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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarPrism Conversor de arquivos de vídeo leia o tópico aplicável 
antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do usuárioPor 
favor, veja o up-to-datePrism Conversor de arquivos de vídeo Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/prism/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 paraPrism Conversor de arquivos de vídeo, 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/prism/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Prisma é um programa para Windows que lhe permite converter arquivos de vídeo de um 
formato para outro. Todos os formatos de arquivo que têm um codec directshow são 
suportados.

Características  
● Carrega uma variedade de formatos de arquivo de vídeo diferentes, incluindo avi, asf, 

wmv, divx, mpg, vob, mov, mp4, flv e muito mais 
● Converte em uma variedade de formatos de saída, incluindo avi, asf, wmv, rm, flv, mov, 

mp4 e muito mais 
● Capacidade de salvar a faixa de áudio de seus arquivos de vídeo convertendo para mp3 

ou wav
● Permite a conversão sem perdas
● Capacidade de reproduzir vídeos antes da conversão
● Capacidade de visualizar a conversão
● Capacidade de carga automaticamente arquivos em uma imagem ISO
● Permite arrastar e soltar arquivos e pastas
● Interface simples e intuitiva
Requisitos do sistema  
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
● Windows Media Player 9 (ou superior) para gravações usando o formato WMV ou ASF.
Prisma é apenas um componente da suíte de software NCH Software. Se você não tem feito 
tão já, por favor visite http://www.nchsoftware.com/software/index.html para baixar muitos 
outros programas relacionados.
Instalação 
Instale o Prism para seu disco rígido clicando duas vezes no arquivo instalador baixado.  
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Como usar o prisma
Esta é uma visão geral de como usar o prisma para converter seus arquivos de um formato 
para outro.
Adicionando e removendo arquivos 
Para converter seus arquivos de vídeo para o formato desejado, comece Adicionando 
arquivos para a janela de lista de arquivo. Clique o Adicionar arquivo (s) ou Adicionar pasta

Você também pode arrastar arquivos e pastas de arquivo Explorer  para a janela principal.
Para adicionar arquivos de um DVD, clique no botão Adicionar DVD na barra de ferramentas, 
selecionar os arquivos de vídeo desejados da janela que se abre.
Para adicionar arquivos dentro de um arquivo de imagem ISO, você não precisa extrair ou 
primeiro montar a ISO. Basta adicioná-lo como um arquivo regular. Prisma em seguida irá 
carregar todos os arquivos, incluindo aqueles dentro de subdiretórios.

Uma vez que seus arquivos foram adicionados, se você deseja remover algum deles, 
selecione os arquivo (s) e clique no botão remover , ou seleccione a opção Ficheiro -> 
remover arquivos selecionados da lista do menu. Para selecionar vários arquivos ao mesmo 
tempo, pressione a tecla Ctrl chave e botão esquerdo do mouse sobre os arquivos que você 
deseja remover. Para remover todos os arquivos, clique no botão Remover tudo , ou 
selecione Arquivo -> remover todos os arquivos da lista do menu.
Reprodução de arquivos  
Para reproduzir um arquivo, botão esquerdo do mouse sobre o arquivo desejado e clicar no 
botão jogar , ou selecione Arquivo -> jogar o arquivo do menu. Se você clicar no botão de Pla
y  ao selecionar vários arquivos, o primeiro arquivo selecionado será jogado. O jogador 
lançado tem botões Play/Pause, Mover para trás/frente , voltar ao início  e vá até o fim . 
(Se o formato de arquivo sendo jogado é swf então esses botões serão desativados porque o 
arquivo swf não suporta essas funcionalidades perfeitamente)

Selecionar uma pasta para salvar  
Na parte inferior da janela principal, há um campo de texto rotulado "Salvar para a pasta", 
onde você pode digitar a pasta onde os arquivos convertidos serão colocados. Você pode de 
qualquer tipo na pasta desejada, ou você pode clicar no botão procurar à direita do campo. 
Clicando em Browse  , aparecerá uma janela onde você pode navegar para a pasta desejada.
As últimas várias pastas que você selecionou no passado são armazenadas em uma lista 
Soltar-para baixo e podem ser acessadas clicando na seta no lado direito do campo de texto.
Selecionar um formato de saída e Configurando opções do codificador  
O campo identificado como "Formato de saída" é onde você seleciona o formato de arquivo de 
saída desejado para seus arquivos. Atualmente, o prisma oferece suporte a conversão para 
avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, swf, rm, gif, dv, mkv, ogv e webm formatos, bem como 
a extração de áudio de vídeo para formatos wav e mp3.
Uma vez que você tiver selecionado um formato para converter, você pode clicar no botão Op
ções do codificador  para configurar as definições para o formato (consulte a seção 
Opções de codificador para obter mais informações sobre como configurar as opções para 
cada formato de arquivo).
Você também pode optar por editar a saída clicando no botão Opções de vídeo  para mudar 
o vídeo (ver a seção Opções de vídeo para obter mais informações). Adição de efeitos  
Vários Efeitos de vídeo também podem ser adicionados para o vídeo convertido. Clique no 
botão efeitos para abrir a caixa de diálogo efeitos.
Conversão de arquivos 
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Uma vez que você tiver definido a pasta de saída e o formato, selecione os arquivos da lista 
que você deseja converter e clicar no botão converter  ou selecione Arquivo -> converter no 
menu. Se você apertar o botão converter  sem qualquer arquivos selecionados, todos os 
arquivos na lista serão convertidos por padrão.
Visualização de conversão 
Você também pode visualizar a aparência antes de realmente converter o vídeo convertido. 
Selecione o arquivo de vídeo e clique no botão de Visualização , ou selecione Arquivo -> 
conversão de visualização do menu. O comprimento da visualização pode ser ajustado em 
geral Opções.
Visualizando informações de conversão estendido  
Se você tentar converter um arquivo e algo der errado com o processo de conversão, 
aparecerá uma mensagem curta na coluna 'Outras informações' na janela principal do prisma. 
Esta mensagem dá um breve resumo dos detalhes do problema.

5

lgeneral.html


Que formatos suporta prisma?
Converter de Prism suporta todos os formatos de vídeo que possuem um codec baseado no 
DirectShow. Isso significa que se você pode reproduzir o arquivo de vídeo usando o Windows 
Media Player, então você pode convertê-lo usando Prisma. 

Isso inclui, mas não se limita a, os seguintes formatos: 
● avi - inclui arquivos codificados divx, xvid, h264. Também suportará a extensão .dixv. Você 

precisará instalar suporte para divx, xvid e h264, pois estes não são suportados 
nativamente pelo Windows

● mpg e mpeg - mpeg1 e VCD são suportados por padrão. Se você tiver um DVD Player 
instalado (PowerDVD, por exemplo), o Prisma também suportará formatos mpeg2 e vob

● h264/264 - h264 bitstream codificado
● vob - como observado acima com um DVD Player de software
● asf e wmv
● mkv - com o filtro Matroska DirectShow instalado
● ogm - com filtro OGG DirectShow instalado
● mp4, 3gp - com um filtro mp4 instalado
● m2ts e mts
● Dv
● apng - vídeo png animado
● mod - arquivos de vídeo
● Tod
● ppt/pptx - MS PowerPoint arquivos de apresentação
● rmvb
● mxf
Prism também pode baixar e usar libavcodec, que suporta um grande número de formatos 
diferentes. Se o Prism não conseguir decodificar um arquivo, ele pedirá permissão para baixar 
o libavcodec. 

