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Dicas UBUNTU

Dicas UBUNTU
— Alexandre Adalardo 2009/10/09 20:26 É mais fácil do que parece migrar para o Linux!
Por muito tempo fui resistente a migrar para o Linux apesar de ser completamente favorável e
adeptos do software livre com código aberto. Acredito que esse movimento seja uma verdadeira
revolução nas relações sociais contrastando fortemente toda a visão capitalista e individualista de
propriedade de conhecimento cientíﬁco e tecnológico, leia mais em A Ciência do Código Aberto.

Câmara Web Integrada
Por vezes a câmara de video integrada ao laptop pode ter problema para ser reconhecida pelo
sistema, principalmente quando o drive proprietário não é livre. No meu caso foi fácil acessar
informação e resolver o problema. A seguir alguns passos para conseguir resolver o problema, caso
aconteça em sua máquina. Primeiro precisa saber qual o tipo e marca do hardware. Abra o console do
ubuntu, aparecerá uma linha com algo como:
alexandre@alexandre-laptop:~$
No meu caso o nome do meu computador e do usuário, mas poderia ter também o nome do diretório,
no caso estou na raiz do meu home.
Para saber quais os hardwares ligados aos usbs digite o comando de linha a seguir:
alexandre@alexandre-laptop:~$ lsusb
No meu caso aparece:
Bus 005 Device 003:
EGPRS Modem
Bus 005 Device 002:
(ALPS/UGPZ6)
Bus 005 Device 001:
Bus 004 Device 002:
Reader
Bus 004 Device 001:
Bus 003 Device 002:
Bus 003 Device 001:
Bus 002 Device 001:
Bus 001 Device 004:
VGP-VCC5 [R5U870]
Bus 001 Device 001:

ID 0fce:d019 Sony Ericsson Mobile Communications AB VDC
ID 044e:300d Alps Electric Co., Ltd Bluetooth Controller
ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint
ID
ID
ID
ID
ID

1d6b:0001
045e:0083
1d6b:0001
1d6b:0001
05ca:1835

Linux Foundation 1.1 root hub
Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
Linux Foundation 1.1 root hub
Linux Foundation 1.1 root hub
Ricoh Co., Ltd Visual Communication Camera

ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Agora já sei qual o dispositivo de Camara: Ricoh Co., Ltd Visual Communication Camera VGPVCC5 [R5U870]
Em seguida faça uma busca em https://help.ubuntu.com/ onde há tutoriais para quase tudo
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relacionado ao ubuntu. Siga o tutorial e terá satisfação garantida!

Problema no Ubuntu 9.04
Há um problema com o drive da placa de vídeo do meu computador e o Ubuntu 9.04. Primeiro foi a
visualização de DVD que sempre dava problema. O DVD aparecia com os arquivos, mais ao mandar
executar simplesmente sumia. Tentei todas as opções de pacotes de leitura de DVD e nada; sou
leigo! Sei que há material na web, e gente com disposição para resolver esses problemas com
software livre. Mesmo assim, ﬁquei sem saber se havia solução. Assistir DVD não era prioridade,
deixei de lado. Aﬁnal, essa era minha primeira incursão ao mundo do do Linux e do ubuntu. Estava
entusiasmado com outras facilidades e com a minha iniciativa de adotar na prática, a ﬁlosoﬁa que até
então achava bacana na teoria. Não foi fácil dispor de tempo e prioridades para simplesmente
migrar… Sou do tempo do DOS, da programação em BASIC e Fortran , mas cresci assistindo a
Microsoft crescer como o grande irmão do George Owell.
Testei o drive de boot por dois dias, brinquei por mais dois, e decidi! Não era tão difícil. O sistema
parecia mais estável e conﬁável. Para que um programa anti-virus, rodando sempre, roubando
memória e processamento, se não há perigo?! Migrei buscando eﬁciência; o ruWindows me encheu a
cacholeta… Muita ação sem decisão. Muito controle sem descrição. Cansei das janela de interação
sem autorização. Mas, mais que tudo isso, cansei de usar um sistema ineﬁciente, lerdo e imposto pelo
mercado. Simpatizo com a idéia de resolver problemas com conversa franca e aberta. Só um projeto
de software livre dispõem disso. Mal entendo as discussões e soluções propostas, mas só de saber
que há um montão de gente disponível para resolver problemas, me deixa tranqüilo. Tranqüilo, mas
com disposição.E preciso entender o básico sobre o sistema operacional. Deve haver disposição
buscar, solicitar e postar dicas. Trocar informação e avançar em uma rede de interação! Essa é a
idéias?! Ou não?
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