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Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer

Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer
Iniciar e sair do Picture Package DVD Viewer

Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer, o software
que lhe permite visualizar imagens gravadas com uma
DVD Handycam em seu computador. Você também pode
visualizar imagens copiadas de uma DVD Handycam para
o disco rígido ou salvas em um DVD na unidade de DVD
do computador.

Visualizando imagens
Copiando imagens para o computador

Além disso, ele lhe permite editar partes desnecessárias
dos filmes gravados armazenados em um disco rígido e
gravá-los em um novo DVD com uma lista do conteúdo.

Editando imagens copiadas
Editando partes desnecessárias dos filmes
Criando um DVD com uma lista de conteúdo
Convertendo o formato de arquivo de áudio de um filme
Seções e funções da janela Menu principal
Sobre marcas comerciais
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Formatos de arquivo suportados pelo Picture Package
DVD Viewer
O Picture Package DVD Viewer oferece suporte a
imagens salvas em um disco rígido ou gravadas com uma
DVD Handycam, desde que salvas em um dos seguintes
formatos de arquivo
• Arquivos JPEG
• Arquivos MPEG-2

Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer

Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer

Bem-vindo ao Picture Package DVD Viewer, o software que lhe permite visualizar imagens gravadas com uma DVD
Handycam em seu computador. Você também pode visualizar imagens copiadas de uma DVD Handycam para o disco
rígido ou salvas em um DVD na unidade de DVD do computador.
Além disso, ele lhe permite editar partes desnecessárias dos filmes gravados armazenados em um disco rígido e gravá-los
em um novo DVD com uma lista do conteúdo.

Formatos de arquivo suportados pelo Picture Package DVD Viewer
O Picture Package DVD Viewer oferece suporte a imagens salvas em um disco rígido ou gravadas com uma DVD
Handycam, desde que salvas em um dos seguintes formatos de arquivo
• Arquivos JPEG
• Arquivos MPEG-2
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Iniciar e sair do Picture Package DVD Viewer

Iniciar e sair do Picture Package DVD Viewer

●
●

Iniciar
Sair

Iniciar o Picture Package DVD Viewer
Para iniciar o Menu:
1 Inicie o Picture Package Menu.
•

•

•

Clique duas vezes no ícone

(Picture Package Menu) na área de

trabalho.
Conecte a DVD Handycam ao computador usando um cabo USB.
Para obter detalhes sobre como conectar uma DVD Handycam ao
computador, consulte o Manual de instruções da DVD Handycam.
Clique sucessivamente em [Iniciar]—[Programas] ([Todos os
programas] no Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package
Menu]—[Picture Package Menu].

2 Na janela Picture Package Menu, clique em [Exibindo e manipulando imagens].
O Picture Package DVD Viewer é iniciado, e a janela do menu principal é exibida.

Sair do Picture Package DVD Viewer
Clique no botão fechar [X] no canto superior direito da janela.
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Visualizando imagens

Visualizando imagens
Quando você inicia o Picture Package DVD Viewer, a janela do menu principal é exibida. Para visualizar imagens
armazenadas em um disco na unidade de DVD do computador ou em uma DVD Handycam conectada ao computador,
clique na guia [

DVD] e, em seguida, clique em [Filmes] ou em [Imagens estáticas]. Para visualizar imagens

Disco rígido] e, em seguida, em uma pasta que contenha as imagens a
armazenadas no disco rígido, clique na guia [
serem visualizadas. (O nome da pasta indica a data em que as imagens foram copiadas para ela.) Uma lista de miniaturas
das imagens é exibida.
Para visualizar filmes salvos em um disco na DVD Handycam
1
Clique em [

DVD]—[DVD Handycam]—[Filmes].