Prism também pode ler e converter filmes de DVDs não protegidos por cópias. 
Converter para 
Prisma suporta conversão para 3gp, asf, avi, dv, flv, gif, mkv, mov, mp4, m4v, mpg, mpeg, 
ogv, rm, swf, vob, webm, webp, wmv, divx, xvid, f4v, mts, m2ts, m1v, m2v, amv, apng, jpg 
sequence, e formatos de arquivos de sequência png. Para avi, você pode especificar uma 
grande variedade de codecs de compressão. Se você estiver convertendo para um iPhone, 
iPad, iPod ou PSP, selecione o dispositivo de destino apropriado. Você também tem a opção 
de extrair áudio do vídeo convertendo para os formatos de arquivo wav ou mp3. 

Codecs de terceiros e filtros DirectShow 
Como observado acima, o Prism suporta uma grande variedade de formatos de arquivo se um 
codec for instalado. Por favor, tente reproduzir seu arquivo usando o Windows Media Player. 
Se o arquivo não estiver suportado, o Windows Media Player poderá instalar automaticamente 
o suporte por conta própria. 

Se o arquivo não puder ser convertido ou reproduzido, você precisará encontrar um codec 
para o arquivo. Para obter mais informações, consulte Codecs de terceiros. 
Para obter mais informações sobre a diferença entre diferentes formatos de vídeo, ver o artigo 
em http://www.nch.com.au/kb/10230.html para compará-los lado a lado.
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Arquivo de e-mail
Permite que você envie o e-mail diretamente para o endereço de e-mail da pessoa remota. O 
limite de tamanho de arquivo anexado é 10 MB.
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Opções do codificador
Para acessar a caixa de diálogo de opções do codificador para um determinado formato, 
primeiro você deve selecionar o formato da lista suspensa na janela principal do "Formato de 
saída". Você pode então clicar no botão "Encoder Options" ao lado da lista formato, e isso irá 
abrir a janela de opções do formato.

Para mais ajuda sobre as opções específicas para qualquer formato, consulte tópico da ajuda 
do formato codificador opções dentro deste manual.
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Opções de vídeo
Esta opção permite que você editar, redimensionar o vídeo de saída e alterar sua taxa de 
quadros.
Redimensionar o vídeo  
Primeiro, marque a caixa de seleção 'Redimensionar vídeo' para alterar o tamanho do vídeo 
de saída. Você pode diminuir o tamanho do vídeo da saída, diminuindo a largura e a altura do 
vídeo. Selecionando o botão de opção 'Colheita' será redimensionar o vídeo, cortando as 
bordas para o tamanho especificado. Selecionando o botão de opção 'Shrink...' vai encolher 
toda a foto para o tamanho desejado.

Taxa de quadros de mudança  
Marque a caixa de seleção 'Alterar Frame Rate' para alterar a taxa de quadros. Um vídeo 
exibe um certo número de frames por segundo (normalmente 23,98, 25 ou 29.97). Você pode 
mudar isto para quer converter de um para o outro ou para reduzir apenas o tamanho do 
arquivo. Por favor, note que existem efeitos geralmente visíveis na lisura do vídeo, 
particularmente em panning cenas quando você alterar a taxa de quadros.

Observe também que os formatos MPG e DV têm ajustes de taxa de quadro que não podem 
ser alterados.

. mpg = 23,98 fps
DV (NTSC) = 29,97 fps
DV (PAL) = 25 fps
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Dropbox
Dropbox
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar de Dropbox através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oFazer O Upload Para O Dropboxopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oFazer 

O Upload Para O Dropboxopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oFazer O 

Upload Para O Dropboxopção.
Assim que chegar o Dropbox upload de diálogo, você pode escolher configurações variadas 
que serão aplicadas para o vídeo enviado. Depois de fazer suas seleções clique no Link para 
Dropbox..., isso abrirá a caixa de diálogo do Dropbox autorização  .
Uma vez que a caixa de diálogo autorização aparece, acessar sua conta Dropbox e siga as 
instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
Após autorização estiver concluída, você pode clicar no botão Upload para iniciar a 
conversão (se necessário) e enviar o processo.
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Flickr
Flickr
Você pode abrir a caixa de diálogo do Flickr upload através de um dos seguintes métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oUpload Para O Flickropção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oUpload

Para O Flickr opção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oUpload 

Para O Flickropção.
Assim que chegar o Flickr upload de diálogo, você pode escolher configurações variadas que 
serão aplicadas para o vídeo enviado.
Depois De Fazer Suas Seleções Clique Em Upload, Para Iniciar A Conversão (Se 
Necessário) E Enviar O Processo.
Se necessário, a Autorização de Flickr caixa de diálogo aparecerá e seu navegador da web 
será aberta, permitindo que você acesse o serviço.
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Google Drive
Google Drive
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar de Google Drive através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oUpload Para O Google Driveopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oUpload

Para O Google Drive opção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oUpload 

Para O Google Driveopção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Carregar Google Drive, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas para o vídeo enviado. Depois de fazer suas 
seleções clique no Link para o Google Drive... , isso abrirá a caixa de diálogo de Autenticaçã
o de Google Drive  .
Uma vez que a autenticação caixa de diálogo exibida, acesse sua conta do Google, se 
necessário, siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
Após autenticação for concluída, você pode clicar no botão Upload para iniciar a conversão 
(se necessário) e enviar o processo.
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar de OneDrive através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oEnviar Para OneDriveopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oEnviar 

Para OneDriveopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oEnviar 

Para OneDriveopção.
Assim que chegar o carregamento de OneDrive de diálogo, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas para o vídeo enviado. Depois de fazer suas seleções clique no Li
nk para Microsoft OneDrive... , isso abrirá a caixa de diálogo de Autenticação da 
Microsoft .
Uma vez que a autenticação caixa de diálogo aparece, acessar a sua Account de Microsoft, 
se necessário, siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil online.
Após autenticação for concluída, você pode clicar no botão Upload para iniciar a conversão 
(se necessário) e enviar o processo.
Se o processo de carregamento de OneDrive falhar, verifique Troubleshooting OneDrive.
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Twitter
Twitter
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar do Twitter através de um dos seguintes métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oUpload Para O Twitteropção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oUpload

