Usando o NVU – Parte 2: Inserindo imagens
Simão Pedro P. Marinho
Para uso exclusivo por alunos da PUC Minas
Inserindo uma imagem que está no seu computador
Inserindo uma imagem que já está na Internet

Inserindo uma imagem que está no seu computador
Atenção: essa imagem deverá ser colocada no mesmo servidor onde estará a web page. Se for o caso,
deverá haver no servidor um diretório [ou pasta] com o mesmo nome daquele onde o arquivo da imagem
está no computador no qual foi gerada a web page.
Na barra de menu superior, clique no
ícone Image.

Na janela que se abre, clique no botão
[Choose file ..] para escolher a imagem
que será inserida na web page.

Na janela seguinte escolha o arquivo da
imagem que pretende inserir.
Depois que tiver feito a escolha, clique no
botão [Abrir] ou [Open].
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Depois que estiver selecionada,
imagem será exibida num “preview”.

a

Será indicado ainda seu tamanho real
[actual size] em pixels.
Se com certeza é essa a imagem que
você quer inserir na sua web page, clique
no botão [OK].

Se a imagem é relevante para o
conteúdo da web page você deverá
definir um texto que permita identificá-la
nos navegadores que não exibem
imagem [ou nos quais o carregamento de
imagens foi desabilitado] ou que será
exibido enquanto a imagem é carregada.
Depois de digitar o texto, no campo
próprio, clique no botão [OK].

Se esse texto alternativo não for
necessário, clique ao lado da expressão
“Don’t use alternate text” e, em seguida,
clique no botão [OK].
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Em seguida a imagem aparecerá na web
page que você está construindo.

Você pode alterar a qualquer momento o
tamanho da imagem exibida.
Uma opção é usar o recurso do próprio
Windows.
Coloque o cursor do mouse sobre a
imagem, num dos seus cantos. Espere
que surja a seta com duas pontas.
Depois, mantendo o botão esquerdo
pressionado, vá deslocando o mouse na
diagonal.
Assim você poderá reduzir ou aumentar o
tamanho da imagem, proporcionalmente,
até atingir a dimensão ideal.
Se não quiser manter a proporção embora isso não seja o mais
recomendado - coloque o cursor do
mouse sobre a imagem.

Reduzindo na altura

Em seguida, escolha um dos marcadores
nas bordas superior, inferior ou laterais,
espere que apareça a seta com duas
pontas.
Mantendo o botão esquerdo pressionado,
mova o mouse para aumentar ou diminuir
uma dimensão da imagem.

Reduzindo na largura
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Esse tamanho pode ser definido em
pixels ou em % da janela.
Para definir o tamanho da imagem em %
da janela, clique

Alcançado o tamanho ideal, clique no
botão [OK].

Você pode alinhar a imagem, à esquerda
ou à direita da página, ou centralizá-la na
página.
Na barra de menu superior, identifique os
ícones que definem esse alinhamento.
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Inserindo uma imagem que já está na Internet
Abra, no seu navegador de Internet
[Internet Explorer, Firefox etc.] a web
page onde está a imagem que você
“linkará” na sua página..
Coloque o cursor do mouse sobre ela e
clique no botão direito.
No meu que surge, escolha a opção
“Propriedades” ou “Properties]

Localize o endereço [address] ou URL da
imagem e o copie, usando o <CTRL+C>

Na barra de menu superior, clique no
ícone Image.
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Na janela que se abrirá, no campo
“imagem location” cole a URL que
copiou.
Você poderá ou não colocar um texto
alternativo [veja observação sobre isso
na página 2].
Em seguida clique no botão [OK].

Em seguida a imagem surgirá na web
page que você está construindo, do
mesmo jeito que aparecerá na sua forma
final, visível na Internet.
Você pode alterar as dimensões da
imagem [veja como fazer isso nas
páginas de 3 e 4.] e definir seu
alinhamento [veja como na página 4].
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