Uma lista de miniaturas dos filmes contidos no disco na DVD Handycam é exibida.
→Seções e funções da janela Menu principal

Dica

Clique com o botão direito do mouse na miniatura de um filme para ver mais informações. A data de filmagem, o
comprimento, o tamanho e o volume são exibidos.
2 Clique duas vezes no filme que deseja visualizar na janela para pré-visualização de imagem individual.
A figura abaixo mostra as seções e funções da janela para pré-visualização de imagem individual.
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Visualizando imagens

1

Botão PARAR

Pára a reprodução e volta ao início do filme.

2

Botão PAUSA

Interrompe a reprodução na posição atual. Quando você clica novamente em
(Reproduzir), a reprodução é retomada da posição atual.

3

Botão REPRODUZIR

Inicia a reprodução do filme.

4

Barra de reprodução

O comprimento da barra representa a duração do filme inteiro.O símbolo

na barra mostra a

posição atual da reprodução.
5

Botão [Fechar]

Fecha a janela de pré-visualização e volta para a lista de miniaturas.

6

Caixa de seleção [Selecionar esta imagem]

Clique para selecionar o filme exibido na janela de pré-visualização no momento, a ser copiado
para o disco rígido mais tarde.
→Copiando imagens para o computador

Cuidado

Somente uma janela de pré-visualização pode ser exibida de cada vez.
3 Clique no botão [Fechar].
A janela de pré-visualização é fechada e a janela do menu principal volta a ser exibida.

Para visualizar imagens estáticas
Clique em [Imagens estáticas] no passo 1, acima. Uma lista de miniaturas das imagens estáticas salvas no disco contido na
DVD Handycam é exibida.
É possível imprimir, expandir e reduzir as imagens estáticas usando-se os botões localizados na parte superior da tela.
Clique em
Exif.

(Exif) para mostrar as condições de gravação, como velocidade do obturador, exposição, dos arquivos
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Visualizando imagens

1 Botão Imprimir

Clique para imprimir a imagem pré-visualizada.

2 Botão Mais zoom/Menos zoom

Clique para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem pré-visualizada.

3 Botão Informações Exif

Clique para mostrar as informações Exif da imagem pré-visualizada, se houver.

4 Botão [Fechar]

Fecha a janela de pré-visualização e volta para a lista de miniaturas.

5 Caixa de seleção [Selecionar esta imagem] Clique para selecionar as imagens estáticas exibidas na janela de pré-visualização no momento, a
serem copiadas para o disco rígido mais tarde.
→Copiando imagens para o computador
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Copiando imagens para o computador

Copiando imagens para o computador
Você pode copiar imagens de um DVD em uma DVD Handycam para o disco rígido do computador.
1 Na lista de miniaturas, clique na caixa de seleção da imagem a ser copiada.
A caixa de seleção da imagem selecionada é marcada. Clique na caixa novamente para cancelar a seleção.

Dica
•

•

É possível selecionar todas as imagens na lista de miniaturas com um
único clique. Clique em [Selecionar todos os itens da página] e todas as
caixas de seleção das páginas exibidas serão marcadas. Clique em
[Cancelar todos os itens da página] para cancelar a seleção.
Você pode selecionar a imagem exibida na janela de pré-visualização
clicando em [Selecionar esta imagem].

2 Clique em [Copiar para o disco rígido].
As imagens marcadas são importadas para o disco rígido.
As imagens copiadas serão organizadas em pastas pela data da cópia.

Para especificar uma pasta de destino diferente
Clique em [Opções] para exibir a janela Opções, usada para especificar uma pasta diferente para o salvamento das
imagens copiadas para o disco rígido.
A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela Opções.
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Copiando imagens para o computador

1 Pasta de destino do Picture Package:

Seleciona uma pasta de destino para a cópia das imagens.

2 Pasta temporária:

Seleciona uma pasta temporária a ser usada para a pré-visualização.
Disponível somente quando você tiver marcado [Copiar para o disco rígido
e visualizar em seguida] na caixa de seleção [Método de visualização de
filmes da DVD Handycam:].

3 Caixa de seleção [Método de visualização de filmes da DVD
Handycam:]

Seleciona a maneira como as imagens em um disco contido na DVD
Handycam são visualizadas.