Para O Twitter opção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oUpload 

Para O Twitteropção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Carregar de Twitter, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas para o vídeo enviado.
Depois de fazer suas seleções clicam em carregar  para iniciar a conversão (se necessário) e 
enviar o processo.
Se necessário, aparecerá a caixa de diálogo do Twitter autorização  e seu navegador da web 
será aberta, permitindo que você acesse o serviço.
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YouTube
YouTube
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar do YouTube através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oFazer O Upload Para O YouTubeopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oFazer 

O Upload Para O YouTubeopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oFazer O 

Upload Para O YouTubeopção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Carregar de YouTube, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas para o vídeo enviado.
Depois De Fazer Suas Seleções Clique Em Upload, Para Iniciar A Conversão (Se 
Necessário) E Enviar O Processo.
Se necessária a Autorização do YouTube caixa de diálogo aparecerá. Login em sua conta 
do YouTube e siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
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Vimeo
Vimeo
Você pode abrir a caixa de diálogo Carregar de Vimeo através de um dos seguintes métodos:
● DoCompartilharMenu de botão de barra de ferramentas. Clique oCompartilharSolte o 

botão. Selecione oUpload Para O Vimeoopção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Convertidoitem. Selecione oUpload

Para O Vimeo opção.
● DoArquivono menu. Selecione oUpload De Arquivo Originalitem. Selecione oUpload 

Para O Vimeoopção.
Assim que chegar o Vimeo upload de diálogo, você pode escolher configurações variadas que 
serão aplicadas para o vídeo enviado.
Depois de fazer suas seleções clicam em carregar  para iniciar a conversão (se necessário) e 
enviar o processo.
Se necessário, a Autorização de Vimeo caixa de diálogo aparecerá e abrirá o navegador da 
web, permitindo que você acesse o serviço.
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3rd party Codecs
Há uma grande variedade de codecs de vídeo disponíveis que não vêm pré-instalados no 
Windows. Há uma série de codecs de áudio também. O codec comumente usado é o DivX e é 
um popular codec para vídeos. Além disso, há uma variedade de codecs DV para câmeras e 
também MPEG2 é usado em home vídeo.

Identificar o Codec para um arquivo  
Você terá que usar um codec para reproduzir um vídeo usando o Windows Media Player (ou 
prisma) e para converter de um arquivo ou para converter a ele também. Se você tiver um 
arquivo existente de tentar jogar com o Windows Media Player (não o excelente Windows 
Media Player Classic, como ele tem codecs construído em). Se o vídeo joga então você já tem 
o codec necessário instalado e prisma pode convertê-lo.

Se o vídeo ainda não joga, você precisará localizar um codec para isso. Há uma série de 
programas utilitários bom que posso dizer-lhe o codec para um determinado vídeo. Dois de 
tais programas são mostrados abaixo:
● GSpotCodec Information Appliance
● VideoInspectorInvestiga questões Coded
Esses aplicativos também irão fornecer links para download para o codec em questão.
Localizar o Codec  
Há uma grande variedade de sites que você pode baixar um codec de. Listados abaixo estão 
alguns:
● Free-Codecs  
● VideoHelpTambém contém uma grande quantidade de ajuda para trabalho de vídeo geral
● Doom9Também contém muitas notícias e guias
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Referência de teclas de atalho
Abrir menu de arquivos Alt
Adicionar arquivos Alt + A  
Adicionar pasta Alt + F 
Adicionar DVD Alt + D  
Adicionar BluRay ALT + R
Converter arquivos F3 
Visualização de conversão Shift + F3 
Fechar Player / cancelar conversão Esc 
Excluir arquivos, excluir 
Excluir todos os arquivos Alt + E 
Jogar o arquivo F9 
A caixa de diálogo do jogador tem cinco botões: 
● Voltar ao início (início): clicar aqui irá devolvê-lo ao início do vídeo. É como um 

retrocesso instantâneo ao começo de seu vídeo.
● Passo para trás (esquerda) : clicar neste botão irá movê-lo um pouco mais para trás no 

vídeo. É como bater Rewind no seu player de vídeo, em seguida, pressionando Pause 
imediatamente.

● Reproduzir/Pausar (espaço): este botão é semelhante aos botões reproduzir e pausar no 
player de vídeo. Clicando em reproduzir irá iniciar a reprodução de vídeo, em seguida, 
clicando nele novamente irá pausar o vídeo.

● Passo para a frente (direita): clicar neste botão irá movê-lo um pouco para a frente no 
vídeo. É como bater Fast-forward no seu player de vídeo, em seguida, pressionando 
Pause imediatamente.

● Ir para fim (final): clicando aqui irá levá-lo até o final do seu vídeo. É como um instante de 
avanço rápido para o final do seu vídeo.

Selecionar tudo Ctrl + A  
Remover arquivos sem suporte de lista Ctrl + U  
Opções de Ctrl + O 
Editor de Tags para o arquivo selecionado Alt + T 
Gravar em DVD de vídeo com Express Burn Ctrl + D  
Gravar disco de dados com Express Burn Ctrl + B  
Saída de programa Alt + F4 
Documentação de ajuda F1 
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Usando a ferramenta de linha de comando do 
prisma
A ferramenta de linha de comando do prisma permite converter arquivos de linha de comando. 
Isso pode ser usado para deixar os outros arquivos de converter software usando prisma ou 
para automatizar a conversão de lote.

Nota importante:  Devido a uma limitação da maneira Windows manipula executando 
programas gráficos de linha de comando, o prisma não pode dar qualquer feedback quando 
um comando emitido foi concluído, nem ele pode bloquear a linha de comando enquanto uma 
conversão está ocorrendo. Estamos atualmente investigando possíveis formas de contornar o 
problema de Windows, mas, por favor, anote-o por enquanto e levar em conta quando a 
emissão de ordens de linha de comando para o prisma.

O executável do prisma situa-se geralmente como "C:\Program NCH 
Software\Prism\prism.exe"
Uso:  prism.exe [opções] [arquivos para adicionar] 
"Opções" é onde você pode emitir uma série de comandos para o prisma. As opções são:
-converter -Converta todos os arquivos carregados no prisma.
-claro -remover todos os arquivos carregados no prisma.
-addfolder [nome_da_pasta]  - adicionar uma pasta de arquivos em prisma.
-[FORMAT_NAME] o formato  -especificar o formato de arquivo de saída para o qual deseja 
converter os arquivos carregados. Nomes de formato possíveis incluem:
● 3GP
● ASF
● AVI
● DV
● FLV
● gif
● MKV
● MOV
● MP4
● M4V
● MPG
● OGV
● RM
● SWF
● WebM
● WMV
● DivX
● XviD
● AMV
● jpg
● png
● "Android 480p"
● "Android 720p"
● "iPhone 3G"
● "iPhone 3GS"
● "iPhone 4"
● "iPhone 4S"
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● "iPhone 5/5C"
● "iPhone 5s/6/6 P"
● "iPhone 6s/6sP
● "iPhone SE"
● "iPhone 7"
● "iPhone 7 Plus"
● "iPhone 8"
● "iPhone 8 Plus"
● "iPhone X"
● "iPod Classic"
● "iPod Touch 1"
● "iPod Touch 2"
● "iPod Touch 3"
● "iPod Touch 4"
● "iPod Touch 5"
● "iPad 1"
● "iPad 2"
● "iPad 3"
● "iPad 4"
● "iPad ar"
● "iPad Air2"
● "iPad Mini"
● "iPad Mini2/3"
● "iPad Mini4"
● "Nintendo 3DS"
● "PSP"
● "PS Vita"
● "PS3"
● "PS4"
● "PS4 Pro"
● "Xbox 360"
● "Xbox 1"
● "Xbox OneX"
● mp3
● WAV
-outfolder [nome_da_pasta] -especificar a pasta de saída para armazenar os arquivos 
convertidos. NÃO terminam o caminho da pasta com uma barra invertida ' \' caractere.
-substituir [OVERWRITE_FLAG]  -especifica o que fazer quando o arquivo convertido já 
existe. Os sinalizadores são "PROMPT" (Prompt para o fazer), "Sempre" (sobrescrever o 
arquivo), "Nunca" (não converter o arquivo Original), "CANCEL" (cancelar todas as 
conversões), "APPENDNUMBER [formato]" (número de acrescentar ao nome do arquivo - 
[formato] é opcional, se estiver em branco, ele usará o formato Já especificado em Prism).

