


 

 

 

Contrato de licença de usuário final (EULA) da ArcSoft  
LEIA OS TERMOS ABAIXO (“Contrato”) COM ATENÇÃO.  A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE (definido 
abaixo) FORNECIDO PELA ARCSOFT É PERMITIDA SOMENTE DE ACORDO COM OS TERMOS 
DESSE CONTRATO.  SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESSE CONTRATO, NÃO UTILIZE ESSE 
SOFTWARE.  SE VOCÊ ADQUIRIR ESSE SOFTWARE NA FORMA DE CD SEM CÓPIA IMPRESSA 
DESSE CONTRATO E NÃO TIVER OPORTUNIDADE DE LÊ-LO, PODERÁ RECEBER REEMBOLSO 
TOTAL NO VALOR ORIGINAL DE COMPRA SE VOCÊ (i) NÃO UTILIZAR ESSE SOFTWARE E (ii) 
DEVOLVÊ-LO COM A NOTA FISCAL NO LOCAL ONDE O COMPROU DENTRO DE 30 DIAS A 
PARTIR DA DATA DE COMPRA OU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO LOCAL.    
 
1. Concessão de Licença.  Esse Contrato permite a utilização de uma cópia do Software ou do 
Software incluído neste pacote ou dispositivo em qualquer tipo de computador individual 
(“Software”).  Para cada detentor de licença, o programa pode ser “utilizado” em apenas um 
computador ou dispositivo de hardware em um determinado momento. O Software é “utilizado” 
quando for obtido por download, copiado, inicializado ou instalado no disco rígido ou outra 
memória permanente de um computador ou outro dispositivo de hardware. 
 
2. Restrições da Licença.   É PROIBIDO ALUGAR, ARRENDAR, SUBLICENCIAR, VENDER, 
ATRIBUIR, EMPRESTAR OU TRANSFERIR DE QUALQUER OUTRA FORMA O SOFTWARE OU 
QUAISQUER DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOB ESSE CONTRATO.  É proibido modificar, traduzir, 
separar, descompilar, desmontar ou tentar de qualquer forma (i) destruir, evitar, desviar, 
remover, desativar ou burlar de qualquer forma quaisquer mecanismos de proteção do Software, 
incluindo sem limitação quaisquer mecanismos utilizados para restringir ou controlar a 
funcionalidade do Software ou (ii) obter o código fonte ou segredos, algoritmos, estrutura ou 
organização do Software (exceto quando tais atividades forem permitidas pela lei aplicável).   
Entretanto, você pode transferir todo o seu direito de utilização do Software para outra pessoa 
ou organização, desde que (a) os seguintes itens também sejam transferidos com o Software, (i) 
este Contrato; (ii) outro software contido no pacote original e/ou hardware ao qual o Software foi 
associado; (iii) quaisquer versões originais ou atualizadas do Software; (b) nenhuma cópia, 
incluindo as de segurança e a instalada em seu computador ou outro dispositivo permaneça em 
sua posse após a transferência e (c) o receptor aceite todos os termos desse Contrato.  Em 
nenhuma hipótese será permitida a transferência do Software obtido para experiência, versão de 
teste ou qualquer outra especificada como gratuita.  Uma licença especial da ArcSoft é necessária 
caso o programa seja instalado em um servidor de rede com o propósito único de distribuição 
para outros computadores. 
 
3. Copyright.  O Software ou o Software contido neste pacote ou dispositivo é protegido pelas 
leis de direitos autorais dos Estados Unidos, tratados internacionais e todas as outras leis 
nacionais aplicáveis.  O Software deve ser tratado como todos os outros materiais protegidos por 
copyright (ex.: livros e gravações musicais).  Essa licença não permite que o Software seja 
alugado ou arrendado e o material impresso que acompanha o Software (se houver) não pode 
ser copiado. 
 
4. Propriedade.  O título, direitos de propriedade e todos os direitos de propr iedade intelectual do 
Software e qualquer documentação que o acompanhe e quaisquer cópias do mesmo, bem como 
qualquer conteúdo de amostra são propriedade única e exclusiva da ArcSoft e/ou seus 
representantes autorizados a emitir licenças.  Você concorda em obedecer a lei de direitos 
autorais e todas as outras leis aplicáveis.  Você reconhece que o Software contém informações 
confidenciais valiosas e segredos comerciais da ArcSoft e/ou seus representantes autorizados a 
emitir licenças. 
 



 

 

 

5. Aviso de isenção de garantia.  O SOFTWARE ESTÁ DISPONÍVEL “COMO FOI ENTREGUE”. 
NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, É DADA EM RELAÇÃO A ESTE SOFTWARE, 
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO IMPLÍCITAS E 
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E GARANTIAS DE NÃO-INFRAÇÃO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E A ARCSOFT EXPRESSAMENTE RECUSA TODAS AS GARANTIAS 
NÃO DECLARADAS NESTE CONTRATO.  VOCÊ ASSUME OS RISCOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE 
E AO DESEMPENHO DO SOFTWARE.  CASO O SOFTWARE SE MOSTRE DEFEITUOSO, VOCÊ E 
NÃO A ARCSOFT OU UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, ACEITA TODOS OS CUSTOS DOS 
SERVIÇOS, REPAROS OU CORREÇÕES NECESSÁRIOS.  ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A 
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE 
APLICAR A VOCÊ.  ESSA GARANTIA CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ TAMBÉM 
PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO.  SEUS ÚNICOS 
RECURSOS E TODA A RESPONSABILIDADE DA ARCSOFT ESTÃO DEFINIDOS ACIMA. 
 