4 Botão [Cancelar]

Cancela os ajustes e fecha a janela Opções.

5 Botão [OK]

Aplica os ajustes e fecha a janela Opções.
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Editando imagens copiadas

Editando imagens copiadas
É possível editar imagens armazenadas em um disco rígido (por exemplo, selecionar partes específicas da imagem).
Também é possível gravar imagens editadas em um DVD, com uma lista do conteúdo.

Editando partes desnecessárias dos filmes
1
Clique na guia [

Disco rígido].

As datas em que os filmes foram copiados são listadas no painel de pastas, à esquerda.

Para adicionar uma pasta do disco rígido ao painel de pastas
No painel de pastas, clique em [Procurar] para abrir a janela Pasta de referência. Selecione uma pasta que
contenha os tipos de imagem aos quais o Picture Package DVD Viewer oferece suporte. A pasta selecionada é
adicionada temporariamente ao painel de pastas. As imagens na pasta são exibidas como miniaturas.
Cuidado

Assim que você sai do Picture Package DVD Viewer, a seleção de pastas feita na janela Pasta de referência é
cancelada.
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Editando imagens copiadas
2 Clique na pasta com a data de cópia que contém as imagens a serem editadas.
Uma lista de miniaturas das imagens na pasta é exibida.

3 Clique duas vezes no filme a ser editado.
O filme selecionado é exibido em uma janela de pré-visualização de imagem individual.

4 Clique em [Editar].
O ImageMixer MPEG Cutter é iniciado.
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Editando imagens copiadas

O que você pode fazer com o ImageMixer MPEG Cutter?
O ImageMixer MPEG Cutter é um software que lhe permite recortar as partes desnecessárias de um filme
armazenado no disco rígido.
Para obter mais informações, clique em
ImageMixer MPEG Cutter.

, no canto superior direito da tela, para mostrar a Ajuda do

Criando um DVD com uma lista de conteúdo
É possível criar um DVD com uma lista do conteúdo usando suas imagens favoritas armazenadas no disco rígido.
1Na lista de miniaturas, marque as caixas de seleção das imagens a serem copiadas para um DVD.

Dica

É possível selecionar todas as imagens na lista de miniaturas com um único clique. Clique em [Selecionar todos os
itens da página] e todas as caixas de seleção das páginas exibidas serão marcadas. Clique em [Cancelar todos os
itens da página] para cancelar a seleção.
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Editando imagens copiadas
2Clique em [Gravação no DVD].
O ImageMixer EasyStep DVD é iniciado.

O que você pode fazer com o ImageMixer EasyStep DVD?
O ImageMixer EasyStep DVD é um software que lhe permite criar um DVD com uma lista do conteúdo, usando
as imagens selecionadas em uma lista de miniaturas. É preciso conectar a DVD Handycam ao computador para
criá-lo.
Para obter mais informações, clique em
EasyStep DVD.

, no canto superior direito da tela, para mostrar a Ajuda do ImageMixer

file:///I|/SON_SSIAXX_103/Help/PPV-DVD/041216_update...BP_DVDViewer_help/Contents/VIW_topics/viw_00500.html (4 of 4)16/12/2004 17:44:33

Convertendo o formato de arquivo de áudio de um filme

Convertendo o formato de arquivo de áudio de um filme
Você pode converter o formato do arquivo de áudio de um filme copiado da DVD Handycam para o disco rígido. Os
dados de áudio são convertidos para o formato de áudio MPEG, de forma que você possa usá-los com software que
ofereça suporte a esse formato de arquivo.
O filme, inclusive o clipe de som convertido, é salvo em um novo arquivo. O arquivo do filme com o clipe de som
original também é mantido.
1
Disco rígido] e, em seguida, em uma pasta que contenha os filmes cujo formato de arquivo de
Clique na guia [
áudio deseja converter.