-configurações [FORMAT_NAME] [SETTINGS_OPTIONS] -especifica a configuração 
configurações para usar para o formato especificado. Para obter mais detalhes sobre quais 
parâmetros para usar, consulte mais abaixo da página.

-Editar [RESIZE_TYPE] [largura] [altura] [FRAMERATE] -especifica as opções de saída de 
vídeo. RESIZE_TYPE - "Nenhum", "Cultura" ou "LETTERBOX". LARGURA e altura - 
dimensões desejadas do vídeo. FRAMERATE - desejado vídeo taxa de frame (ou zero se não 
há conversão de taxa de quadro é necessária).

-efeitos [EFFECT_NAME] [EFFECT_SETTINGS]  – especifica os efeitos de vídeo a serem 
adicionados à saída. Os possíveis efeitos e opções incluem:
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● brilho [VALOR]. [VALOR] é o valor inteiro da faixa [-255 a 255].
● contraste [VALOR]. [VALOR] é o valor inteiro da faixa [-100 a 100].
● gama [VALOR]. [VALOR] é o valor de flutuação da faixa [0,10 a 5,00].
● filtro [VALOR]. [VALOR] é um dos seguintes: preto-branco,  negativo, sépia.
● textcaption [TEXTO] [HALIGN] [VALIGN] [SIZE]. [TEXTO] é o título ou legenda citado para 

o seu vídeo. [HALIGN] define o alinhamento horizontal da legenda com: esquerda,  centro  
ou direita. [VALIGN] define o alinhamento vertical da legenda com: superior,  centro  ou inf
erior . [TAMANHO] define a altura do texto usando um valor inteiro da faixa [1 a 72].

● girar [ANGLE]. [ANGLE] é o valor inteiro definindo a rotação do vídeo usando um dos 
seguintes: 90,  180ou 270 .

● flip [FLIP_OPTION]. [FLIP_OPTION] é definido usando: horizontal, vertical  ou ambos.
● marca d'água [IMAGE_PATH] [TAMANHO] [OPACITY] [HALIGN] [VALIGN] [HOFFSET] 

[VOFFSET]. [IMAGE_PATH] é o caminho absoluto citado para o local do arquivo de 
imagem da marca d'água. [TAMANHO] é o valor percentual inteiro em comparação com o 
quadro de saída [1 a 100]. [OPACITY] é a opacidade percentual da imagem [1 a 100]. 
[HALIGN] define o alinhamento horizontal da legenda com: esquerda,  centro  ou direita. 
[VALIGN] define o alinhamento vertical da legenda com: superior,  centro  ou inferior . 
[HOFFSET] determina a compensação horizontal como um valor percentual inteiro [0 a 
50]. [VOFFSET] determina o deslocamento vertical como um valor percentual inteiro [0-50].

● aparar [START] [END]. [START] e [END] são os marcadores de partida e final do vídeo de 
saída, respectivamente, em milissegundos .

● cultura [X1] [Y1] [X2] [Y2]. [X1] define a borda esquerda do vídeo cortado em porcentagem 
[0 a 100]. [Y1] define a borda superior do vídeo cropped em porcentagem [0 a 100]. [X2] 
define a borda direita do vídeo cropped em porcentagem [0 a 100]. [Y2] define a borda 
inferior do vídeo cropped em porcentagem [0 a 100].

-esconde -ocultar a janela de prisma.
-mostra -mostrar a janela de prisma.
-saída  -sair do prisma.
"Arquivos para adicionar" é onde você digita os arquivos você deseja carregar no prisma. 
Todos os nomes digitados devem usar o filepath completo do nome e circumfixed com aspas.
Exemplos: 
Prism.exe-formato. MP4
Prism.exe-formato "iPhone 4"
Prism.exe-outfolder "C:\My vídeos";
Prism.exe-esconder
Prism.exe "C:\My Documents\video.avi"
prisma.exe -efeitos brilho 50 gama 1.53 contraste 20
prisma.exe -efeitos filtro de sépia textcaption "olá da linha de comando" esquerda top 12 girar 
90 flip ambos
prism.exe -efeitos marca dmarca d "D:\watermark.png" 50 50 esquerda top 5 6 trim 0 5000 
crop 10 10 85 90 ruídos de redução 0,35 0,33
Prism.exe-converter "C:\My Videos\video.avi"-formato. mp4-substituir sempre
Prism.exe-converter "C:\My Videos\video.flv"-formato. mpg-substituir APPENDNUMBER 
"%filename%-%number%"
Prism.exe-converter "Adagas de DVD:C:\My Videos\Flying"-configurações. MP4 iPod 512 768 
23-substituir APPENDNUMBER "%filename%-%number%"
Prism.exe-converter "Adagas de DVD:C:\My Videos\Flying"-formato "iPhone 
4S"-configurações MP4 H264 512 768 23-substituir APPENDNUMBER 
"%filename%-%number%"

A menos que você está na pasta prisma você precisará substituir "prism.exe" de cima com o 
caminho completo "C:\Program NCH Software\Prism\prism.exe" como este:
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"C:\Program NCH Software\Prism\prism.exe"-converter "C:\My Videos\video.avi"-formato. MP4
Opções de configurações:  
Os seguintes detalhes de quais parâmetros para entrar quando usando o "-configurações" 
opções. Observe a ordem em que os parâmetros são escritos é a ordem em que eles devem 
ser digitados. Além disso, todos os parâmetros devem ser inseridos, caso contrário o comando 
não terá efeito.

Nota a combinação possível de valores que podem ser inseridos dependem em grande parte 
o codec, então você precisa abrir o prisma e determinar antecipadamente valores que você 
pode usar para o codec em questão.