6. Isenção de responsabilidade em caso de prejuízos resultantes de uso.   VOCÊ CONCORDA QUE 
EM NENHUMA HIPÓTESE A ARCSOFT OU SEUS AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR 
QUAISQUER PERDAS DE LUCROS ANTECIPADOS, PERDA DE DADOS E IMPOSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SEGURO OU QUALQUER OUTRO DANO 
INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO OU CONSEQÜENCIAL DE QUALQUER TIPO 
RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR O SOFTWARE, DE QUALQUER 
FORMA CAUSADO E EM QUALQUER SUPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE (QUER SEJA POR 
QUEBRA DE CONTRATO, PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNC IA) OU OUTROS), MESMO QUE A 
ARCSOFT TENHA SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM NENHUMA 
HIPÓTESE A ARCSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS EM VALORES SUPERIORES ÀS TAXAS 
PAGAS PELA UTILIZAÇÃO. AS LIMITAÇÕES ACIMA APLICAM-SE DE ACORDO COM OS LIM ITES 
PERMITIDOS POR LEIS APLICÁVEIS EM SUA JURISDIÇÃO. 
 
7. Exportação.  Você não poderá exportar ou re-exportar o produto incorporando o Software sem 
as licenças adequadas dos Estados Unidos ou outros governos internacionais. 
 
8. Direitos restritos do Governo dos Estados Unidos.  Caso seja uma unidade ou agência do 
governo dos Estados Unidos, o Software e a documentação relacionada são considerados 
“software comercial para computadores” e “documentação de software comercial para 
computadores”, respectivamente, de acordo com o DFAR Parágrafo 227.7202 e FAR Parágrafo 
12.212(b), como aplicável.  Qualquer utilização, modificação, reprodução, lançamento, execução, 
exposição ou divulgação do Software e/ou da documentação relacionada pelo governo dos 
Estados Unidos será regida unicamente pelos termos desse Contrato e será proibida, exceto ao 
ponto expressamente permitido pelos termos desse Contrato.  Quaisquer dados técnicos 
fornecidos, não cobertos pelas provisões acima, são considerados como  “dados técnicos-itens 
comerciais” de acordo com o DFAR Parágrafo 227.7015(a).  Qualquer utilização, modificação, 
reprodução, lançamento, execução, exibição ou divulgação desses dados técnicos será regida 
pelos termos do DFAR Parágrafo 227.7015(b). 
 
9. Rescisão.  ESSE CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR APÓS A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E 
SERÁ RESCINDIDO EM CASO DE: (i) NÃO CUMPRIMENTO A QUAISQUER TERMOS DESSE 
CONTRATO; OU (ii) DEVOLUÇÃO, DESTRUIÇÃO OU EXCLUSÃO DE TODAS AS CÓPIAS DO 
SOFTWARE EM SUA POSSE.  Os direitos da ArcSoft e as obrigações do usuário serão mantidos 
mesmo com a rescisão desse Contrato. 
 
10. Atividades de alto risco.  O Software não é tolerante a falhas e não foi projetado para ser 
utilizado em ambientes perigosos que exigem desempenho seguro ou qualquer outro aplicativo 
no qual a falha do Software possa causar diretamente a morte, ferimento pessoal ou danos 



 

 

 

físicos ou a propriedades (coletivamente, “ Atividades de alto risco”).  A ARCSOFT 
EXPRESSAMENTE SE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE 
ADEQUAÇÃO A ATIVIDADES DE ALTO RISCO. 
 
11. Lei e Jurisdição regentes.  Esse Contrato será regido e interpretado sob as leis do Estado da 
Califórnia e dos Estados Unidos quando aplicado a decisões iniciadas totalmente na Califórnia, 
sem considerar conflitos de provisões legais dessas e as partes expressamente excluem a 
aplicação da Convenção das Nações Unidas para Contratos para Vendas de Mercadorias 
Internacionais.  Processos ou ações executoras devem ser iniciados e as partes se comprometem 
irrevogavelmente com a jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais e federais localizados no 
Condado de Santa Clara. 
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- REQUISITOS DO SISTEMA - 
 
• Windows 98SE/ME/2000/XP (recomendado Windows 2000/XP). 
• Pentium III 800 MHz ou superior (recomendado P4 1.6 GHz ou superior). 
• 500 MB de espaço livre na unidade de disco rígido para a instalação do programa. 
• 4 GB+ de espaço livre na unidade de disco rígido para a captura e edição de vídeo. 
• 128 MB de RAM (recomendado 512 MB de DDR RAM). 
• Monitor colorido de 16 bits, resolução de tela de 1024 x 768. 
• DirectX 9. 
• Windows Media Player 9 (recomendado). 
• Unidade de disco rígido de 7200 RPM (recomendado). 
 
Nota: 1 hora de vídeo em DV requer 13 GB de espaço na unidade de disco rígido. 
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- INTRODUÇÃO - 

Bem-vindo! Você está pronto para aprender como capturar, editar e criar DVDs em seu computador? Ótimo! 
Examinaremos esses três processos principais para ajudá-lo a criar e compartilhar seus filmes caseiros. 

Não se esqueça de consultar o arquivo de Ajuda interativa, que descreve todos os botões e comandos 
encontrados no programa. Aqui, detalharemos todas as etapas dos procedimentos de captura, edição e 
criação de vídeos. Eles podem não exigir a descrição de todos os comandos, portanto, trabalhe com o 
arquivo de Ajuda aberto sempre que estiver executando um projeto. 

Escolha para onde deseja ir! Também é possível navegar utilizando os links no início de cada página. 

• Capturar vídeo 
• Editar/montar clipes de vídeo 
• Criar filme em DVD 
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- CAPTURA DE VÍDEO - 
A primeira coisa que você provavelmente desejará fazer antes de realizar seu filme é transferir um vídeo 
de sua câmera (ou de outro dispositivo de vídeo) para o computador. Nós facilitamos isso. Começaremos 
da estaca zero. Nestas instruções, efetuaremos a captura de uma câmera de vídeo digital (DV). 
 

1. Conecte a câmera ao computador e ligue-a.  
2. Inicie o programa. No assistente de introdução, selecione "Capturar ou editar vídeo".  
3. Na próxima tela, selecione "Capturar" no canto superior esquerdo.  

 
No módulo Capturar, você verá os controles para navegar pelo vídeo na câmera: 

Utilize os controles de reprodução para pular para a posição em que gostaria de iniciar a gravação. Quando 
estiver pronto, clique no grande botão vermelho Gravar embaixo da janela de visualização. Agora é possível 
definir os detalhes do arquivo capturado: 

 
• Escolha o nome do arquivo e salve o local. 
• Defina o tipo de arquivo. Se planejar utilizar o vídeo ao criar um DVD, selecione o tipo de arquivo DVD 

(MPEG-2).  
• Opcionalmente, é possível digitar o tempo de captura. Caso tenha um vídeo muito longo e deseja 

capturar apenas uma pequena parte, utilize essa opção.  
• Muito provavelmente você vai querer salvar o arquivo capturado em um álbum. Caso planeje fazer 

algum tipo de edição, será necessário que o arquivo esteja em um álbum. Você aprenderá mais 
sobre álbuns na seção Editar.  
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- EDIÇÃO/MONTAGEM DE CLIPES DE VÍDEO - 

Como as possibilidades criativas aqui são ilimitadas, é um pouco difícil fornecer instruções passo a passo. 
Em vez disso, falaremos sobre os aspectos básicos da criação de um clipe de vídeo personalizado. O coração 
do programa está nesta seção. É aqui que você pode ser realmente criativo fazendo vídeos verdadeiramente 
exclusivos e com aparência profissional. Não se esqueça de utilizar este tutorial junto com o arquivo de Ajuda 
interativa. O arquivo de Ajuda detalha as funções de cada botão e opção. 

VISÃO GERAL 

Os clipes de vídeo são criados adicionando conteúdo (vídeos, fotos e faixas de áudio existentes) a um modelo 
chamado STORYBOARD. O Storyboard também pode ser chamado de LINHA DO TEMPO. O Storyboard/Linha 
do Tempo basicamente é um modelo para a criação do filme. Eles representam diferentes exibições da mesma 
coisa. É possível adicionar imagens fixas, vídeos e transições de cena na exibição Storyboard. Além disso, você 
pode adicionar áudio, texto e efeitos especiais utilizando a Linha do tempo.  

Portanto, você não está limitado a imagens, clipes de vídeo e música. Também é possível incluir transições entre 
cada componente adicionado (por exemplo, você pode fazer um clipe de vídeo desaparecer enquanto o próximo 
aparece), além de outros efeitos especiais. É possível adicionar texto de rolagem para os créditos iniciais ou 
finais. Quando estiver pronto, o vídeo pode então ser incluído como um capítulo no DVD final. 

 
O Storyboard exibe imagens fixas, clipes de vídeo e transições. 

 
A Linha do tempo exibe imagens fixas, vídeos, transições, texto, áudio e efeitos especiais. 

Se desejar criar um vídeo básico formado por clipes de vídeo menores e imagens fixas, escolha o Storyboard. 
Caso queira incluir faixas de áudio adicionais, efeitos especiais e texto, será necessário utilizar a Linha do tempo. 
A prática leva à perfeição! Utilize o conteúdo da amostra incluída para se divertir com a Linha do tempo e todas 
as suas opções. 

Quando o vídeo final estiver compilado, todo o conteúdo será processado em um único vídeo. O vídeo progredirá 
por todos os clipes e imagens adicionadas. 
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A maioria das opções é acessada por meio da parte superior da tela, que é dividida em várias guias: MÍDIA, 
TEXTO, TRANSIÇÕES, EFEITOS e EXPORTAR (essa última pode não ser exibida até que você tenha 
efetivamente começado a criar o vídeo). 
 
Todo o conteúdo se origina de "álbuns". Antes de continuarmos, será necessário termos uma compreensão 
básica do que são álbuns e como eles funcionam. 

ÁLBUNS 

Para adicionar conteúdo ao Storyboard/Linha do tempo, primeiro é preciso criar um álbum. Os álbuns consistem 
em atalhos que se vinculam aos arquivos armazenados no computador. Conseguindo dominar esse conceito 
(e isso não é tão difícil, pode confiar), você já estará bem preparado. Pense no conteúdo de um álbum como nos 
atalhos na área de trabalho ou na barra de tarefas. Os ícones em que você clica não são ícones de programa 
reais; eles são meramente atalhos. Ocorre o mesmo com os álbuns. Álbuns contêm atalhos para suas imagens, 
músicas e vídeos. Estão incluídos alguns álbuns de exemplo. 

 

É possível criar diversos álbuns, dando a cada um deles um nome exclusivo. Por exemplo, você pode ter um 
álbum para fotos de férias, outro para eventos familiares... e assim por diante. Obviamente, é necessário saber 
o local das fotos, vídeos e sons que se deseja incluir no álbum. 

Para criar um novo álbum: 

1. Verifique se você está na guia "Mídia". No menu suspenso do álbum, escolha "<Álbum novo>". 
 

2. Digite um nome para o novo álbum. Basta clicar e digitar sobre o nome existente.  
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3. Clique onde indicado para procurar no sistema arquivos para adicionar ao álbum. É possível adicionar 
imagens fixas, clipes de vídeo e faixas de áudio. 
 

4. Para adicionar outros arquivos a qualquer outro momento, clique no botão Adicionar. 
 

 
Quando o álbum estiver pronto, será possível adicionar conteúdo ao Storyboard/Linha do tempo. Lembre-se, as 
miniaturas do álbum se vinculam apenas aos arquivos reais no sistema. Se você excluir, renomear ou mover os 
arquivos reais, não conseguirá utilizar as respectivas miniaturas no álbum para incluir no projeto. Também, não 
se esqueça de que é possível criar mais de um álbum. Organize suas mídias de forma que seja fácil localizar o 
que for necessário quando estiver fazendo filmes. 

ADIÇÃO DE CONTEÚDO AO STORYBOARD 

Com os álbuns prontos, você agora pode adicionar conteúdo ao Storyboard e começar a montar o filme. Vejamos 
parte de um Storyboard em branco: 

 

Observe que o Storyboard consiste em diversos quadros. 
IMAGENS FIXAS e VÍDEOS são inseridos nos quadros 
maiores. Os quadros menores são reservados para as 
TRANSIÇÕES. Transições são efeitos que ocorrem 
quando se passa de um vídeo/imagem para outro. 
Quando o filme final estiver compilado, tudo o que está 
no Storyboard é combinado em um único arquivo de 
vídeo. Esta figura mostra como adicionar uma imagem 
fixa ou um clipe de vídeo ao Storyboard: 
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Você pode seguir o método acima (destacar a miniatura que deseja adicionar e, em seguida, clicar na seta 
"Adicionar"), clicar duas vezes na miniatura ou clicar no item desejado e arrastá-lo para a próxima posição 
disponível no Storyboard. 

Clique na guia "Transições". Escolha a transição de sua preferência e adicione-a antes ou depois de qualquer 
foto ou vídeo. DICA: Se desejar uma forma rápida e fácil de aplicar transições ao filme, clique com o botão direito 
do mouse no Storyboard e selecione "Transição aleatória a tudo ". O programa adicionará automaticamente 
transições a todas as posições disponíveis no Storyboard. 

Quando a inclusão de conteúdo estiver concluída, o Storyboard terá esta aparência: 

 

Lembre-se, os quadros maiores representam imagens fixas e/ou clipes de vídeo. Os pequenos quadros coloridos 
intermediários representam transições. 

SALVE SEU TRABALHO! 

Agora é uma boa hora para salvar seu projeto. Lembre-se de salvá-lo com freqüência! Não há nada pior do 
que o computador travar e você perder todo o trabalho. Não é o fim do mundo, mas é extremamente frustrante. 
Selecione "Arquivo" e, em seguida, "Salvar projeto". Dê um nome ao projeto e lembre-se de onde ele foi salvo. 
Todo o seu trabalho no Storyboard/Linha do tempo será salvo e poderão ser integralmente editados na próxima 
vez que o arquivo for acessado. 

VISUALIZAÇÃO DO FILME 

Bem, então você tem um conteúdo interessante no 
Storyboard! Muito bem! Esses pequenos passos 
são importantes. Não se preocupe, embora não 
seja necessário ser um gênio para fazer seus 
filmes, você descobrirá que com um pouco de 
prática aprenderá os truques rapidamente. Quem 
sabe talvez você não seja o próximo Spielberg. 
Ou Chaplin. Bem, vejamos como está seu filme 
até aqui: 
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"O Player" oferece controles de reprodução padrão para a exibição de todo o filme ou de apenas seções 
específicas. Se desejar exibir o filme na íntegra, clique em "Projeto inteiro". Fácil, não? Basta clicar em 
"Executar" e ver todo o conteúdo no qual você trabalhou tão duro para colocar no Storyboard ganhar vida 
na janela de visualização. Se desejar exibir somente um pedaço específico do filme, clique em "Clip ativo". 
Em seguida, clique na miniatura no Storyboard que deseja visualizar. Depois, clique em "Executar" para 
ver a reprodução da seção na janela. 

Então, como está seu filme? Muito ruim? Não se preocupe, estamos apenas começando. Você ainda organizará 
e editará o conteúdo, adicionará efeitos especiais e muito mais. Agora é um bom momento para fazer uma pausa, 
caso ainda não tenha feito. Talvez você possa ir lá fora e filmar mais um vídeo interessante ou tirar algumas fotos 
legais. As próximas seções mostrarão como reorganizar o conteúdo no Storyboard, editar fotos e vídeos e... que 
rufem os tambores... utilizar a LINHA DO TEMPO para adicionar áudio, texto e efeitos especiais ao vídeo. 

MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 

Até aqui, o foco estava voltado à adição de conteúdo. Entretanto, a maior diversão ocorre na organização de 
todo o material de uma forma interessante para criar um vídeo que realmente se destaque. Quando se utiliza 
o Storyboard, é incrivelmente fácil reorganizar as coisas. Como elas são segregadas com precisão, é fácil 
diferenciar os vários conteúdos. A Linha do tempo oferece uma exibição mais complexa, tornando, dessa 
forma, a organização das coisas mais difícil. 

REORGANIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS 
Basicamente, você pode reorganizar fotos e vídeos no Storyboard clicando e arrastando qualquer miniatura 
para um novo local. Sim, é só isso. Não disse que era fácil. 

TROCA DE TRANSIÇÕES 
Alterar transições é um pouco diferente. Quando você clica e arrasta uma transição sobre outra, a primeira 
simplesmente substitui a segunda. Na realidade, a posição das transições não é alterada, visto que uma 
simplesmente substitui outra quando a primeira é arrastada para o local da segunda. Não se esqueça de 
salvar o projeto! 

EDIÇÃO DE IMAGENS FIXAS - TEMPO DE EXIBIÇÃO, COR, ETC. 
Talvez você tenha notado que, durante a visualização do filme, foram exibidas imagens fixas por um determinado 
período de tempo antes de se prosseguir com o próximo componente do Storyboard. Bem, você tem controle 
total sobre o tempo de exibição de cada foto individual. Basta clicar na foto no Storyboard e, em seguida, 
modificar a duração na área à esquerda da área de visualização: 

 

É possível especificar as horas, os minutos, 
os segundos e os quadros durante os quais 
deseja exibir a foto. Isso pode ser feito para 
cada foto. 

Se desejar o mesmo tempo de exibição para 
cada imagem precedente, clique com o botão 
direito do mouse na miniatura que acabou de 
modificar e selecione "Aplicar duração a todas 
os seguintes".

 



ARCSOFT SHOWBIZ DVD 2.1 
 

- 10 - 

Preste atenção na imagem acima. Observe que há vários sliders para o Brilho, Contraste, etc. Fique à vontade 
para modificar esses sliders para melhorar a foto. Os efeitos das alterações podem ser vistos visualizando a 
foto no Player. A qualquer momento, é possível clicar em "Restaurar" para desfazer todas as alterações feitas 
(basicamente, os sliders retornarão à posição central padrão). 

Você também notará que as fotos oferecem a opção "Panorâmica e Zoom". A opção Panorâmica e Zoom será 
discutida posteriormente, quando criaremos apresentações de slides. 

EDIÇÃO/AJUSTE DE CLIPES DE VÍDEO 

Quando você clica em um clipe de 
vídeo no Storyboard, verá opções 
de edição similares àquelas 
disponíveis quando se edita fotos. 
Além de poder modificar a cor do 
vídeo, também será possível 
ajustar o volume e a velocidade 
de reprodução. 

 

Às vezes, o volume de um certo clipe de vídeo ficará muito alto quando reproduzido com o restante do áudio no 
filme. Se esse for o caso, simplesmente arraste o slider para a esquerda para diminuir o nível de som. Se desejar 
desativar completamente o áudio, simplesmente marque a caixa apropriada. 

Você pode se divertir muito brincando com controle de velocidade. Aumente a velocidade do vídeo para produzir 
cenas engraçadas de seus familiares correndo pela casa como nos filmes antigos ou diminua a velocidade para 
criar aqueles efeitos baratos de ação em câmera lenta de filmes de ficção científica que Hollywood tem explorado 
nos últimos anos. Pare. 

Se o clipe de vídeo for um pouco longo ou tiver partes que simplesmente você não queira incluir, é possível 
ajustá-lo rapidamente. Veja o vídeo no Player. Você notará que há marcadores de ajuste verde e rosa. Eles 
permitem alterar o tempo de início/fim do vídeo. Basta clicar e arrastá-los. Ou, é possível mover o timer para 
a posição desejada e depois clicar no respectivo botão Ajustar (as tesouras verde e rosa). Salve o projeto! 
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CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO GLOBAIS 

Ao exibir o projeto inteiro, você 
pode modificar o áudio global da 
faixa de vídeo e ambas as faixas 
de áudio.   

A LINHA DO TEMPO E A EDIÇÃO AVANÇADA 

Veja quanto já aprendeu! Agora você sabe como adicionar imagens fixas, clipes de vídeo e transições ao 
Storyboard. Sabe que quando o filme é compilado, tudo que está no Storyboard é agregado para criar um único 
vídeo. Sabe como melhorar imagens fixas e ajustar clipes de vídeo. Agora, descobriremos como adicionar uma 
trilha sonora, efeitos especiais e texto ao filme. Para fazer isso, é necessário deixar o agradável Storyboard e 
utilizar a ligeiramente mais complexa Linha do tempo. 

 

Como já sabemos, a Linha do tempo exibe as mesmas informações do Storyboard e mais. As coisas podem 
parecer um pouco complicadas no início, mas, assim que você tiver uma compreensão básica do layout, as 
coisas serão muito menos confusas. A Linha do tempo é dividida em faixas separadas. As faixas são: Texto, 
Vídeo, Áudio 1 e Áudio 2. Obviamente, a Faixa de texto é onde se pode adicionar efeitos de texto. A Faixa de 
vídeo é onde são adicionadas imagens fixas, transições e clipes de vídeo. A Faixa de vídeo também tem uma 
seção que exibe todo o áudio que pode ser incluído em um vídeo. É nas duas faixas de áudio que os arquivos 
de áudio são adicionados. São fornecidas duas faixas de áudio diferentes para que seja possível colocar em 
camadas diversos arquivos de áudio. Você pode incluir eficazmente uma trilha sonora contínua, junto com uma 
faixa de narração ou de efeitos especiais de som. 
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ADIÇÃO DE ÁUDIO 
A adição de áudio à Linha do tempo funciona exatamente da mesma forma que a adição de imagens fixas, 
vídeos e transições ao Storyboard. Escolha o arquivo de áudio de qualquer álbum e clique duas vezes nele. 
É possível mover livremente as faixas de áudio da Faixa de áudio 1 para a 2 e vice-versa. Clique e arraste-as 
para qualquer lugar que desejar. 

AJUSTE DE ÁUDIO 
Se você adicionou uma canção que é muito longa ou apenas deseja incluir um único verso, refrão ou coisas 
do tipo, é possível ajustar o clipe da mesma maneira que se faria com um vídeo. Você também pode clicar e 
arrastar a respectiva margem do arquivo na Linha do tempo para alterar o ponto inicial/final (coincidentemente, 
isso também funciona para clipes de vídeo na Faixa de vídeo).  

 

ADIÇÃO DE EFEITOS DE TEXTO 
Como os profissionais, você pode adicionar efeitos de texto de rolagem aos filmes. Na verdade, é possível 
escolher uma grande variedade de efeitos para adicionar ao texto. Clique na guia Texto para começar.  

Inicie selecionando um estilo de texto. Há duas categorias: Simples e Sofisticado. Basta clicar no estilo desejado 
e, em seguida, clique e arraste o estilo de texto que deseja para a Linha do tempo. Será exibida uma nova janela, 
permitindo digitar o texto, modificar a fonte, etc. 
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OK, então basta clicar duas vezes na caixa de texto e modificar o texto que já está lá. É possível alterar o 
estilo de texto escolhendo um novo no lado direito. Você pode adicionar uma nova seqüência de texto clicando 
em qualquer lugar fora da caixa de texto existente. É possível adicionar diversas seqüências e fazer cada 
uma utilizar fontes e estilos diferentes. A caixa de seleção Rolar e os botões correspondentes permitem 
adicionar movimento ao texto. Quando estiver satisfeito com o texto, clique em OK. Em seguida, você pode 
adicionar/alterar um efeito de texto. Escolha a categoria Efeito desejada e, em seguida, clique e arraste o 
efeito diretamente sobre um dos efeitos em qualquer lado do texto recentemente adicionado à Linha do tempo. 
Um efeito diferente pode ser utilizado para quando o texto aparece e desaparece. A seguir, é apresentado um 
exemplo de uma Linha do tempo com um efeito de texto adicionado. 

 

Tanto o texto quanto seus efeitos relacionados podem ser modificados. Simplesmente clique no componente 
desejado e confira as opções disponíveis que são exibidas. Você pode ajustar o tempo de exibição do texto. 
Dependendo do efeito, pode ser possível ajustar o tempo de exibição, além das propriedades específicas do 
efeito. Por exemplo, se for selecionado um efeito de movimento, é possível escolher a direção do movimento 
do texto. Por sinal, você salvou o projeto, certo? 

ADIÇÃO DE EFEITOS ESPECIAIS 
Clique na guia Efeito para ver todos os efeitos divertidos e incomuns. Os efeitos são adicionados a itens 
específicos na Faixa de vídeo. É possível modificar a duração do efeito clicando e arrastando as margens. 
Observe que os efeitos são adicionados a componentes individuais da faixa de vídeo. Você não pode, 
por exemplo, ampliar um efeito para duas imagens. É necessário adicionar o efeito a ambas. Por sinal, 
os componentes que têm efeitos associados são identificados na exibição Storyboard pelo ícone de estrela. 
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EXPORTE O VÍDEO 

Seu vídeo deve estar sensacional neste ponto. Não? Não se preocupe, grandes cineastas não surgem da noite 
para o dia ou no tempo que você levou para chegar neste ponto. Pelo menos agora você sabe como fazer um 
vídeo interessante. Agora é apenas uma questão de se habituar às ferramentas, descobrindo suas próprias 
técnicas e truques e reunindo conteúdo interessante. Antes de "exportar" o vídeo, salve o projeto e visualize-o 
no Player. Divirta-se com o fruto de seu trabalho! OK, agora clique na guia Exportar. 

 

Faremos de conta que você criou este vídeo para que seja possível colocá-lo em DVD. Portanto, prossiga e 
escolha "Arquivo de DVD" no menu suspenso. É possível salvá-lo em uma grande variedade de tipos de arquivo 
e alterar várias configurações em cada um deles. Utilizaremos as configurações padrão por enquanto. Verifique 
se está salvando o filme como um arquivo DVD (MPEG-2) na unidade de disco rígido e, em seguida, clique em 
Iniciar. Uma janela padrão Salvar como será exibida. 

 

Digite um nome de arquivo para o filme e salve-o em um local que seja fácil de lembrar. MUITO IMPORTANTE: 
Marque a caixa chamada "Adicionar ao álbum" e, em seguida, selecione o álbum ao qual o arquivo salvo será 
adicionado. Não é crucial, mas caso deseje utilizar esse clipe de vídeo quando criar o DVD, ele terá que estar 
em um álbum de qualquer maneira. 

É isso! Está pronto. Relaxe enquanto o filme é compilado e salvo. Tire uma soneca, você merece!  
Quando estiver pronto, o clipe pode ser adicionado a um projeto de DVD ou VCD na seção Criar. 
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SOBRECARGA SENSORIAL? 

Sim, o ShowBiz pode parecer bem complexo. Mas isso ocorre principalmente porque você tem muita liberdade 
criativa. A finalidade deste tutorial é orientá-lo para que você comece com o pé direito e compreenda os 
princípios básicos envolvidos. Após dominá-los, ainda há um mundo inteiro de possibilidades. Utilize o conteúdo 
de amostra para fazer seus próprios vídeos de exemplo. Clique em TODOS OS LUGARES com os botões direito 
e esquerdo do mouse para ver todas as opções disponíveis. Sempre tenha o arquivo de Ajuda aberto para poder 
ver as definições de cada botão e comando. 

Inicie fazendo vídeos simples. Vincule algumas imagens a um ou dois clipes de vídeo existentes. Insira algumas 
transições para que o clipe final não fique muito enfadonho. Permaneça exclusivamente na exibição Storyboard 
até dominar o processo de fazer e localizar coisas. Feito isso, tente os recursos mais avançados disponíveis 
utilizando a Linha do tempo. 

Lembre-se, esta seção é o coração do programa em termos do desenvolvimento do conteúdo do filme. Você 
pode ignorar esta seção completamente se já tiver clipes de vídeo que o deixem satisfeito e desejar somente 
colocá-los em DVD. Mas sempre é bom saber utilizar essas funções. 
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- CRIAÇÃO DE UM DVD - 

É no módulo Criar do programa que o DVD (ou VCD) é efetivamente criado. É muito simples. Se você criou 
clipes personalizados na seção Editar, é aqui que o trabalho é realmente recompensado, pois agora é 
possível adicioná-los como um capítulo ao DVD. Você pode executar todos os procedimentos a seguir:  

1. Escolher os clipes de vídeo que deseja adicionar ao filme (eles serão incluídos como capítulos 
individuais). 

2. Criar diversos pontos iniciais para clipes de vídeo mais longos (submenus). 
3. Desenvolver os menus do filme (é possível ter diversas telas de menu, cada uma com uma aparência 

exclusiva). 
4. Criar apresentações de slides de fotos. 
5. Gravar o filme em disco. 

ADIÇÃO DE CAPÍTULOS AO FILME 
Se você leu a seção Editar (o que deveria ter feito), já está um pouco familiarizado com o funcionamento dos 
álbuns. Para criar o DVD (ou VCD), basicamente os mesmos princípios são aplicados. Neste ponto, preocupe-se 
apenas com a inclusão do conteúdo. Após concluir, poderá organizar o menu do filme da forma que achar melhor. 
Para adicionar conteúdo: 

1.Escolha o álbum que tem os clipes de vídeo que deseja adicionar.  
 

 

2. Clique duas vezes no clipe de vídeo que deseja adicionar. O clipe de vídeo é exibido no menu como 
um novo capítulo. Lembre-se, é possível personalizar a aparência do menu posteriormente, inclusive o layout 
dos botões dos capítulos. Por enquanto, adicione somente todos os capítulos de vídeo que planeja incluir no 
filme. Você não está limitado a adicionar conteúdo de um álbum. 
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ADIÇÃO DE UM VÍDEO INTRODUTÓRIO 

Os vídeos introdutórios são reproduzidos assim que o disco é inserido no DVD player. O menu do filme é 
mostrado após a conclusão do clipe de vídeo. Para adicionar um vídeo introdutório ao disco, clique e arraste 
o vídeo desejado da área do álbum para a caixa Vídeo de introdução. Uma miniatura do vídeo será exibida. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DO MENU 
 
Agora que o conteúdo foi adicionado, é possível personalizar a aparência do menu. Você pode alterar o fundo, 
o título e o layout e texto dos botões dos capítulos. Recomendamos definir primeiro o fundo antes de alterar o 
texto. Freqüentemente, a cor do texto dependerá da cor do fundo. É necessária uma boa quantidade de contraste 
entre as cores para assegurar que o texto sobressaia com clareza. 

ORGANIZAÇÃO DOS BOTÕES DE CAPÍTULOS 
Clique na guia Personalizar. Na seção Layout, clique duas vezes no layout que deseja aplicar ao menu. 
Os botões dos capítulos serão organizados de acordo com a seleção. Também é possível clicar e arrastar 
os botões dos capítulos para trocar suas posições. Se forem necessárias diversas páginas, os botões de 
navegação aparecerão automaticamente no menu. 
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SELEÇÃO DE UM NOVO FUNDO 
Clique na guia "Temas". Está disponível uma coleção completa de fundos. O álbum "Menus animados" contém 
uma coleção de fundos de vídeo. 

 

É claro, também é possível escolher uma 
foto (ou vídeo!) de sua coleção pessoal 
para utilizar como o fundo do menu. Para 
fazer isso, basta clicar em "Novo Fundo" 
na área de visualização. Em seguida, 
procure o arquivo que deseja utilizar 
no sistema. 

 

BOTÕES DE CAPÍTULOS ANIMADOS 
No lugar dos botões de capítulos estáticos, é possível realmente executar os vídeos que eles representam. 
Na guia "Mídia", marque a caixa "Miniaturas animadas". Você define o tempo (em segundos) em que deseja 
que elas sejam reproduzidos antes do loop. Clique em "Visualizar animação" para ver como ficou. Observe 
que o tempo de processamento pode ser considerável dependendo do sistema e da duração do loop animado. 
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ADIÇÃO DE ÁUDIO AO MENU 
Adicione música ao menu (é possível adicionar uma faixa diferente a cada página do menu) clicando e 
arrastando um arquivo de áudio para a seção "Música de fundo" abaixo da área de visualização. 

 

ATUALIZAÇÃO DE MOLDURAS DE BOTÕES DE CAPÍTULOS 
Cada botão de capítulo pode ter sua própria moldura exclusiva. Primeiro, retorne à guia Personalizar. Em 
seguida, destaque o botão de capítulo que deseja atualizar e clique duas vezes na moldura que quer utilizar. 
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DIVISÃO DE CLIPES DE VÍDEO LONGOS/CRIAÇÃO DE SUBMENUS 
Clipes de vídeo longos podem ser divididos em capítulos separados. Para fazer isso: 
 

1. Destaque o clipe de vídeo que deseja dividir 
em segmentos menores. 

2. Clique na guia "Definir capítulos". 
3. Utilize os controles/slider de reprodução 

para ir até o ponto em que gostaria de 
inserir uma quebra. 

4. Clique em "Definir capítulo". Será inserida 
uma quebra de capítulo. 

5. Também é possível ajustar a duração global 
do vídeo. Navegue até a posição em que 
deseja que o vídeo inicie e clique no ícone 
de colchete esquerdo. Para alterar o ponto 
final, navegue até a posição desejada e 
clique no ícone de colchete direito. 

 

É criado um "submenu" para o arquivo de vídeo, com novos capítulos aparecendo para cada quebra de capítulo 
definida. Você também pode criar um submenu clicando em "Criar submenu" abaixo da área de visualização 
principal (verifique se está na guia "Mídia"). Submenus são úteis se houver muitos vídeos diferentes em um 
assunto amplo. Por exemplo, o DVD pode ter o título "Férias", com diversos submenus para as várias viagens 
(primavera, verão, inverno, etc.). 

PERSONALIZAÇÃO DO TEXTO DO MENU 
Clique duas vezes em qualquer texto exibido no menu para editá-lo. Clique na guia "Texto" para ver as várias 
opções de texto. Você pode modificar a fonte, o tamanho, o estilo, o alinhamento e a cor do texto. É possível até 
adicionar um efeito de sombra projetada. Para fazer isso, marque a caixa “Sombra”. Você pode reposicionar a 
sombra clicando e arrastando-a na pequena janela de visualização. Estão disponíveis dois sliders. Eles permitem 
modificar as características da sombra. 
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CRIAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SLIDES 
 
Uma apresentação de slides de fotos pode ser facilmente criada e adicionada ao filme como um capítulo 
separado. Para criar uma apresentação de slides: 

1. Na guia Mídia, clique em "Criar apresentação de slides". 

 
 

2. Selecione o álbum ou a pasta que contém as fotos que deseja incluir na apresentação de slides. 
3. Mantenha a tecla CTRL pressionada e clique uma vez nas fotos que deseja adicionar. 
4. Clique em "Adicionar" (clique em "Adicionar tudo" para adicionar todas as fotos no local atual). 
5. Clique e arraste as fotos adicionadas para colocá-las na ordem desejada. 
6. Se uma foto necessitar ser girada, destaque-a e clique em "Girar". 
7. O botão "Definir miniatura" utiliza a foto atualmente destacada como uma miniatura do botão do 

capítulo para a apresentação de slides no menu. 
8. Clique em "Avançar". 
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9. Caso queira incluir uma trilha sonora, clique em "Selecionar arquivos" e escolha as faixas de áudio que 
deseja adicionar. 

10. Na seção "Pacing", defina o tempo de exibição dos slides. Se desejar programar o tempo da 
apresentação de slides de acordo com a duração da trilha sonora, selecione "Ajustar apresentação 
de slides à trilha sonora". 

11. As transições, ou efeitos especiais, podem ocorrer quando há mudança de slides. Escolha o efeito 
desejado entre os disponíveis (selecione "Aleatório" para que o programa mescle automaticamente 
as transições). 

12. Panorâmica e Zoom: esta é uma opção divertida que permite aplicar seus próprios efeitos de rolagem 
e zoom a cada foto. Ela funciona assim: 

 

 
 
O efeito Panorâmica e Zoom funciona com a configuração de duas janelas diferentes: Zoom de e Zoom 
para. Quando o slide é exibido, o foco muda da janela Zoom de para a janela Zoom para. Por exemplo, 
é possível definir a janela Zoom de para focar em um objeto na foto e a janela Zoom para focar na foto 
inteira. Clique e arraste a janela para reposicioná-la, clique e arraste os vários pontos na caixa para 
redimensioná-la e clique e arraste as laterais para girá-la. O efeito Panorâmica e Zoom resultante 
começará mostrando a figura colocada na caixa e, em seguida, diminuirá o zoom para mostrar a foto 
inteira. Nota: ao visualizar o efeito no programa, ele parecerá muito mais instável do que o resultado 
real compilado no DVD.  

13. Quando estiver pronto para produzir a apresentação de slides, clique em "Concluído". O programa a 
compilará e adicionará ao filme. 

 
GRAVAÇÃO DO FILME EM DISCO 
 
Quando estiver pronto, clique em "Gravar disco". Você poderá visualizar o filme com o controle remoto virtual. 
Ele deve funcionar de maneira similar a um controle remoto padrão de DVD player. Utilize-o para navegar 
pelos vários menus e reproduzir o filme. Se estiver criando um VCD, pressione o número correspondente 
para exibir o capítulo. 
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Assim que estiver pronto para gravar o filme em disco, clique em "Iniciar". Será solicitado que você salve o 
projeto. Em seguida, será necessário configurar apenas algumas coisas antes de o programa começar a 
compilar o filme final e gravá-lo em disco. 

 
1. Primeiramente, selecione o formato de reprodução. Se estiver nos EUA, escolha NTSC. A maioria da 

Europa utiliza PAL.  
2. Em seguida, selecione onde deseja salvar o filme. No menu suspenso, escolha a unidade do gravador 

de DVD (ou a unidade de disco rígido se estiver salvando o filme localmente). 
3. No campo Disc Label (Etiqueta do disco), digite um título para o filme. 
4. Por fim, dependendo de onde você está salvando o filme, é possível escolher a velocidade de gravação 

da unidade ou o diretório na unidade de disco rígido no qual o filme será gravado. 
5. Quando estiver pronto, clique em "OK".  

É isso! Daqui em diante, o programa cuida do resto. O filme será convertido para o formato DVD (ou VCD) e, em 
seguida, gravado no disco (ou na unidade de disco rígido).  
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