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Etiquetado:
Infraestrutura com Linux [3]
Linux Avançado [4]
Notas da primeira aula
. BIOS
. PASSEAR NO MENU: programas, cateegorias de programas
. LIBREOFFICE - CRIAR ARQUIVO, SALVAR ETC.
P - office não está funcionando
. FIREFOX (CONFIG??)
P - COLOCAR EM PORTUGUES
P- versão com Firefox que permita acessar gmail etc apesar de problemas com certificado de
segurança
PREFERENCIAS >> AVANÇADO >> AUTOMATIC PROXY... :
Se for em casa >> marcar NO PROXY
Troca tipo de teclado: alt + shift
. GIMP
buscar no google imagens "Olho Vermelho"
ferramentas de pesquisa >> direito de uso: marcado para reutilização com modificação
Ao salvar imagem, ir para área de trabalho, falar sobre Gerenciador de Arquivos*
Abrir no GIMP (Arquivo/abrir)
Zoom: 1, 2, ...

*. "Inicio" << gerenciado de arquivo
/home/aluno
... download
... imagem

APÓS INTERVALO:
. GIMP (cont)
Seleções
. opções de seleção >> selecionar olhos vermelhos
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Camadas (à direita)
Filtros >> realçar >> redução de olhos vermelhos
Arquivo >> abrir como camada; editar nome das camadas; clicar no "olho" para ocultar/mostrar
camadas
jpeg só suporta uma camada (o )
Arquivo >> exportar como >> ...editada.jpg
Abrir a imagem editada
Explorar... Seleção retangular >> Proporção fixa 3x4
Arquivo novo >> centimetros, 10x15
Calcular a resolução em pixels (multiplicar na calculadora)
Copiar seleção de uma imagem em outro
ferramenta redimensionar
Pegar imagem escura no Wiki do Cartola
Cores - automático - equilíbrio de branco
Cores - curvas
Cores - matriz de saturação; dessaturar
Imagem - modos - tons de cinza << nunca mais recupera cores
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