Também nota que, ao converter para dispositivos predefinidos, mp4 é o único suportado o 
formato de saída, então por favor, use sempre. MP4 para definir configurações de dispositivo 
predefinido.

. avi  [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] 
[QUALITY_RATEFACTOR] [SAMPLE_RATE] [CANAIS] [SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - "MPEG4", "H264", "DVPAL" ou "DVNTSC"
● AVERAGE_BITRATE - taxa de bits média em kbits / s (ignorado quando usando H264 ou 

DV)
● MAXIMUM_BITRATE - taxa de bits máxima em kbits / s (ignorado quando usando H264 

ou DV)
● QUALITY_RATEFACTOR - qualidade (ratefactor) na faixa de 51,0 para 1.0 (usado 

somente por H264)
● SAMPLE_RATE - entrado em Hz, por exemplo, 8000
● CANAIS - 1 ou 2
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s (ignorado quando usando o DV)
Exemplos:
● -configurações. AVI MPEG4 768 1000 0.0 44100 2 128
● -configurações AVI DVPAL 0 0 0.0 48000 2 0
● -configurações. avi H264 0 0 24,0 48000 2 256
. wmv e. ASF [VIDEO_ENCODER] [VIDEO_BITRATE] [SOUND_ENCODER_INDEX] 
[SAMPLE_RATE] [CANAIS] [SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - "WMV8" ou "WMV9"
● VIDEO_BITRATE - vídeo bitrate em kbits / s
● SOUND_ENCODER_INDEX - zero índice baseado do codificador som
● SAMPLE_RATE - entrado em Hz, por exemplo, 48000
● CANAIS - 1 ou 2
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações. wmv WMV8 512 1 32000 2 32
● -configurações. ASF WMV9 1024 2 44100 2 48
. mpg [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [SAMPLE_RATE] 
[SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - "MPEG2" ou "MPEG1"
● AVERAGE_BITRATE - taxa de bits média em kbits / s
● MAXIMUM_BITRATE - taxa de bits máxima em kbits / s
● SAMPLE_RATE - entrado em Hz, por exemplo, 44100
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações. mpg MPEG2 4000 9000 44100 128
3 GP [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [LARGURA] 
[ALTURA] [SOUND_ENCODER] [SOUND_BITRATE]
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● VIDEO_ENCODER - "H263" ou "MPEG4"
● AVERAGE_BITRATE - taxa de bits média em kbits / s
● MAXIMUM_BITRATE - taxa de bits máxima em kbits / s
● LARGURA - a largura desejada do vídeo (ignorado quando usando MPEG4)
● ALTURA - altura desejada do vídeo (ignorado quando usando MPEG4)
● SOUND_ENCODER - "AMR" ou "AAC"
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações 3GP H263 AMR 128 256 176 144 7.40
● -configurações 3GP MPEG4 768 1000 0 0 AAC 64
. mp4 [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] 
[QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - "H264", "MPEG4" ou "PSP" (se converter para dispositivos 

predefinidos, não use "MPEG4")
● AVERAGE_BITRATE - taxa de bits média em kbits / s (ignorado se H264 ou PSP)
● MAXIMUM_BITRATE - taxa de bits máxima em kbits / s (ignorado se H264 ou PSP)
● QUALITY_RATEFACTOR - qualidade (ratefactor) na faixa de 51,0 para 1.0 (ignorado se 

MPEG4)
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações. mp4 H264 0 0 23,0 32
● -configurações. MP4 MPEG4 768 1000 64 0.0
● -configurações MP4 PSP 0 0 18,5 112
. mov [QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]
● QUALITY_RATEFACTOR - qualidade (ratefactor) na faixa de 51,0 para 1.0
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações MOV 23,0 128
● -configurações MOV 30,6 64
. flv [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] 
[QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - "H264" ou "FLV1"
● AVERAGE_BITRATE - taxa de bits média em kbits / s (ignorado se H264)
● MAXIMUM_BITRATE - taxa de bits máxima em kbits / s (ignorado se H264)
● QUALITY_RATEFACTOR - qualidade (ratefactor) na faixa de 51,0 para 1.0 (ignorado se 

FLV1)
● SOUND_BITRATE - som bitrate em kbits / s
Exemplos:
● -configurações. flv FLV1 128 256 0.0 32
● -configurações. flv H264 0 0 21,0 64
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Programas relacionados
Você pode encontrar a seguinte lista de software útil em conjunto com prisma:
● VideoPadProjetado para ser intuitivo, VideoPad é um programa de edição de vídeo 

inteiramente caracterizado para criar vídeos procurando profissionais em minutos. Nunca 
foi tão fácil fazer filmes.

● PhotoStageFazer apresentações de vídeo, suas fotos digitais com PhotoStage. 
Apresentações de slides são uma ótima maneira de preservar suas memórias em um 
formato que terá orgulho de compartilhar.

● EstreiaArquivos de vídeo no seu computador com este software gravador de vídeo fácil de 
capturar.

● BroadcamPermite que você para fluxo de vídeo ou saída da câmera em um site.
● PixillionPixillion é um conversor de arquivos de gráficos grátis. Seus arquivos podem ser 

convertidos para muitos outros formatos, incluindo jpeg, gif, png, bmp e muito mais.
● Vídeos de ouroVídeos de ouro é um software para converter suas velhas fitas de 

videocassete para DVDs ou arquivos de vídeo usando o seu PC.
● Conversor de formato de áudio de switchEste conversor de especialista para arquivos de 

áudio suporta mais de 30 formatos de arquivo de som.
● Eyeline vídeo vigilânciaUm aplicativo de segurança que grava vídeo câmera. As câmeras 

podem ser visualizadas através de uma rede e pode ser controlado por movimento.
● Uma lista completa de produtos de software grande disponíveis da NCH Software. 
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de procurar todo o software disponível a partir de NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como áudio, vídeo e assim por diante e ver o 
produto. De lá você pode experimentar o produto e ele irá baixar e instalá-lo para você a 
julgamento. Se você já tem o produto instalado, então você pode clicar em "executar agora" 
eo programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Busca
Pesquise no nosso site produtos que correspondam a qualquer tipo de palavras-chave.
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para mais software.
Subscreva a nossa newsletter
Você pode subscrever a nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. 
Você pode cancelar a assinatura 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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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e vista
Passos extras são necessários para dar Prism autorização para carregar no Google Drive e/ou 
YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique emAutorize...  na autorização {} Autorizaçãocaixa de diálogo.
2. Na página da web que se abre, acesse sua conta do Google, se necessário.
3. Confirme que você autoriza Prism a acessar os recursos solicitados. 
4. Cópia doCódigo de autorizaçãofornecido pelo Google e colá-lo naConfirmar 

