMP. Opracowano oryginalne zestawy æwiczeñ laboratoryjnych oraz przygotowano pliki dyskowe do ich
zrealizowania. Zestawy æwiczeñ wraz z plikami umieszczono na stronie internetowej
jednego z nauczycieli prowadz¹cych przedmiot. Studenci z du¿ym zainteresowaniem i zaanga¿owaniem wykonywali æwiczenia zarówno na zajêciach laboratoryjnych, jak i korzystaj¹c z materia³ów dostêpnych online w domu. Wielu z nich wziê³o
udzia³ w konkursie na wykonanie projektu logo Wydzia³u Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej.
Zaproponowana metoda egzekwowania wiedzy poprzez wydawanie tematów o
zró¿nicowanym stopniu trudnoci zosta³a z powodzeniem wprowadzono na zajêciach laboratoryjnych. Rozwi¹zywanie zadañ w ograniczonym czasie (80 minut)
umo¿liwi³o selektywn¹ ocenê studentów. Przewa¿a³y oceny dobre, dobre z plusem
oraz bardzo dobre. Oznacza to, ¿e studenci opanowali narzêdzia programu GIMP
na poziomie wy¿szym ni¿ podstawowy.
Sposób egzekwowania wiedzy poprzez sprawdzenie projektów indywidualnie
wykonanych wykorzystany zosta³ na zajêciach z technik multimedialnych w ramach studiów niestacjonarnych. Dziêki tej metodzie zaliczenie przedmiotu zosta³o
przeniesione poza czas podstawowych zajêæ dydaktycznych. Studenci mogli powiêciæ wiêcej uwagi wykonaniu projektu i zrealizowaæ swoje pomys³y w trakcie
samodzielnej pracy.
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Streszczenie
W pracy opisano podstawowe w³aciwoci grafiki bitmapowej oraz ró¿norodne jej zastosowania we wspó³czesnej grafice komputerowej. Przedstawiono równie¿ opracowany sposób
nauczania grafiki bitmapowej na zajêciach z technik multimedialnych. Opisano podstawowe
zagadnienia dotycz¹ce edycji obrazów bitmapowych przy pomocy bezp³atnego programu GIMP.
Ca³oæ rozwa¿añ zosta³a wzbogacona poprzez prezentacjê opracowanych przyk³adów æwiczeñ
oraz sprawdzianu umiejêtnoci dotycz¹cych przetwarzania grafiki bitmapowej.

BITMAP GRAPHICS IN TEACHING MULTIMEDIA TECHNIQUES
Summary
The article presents the basic types of bitmap graphics and its diverse applications in
modern computer graphics. A prepared method of teaching bitmap graphics during classes in
multimedia techniques is also presented. Basic issues in editing bitmap images by means of
the free GIMP program are described. The whole discussion is expanded by a presentation
of prepared examples of exercises and a test of skills concerning the processing of bitmap
graphics.
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