2 Clique duas vezes no filme cujo formato de arquivo de áudio deseja converter.
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Convertendo o formato de arquivo de áudio de um filme
3 Clique em [Converter formato de áudio].

4 Clique em [Avançar].

Selecione um destino para salvar os dados seguindo as instruções na tela e, em seguida, inicie a conversão.
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Seções e funções do Menu principal

Seções e funções da janela Menu principal
A figura abaixo mostra as seções e as funções da janela do menu principal. A figura mostra a lista de miniaturas exibida
quando você clica na guia [

Quando você clica em [

Disco rígido].

DVD].

1

Guia Seletor de disco

Selecione o disco que contém as imagens a serem exibidas como miniaturas. Se você clicar na
DVD], deverá selecionar uma [DVD Handycam] ou uma [Unidade de DVD].
guia [

2

Painel de informações do arquivo/disco

Se a pasta contiver mais imagens do que as exibidas, o número da página em que a imagem
selecionada está localizada será indicado. Clique nas setas para retroceder ou avançar pelas
páginas.
DVD] estiver selecionado, o tipo de DVD e o modo de gravação em que as
Quando [
imagens foram criadas também serão exibidos no painel.

3

Painel de miniaturas

As imagens estáticas e/ou filmes na pasta selecionada no painel de pastas são exibidos como
miniaturas, imagens pequenas para pré-visualização.
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Seções e funções do Menu principal
4

Botão [Gravação no DVD]

Quando [

Disco rígido] estiver selecionado, clique para iniciar o ImageMixer EasyStep DVD,

um software usado para exportar as imagens selecionadas em um DVD.
→Criando um DVD com uma lista de conteúdo
5

Selecionando a caixa de seleção de uma imagem Seleciona uma imagem a ser salva em um disco rígido ou em um DVD. Para selecionar uma
imagem, clique em sua caixa de seleção. Clique sobre ela novamente para cancelar a seleção.

6

Miniatura de uma imagem estática

Mostra a imagem estática em tamanho menor. Para mostrar mais informações sobre a imagem
estática, clique com o botão direito do mouse na miniatura.

7

Miniatura de um filme

Mostra o início de um filme como amostra. Para mostrar mais informações sobre o filme, clique
com o botão direito do mouse na miniatura.

8

Botão [Opções]

Clique para exibir a janela Opções, usada para especificar uma pasta de destino para o salvamento
das imagens ou o modo de exibição.
→Para especificar uma pasta de destino diferente

9

Painel de pastas

Seleciona uma pasta que contém as imagens a serem visualizadas. Os itens exibidos no painel
Disco rígido] ou na guia [
DVD].
dependem de se você clicou na guia [
Se você clicar na guia [

Disco rígido], as pastas que contêm imagens copiadas de um disco

em uma DVD Handycam ou em uma unidade de DVD são listadas com o ano em que foram
em uma pasta com um ano de cópia para mostrar todas as pastas
copiadas. Clique em
armazenadas na pasta. Essas pastas são listadas com as datas em que a cópia foi feita.
DVD], as guias [DVD Handycam] e [Unidade de DVD] serão
Se você clicar na guia [
exibidas. Selecione uma delas e, em seguida, selecione [Filmes] (dados de filmes) ou [Imagens
estáticas] (dados de imagens).
10 Botão [Copiar para o disco rígido]

Quando [

DVD] estiver selecionado, clique neste botão para copiar as imagens selecionadas

para o disco rígido.
→Copiando imagens para o computador
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Sobre marcas comerciais

Sobre marcas comerciais

Sobre marcas comerciais
Todas as marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Sobre direitos autorais
É proibido o uso de imagens filmadas sem notificação ao requisitante, segundo as leis de direitos autorais, a menos que
tais imagens se destinem ao uso particular e individual. Além disso, esteja ciente de que, dependendo do tipo de
demonstração, entretenimento e/ou exibição, tais filmagens poderão ser restritas, mesmo quando usadas para fins de
entretenimento particular.
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