autorização diálogo em Prism. 
5. Clique emProntopara confirmar que a autorização é completa.
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Finalizar Um Projeto - Partilha De Um Vídeo
Partilha De Um Vídeo
Você pode compartilhar ou enviar seu vídeo para qualquer um dos seguintes serviços:
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● Twitter 
● YouTube 
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Redefinir credenciais da conta - Redefinir conta
Se você estiver conectado a uma de suas contas de nuvem ou de mídia social no Prism para 
facilitar o upload para a nuvem, use a caixa de diálogo Redefinir credenciais da  conta para 
sair da sua conta. Essa caixa de diálogo pode ser acessada na caixa de diálogo Opções na 
guia Mídia Social. Clique no botão Redefinir/Sair das contas conectadas  . Em seguida, 
selecione a conta que você deseja redefinir na lista e clique em OK. 
Para obter mais informações sobre as mídias sociais e contas na nuvem disponíveis para uso 
no Prism para compartilhar vídeos, clique nos links abaixo: 
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● Twitter 
● YouTube 
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Referências de tela - Taxa de quadros 
personalizados
Esta caixa de diálogo permite configurar a taxa de quadros (número de quadros por segundo) 
para o seu vídeo. 
Na caixa de diálogo Custom Frame Rate que abre, a taxa de quadros de entrada e clique em 
Okey. 
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Referências de tela - Resolução personalizada
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução do seu vídeo durante a salvação. 
Na caixa de diálogo Custom resolução que abre, a largura e altura em pixels de entrada e 
clique em Okey. 
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Referências de tela - Visualização de vídeo
A caixa de diálogo visualização tem cinco botões:
● Retornar para começar (Home): clicando aqui você voltará para o início do vídeo. É 

como um retrocesso instantâneo para o início do seu vídeo.
● Passo atrás (à esquerda) : este botão irá mover-lhe um pouco mais para trás no vídeo. É 

como "Rewind" dando em cima de seu player de vídeo, em seguida, pressione "Pause" 
imediatamente.

● Play/Pause (espaço) : este botão é semelhante para os botões reproduzir e pausar no seu 
leitor de vídeo. Clicando em Play vai começar a jogar o vídeo e, em seguida, clicar nele 
novamente fará uma pausa o vídeo.

● Passo para a frente (à direita): este botão irá mover você encaminha um pouco no vídeo. 
É como bater em "Avançar" no seu leitor de vídeo, em seguida, pressione "Pause" 
imediatamente.

● Vá para End (final): clicando aqui você terá ao final do seu vídeo. É como um instant 
Fast-forward para o final do seu vídeo.

Abaixo o vídeo, há uma linha do tempo. Você pode clicar em qualquer posição na linha de 
tempo ir instantaneamente para que o tempo de seu vídeo. É como instantaneamente 
retroceder ou avançar até chegar a sua posição em seu filme. Você também pode arrastar a 
linha do cursor vermelho sobre o cronograma para ver como o vídeo retrocede ou avanço se 
você gostaria.

Existem 3 modos de visualização disponíveis: 
● Ajustar à janela: este modo é o padrão. O vídeo é redimensionado para se ajustar à área 

de visualização. Depois de selecionar esse modo e se a janela é menor que a altura 
padrão, a altura da janela é aumentada para o valor padrão. O modo também 
automaticamente alterna para isto vez que a janela é redimensionada (por exemplo, 
arrastando uma borda de janela).

● Ajuste de tela : A janela é estendida para preencher a área disponível na tela e o vídeo é 
redimensionado para se ajustar à área de visualização.

● Tamanho real : A janela é redimensionada, tal que a área de visualização corresponde ao 
tamanho real do vídeo. Se o tamanho do vídeo é maior que a área disponível (por 
exemplo, vídeo 1080p em uma tela de 720p), então o modo é comutado automaticamente 
para caber a tela .

Você também pode pressionar Alt + Enter para alternar entre modo de tela cheia.

33



Referências de tela - Configurações de 
codificação GIF
Selecione a qualidade do seu GIF na lista suspensa qualidade . A baixa qualidade da saída 
converterá mais rapidamente. Alta qualidade de saída vai demorar mais tempo para converter.
Selecione a caixa de seleção para looping  se você quiser que seu gif se repita infinitamente.

34



Referências de tela - Resolução personalizada
Esta caixa de diálogo permite que você configurar a resolução para o seu vídeo durante a 
economia. Para definir uma resolução personalizada, clique no botão salvar na barra de 
ferramentas e selecione o disco: fazer o disco de dados, dados do computador, dispositivo 
portátil, sequência de imagens ou estereoscopicamente opções 3D. Menu de gota a 
resolução, selecione Custom.

Na caixa de diálogo Custom resolução que abre, a largura e altura em pixels de entrada e 
clique em Okey.
Se a caixa de seleção manter proporção  está disponível, você pode verificar isso para 
manter a mesma proporção, ao alterar a largura ou altura.
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Referências de tela - Taxa de quadros 
personalizados
Esta caixa de diálogo permite que você configure a taxa de quadros (número de frames por 
segundo) para o seu vídeo. Para definir uma taxa de quadros personalizados, clique no botão 
salvar na barra de ferramentas e selecione do disco: fazer o disco de dados, dados do 
computador, dispositivo portátil ou estereoscopicamente opções 3D. Menu de gota a taxa de 
quadros, selecione Custom.

Na caixa de diálogo Custom Frame Rate que abre, a taxa de quadros de entrada e clique em 
Okey.
A taxa de quadros padrão é a taxa de quadros variável (VFR)  , mas a caixa de diálogo 
permite que o usuário selecione a taxa de quadros constante (CFR) selecionando a caixa 
de seleção taxa de quadros constante  .
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Referências de tela - Select Stream
Selecione um fluxo de áudio Stream de áudio:  
Selecione um fluxo de áudio do arquivo.
Não me pergunte de novo  
Suprimir a caixa de diálogo pop-up para selecionar o stream de áudio
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Referências de tela - Efeitos de vídeo
A caixa de diálogo Efeitos de vídeo permite adicionar efeitos ao seu vídeo e fazer edições 
simples antes de converter. Abra a caixa de diálogo Efeitos de vídeo clicando no botão Efeitos 
na parte inferior da tela principal do Prisma.
● Selecione 'Aplicar ao arquivo selecionado (s)' aplicar efeitos para apenas arquivos 

selecionados.
● Selecione 'Aplicar a todos os arquivos' aplicar efeitos para todos os arquivos na lista de 

arquivos.
Mudança de cor  
● Ajuste o brilho, contraste e gama configurações do seu vídeo, arrastando os controles 

deslizantes correspondentes à esquerda ou à direita.
● Aplica filtros de cor para o seu vídeo, selecionando-se um filtro de lista drop-down.
● Clique no botão 'Redefinir padrões' Redefinir para as configurações de cor original.
Texto da legenda 
● Use os botões de alinhamento para a direita, centro ou esquerda justificar o seu texto, ou 

para alinhá-lo verticalmente para a parte superior, centro ou inferior do vídeo.
● Insira o texto para criar um título ou legenda para o vídeo. Digite qualquer combinação de 

%YYYY%, %MM%, %DD%, %HH%, %MIN% or %SS% to inserir ano atual, mês, dia, hora, 
minuto ou segundo. Digite %time% or %timenoms% to inserir vídeo tempo absoluto.

● Clique no botão fonte para selecionar uma fonte, estilo de fonte, tamanho, efeitos de texto, 
cor e para exibir uma amostra do texto.

● Escolha uma cor para o texto e para o plano de fundo diretamente atrás do texto.
● Para exibir a data e a hora da gravação original como uma sobreposição de texto no vídeo 

convertido, marque a caixa de seleção ao lado de "Exibir timestamp de vídeo original". A 
data e a hora originais só serão exibidas se forem incluídas nos metadados do arquivo. ' 
Tempo parte de data-time é suportado apenas por MKV/WebM e ASF/WMV formatos. 
Para obter mais informações sobre como visualizar ou editar seus metadados, consulte a 

página de ajuda do editor de Tags.
● Clique no botão ' Repor predefinições ' para remover o texto e repor as definições originais.
Nota:  qualquer texto adicionado aparecerá durante toda a duração do vídeo.
Girar e inverter  
● Gire o vídeo 90, 180 ou 270 graus clicando nos botões girar.
● Verifique 'Virar horizontalmente' ou / e 'Virar verticalmente' para aplicar a inversão de seu 

vídeo.
● Clique no botão 'Redefinir padrões' para desligar o efeito de rotação.
Marca d'água  
● Habilitar - se a habilitar caixa de seleção está marcada, todas as conversões de imagem 

futura terá a imagem de marca d'água aplicada.
● Procure o nome do botão e imagem - clique no botão procurar para escolher uma imagem 

de marca d'água. Quando uma imagem de marca d'água foi selecionada, o nome do 
arquivo de imagem aparecerá ao lado do botão procurar.

● Tamanho (%) - Slide para ajustar o tamanho da imagem de marca d'água. O tamanho 
máximo não excederá pós-conversão largura ou altura da imagem convertida.

● Filtro - selecione "Pixels quadrados afiados" (melhor para imagens de baixa resolução), ou 
"Smooth pixéis embaçadas" (melhor para fotografias e imagens digitalizadas).

● Opacidade (%) - Slide para reduzir a opacidade de imagem de marca d'água para 
aumentar a visibilidade do vídeo convertido por trás da imagem de marca d'água.

● Alinhamento - clique de 3 x 3 grade de botões para alinhar a imagem de marca d'água 
para diferentes pontos de snap no seu vídeo convertido.
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● O deslocamento horizontal (%) - deslocamento para o interior da borda esquerda ou 
direita. Disponível somente se a imagem não é centralizada horizontalmente.

● Deslocamento vertical (%) - deslocamento para o interior da borda superior ou inferior. 
Disponível somente se a imagem não é centralizada verticalmente.

● Clique no botão 'Redefinir padrões' para remover a marca d'água e redefinir para as 
configurações originais.

Editar vídeo 
Na guia Editar vídeo estão ferramentas para aparar, dividir e cortar seu vídeo. À direita da 
caixa de diálogo, você verá um reprodutor de vídeo com uma linha do tempo e botões de 
controle de reprodução:
● Reproduzir/pausar o vídeo(Shift + Space)botão.
● Passo para trás(Ctrl + Esquerda)permite que você mover a videoposition para o quadro 

de vídeo anterior.
● Um passo à frente(Ctrl + Direita)permite que você mover a videoposition para o próximo 

quadro de vídeo.
● Arrastando o cursor da linha do tempo ou clicando na linha do tempo vai mudar a posição 

do vídeo.
Guarnição. Para Aparar Seu Vídeo Arraste Os Marcadores De início E fim Para As Posições 
De Vídeo De Saída Desejada. O Marcador De Início é Vermelho E O Marcador De Fim é Azul. 
Pressionar O Botão Okey Vai Aplicar O Efeito De Caimento E Fechar A Caixa De Diálogo. 
Seu Vídeo De Saída Conterá Somente A Região Selecionada. Os Seguintes Botões Estão 
Relacionados Com A Ferramenta Trim:
● [Start(Ctrl +,)define o marcador de início para a posição atual do cursor de player de 

vídeo. Você também pode inserir um código de hora exata no controle de edição ao lado o 
[botão Iniciar e pressioneDigitepara alterar o Inícioposição do marcador.

● ] End(Ctrl +.)define o marcador final para a atual posição do cursor de player de vídeo. 
Você também pode inserir um código de hora exata no controle de edição ao lado do] 
acabar com botão e pressioneDigitepara alterar oFinalposição do marcador.

Dividir. Para dividir o vídeo, defina a posição do cursor do reprodutor de vídeo para a posição 
de divisão desejada e pressione o botão Split (Ctrl + S).  Dois novos arquivos serão 
adicionados ao Diálogo Principal prism e à sua pasta de saída no mesmo formato do vídeo 
original. Eles serão nomeados filename_1, filename_2, etc. Se você quiser aparar e dividir seu 
vídeo, você precisa selecionar a região de corte (defina marcadores Iniciar e Terminar  antes 
de clicar no botão Dividir. O vídeo será sempre dividido em 2, se você quiser dividir um vídeo 
em mais de 2 seções, você precisará dividir o vídeo criado pela primeira divisão em 
segmentos adicionais.

O Crop. Use o crop para remover uma borda de um clipe de imagem, barras pretas de um 
vídeo ou para se concentrar em uma parte do seu vídeo. Para cortar o vídeo, ajuste os 
parâmetros Esquerda (X1), Topo (Y1), Direita (X2) ou Fundo (Y2), movendo os controles 
deslizantes para cortar pixels dessa borda do clipe. Use a suspensa De contenção se quiser 
selecionar a proporção do seu vídeo e manter essas proporções durante o corte. A borda 
pontilhada na pré-visualização exibirá a cultura. A colheita será aplicada ao seu vídeo 
convertido. Você também pode editar a colheita na pré-visualização. Passe o mouse sobre um 
dos quadrados da borda, ele virá uma seta de dois lados, em seguida, clique e arraste para 
ajustar as bordas. Para mover a cultura, coloque o mouse no meio da área cropped e ele se 
tornará uma seta de quatro lados, clique e arraste para mover a área cortada.

Velocidade (%). Para ajustar a velocidade do seu vídeo, defina o parâmetro Velocidade 
acima/abaixo % to de 100 % to aumentar/diminuir a velocidade de vídeo.
Clique no botão 'Redefinir padrões' para desativar o corte, remover o corte e redefinir a 
velocidade para normal. 
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Para ferramentas de edição de vídeo adicional, recomendamos que você tente VideoPad 
Video Editor clicando em editar o seu vídeo agora link. Projetado para ser intuitivo, VideoPad 
é um editor de vídeo inteiramente caracterizado para criar vídeos de qualidade profissional em 
minutos. Nunca foi tão fácil fazer filmes.
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Referências de tela - Configurações do Codec do 
JPEG
Selecione Um JPEG Qualidade De Codificação: 
● Melhor - 100%. Compressão Lossless. Taxa De Compressão é Muito Baixa.
● Alta - 85%. De Alta Qualidade. Taxa De Compressão é Baixa.
● Média - 70%. De Qualidade Média. Taxa De Compressão é Normal.
● Low - 50%. De Baixa Qualidade. Relação Da Compressa é Elevada.
● Pobres - 30%. De Má Qualidade. Taxa De Compressão é Muito Alta.

