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Oi pessoal,
como falamos em sala de aula, a tarefa de vocês é o tratamento de imagens, exatamente como
fizemos presencialmente. Infelizmente essa tarefa, que cadastrei no próprio dia da aula, foi apagada
no sistema na semana seguinte. Na aula do dia 09/10 nós utilizaríamos essas imagens para montar
as panorâmicas, mas isso vai ficar provavelmente para a próxima tarefa a distância. É importante
que tentem agilizar a execução desta para não se embolarem. Desculpem a falha no sistema, não foi
intencional, mas temos que lidar com ela.
Vocês devem usar o Rawtherapee (http://www.rawtherapee.com [4]) para isso e definir como será
melhor para usarem:

Em casa
No laboratório onde tivemos aula: ficou definido o dia 02/08 às 13h pra isso (peçam outras
datas se precisarem, nós estaremos no laboratório em outros dias e vocês podem aparecer)
Num computador que dê boot pelo CD usando o DVD entregue na aula de 09/10/2014, que já
tem o programa instalado
Em outro local em que consigam um computador
O Rawtherapee pode ser instalado em qualquer sistema. Basta baixarem do site mencionado ali em
cima a versão apropriada para o sistema que forem usar, seja Windows, Linux, Mac, etc. Pra
Windows tem uma versão que pode ser instalada e rodar a partir do pendrive. Vejam neste site:
http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/rawtherapee-portable [5].
Podem consultar neste link um vídeo em que comento, no início, sobre o Rawtherapee [6]. Podem
parar de assistir quando entrar no GIMP, que veremos numa próxima aula.
Na sala de aula dividimos os arquivos de cada panorâmica e os responsáveis por cada grupo de
imagens, a saber:

1. Foto na primeira ante-sala da capela: Jonathan - arquivos 3695 a 3698
2. Foto mais próxima do altar: Natália e Lucas - arquivos 3678 a 3689
3. Foto mais próxima da porta, ainda na capela principal do altar: Suelen e Thamires - arquivos
3662 a 3677
4. Foto na ante-sala posterior à capela: Daiana e Maurício - arquivos 3691 a 3694
5. Foto externa com o mastro: Natalia Souza - arquivos 3701 a 3706
6. Foto externa que já fizemos em sala de aula - não é necessário ninguém fazer
A intenção é tratar as fotos para compor 6 panorâmicas e montar uma visita virtual ao final do curso,
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então caprichem hein!
Estamos por aqui pra tirar todas as duas dúvidas, então não precisam se conter. Quem tiver dúvidas
poste aqui a qualquer momento.
No final lembrem-se de gerar arquivos TIFF com 16 bits. Como esses arquivos ficarão muito grandes,
levem no pen-drive no nosso próximo encontro.

Entrega:
Postem aqui um dos arquivos *.pp3 de uma das imagens pra que eu possa aplicá-lo nas
imagens que tenho e ver se o tratamento ficou bom. Notem que é necessário renomear o
arquivo *.pp3 para uma das extensões permitidas pelo site. Sugiro, por exemplo, alterar para *.txt
mantendo o nome da imagem para que eu saiba em qual grupo aplicar o arquivo.
Abraços, Cartola.
Prazo: Usuários
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