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VI. MUlTIMéDIa  

O Windows XP constituiu um grande avanço em 
termos de suporte multimédia, mas o Vista eleva 
as coisas para um patamar totalmente diferente. 

Fotografia, música e vídeo

Há um pouco de tudo para todos, desde melhor su-
porte para visualização, edição e impressão de fo-
tografias até ferramentas integradas de criação de 
CD e DVD, edição de vídeos – incluindo alta defini-
ção – e reprodução integrada de filmes em DVD.
Além disso, a tecnologia DirectX 10, exclusiva do 

Windows Vista, vai permitir elevar a qualidade dos 
jogos para um nível nunca antes visto, superior até 
ao das consolas de jogos de nova geração (Xbox 
360 e PS3).

Galeria de fotografias do Windows
A galeRia de fotogRafias do WindoWs é a nova apli-
cação integrada do Vista para visualização, gestão, 
edição e impressão de fotos digitais. 
Pode aceder-lhe a partir do menu iniciaR.
Note como a interface se assemelha à do Windows 
Media Player 11. Não admira, porque a base de có-
digo é a mesma.
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A Galeria de Fotografias do Windows é bastante 
flexível e, tal como o Windows Media Player rela-
tivamente ao áudio, foi optimizada para exibir de 
forma simples e rápida milhares de fotografias. Po-
demos ordenar por data, por classificação (temos 
de ser nós a dá-la, claro) e, mais importante, por 
etiqueta (veja, para exemplo, a figura acima).
O problema com as etiquetas é que temos de ser 
nós a criá-las, mas caso nos habituemos a fazer 
isso à medida a que passamos para o computador 
as imagens digitais, o trabalho não será tão difícil. 

Pode também alterar os dados da foto relativamen-
te à hora e data e até adicionar-lhe uma legenda. 
Os metadados podem depois ser usados para fa-
cilitar as buscas com o motor de pesquisa integra-
do, pois passam a ser parte integrante do próprio 
ficheiro.
A partir da interface principal é igualmente pos-
sível realizar outras funções além da simples visua-
lização de imagens e vídeos. Os comandos mais in-
teressantes são coRRigiR (para editar as fotos, equi-
librando cor e luz e permitindo alguns melhora-
mentos básicos), impRimiR, gRaVaR (copiar para um 
CD ou DVD) e gRaVaR um filme (fazer um filme a 
partir das fotos seleccionadas com o novo WindoWs 
 moVie maKeR).
A qualquer momento podemos também reprodu-
zir uma apresentação de todas as fotos ou apenas 

DIcA 

Para editar profissionalmente 
as suas imagens, poderá 
consultar o livro Fotografia 
Digital com Adobe 
Photoshop Lightroom, 
também publicado pelo 
Centro Atlântico – as fotos 
do ecrã na página anterior 
são uma cortesia do Joel 
Santos, o autor desse livro.

Esta aplicação permite visualizar não apenas fotos 
mas também vídeos, o que é visualmente assina-
lado por uma miniatura cujas bordas verticais exi-
bem o efeito perfurado da película de cinema:

Além disso, podemos criar etiquetas para grupos 
de fotografias – não é preciso fazer uma a uma: 
basta clicar na opção infoRmações, para abrir a jane-
la do lado direito, na qual podemos introduzir os 
atributos que quisermos. 
Se clicarmos apenas numa foto, o atributo será 
alterado apenas para essa imagem; contudo, po-
demos seleccionar várias, da mesma forma como 
o faríamos com ficheiros numa normal janela do 
Windows, e a etiqueta que introduzirmos será au-
tomaticamente adicionada aos metadados dessa 
imagem ou filme.
Clique em adicionaR etiquetas, introduza o texto que 
pretende, e já está. 
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A opção gravar é desdobrada em duas: criar um 
disco de dados, em que os ficheiros são simples-
mente gravados num CD ou DVD, ou criar um 
DVD vídeo a partir das fotos. Esta última opção 
é prática pois permite criar rapidamente um DVD 
vídeo sem edição e sem recorrer sequer ao Win-
dows Movie Maker.

Em qualquer dos casos, terá de seleccionar primei-
ro quais as fotos a gravar, claro.
Útil é também a já referida opção coRRigiR, que per-
mite aceder a algumas ferramentas básicas para 
correcção das imagens. Contudo, isto não funcio-
na para imagens no formato BITMAP (BMP), GIF ou 
PNG, pelo que se possui imagens num destes for-
matos deverá usar um editor de imagem separado.
Para usar a função coRRigiR deverá primeiro selec-
cionar a imagem que pretende corrigir e, só de-
pois, clicar no botão respectivo.

As ferramentas de correcção são básicas, ficando 
muito aquém do que oferece uma aplicação gra-
tuita como o Picasa, ou uma ferramenta profissio-
nal – mas com um preço muito acessível – como 
o Adobe Photoshop Lightroom, por exemplo. Mas 
funcionam – e até incluem uma ferramenta de re-
moção de olhos vermelhos.

Windows Media Player
O Windows Media Player 11 (WMP11) é o leitor 
de conteúdos multimédia do Windows Vista, em-
bora esteja também disponível por download gra-
tuito para o Windows XP (www.microsoft.com/ 
windows/windowsmedia/pt/player/11/default.
aspx). 

de algumas seleccionadas carregando em F11 ou 
clicando no botão respectivo na base da janela:








