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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarPixilion Software Conversor de Imagem leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-datePixilion Software Conversor de Imagem Suporte técnico 
on-line emwww.nchsoftware.com/imageconverter/pt/support.html .

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraPixilion Software Conversor de Imagem, ou 
sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em 
nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software 
foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se 
seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/imageconverter/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Obrigado por instalar a Pixillion.
O software de conversão de arquivos de imagem Pixillion é um conversor de formato de 
imagem para Windows e Mac OS X. Pode converter arquivos de imagem entre bmp, jpg, png, 
psd e muito mais. Antes de converter seu arquivo, o Pixillion permite visualizar a imagem e 
exibe os parâmetros atuais do arquivo. 

Com o Pixillion, você pode converter rapidamente e facilmente seus arquivos de imagem em 
formatos que você precisa hospedar em sites da Web, reduzir o tamanho do arquivo para 
enviar via e-mail ou armazenar em um CD, bem como converter rapidamente para o formato 
de imagem necessário para outros aplicativos de software.

Características  
● Carrega uma variedade de diferentes formatos de arquivo de imagem.
● Converte-se rapidamente em uma variedade de formatos de saída.
● Permite arrastar e soltar arquivos e pastas.
● Suporta a ferramenta de linha de comando.
● Permite que efeitos de marca d'água e texto sejam adicionados às suas imagens.
● Interface simples e intuitiva.
● Projetado para ser muito fácil de usar para o dia-a-dia de operação.
Requisitos do sistema  
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
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Licenças e o Período de Julgamento
Período de teste

Pixillion funcionará como uma versão de teste por tempo limitado depois de instalado pela 
primeira vez. Durante este período de teste, todos os recursos do Pixillion Plus estão 
disponíveis. Quando o período de teste expirar, Pixillion deixará de funcionar. Para 
continuar usando os recursos avançados do Pixillion Plus após o período de teste, você 
deve comprar uma licença. 

Tabela de comparação de recursos
Recurso Pixillion Pixillion Plus
preço livre pago
Formatos suportados mais todo
conversão Uma imagem de cada vez Conversão em lote
Texto da marca d'água Não sim
Imagens da marca d'água Não sim
Interface de linha de comando Não sim

3

formats.html


Como usar o Pixillion
Esta é uma visão geral de como usar o Pixillion para converter seus arquivos de um formato 
para outro. Tenha em mente que Pixillion foi projetado para aprender com você à medida que 
você vai. Ele se lembrará de suas configurações de cada vez que você converter para que as 
tarefas repetidas sejam mais rápidas para você.

Adicionando e removendo arquivos 
Para converter seus arquivos de imagem no formato desejado, comece adicionando 
arquivos na janela da lista de arquivos. Clique no botão Adicionar arquivos ou selecione 
Arquivo -> Adicionar arquivos do menu. Você também pode clicar no botão Adicionar 
pasta para adicionar todos os arquivos de imagem contidos na pasta especificada. 
Uma vez que seus arquivos tenham sido adicionados, se você deseja remover qualquer um 
deles, selecione os arquivos e clique no botão Remover  ou selecione Arquivo -> Remover 
arquivos selecionados do menu. Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, 
pressione a tecla Ctrl e clique à esquerda nos arquivos que deseja selecionar. Para 
destacar todos os arquivos, selecione Arquivo -> Selecione Tudo no menu ou pressione 
Ctrl + A. 

Selecionando uma pasta de saída 
Perto da parte inferior da janela principal, há uma pasta de saída rotulada de campo, onde 
você pode especificar o diretório de arquivos onde os arquivos convertidos serão 
armazenados. Você pode digitar a pasta desejada ou clicar no botão Procurar  abaixo do 
campo. Isso trará uma janela onde você pode navegar pelo diretório de destino em seu 
disco rígido. Os últimos diretórios escolhidos no passado estão armazenados em uma lista 
suspensa e podem ser acessados clicando na seta na borda direita do campo de texto. 

Selecionando um formato de saída 
O formato de saída  rotulado de campo é onde você pode selecionar o formato de arquivo 
de saída desejado para seus arquivos. 
Se o codec selecionado tiver opções ajustáveis, clicando nas Configurações de 
Compressão...  ou Configurações do Codificador...  botão, aparecerá uma caixa de 
diálogo detalhando as opções que você pode alterar. 
Os codecs de imagem a seguir têm opções ajustáveis: 
● Bmp
● ICO
● Jpeg
● JPEG XR
● JPEG 2000
● Pdf
● PGF
● PNG
● PNM
● Tiff
● WMF
● WEBP
Ajustando os efeitos da saída 
Clique no botão Efeitos  para ajustar as configurações que afetam o aparecimento da 
imagem convertida, como redimensionamento, rotação, texto e marcação d'água (consulte 
Efeitos de imagem para obter mais detalhes).
Conversão de Arquivos 
Depois de definir a pasta de saída e o formato, você pode selecionar os arquivos da lista 
que deseja converter e clicar no botão Converter
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 ou selecionar Arquivo -> Converter no menu. Se você clicar no botão Converter sem 
quaisquer arquivos selecionados, todos os arquivos da lista serão convertidos por padrão. 
Quaisquer efeitos, opções, configurações de saída ou alterações de lista que ocorram 
durante uma conversão afetarão conversões futuras e não a conversão existente. 

Nota: Pixillion impedirá que seu computador durma durante a conversão. No final da 
conversão, o temporizador normal de sono do computador dormirá no computador 
conforme necessário após o período sem atividade. 

Arquivos de redimensionamento  
Você pode fazer o redimensionamento em lote de arquivos de imagem com o Pixillion com
binando  funções de ajuste de efeitos de saída e conversão de arquivos . 
Certifique-se de selecionar o formato de saída como o mesmo com o formato de entrada. 
Clique no botão Redimensionar na barra de ferramentas. Defina suas opções de 
redimensionamento para imagens de saída (consulte Efeitos de imagem para obter mais 
detalhes). Ao terminar a configuração, clique no botão OK para voltar à tela principal e 
clique em Converter  o botão Para produzir imagens redimensionadas. Alternativamente, 
você pode fazer a redimensionamento através das opções de escala do diálogo Ajustando 
efeitos de saída.
Combinar arquivos  
Você pode selecionar Arquivo -> Combinar imagens no menu para combinar todas as 
imagens selecionadas em um único TIFF, PDF ou DOCX. Você pode reorganizar a ordem 
das imagens na caixa de diálogo Combinar  imagens. Nota: Somente quando você 
selecionar 2 arquivos ou mais na lista e definir TIFF, PDF ou DOCX como o formato de 
saída, o menu Combinar imagens ... será ativado. 
Conversões com falhas 
A coluna de status de conversão na lista de arquivos de imagem relatará o sucesso, a falha 
ou quais imagens estão na fila para a conversão atual.
Se as imagens falharem com uma mensagem "Salvar falha", talvez seja necessário 
especificar uma pasta de saída alternativa.
As mensagens "Load failed" ocorrerão se o Pixillion determinar que a imagem está 
corrompida ou é realmente um formato de arquivo diferente disfarçado como uma imagem.
Se uma conversão tiver um status de "Skipped", então o Pixillion abortou a conversão 
nessa imagem porque uma imagem existente de mesmo nome já existe (consulte 
Opções/Preferências do programa para obter mais detalhes).

Arquivo de visualização 
Você pode visualizar a imagem selecionada em uma nova janela clicando duas vezes nela 
ou selecionando "Visualizar imagem selecionada" no menu de contexto.
Na janela de visualização, mova a barra de controle deslizante para alterar o nível de zoom 
ou use o atalho Ctrl+Mouse Wheel.
Na janela de visualização, pressione o botão X no canto superior direito para fechar a 
janela ou use o botão Esc de atalho.
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Quais formatos o Pixillion suporta?
Conversão de imagem Há uma série de formatos de arquivo que são suportados no Pixillion. 
Esses formatos são os seguintes:
formato  Extensões  Windows Mac OS X Pixillion Plus 

Necessário 
anotações 

Documento do 
Adobe 
Photoshop

 *.psd Ler e Escrever Ler e Escrever sim As camadas 
não são 
mantidas.

Arquivo Adobe 
Photoshop 
Large 
Document

 *.psb ler - - As camadas 
não são 
mantidas.

Formato 
portátil adobe

 *.pdf Ler e Escrever Ler e Escrever - -

Formato 
Adobe 
Illustrator

 *.ai ler ler sim Use miniatura 
se não for 
compatível 
com PDF

Arquivo 
sidecar Apple 
AAE

 *.aae ler ler - Leia o arquivo 
JPEG 
correspondente
ao AAEAVID TARGA  *.tga Ler e Escrever  Ler e Escrever 

(10,5 ou mais) 
- -

Formato de 
imagem AV1

 *.avif  Ler e Escrever - - -

DjVu  *.djvu ler - - -
Superfície de 
desenho direto

 *.dds ler - - -

PostScript 
encapsulado

 *.eps escrever - - -

Formato de 
intercâmbio 
gráfico

 *.gif Ler e Escrever Ler e Escrever - -

Formato de 
arquivo de 
imagem de alta 
eficiência

 *.heic  *.heif Ler e Escrever ler - Suporte 
apenas 
imagens 
estádas.

Grupo conjunto 
de 
especialistas 
fotográficos

 *.jpeg;*.jpg Ler e Escrever Ler e Escrever - -

Formato de 
intercâmbio de 
arquivos JPEG

 *.jfif  ler ler - Leia como 
arquivo JPEG

Grupo de 
Especialistas 
Fotográficos 
Conjuntos 2000

 *.jp2 Ler e Escrever Ler e Escrever - -
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Arreoscópico 
JPEG

*.jps  ler ler sim -

JPEG 
Extended 
Range

 *.wdp;*.hdp;*.j
xr

Ler e Escrever - - Também 
conhecido 
como Microsoft 
HD Photo ou 
Windows 
Media Photo.

Formato de 
arquivo de 
imagem Maya

 *.iff Ler e Escrever Ler e Escrever - Z-Buffer não é 
mantido.

Documento do 
Windows

 *.docx escrever escrever - -

Microsoft 
Bitmap

 *.bmp;*.dib;*.rl
4;*.rl8
 Ler e Escrever Ler e Escrever - Somente leia 

para *rl4 e *.rl8
Ícone da 
Microsoft

 *.ico  Ler e Escrever  
ler 
Escrever (10,5 
ou mais) 

- -

Mpo  *.mpo ler ler sim -
OpenEXR  *.exr ler - - -
EXchange de 
computador 
pessoal

 *.pcx  Ler e Escrever Ler e Escrever - -

Gráficos de 
rede portáteis

 *.png Ler e Escrever Ler e Escrever - -

Pixmap portátil  *.pbm;*.pgm;*.
ppm;*.pnm
 Ler e Escrever Ler e Escrever sim -

Arquivo gráfico 
progressivo

 *.pgf Ler e Escrever Ler e Escrever sim -

Saída bruta da 
câmera

 *.arw;*.cr2;*.cr
3;*.crw; 

ler ler - -

Sol Raster  *.ras Ler e Escrever Ler e Escrever sim -
SVG  *.svg;*.svgz Ler e Escrever Ler e Escrever - Mascarar não 

é mantido
Formato de 
arquivo de 
imagem 
marcado

 *.tiff;*.tif  Ler e Escrever Ler e Escrever - -

WEBP  *.webp Ler e Escrever Ler e Escrever 
(10,5 ou mais) 

sim Também 
suporte webP 
animado

Windows 
Metafile

 *.wmf;*.emf;*.e
mz
 Ler e Escrever - - -

Bitmap sem fio  *.wbmp Ler e Escrever Ler e Escrever sim -
Instalação de 
Computação 
eXperimental

 *.xcf  ler - - -
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Visão geral dos formatos de saída suportados
AVIF 

● AVIF (AV1 Image Format) é um formato de imagem de código aberto para armazenar 
imagens estáticas e animadas compactadas com AV1 no formato de contêiner HEIF 

.BMP  
● BMP é uma família de formatos de arquivo de imagem raster usados principalmente no 

Microsoft Windows e também é suportado em outros sistemas operacionais de desktop, 
como macOS e Linux. BMP's são geralmente descompactados, resultando em grandes 
tamanhos de arquivo, embora sejam sem perdas em qualidade; Devido à sua estrutura 
simples, os BMPs são amplamente compatíveis com programas baseados no Windows.

.DIB 
● Device-Independent bitmap (DIB) é uma família de formatos de arquivo de imagem 

raster que tem uma estrutura idêntica aos arquivos bitmap (BMP). Ele pode armazenar 
dados de imagem monocromáticos e coloridos em diferentes profundidades de bits.

.DOCX  
● DOCX é o formato de arquivo padrão de documentos criados com o MS Word a partir 

da versão 2007. Esse formato é composto de arquivos de componentes XML contidos 
em um formato semelhante ao ZIP.

EMF  
● EMF (Enhanced Windows MetaFile) é um formato vetorial e uma versão melhorada do 

WMF que pode armazenar dados de imagem RGB de 32 bits. Devido à sua capacidade 
de armazenar grandes dados, a EMF fornece detalhes nítidos e ricos para imagens, o 
que é adequado para as indústrias de design gráfico e impressão.

.EPS 
● EPS é a abreviação de Encapsulated PostScript. Foi criado pela Adobe em 1992. É um 

formato de arquivo gráfico padrão destinado a colocar imagens dentro de um 
documento PostScript. 

.GIF  
● O GIF (Graphics Interchange Format) está em uso normal limitado a uma paleta de 8 

bits, ou 256 cores (enquanto a profundidade de cor de 24 bits é tecnicamente possível). 
O GIF é mais adequado para armazenar gráficos com poucas cores, como diagramas 
simples, formas, logotipos e imagens de estilo de desenho animado, pois usa a 
compactação sem perdas LZW, que é mais eficaz quando grandes áreas têm uma 
única cor e menos eficaz para imagens fotográficas ou pontilhadas. Devido às suas 
capacidades de animação, ainda é amplamente utilizado para fornecer efeitos de 
animação de imagem, apesar de sua baixa taxa de compressão em comparação com 
os formatos de vídeo modernos.

.ICO 
● O formato de arquivo ICO é um formato de arquivo de imagem para ícones de 

computador no Microsoft Windows. Os arquivos ICO contêm uma ou mais imagens 
pequenas em vários tamanhos e profundidades de cor, de modo que possam ser 
dimensionadas adequadamente. 

MAYA IFF  
● Maya IFF é um formato de arquivo de imagem raster associado ao software gráfico 

Autodesk Maya, originalmente desenvolvido pela Alias Systems. Ele usa uma variante 
do formato de contêiner IFF. Também pode ser conhecido como formato TDI Explore 
(Thompson Digital Image). 

.IFF 
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● IFF (Interchange File Format) é um formato universal introduzido pela Electronic Arts 
para acomodar diferentes tipos de dados. IFF é amplamente utilizado por programas 
gráficos em MS-DOS, MS Windows, Mac e UNIX. Um arquivo IFF é construído a partir 
de pedaços que está intimamente relacionado à representação TLV.

.JPEG 
● JPEG (Joint Photographic Experts Group) é um método de compressão com perdas; As 

imagens compactadas em JPEG geralmente são armazenadas no formato de arquivo 
JFIF (JPEG File Interchange Format). A extensão do arquivo JPEG/JFIF é JPG ou 
JPEG. Quase todas as câmeras digitais podem salvar imagens no formato JPEG/JFIF, 
que suporta imagens em tons de cinza de oito bits e imagens coloridas de 24 bits (oito 
bits cada para vermelho, verde e azul). O JPEG aplica compactação com perdas a 
imagens, o que pode resultar em uma redução significativa do tamanho do arquivo. 

JPEGXR 
● JPEGXR (JPEG extended range) é um padrão de compressão de imagens estáticas e 

formato de arquivo para imagens fotográficas de tom contínuo, baseado em tecnologia 
originalmente desenvolvida e patenteada pela Microsoft sob o nome HD Photo 
(anteriormente Windows Media Photo). Ele suporta compactação com e sem perdas. 

JPEG2000 
● O JPEG 2000 é um padrão de compactação que permite armazenamento sem perdas 

e com perdas. Os métodos de compressão utilizados são diferentes dos do JFIF/JPEG 
padrão; eles melhoram a qualidade e as taxas de compressão, mas também exigem 
mais poder computacional para processar. JPEG 2000 também adiciona recursos que 
estão faltando em JPEG. Não é tão comum quanto o JPEG, mas é usado atualmente 
na edição e distribuição profissional de filmes (alguns cinemas digitais, por exemplo, 
usam o JPEG 2000 para quadros de filmes individuais). 

PCX 
● PCX era o formato de imagem nativo de um programa baseado em DOS PC Paintbrush 

da ZSoft Corporation, e foi por um tempo (especialmente no final da década de 1980) 
um formato de imagem muito popular entre os usuários de IBM PC compatíveis e o 
sistema operacional PC / MS-DOS. Muito clip-art foi distribuído neste formato. No 
entanto, ele estava intimamente ligado a atributos específicos da plataforma, como os 
modos gráficos específicos disponíveis nos primeiros PCs, e mais tarde perdeu terreno 
para formatos gráficos mais independentes da plataforma, como GIF, JPEG e PNG. 

.PDF 
● O Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe 

na década de 1990 para apresentar documentos, incluindo formatação de texto e 
imagens, de forma independente de software aplicativo, hardware e sistemas 
operacionais. Com base na linguagem PostScript, cada arquivo PDF encapsula uma 
descrição completa de um documento plano de layout fixo, incluindo o texto, fontes, 
gráficos vetoriais, imagens raster e outras informações necessárias para exibi-lo. 

PGF 
● PGF (Progressive Graphics File) é um formato de arquivo de imagem raster que usa 

compactação wavelet. 
.PNG 
● Portable Network Graphics é um formato de arquivo raster-graphics que suporta 

compactação de dados sem perdas. O PNG oferece suporte a imagens baseadas em 
paleta (com paletas de cores RGB de 24 bits ou RGBA de 32 bits), imagens em tons de 
cinza (com ou sem canal alfa para transparência) e imagens RGB/RGBA coloridas não 
baseadas em paleta (com ou sem canal alfa). O grupo de trabalho PNG projetou o 
formato para transferir imagens na Internet, não para gráficos de impressão de 
qualidade profissional. 
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PNM
● O formato Netpbm é uma família que inclui o formato de arquivo pixmap portátil (PPM), 

o formato de arquivo de mapa cinza portátil (PGM) e o formato de arquivo bitmap 
portátil (PBM). Estes são arquivos ASCII puros ou arquivos binários brutos com um 
cabeçalho ASCII que fornecem funcionalidade muito básica e servem como um menor 
denominador comum para converter arquivos pixmap, graymap ou bitmap entre 
diferentes plataformas. Várias aplicações referem-se a eles coletivamente como PNM 
(Portable aNy Map). 

.PSD 
● Um arquivo PSD armazena uma imagem com suporte para a maioria das opções de 

imagem disponíveis no Photoshop. Isso inclui camadas com máscaras, transparência, 
texto, canais alfa e cores especiais, caminhos de recorte e configurações de duoton. 
Isso contrasta com muitos outros formatos de arquivo (por exemplo, .JPG ou .GIF) que 
restringem o conteúdo para fornecer funcionalidade simplificada e previsível. Um 
arquivo PSD tem uma altura e largura máximas de 30.000 pixels e um limite de 
comprimento de dois gigabytes. 

RAS  
● Sun Raster, ou Sun Rasterfile, é um formato de arquivo de imagem associado aos 

sistemas operacionais Sun. Ele suporta imagens em tons de cinza, paletizadas e 
coloridas. As imagens podem ser descompactadas ou usar a compactação RLE. 

.SVG  
● SVG - Scalable Vector Graphics (SVG) é um método baseado em XML para armazenar 

imagens vetoriais. 
.TGA  
● TGA (Targa) é um formato de arquivo de imagem raster desenvolvido pela Truevision, 

Inc. (então chamado EPICenter) em 1984. Projetado para uso com aplicativos de cores 
do MS-DOS, o TGA é o formato nativo das placas TARGA (Truevision Advanced 
Raster Graphics Adapter) da Truevision, que foram algumas das primeiras placas 
gráficas para PCs compatíveis com IBM a suportar codificação de cores RGB de 24 bits 
(às vezes denominada truecolor). As imagens TGA são normalmente descompactadas 
ou compactadas com codificação de comprimento de execução. 

.TIFF  
● O formato TIFF (Tagged Image File Format) é um formato flexível que normalmente 

salva oito bits ou dezesseis bits por cor (vermelho, verde, azul) para totais de 24 bits e 
48 bits, respectivamente, geralmente usando a extensão de nome de arquivo TIFF ou 
TIF. Os TIFFs podem ter perdas ou perdas, dependendo da técnica escolhida para 
armazenar os dados de pixel. O formato de imagem TIFF não é amplamente suportado 
por navegadores da Web. O TIFF continua a ser amplamente aceito como um padrão 
de arquivo de fotografia no negócio de impressão. O TIFF pode manipular espaços de 
cores específicos do dispositivo, como o CMYK definido por um conjunto específico de 
tintas de impressão. Os pacotes de software OCR (Optical Character Recognition) 
geralmente geram alguma forma de imagem TIFF (geralmente monocromática) para 
páginas de texto digitalizadas. 

WBMP  
● WBMP (Wireless Bitmap, ou WAP Bitmap) é um formato de arquivo de imagem 

associado ao WAP (Wireless Application Protocol). Ele armazena imagens raster de 
dois níveis descompactadas. 

.WEBP 
●

10



WebP é um formato de arquivo de imagem desenvolvido pelo Google, destinado 
principalmente para uso em páginas da web. Ele pode usar compactação com ou sem 
perdas. Sua compactação com perdas é baseada em partes do formato de 
compactação de vídeo VP8. Ele usa o formato de contêiner RIFF. 

WMF  
● Windows Metafile (WMF) é um formato de gráficos vetoriais nativo do Microsoft 

Windows 3.x. Ele armazena uma lista de comandos que, quando executados, geram 
uma imagem. O termo metarquivo do Windows geralmente se refere especificamente 
ao formato WMF, embora também possa ser um termo abrangente que inclui o formato 
sucessor, o EMF (Enhanced Metafile). 

A maioria das informações aqui podem ser encontradas no Wiki formato de arquivo. 
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Program Options
Sobrescrever 

Se o Pixillion tentar gravar uma imagem convertida em um nome de arquivo já existente:
● Ignorar imagens existentes: O Pixillion não substituirá nenhum arquivo existente.
● Substitua as imagens existentes: O Pixillion substituirá os arquivos existentes por 

imagens recém-convertidas.
● Acrescentar número ao nome do arquivo:  O Pixillion salvará imagens convertidas 

com nomes modificados para evitar a substituição de arquivos.
DPI  

Ao converter uma imagem não baseada em pixel em uma imagem baseada em pixel, o DPI 
ou a largura do pixel da saída podem ser especificados:
● DPI (pontos por polegada):  Especifique a resolução de DPI para conversão. Quanto 

maior o DPI, melhor a qualidade, mas maior o tamanho do arquivo.
● Largura do pixel:  Especifique a largura de pixel da saída. Considere a proporção da 

imagem original antes de definir esse parâmetro. Quanto maiores os pixels, melhor a 
qualidade, mas maior o tamanho do arquivo.

A opção DPI não será solicitada antes da conversão se a caixa de seleção "Solicitar a 
especificação de DPI ao converter para um formato baseado em pixels" estiver marcada.
Fundo  
Os seguintes formatos de imagem não oferecem suporte à transparência por pixel: 
● Grupo Conjunto de Peritos Fotográficos (*. JPEG;*.JPG;)
● Computador pessoal eXchange (*. PCX)
● Formato de documento portátil (*.PDF)
● Pixmap portátil (*. PBM;*. PGM;*. PPM;*. PNM)
● Raster do Sol (*. RAS)
● Bitmap sem fio (*. WBMP)
Ao converter uma imagem com transparência por pixel para um desses formatos, o plano 
de fundo transparente pode ser substituído por:
● Cor Sólida  Preenche o plano de fundo com a cor de sua escolha.
● Padrão do verificador Preenche o plano de fundo com um padrão quadriculado de 

branco e cinza.
● Arquivo de imagem de plano de fundo  Se o arquivo de imagem de plano de fundo 

selecionado ainda tiver um plano de fundo transparente, o plano de fundo do arquivo de 
imagem selecionado será simplesmente substituído pela cor branca.

A opção Plano de fundo não será solicitada antes da conversão se a caixa de seleção 
"Avisar ao converter imagens transparentes" estiver marcada.
Preservando metadados de imagem 
Marque a caixa de seleção Preservar metadados para preservar os metadados das 
imagens de entrada para as imagens convertidas. A versão atual suporta a preservação de 
metadados EXIF para os formatos de arquivo JPEG, JPEG XR e TIFF. 

Outro 
Marque a caixa de seleção Solicitar a abertura do arquivo ou pasta de saída após a 
conversão bem-sucedida - para receber uma notificação quando a conversão for 
concluída com êxito. Uma caixa de diálogo será exibida para permitir que você abra o 
arquivo ou a pasta de saída. 

Marque a caixa de seleção Copiar estrutura de pastas de arquivos de origem - para tornar 
a estrutura de pastas de saída igual à estrutura de pastas dos arquivos de origem  . 
Marque a caixa de seleção Impedir conversões em que o arquivo de saída será maior
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 que o arquivo de entrada - para garantir que o tamanho do arquivo de saída não 
ultrapasse o tamanho dos arquivos de origem. 
Marque a caixa de seleção Avisar quando o arquivo convertido for maior que o arquivo de 
saída - para mostrar um prompt quando o tamanho do arquivo de saída for maior que o 
tamanho da fonte. 
Marque a caixa de seleção Converter em SVG rastreado (usado em máquinas de corte 
eletrônico)  - se desejar uma versão rastreada do arquivo. Isso só é aplicável quando você 
selecionou SVG como formato de saída. Um exemplo de uso é criar SVG a partir de dados 
digitalizados, como logotipos, anotações manuscritas, etc. 

Selecione a opção Aplicar efeitos adicionados em cada conversão até que seja 
desmarcada manualmente  para manter sua lista de efeitos para cada conversão. 
Excluir arquivo original após a conversão bem-sucedida - marque esta caixa de seleção se 
você gostaria que o Pixillion removesse o arquivo original / de origem após a conversão 
bem-sucedida . 
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Combinar imagens
Os arquivos selecionados na lista principal de arquivos de imagem Pixillion podem ser 
combinados em um único arquivo TIFF,  PDF ou DOCX  clicando no botão Combinar na barra 
de ferramentas ou selecionando File->Combine. A ordem dos arquivos combinados pode ser 
reorganizada na janela de diálogo Combine Images. 

Nota: O recurso Combinar é habilitado quando ambas as seguintes condições são atendidas: 
1. Dois ou mais arquivos na lista são selecionados.
2. TIFF , PDF, DOCX  ou HEIC é selecionado como o formato de saída.
Combinar diálogo imagens  

A caixa de diálogo Combinar Imagens é onde você seleciona a ordem de suas imagens. A 
ordem padrão de suas imagens é a ordem em que estavam na lista de arquivos de 
imagem. Para editar o pedido, selecione um arquivo e use os botões de seta Mover para 
cima e mover para baixo à direita da janela de diálogo. 
● Mova-se para cima : Mova o arquivo selecionado para um lugar na lista.
● Mova para baixo: Mova o arquivo selecionado para baixo em um ponto da lista.
Combinar imagens 
Uma vez que seus arquivos de imagem estejam na ordem adequada, combine os arquivos 
em um único arquivo de imagem pressionando as imagens combine... botão na parte 
inferior da janela de diálogo. 
Na Caixa de Diálogo Combine Imagens,  digite um nome de arquivo e navegue até o 
local que deseja salvar o novo arquivo. 
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Imprimindo uma única imagem
Para imprimir uma imagem, selecione a imagem de destino e clique em File->Print ou Ctrl+P.
Isso abrirá uma caixa de diálogo de impressão com uma janela de visualização à esquerda e 
imprimirá opções à direita. A imagem é mostrada em um tamanho de resolução digital de 
300PPI.

Opções de papel  
Use a lista de pulldown da categoria tamanho  para escolher qual conjunto de tamanhos 
de papel aparecerá na lista de pulldown do Tamanho do papel.
Use a lista de retirada do tamanho  do papel para selecionar o tamanho do papel para o 
seu. As dimensões do tamanho do papel selecionado são exibidas tanto na lista pulldown 
quanto na visualização de impressão.

Use os botões de rádio Retrato e Paisagem para escolher a orientação do papel.
Use o controle Margens para ajustar o preenchimento mínimo entre sua imagem e a borda 
do papel. 
Layout de imagem 
Use as opções de layout de imagem se você quiser que várias cópias de sua imagem 
sejam impressas na mesma página.
Selecione a opção 2x  para imprimir duas cópias de sua imagem ou a opção 4x  para 
imprimir quatro cópias de sua imagem. 
Posição da imagem 
A posição da imagem pode ser alterada arrastando a visualização ou com as opções 
encontradas na caixa de grupo Posição de imagem.
Por padrão, a imagem estará localizada no centro do papel. Isso pode ser alterado 
desmarcando a caixa de seleção da Imagem central.
Uma vez que a caixa de seleção de imagem central esteja desmarcada, use os campos Su
perior  e Esquerdo para ajustar a posição do canto superior esquerdo da imagem. 
Tamanho da imagem  
O tamanho da imagem pode ser alterado arrastando os cantos da visualização ou com as 
opções encontradas na caixa de grupo Tamanho da imagem.
Verifique a caixa de seleção Escala para Ajustar papel para redimensionar a imagem 
para o mesmo tamanho do papel.
Alternativamente, use os campos largura e altura para definir uma largura e altura 
específicas. A proporção de imagem é mantida. 
Unidades 
Use a lista de pulldown das unidades para alternar entre polegadas, milímetros e centíme
tros . 
Clique no imprimir  botão para imprimir a imagem.

Clique no Cancelar botão para fechar a caixa de diálogo Imprimir sem imprimir.
Clique no Ajuda  botão para mostrar a página de ajuda. 
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Impressão de múltiplas imagens
Para imprimir várias imagens, selecione 2 ou mais imagens e clique em Arquivo >Imique 
muitas imagens em uma página. Isso abrirá uma caixa de diálogo de impressão com uma 
janela de visualização à esquerda e imprimirá opções à direita. As imagens são mostradas em 
um tamanho de resolução digital de 300PPI.

Opções de papel  
Use a lista de pulldown da categoria tamanho  para escolher qual conjunto de tamanhos 
de papel aparecerá na lista de pulldown do Tamanho do papel.
Use a lista de retirada do tamanho  do papel para selecionar o tamanho do papel para o 
seu. As dimensões do tamanho do papel selecionado são exibidas tanto na lista pulldown 
quanto na visualização de impressão.

Use os botões de rádio Retrato e Paisagem para escolher a orientação do papel.
Use o controle Margens para ajustar o preenchimento mínimo entre sua imagem e a borda 
do papel. 
Layout de imagem 
Este recurso é desativado para imprimir muitas imagens em uma opção Página. 
Posição da imagem 
A posição da imagem pode ser alterada arrastando a visualização ou com as opções 
encontradas na caixa de grupo Posição de imagem.
Por padrão, a imagem estará localizada no centro do papel. Isso pode ser alterado 
desmarcando a caixa de seleção da Imagem central.
Uma vez que a caixa de seleção de imagem central esteja desmarcada, use os campos Su
perior  e Esquerdo para ajustar a posição do canto superior esquerdo da imagem. 
Tamanho da imagem  
O tamanho da imagem pode ser alterado arrastando os cantos da visualização ou com as 
opções encontradas na caixa de grupo Tamanho da imagem.
Verifique a caixa de seleção Escala para Ajustar papel para redimensionar a imagem 
para o mesmo tamanho do papel.
Alternativamente, use os campos largura e altura para definir uma largura e altura 
específicas. A proporção de imagem é mantida. 
Unidades 
Use a lista de pulldown das unidades para alternar entre polegadas, milímetros e centíme
tros . 
Clique no imprimir  botão para imprimir as imagens.

Clique no Cancelar botão para fechar a caixa de diálogo Imprimir sem imprimir.
Clique no Ajuda  botão para mostrar a página de ajuda. 
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Efeitos de imagem
Redimensionamento de imagem

Alterar as dimensões dos pixels das imagens convertidas.
Nota:  As dimensões de saída dos arquivos ICO são determinadas pelas configurações do 
codificador ICO. Para obter melhores resultados ao usar o formato de saída ICO, 
desabilitar o dimensionamento de imagem.

Escala por  
● Sem alteração - As dimensões pixel das imagens não são alteradas na conversão.
● Porcentagem - As imagens são dimensionadas usando percentual especificado sem 

distorcer a proporção da imagem original.
● Lado longo - O lado longo das imagens é dimensionado para o valor especificado sem 

distorcer a proporção da imagem original.
● Proporção original - A imagem convertida terá as maiores dimensões de pixels 

encaixadas nos parâmetros de largura e altura fornecidos sem distorcer a proporção da 
imagem original.

● Tamanho do quadro predefinido - A imagem convertida será dimensionada para se 
adequar ao tamanho do quadro predefinido selecionado com uma possível distorção da 
proporção. Se o tamanho do quadro preferido não estiver na lista, use a opção Tamanh
o do quadro personalizado

● Tamanho do quadro personalizado - A imagem convertida terá os parâmetros de 
largura e altura fornecidos com uma possível distorção da proporção.

Lado longo em pixels
Especifique o lado longo desejado em pixels após o dimensionamento.
Largura em pixels e altura em pixels
Especifique as dimensões desejadas para imagens convertidas.
● Se ambos os parâmetros forem zero, a imagem convertida manterá as dimensões de 

pixel da imagem original (ou seja, nenhuma alteração).
● Se o dimensionamento é a proporção original

● Se Largura em pixels for zero e Altura em pixels não for zero, a altura da imagem 
convertida seguirá Altura em pixels (a largura será calculada para manter a 
proporção).

● Se Largura em pixels não for zero e Altura em pixels for zero, a largura da imagem 
convertida seguirá Largura em pixels (a altura será calculada para manter a 
proporção).

● Se ambos os parâmetros não forem zero, o que dará uma imagem menor será 
usado (o outro será computado para manter a proporção).

● Se o dimensionamento for o tamanho do quadro personalizado
● Se Largura em pixels for zero e Altura em pixels não for zero, a altura da imagem 

convertida seguirá Altura em pixels (a largura não é alterada).
● Se Largura em pixels não forzero e Altura em pixels for zero, a largura da imagem 

convertida seguirá Largura em pixels (a altura não é alterada).
● Se ambos os parâmetros não forem zero, a imagem convertida seguirá os 

parâmetros especificados.
O método upscale 
determina o que acontece com pixels vizinhos quando a imagem é redimensionada para 
dimensões mais altas e pixels são adicionados.
● Pixels quadrados afiados - Melhor para imagens de baixa resolução.
● Pixels suaves embaçados - Melhor para fotografias e imagens digitalizadas.
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● Super Resolução - Melhora a qualidade da imagem usando Inteligência Artificial para 
estimar os novos pixels adicionados

Observe que a opção Upscale não tem efeito se a imagem de origem e a imagem 
convertida tiverem as mesmas dimensões de pixel. A operação Super Resolução requer 
algum tempo de processamento, imagens maiores exigirão maior tempo de 
processamento. 

O método downscale 
determina o que acontece com os pixels vizinhos quando a imagem é redimensionada para 
dimensões mais baixas e os pixels são removidos.
● Pixels quadrados afiados - Melhor para imagens de baixa resolução.
● Pixels suaves embaçados - Melhor para fotografias e imagens digitalizadas.
Observe que a opção Downscale não tem efeito se a imagem de origem e a imagem 
convertida tiverem as mesmas dimensões de pixel. 

DPI (Change resolution) (DPI) 
(Pontos por polegada)  Especifique a resolução DPI para conversão. Quanto maior o DPI, 
melhor a qualidade, mas maior o tamanho do arquivo. 

Cropping de imagem
Corte as imagens na dimensão especificada.
Proporção de aspectos 
● Sem alteração - A cultura não será aplicada na conversão.
● Personalizado - Largura e Altura podem ser alterados livremente sem manter a 

proporção.
● Original - Largura e Altura podem ser ajustados sem distorcer a proporção da imagem 

original.
● Quadrado - Largura e Altura serão os mesmos.
● Outras proporções disponíveis: 2x3 ou 4x6; 3.5x5; 4x3; 5x7; 4x5 ou 8x10 ou 16x20; 

8.5x11; 11x4; 16x9; 20x24
Orientação
Verifique o botão de rádio Retrato para tornar a região cropped mais alta do que é larga. 
Verifique o botão de rádio Paisagem para tornar a região cortada mais larga do que é alta. 
Unidades
Selecione entre Pixels,  Polegadas, Centímetros ou Milímetros . Largura e altura serão 
automaticamente convertidas para sua unidade de escolha.
Largura e Altura
Digite a largura e a altura para onde a imagem deve ser cortada. Se a caixa Manter a prop
orção  for verificada, a digitar um valor para uma dimensão alterará automaticamente 
o valor da outra dimensão para preservar a proporção.
● Se a proporção não for personalizada

● Quando a altura estiver sendo alterada, a Largura será calculada automaticamente 
para manter a proporção.

● Quando a largura estiver sendo alterada, a Altura será calculada automaticamente 
para manter a proporção.

Ponto de âncora - Clique na grade 3x3 dos botões para selecionar a origem onde a cultura 
será aplicada.
Flip

Gire a imagem horizontal ou verticalmente.
● horizontal.
● vertical.
Gire
Gire por múltiplos de 90 graus no sentido horário.
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● Nenhuma mudança.
● 90 graus.
● 180 graus.
● 270 graus.
Marca d'água  
O Pixillion pode colocar marcas d'água (separadas ou combinadas) em suas imagens 
convertidas. A área de visualização da marca d'água pode ajudá-lo a visualizar como serão 
suas imagens finais com as marcas d'água.

Texto de marca d'água
As seguintes propriedades controlam como o texto da marca d'água aparecerá:

● Habilitar - Se a caixa de seleção Ativar estiver marcada, todas as conversões futuras 
de imagem terão o texto da marca d'água aplicado.

● Texto - Insira aqui o texto da marca d'água.
● Fonte - Clique no menu pop-up para selecionar o tipo de fonte.
● Negrito, Itálico e Sublinhado - Pressione os botões conforme necessário.
● Tamanho - Escolha "Largura" ou "Altura" para especificar qual dimensão deve ser 

usada para as configurações "Pixels" e "Por cento". Selecione "Pixels" e especifique 
a dimensão do pixel do texto. Ou selecione "Percent" e deslize para ajustar o 
tamanho. É dimensionado como uma porcentagem da altura final de cada imagem 
convertida individualmente. A calibração manual será necessária para garantir que 
todo o texto da marca d'água se encaixe nas imagens convertidas enquanto ainda 
estiver legível.

● Opacidade - Deslize para reduzir a opacidade do texto da marca d'água para 
aumentar a visibilidade da imagem convertida por trás do texto da marca d'água.

● Alinhamento - Clique na grade 3x3 dos botões para alinhar o texto da marca d'água 
a diferentes pontos de estalo na imagem convertida. Você pode definir 
deslocamentos de acordo com o alinhamento selecionado. 
● Para o deslocamento horizontal (offset x), a seleção em qualquer lugar da coluna 

1 ou 2 da grade 3x3 compensará o texto da marca d'água em direção ao lado 
direito da imagem de origem. Ao selecionar em qualquer lugar da coluna 3 ou na 
coluna mais à direita da grade 3x3 irá compensar o texto da marca d'água em 
direção ao lado esquerdo da imagem de origem.

● Para o deslocamento vertical (offset y), a seleção em qualquer lugar da linha 1 
ou 2 da grade 3x3 irá compensar o texto da marca d'água em direção ao lado 
inferior da imagem de origem. Ao selecionar em qualquer lugar da linha 3 ou da 
linha inferior irá compensar o texto da marca d'água em direção ao lado superior 
da imagem de origem.

● Cor - Clique na caixa de cores para alterar a cor do texto em primeiro plano.
● Cor de fundo - Marque a caixa de seleção e clique na caixa de cores para alterar a 

cor de fundo do texto.
● Descrição da cor - Marque a caixa de seleção e clique na caixa de cores para alterar 

a cor do contorno do texto.
Imagem da marca d'água

As seguintes propriedades controlam como a imagem da marca d'água aparecerá:
● Habilitar - Se a caixa de seleção Ativar estiver marcada, todas as conversões futuras 

de imagem terão a imagem da marca d'água aplicada.
● Procurar botão e nome da imagem - Clique no botão de navegação para escolher 

uma imagem com marca d'água. Quando uma imagem de marca d'água for 
selecionada, o nome do arquivo de imagem aparecerá ao lado do botão Procurar.

● Tamanho - Deslize para ajustar o tamanho da imagem da marca d'água. O tamanho 
máximo não excederá a largura ou altura pós-conversão da imagem convertida.
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● Filtro - Selecione "Pixels quadrados afiados" (melhor para imagens de baixa 
resolução) ou "Pixels embaçados suaves" (melhor para fotografias e imagens 
digitalizadas).

● Opacidade - Deslize para reduzir a opacidade da imagem da marca d'água para 
aumentar a visibilidade da imagem convertida por trás da imagem da marca d'água.

● Alinhamento - Clique na grade 3x3 dos botões para alinhar a imagem da marca 
d'água a diferentes pontos de estalo na imagem convertida. Você pode definir 
deslocamentos de acordo com o alinhamento selecionado. 
● Para o deslocamento horizontal (offset x), selecionar em qualquer lugar na 

coluna 1 ou 2 da grade 3x3 irá compensar a imagem da marca d'água em 
direção ao lado direito da imagem de origem. Ao selecionar em qualquer lugar 
da coluna 3 ou na coluna mais à direita da grade 3x3 irá compensar a imagem 
da marca d'água em direção ao lado esquerdo da imagem de origem.

● Para o deslocamento vertical (offset y), a seleção em qualquer lugar da linha 1 
ou 2 da grade 3x3 irá compensar a imagem da marca d'água em direção ao lado 
inferior da imagem de origem. Ao selecionar em qualquer lugar da linha 3 ou da 
linha inferior irá compensar a imagem da marca d'água em direção ao lado 
superior da imagem de origem.

Ajuste à janela
Ele fornece uma maneira rápida de fazer você ver tudo da imagem de origem selecionada 
com efeitos.
Vinheta  
O efeito Vinheta faz com que a imagem desapareça para uma cor especificada em suas 
bordas. Ele pode ser usado para simular as propriedades de captura de luz de uma câmera 
antiga ou para adicionar uma borda elíptica macia.

Para adicionar o efeito, clique no botão Efeitos e escolha Vinheta ou clique no menu Efeitos 
> Vinheta. Marque a caixa de seleção 'Ativar' para usar o efeito.
Uso 

O efeito Vinheta é controlado por 3 configurações:
● Use o primeiro controle deslizante para ajustar o tamanho da vinheta.
● Use o segundo controle deslizante para ajustar a visibilidade do efeito de vinheta.
● Use o seletor de cores para alterar a cor da vinheta.
Filtro

Aplique efeitos de filtro na imagem.
● Preto e Branco.
● Sépia.
● Negativo.
● Níveis automáticos.
Restaurar padrões
Restaure todas as opções em Efeitos de Imagem aos seus valores padrão.
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Usando a ferramenta de linha de comando 
Pixillion
A ferramenta de linha de comando Pixillion permite que você use o Pixillion para converter 
arquivos da linha de comando do Windows. Isso pode ser usado para permitir que outros 
softwares convertam arquivos com o Pixillion ou para automatizar a conversão em lote. 

O executável Pixillion está instalado aqui: "C:\Program Files\NCH 
Software\Pixillion\Pixillion.exe" 
Uso:

Pixillion.exe [propriedade de comando/conversão] [valor de parâmetro/propriedade]
Exemplos de uso são encontrados na parte inferior desta página.
Os parâmetros de comando e os valores de propriedade precisam ser incluídos com aspas 
duplas (") se contiverem espaços.
Comandos
Comando Parâmetro Descrição
-saída - Fechar Pixillion
-converter - Envie o comando de conversão 

e aguarde o término do Pixillion
-selecionar tudo - Defina todas as imagens na 

lista de imagens da Pixillion 
para selecionar

-selectnone - Defina todas as imagens na 
lista de imagens da Pixillion 
para não selecionados

-removeall - Remove todas as imagens da 
lista de imagens da Pixillion

-useinputfolder  - Equivalente a '-outputfolder 
"[Mesmo que imagem de 
origem]"'

-adicionar caminho da imagem A imagem é adicionada à lista 
de imagens da Pixillion (se 
ainda não estiver lá) e 
selecionada

-remover  caminho da imagem Remova uma única imagem da 
lista de imagens da Pixillion

-selecionar caminho da imagem Defina uma única imagem da 
lista de imagens da Pixillion 
para selecionada

Propriedades 
Propriedade Entradas válidas 
-outputfolder 

● Caminho de pasta absoluto ou relativo. 
Coloque entre aspas duplas se houver 
espaços no caminho.

-formato  de saída 
●

21



Coloque entre aspas duplas se houver um 
espaço no nome do formato (por exemplo, 
"Maya IFF").

● AVIF
● .BMP
● .DIB
● .DOCX
● .EPS
● .GIF
● .ICO
● IFF Maia
● .JPEG
● JPEG 2000
● JPEG XR
● PCX
● .PDF
● PGF
● .PNG
● PNM
● PBM
● PGM
● PPM
● .PSD
● RAS
● .SVG
● .TGA
● .TIFF
● WBMP
● .WEBP
● WMF/EMF/EMF+/EMFDual

-Escala 
● 0 = Sem alteração
● 1 = Porcentagem
● 2 = Lado longo
● 3 = Proporção original
● 4 = Tamanho do quadro personalizado

-por cento 
● 1 a 10000

-longside 
● 0 = Manter o tamanho da imagem original
● 1+ = Mantenha a proporção e dimensione o 

lado mais longo da imagem para esse valor

-Largura 
● 0 = Usar a largura da imagem original
● 1+ = Largura máxima do pixel

-altura 
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● 0 = Usar a altura da imagem original
● 1+ = Altura máxima do pixel

-filtro  
● 0 = Pixels quadrados nítidos para imagens 

convertidas
● 1 = Pixels desfocados suaves para imagens 

convertidas

-rotação 
● 0 = Sem alteração
● 1 = 90 graus no sentido horário
● 2 = 180 graus no sentido horário
● 3 = 270 graus no sentido horário

-insolente 
● 1 = Inverter horizontalmente
● 2 = Inverter verticalmente

-transparencycolor  
● Notação HTML para cor, exemplo: #FFFF00 

= amarelo

-sobrescrever 
● 0 = Ignorar imagens existentes
● 1 = Substituir imagens existentes
● 2 = Acrescentar número ao nome do arquivo

-jpeg_quality  
● 0 a 100
● 0 = Compressão máxima
● 100 = Melhor qualidade

-textvisible 
● 0 = Nenhum texto de marca d'água aplicado a 

imagens convertidas
● 1 = O texto da marca d'água é aplicado às 

imagens convertidas

-Texto 
● Conteúdo de texto da marca d'água

-textfont 
● Nome da fonte. Coloque entre aspas duplas 

se houver espaços no nome.

-textbold 
● 0 = Texto de marca d'água sem negrito
● 1 = Texto da marca d'água em negrito

-textitálico 
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● 0 = Texto da marca d'água não itálico
● 1 = Texto da marca d'água em itálico

-textsublinhar 
● 0 = Texto de marca d'água não sublinhado
● 1 = Texto sublinhado da marca d'água

-textcolor 
● Notação HTML para cor, exemplo: #0080FF = 

azul

-textbackground 
● Notação HTML para cor, exemplo: #FFFFFF 

= branco
● 0 = Sem fundo de texto de marca d'água

-textalignment 
● 0 = Canto superior esquerdo
● 1 = Borda superior
● 2 = Canto superior direito
● 3 = Borda esquerda
● 4 = Centro
● 5 = Borda direita
● 6 = Canto inferior esquerdo
● 7 = Borda inferior
● 8 = Canto inferior direito

-textoffsetx 
● 0 a 99
● É deslocamento horizontal do canto superior 

esquerdo em porcentagem da largura da 
imagem convertida.

● Ele é válido somente se TextAlignment for o 
canto superior esquerdo.

-textoffsety 
● 0 a 99
● É deslocamento vertical do canto superior 

esquerdo em porcentagem da altura da 
imagem convertida.

● Ele é válido somente se TextAlignment for o 
canto superior esquerdo.

-textsizedimension 
● 0 = O tamanho do texto é em relação à 

largura da imagem.
● 1 = O tamanho do texto é em relação à altura 

da imagem.

-textsizemode 
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● 0 = O tamanho do texto é especificado 
como número de pixels. Use 
TextSizeAbsolute para especificar a 
largura do pixel (se 
TextSizeDimension=0) ou a altura (se 
TextSizeDimension=1).

● 1 = O tamanho do texto é especificado 
como uma porcentagem da largura da 
imagem (se TextSizeDimension=0) ou 
altura (se TextSizeDimension=1). Use 
TextSizeRelative para especificar a 
porcentagem.

-textsizeabsolute 
● Largura ou altura do pixel de texto.
● 1 a 32767

-textsizerelative 
● Dimensão do texto como porcentagem da 

largura ou altura da imagem convertida.
● 5 a 100

-textopacidade 
● 5 a 100

-imagem 
● Caminho do arquivo de imagem de marca 

d'água. Coloque entre aspas duplas se 
houver espaços no caminho.

-imagevisible 
● 0 = Nenhuma imagem de marca d'água 

aplicada a imagens convertidas
● 1 = A imagem da marca d'água é aplicada às 

imagens convertidas

-imagealignment 
● Alinhamento da imagem da marca d'água na 

imagem principal
● 0 = Canto superior esquerdo
● 1 = Borda superior
● 2 = Canto superior direito
● 3 = Borda esquerda
● 4 = Centro
● 5 = Borda direita
● 6 = Canto inferior esquerdo
● 7 = Borda inferior
● 8 = Canto inferior direito

-imageoffsetx 
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● 0 a 99
● É deslocamento horizontal do canto 

superior esquerdo em porcentagem da 
largura da imagem convertida.

● Ele é válido somente se 
ImageAlignment for o canto superior 
esquerdo.

-imageoffsety 
● 0 a 99
● É deslocamento vertical do canto superior 

esquerdo em porcentagem da altura da 
imagem convertida.

● Ele é válido somente se ImageAlignment for o 
canto superior esquerdo.

-imagefilter 
● Filtro de dimensionamento de imagem de 

marca d'água
● 0 = Pixels quadrados nítidos
● 1 = Pixels lisos e desfocados

-imagesize 
● Porcentagem de escala de imagem de marca 

d'água
● 5 a 100

-imageopacidade 
● Porcentagem de opacidade da imagem da 

marca d'água
● 5 a 100

Configurações de codificador
Estas são configurações adicionais de codificador para os diferentes formatos de saída.

Configuração do codificador Entradas válidas
BMP_PixelFormat ● Formato de pixel BMP

● 0 = 8 bits (256 cores)
● 1 = 24 bits (Cor verdadeira)
● 2 = 32 bits (Cor verdadeira com transparência)

ICO_Preset 
● Predefinição da ICO
● 0 = Windows 2000
● 1 = Windows Vista

ICO_Formats 
● Formatos ICO (combinações de bits por pixel)
●
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Um número entre 1 e 1023. O número de 
entrada é o equivalente a decimais de um 
número de 8 bits onde os bits 1 ou 
verdadeiros correspondem aos carrapatos 
nas caixas de seleção bpp. Verifique a janela 
de configurações do codificador ICO para 
obter mais detalhes. 

PDF_PaperSize  
● Tamanho do papel PDF
● 0 = A0
● 1 = A1
● 2 = A2
● 3 = A3
● 4 = A4
● 5 = Legal
● 6 = Carta

PDF_Orientation  
● Orientação em PDF
● 0 = Retrato
● 1 = Paisagem

PDF_Margin 
● Margem PDF
● 0.0 a 20.0

PDF_ScalingMode 
● Modo de dimensionamento de PDF
● 0 = Tamanho Original
● 1 = Ajuste à página
● 2 = Esticar a página

PDF_PositioningMode 
● Modo de posicionamento PDF
● 0 = Topo esquerdo
● 1 = Central
● 2 = Fundo Esquerdo

PDF_ImageQuality 
● Qualidade da imagem pdf
● 0 a 100

PDF_RotateAutomatically  
● ROTAÇÃO PDF Automaticamente
● 0 = Falso
● 1 = Verdadeiro

PNM_Format 
● Formato PNM
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● 0 = Planície Monocromática (PBM 
ASCII)

● 1 = Planície de Escala cinza (PGM 
ASCII)

● 2 = RGB Plain (PPM ASCII)
● 3 = Binário Monocromático (PBM Raw)
● 4 = Binário de escala de cinza (PGM 

Raw)
● 5 = RGB Binário (PPM Raw)

TIFF_Color 
● Cor TIFF
● 0 = Cor verdadeira (24/32bits por pixel)
● 1 = Menos cores (256 cores)

WMF_Format 
● Formato WMF/EMF
● 1 = WMF: GDI de 16 bits
● 2 = WMF: GDI de 16 bits com cabeçalho 

placeable
● 3 = EMF: GDI de 32 bits
● 4 = EMF+: GDI+
● 5 = Contém tanto EMF quanto EMF+

-JPEGXR_CompressionMode / 
-JPEG2000_CompressionMode ● JPEGXR / JPEG2000 Modo de Compressão

● 0 = Sem perdas
● 1 = Utilização de Configurações de Qualidade

-JPEGXR_CompressionQuality/ 
-JPEG2000_CompressionQuality  ● JPEGXR / JPEG2000 Qualidade de 

Compressão
● 0 a 100
● 0 = Compressão máxima
● 100 = Melhor qualidade

PGF_CompressionMode  
● Modo de compressão PGF
● 0 = Sem perdas
● 1 = Utilização de Configurações de Qualidade

PGF_CompressionQuality 
● Qualidade de compressão PGF
● 0 a 100
● 0 = Compressão máxima
● 100 = Melhor qualidade

PNG_Color  
● Cor PNG
● 0 = Cor verdadeira (24/32bits por pixel)
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● 1 = Menos cores (256 cores)

WEBP_CompressionMode 
● Modo de compressão WEBP
● 0 = Sem perdas
● 1 = Utilização de Configurações de Qualidade

WEBP_CompressionQuality 
● Qualidade de compressão WEBP
● 0 a 100
● 0 = Compressão máxima
● 100 = Melhor qualidade

Exemplos
Observe que exemplos são escritos como se o usuário tenha navegado até o local de instalação 
do Pixillion no prompt do Comando.

Linha de Comando Descrição
Pixillion.exe -removeall -add C:\MyImage.jpg 
-outputformat PNG -text "Sample Text" -convert

Carrega MyImage.jpg, adiciona texto de marca 
d'água e salva o resultado como MyImage.png.

Pixillion.exe -removeall -add C:\MyInputFolder 
-outputfolder = C:\MyOutputFolder -outputformat 
JPG -dimensionamento de 1 -largura 128 -altura 
128 -convert -convert -exit

Carrega todas as imagens encontradas no 
MyInputFolder, redimensiona todas elas para 
caber em 128x128 pixels, salva todas como 
arquivos JPEG no MyOutputFolder e sai Pixillion.

Pixillion.exe -adicionar "C:\My Other Input 
Folder\MyImage.png" -outputformat TGA -convert 
--exit

Carrega MyImage.png encontrado em 'Minha 
outra pasta de entrada', e salva o resultado como 
MyImage.tga e sai em Pixillion.
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Referência de chaves de atalho
Menu Completo show - Alt
Adicionar arquivos - Alt+A
Adicionar pasta - Alt+F
Remover arquivos selecionados - Excluir
Remover todos os arquivos - Alt+E
Selecione todos - Ctrl+A
Efeitos - Ctrl+E
Zoom - Ctrl+Mouse Wheel
Redimensionar - Ctrl+R
Imagem selecionada por visualização - Alt+V
Impressão - Ctrl+P
Converter arquivos - F3
Opções - Ctrl+O
Programa de saída - Alt+F4
Janela de visualização fechada - Esc
Documentação de ajuda - F1
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Programas Relacionados
Você pode encontrar outros softwares úteis de nós que estão relacionados com o Pixillion 
através do item do menu Launch do menu Arquivo.
● Queimadura expressa: um software para queima de discos.
● Doxillion: um software para conversão de documentos.
● Zip Expresso: um software para compactação de arquivos.
● PhotoPad: um software para edição de imagens.
● Palco fotográfico: um software para criar slideshows.
● prisma: um software para converter arquivos de vídeo
● interruptor : um software para conversão de arquivos de áudio
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa habilidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que combinem com as palavras-chave digitar. 
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação da ICO
Predefinição

Selecione uma das configurações predefinidas para ativar automaticamente os formatos de 
imagem recomendados para o cenário escolhido.
Formatos
O arquivo ICO conterá uma imagem em cada um dos formatos de imagem ativados. 
Resoluções mais altas e mais bits por pixel (bpp) dão imagens de maior qualidade, mas 
aumentam o tamanho do arquivo. 

Nota: Os arquivos ICO contendo uma imagem codificada PNG não podem ser lidos pelo 
File Explorer antes do Windows Vista. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação BMP
Formato pixel

Escolha entre um arquivo com 8, 24 ou 32 bits por pixel. Você deve selecionar 32 bits por 
pixel se desejar ter alguma transparência na imagem. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNG
256 cor

Você pode verificar esta opção para 256 cores paleta PNG que é menor do que a cor 
verdadeira PNG. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNM
Formato de qualquerma portátil

Escolha o formato monocromático (pixmap portátil), em escala de cinza (graymap portátil) 
ou RGB (bitmap portátil). Cada um deles pode ser salvo como arquivos simples (ASCII) ou 
binários. 

Limiar binário
Defina o limiar para converter imagem em imagem binária. É usado apenas com formatos 
monocromáticos. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
256 cor

Você pode verificar esta opção para a paleta de 256 cores TIFF, que é menor do que a cor 
verdadeira TIFF. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG XR
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG 2000
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação pdf
Tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Orientação
Selecione a orientação em papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Margem
Insira o valor da margem em milímetros como margem superior, esquerda, inferior e direita.
Modo de dimensionamento  
Selecione o modo para decidir como dimensionar imagens na página PDF.
● Nenhum: mantenha o tamanho original da imagem. Se as imagens não tiverem 

descrição da resolução, o valor padrão (por exemplo, 72DPI) será usado.
● Ajuste à Área Imprimível: reduza ou amplie cada imagem para o tamanho do papel, 

exceto as margens e mantenha a mesma proporção em largura e altura.
● Estique até Área Imprimível: estique a imagem para estar cheia de toda a página, 

exceto as margens.
● Ajuste automático por tamanho de imagem: dimensione a imagem para um tamanho 

razoável
Modo de posicionamento
Selecione o modo de posicionamento para decidir como colocar imagens na página PDF.
Qualidade da imagem
Selecione a qualidade da imagem ao incorporá-la em um arquivo PDF. Quanto maior o 
valor, melhor é a qualidade da imagem incorporada.
Rotação automática
Ajusta a orientação da imagem para combinar com o tamanho e orientação do papel 
selecionados.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do WebP
WebP é um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google e suportado no Chrome, 
Opera e Android que é otimizado para permitir imagens mais rápidas e menores na Web. As 
imagens webP têm cerca de 30% s de tamanho em comparação com as imagens PNG e 
JPEG com qualidade visual equivalente. 

Compressão sem perdas 
Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão AVIF
O formato de imagem AV1 (AVIF) é um novo e excitante formato de imagem otimizado livre de 
código aberto e royalties que suporta qualquer codec de imagem. Uma imagem AVIF oferece 
uma redução significativa do tamanho do arquivo em comparação com JPEG, PNG e WebP e 
atualmente é suportada no Google Chrome, Firefox e Android. 

Em média, há uma economia de 50% s usando uma imagem AVIF em comparação com um 
JPEG e 20% svings em comparação com imagens WebP. 
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do HEIF
O Heif (High Efficiency Image File Format, formato de arquivo de imagem de alta eficiência) é 
um formato de contêiner para armazenar imagens individuais e sequências de imagens. 
Uma imagem HEIF usando HEVC requer menos espaço de armazenamento do que o JPEG 
de qualidade equivalente. O HEIF foi adotado pela Apple em 2017 com a introdução do iOS 
11, e o suporte em outras plataformas está crescendo. 

Compressão sem perdas 
Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão PGF
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Taxa de compressão

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 

47



Configurações de imagem - Configurações de 
codificação WMF
Windows Metafile - Metafile Aprimorado do Windows

Windows Metafile: 16 bits Windows Metafile (WMF) usando Interface de Dispositivo Gráfico 
(GDI).
Metafile do Windows com cabeçalho placeable: 16 bits Windows Metafile (WMF) com um 
cabeçalho placeable usando Graphics Device Interface (GDI).
Metafile Aprimorado do Windows: Metafile aprimorado do Windows de 32 bits (EMF) 
usando interface de dispositivo gráfico (GDI).
Metafile Aprimorado do Windows Plus: Metafile Plus aprimorado do Windows de 32 bits 
(EMF+) usando graphics Device Interface Plus (GDI+).
Metafile Aprimorado do Windows Dual: Metafile Plus aprimorado de 32 bits (EMF+) usando 
GDI e GDI+.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação SVG
Gráficos vetoriais escaláveis (SVG)  O SVG é desenvolvido e mantido pelo W3C SVG 
Working Group. É um formato popular para gráficos, ilustrações e gráficos 2D. É um formato 
de arquivo vetorial amigável para a web.

Incorporar imagem 
Mantém a qualidade da imagem e converte em formato SVG como XML
Converter para SVG rastreado (usado em máquina de corte eletrônico)  
O resultado é uma imagem delineada, em preto sobre branco. Aplicações comuns são para 
logotipos, impressão de camisetas, etc.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação GIF
GIF de várias páginas (GIF animado)  

Você pode marcar essa opção para criar um arquivo GIF animado. Você pode especificar o 
atraso de cada quadro marcando a caixa de entrada "Definir atraso de quadro em 
segundos"  e colocando um atraso de tempo.
Vários arquivos GIF 
Você pode marcar essa opção para criar arquivos GIF separados para cada quadro.
Marque " Avisar ao converter imagens de várias páginas" se quiser que as configurações de 

codificação GIF sejam exibidas ao converter imagens de várias páginas.
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Referências de tela - Escolha pasta base para 
espelhar
Esse recurso permite copiar a estrutura da pasta (pastas e suas subpatas) da pasta base em 
outro local. Isso é ideal para se você quiser converter toda a sua biblioteca de imagens, 
incluindo sua estrutura de pastas, para um novo local. 

Escolha pasta base para espelhar
Clique nesta caixa de seleção se quiser que as pastas que contenham os arquivos 
adicionados ao Pixillion sejam copiadas com os arquivos recém-convertidos. 
Quando você aperta o botão converter, uma janela será aberta solicitando que você escolha 
sua pasta base para copiar. Esta pasta precisa conter (em algum momento) todos os arquivos 
que você adicionou ao Pixillion para conversão. Por exemplo, se você adicionou todos os 
arquivos em C:\MyImages\school\albums\ suas escolhas para a pasta base seriam MyImage
s , escola e álbuns.
A nova pasta base e todas as suas subpastas serão copiadas para o local de saída 
especificado no campo de saída no Pixillion. Portanto, se sua pasta de saída tiver sido 
definida como C:\Documents\Converted Images\ e você especificar sua pasta base como 
C:\MyImages, os arquivos convertidos serão copiados para C:\Documents\Converted Images \

.. com as pastas que contêm seus arquivos de imagem sendo recriados lá .
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