41



Referências de tela - Configurações do Codec 
PNG
Selecione uma qualidade de codificação PNG: 
● Melhor - Use compactação sem perdas (arquivo grande)
● Normal - Use paleta de 8 bits (256 cores máx)
● Baixo - Use paleta de 4 bits (16 cores máx)
● Poor - Use paleta de 1 bit (2 cores más.
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Referências de tela - Opções ~ Sobrescrever
O Opções ~ guia Overwrite é onde você especificar o prisma vai fazer quando criar um novo 
arquivo de vídeo e encontra o nome de arquivo já existe.
As opções são:
● Alerta para o que fazer: Prism perguntará se você deseja substituir o arquivo existente ou 

não.
● Substituir o arquivo:  Prism irá sobrescrever o arquivo existente com o novo arquivo.
● Não converter o arquivo original:  Prism irá cancelar a conversão do arquivo original.
● Abortar arquivo conversões: Prism irá cancelar todas as conversões de arquivo 

subsequentes.
● Acrescentar número ao nome do arquivo:  Prism criará automaticamente um novo nome 

de arquivo, acrescentando um número ao nome do arquivo original. Você pode usar o 
campo de formato para especificar um padrão para novos nomes de arquivo. Use 
%filename% and %number% macros como um espaço reservado para o nome do arquivo 
original e o número gerado.
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Referências de tela - Opções ~ Conversões de
Arquivos e formatos Da seção de arquivos e formatos, você pode especificar o que 
acontece se você dizer prisma para converter um arquivo para o mesmo formato já está em 
(ou seja, a partir de avi para avi).

As opções são:
● Converter qualquer forma: Selecione esta opção se você estiver alterando o codec, 

resolução ou a taxa de bits de um arquivo durante a conversão.
● Copie o arquivo diretamente para a pasta de destino: Selecionar esta opção irá copiar 

o vídeo para a pasta de saída sem conversão.
● Não converter:  Selecione esta opção se você não quer conversões de formato duplicado 

para tomar o lugar.
Excluir o arquivo de origem após a conversão 
Marque essa caixa de seleção se quiser que o prisma para remover o arquivo de origem 
após a conversão bem-sucedida.
Excluir arquivos temporários parcialmente convertidos (quando cancelar a conversão) 
Marque essa caixa de seleção se quiser que o prisma para excluir os arquivos de saída 
temporária, se o processo de conversão é cancelado.
Truncar a faixa de áudio no final do vídeo, para que o vídeo/áudio têm a mesma duração 
Tique-taque nesta faixa de vídeo/áudio de garantias convertidas checkbox terá o mesmo 
comprimento. Se você quer a faixa de áudio inteiro a ser processado em vez de sendo 
truncado para o final do vídeo, por favor, desmarque ela.

Vídeo convertido de imagem ainda deve ter uma duração de 
O número aqui, em segundos, é a duração que ainda imagens será dada quando 
convertida para qualquer formato de vídeo.
Erros de 

Da seção de erros, especifica o que fazer se um erro é detectado durante o processo de 
conversão.
As opções são:
● Ignorar o erro e continuar a converter outros arquivos: Prism irá ignorar o erro e 

continuar a converter os arquivos selecionados.
● Abortar arquivo conversões: Prism irá descontinuar a conversão depois que todos já 

iniciado revestimento de conversão.
Opções de decodificador 

Usar o decodificador FFMPEG  
Você pode configurar o prisma para usar seu próprio codec interno em vez de DirectShow 
para decodificar o arquivo. Às vezes isso pode ajudar a decodificar arquivos que não 
podem ser decodificados corretamente pelo DirectShow. Se esta opção for selecionada, 
você será solicitado a baixar o componente necessário codec no site da NCH.

Linguagem de DVD preferido  
Selecione seu idioma preferido para conteúdo de DVD. Prisma usará esta configuração 
para escolher um idioma ao converter DVDs. Aqui estão os códigos para as línguas mais 
populares: 
● PT  - Inglês
● ZH - Chinês
● ES - Espanhol
● JP - Japonês
● FR - Francês
● DE  - Alemão
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● PT  - Português
● AR - Árabe
● KO - Coreano
● TI - Italiano
● SV - Sueco
Acesso à janela 
Converter em segundo plano 
Você pode configurar Prism para ser capaz de mover/minimizar sua janela enquanto a 
conversão está em andamento marcando esta caixa de seleção. 
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Referências de tela - Opções ~ Geral
O Opções ~ guia geral é onde situam-se as opções de conversão geral para o prisma.
Processo de conversão 
● Executado com menor prioridade - prisma será executada em uma prioridade mais baixa. 

Selecione esta opção se você deseja continuar a utilizar outros programas enquanto o 
prisma é a conversão de vídeos.

● Número de conversões simultâneas - definir o número de arquivos que você deseja 
converter-se ao mesmo tempo

Menu de contexto 
Prisma de adicionar ao Windows Explorer-clique menu Selecionar esta opção irá adicionar 
'Converter com prisma' ao menu quando você clicar em um arquivo no Windows Explorer.
Outros 
● Duração da visualização (segundos): especifique a duração da visualização em segundos.
● Reproduzir som após a conclusão do processo de conversão: Selecione esta opção se 

quiser que um som curto seja reproduzido quando o processo de conversão for concluído.
● Trazer a janela Prism para a frente quando o processo de conversão terminar: Selecione 

esta opção para fazer com que a janela Prism apareça na frente quando o processo de 
conversão for concluído.

● Solicitar confirmação de remoção de arquivo: selecione essa opção para adicionar um 
prompt sempre que remover arquivo for clicado

● Aplicar efeitos adicionais em cada conversão até que seja desmarcado manualmente
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Referências de tela - Opções ~ Propriedades de 
arquivo
O Opções ~ guia de propriedades do arquivo é onde você especificar valores de metadados 
padrão.
Você também pode fazer alterações de metadados no Editor de Tag. Quaisquer alterações 
feitas no Editor de Tag substituem os valores padrão na caixa de diálogo opções. Para abrir o 
Editor de Tags, use o atalho Alt + T ou botão direito do mouse em um arquivo e selecione a 
Tag Editor do menu de contexto.

Guia de propriedades do arquivo inclui as seguintes tags:
● Comentário: contém comentários gerais sobre o arquivo ou o assunto do arquivo.
● Editado Por:  contém o nome da pessoa ou pacote de software usado para criar o arquivo.
● Codificado Por:  contém o nome do software ou biblioteca que codificava o conteúdo. O 

valor desta tag só pode ser alterado na versão registrada do Prisma.
● Produtor:  contém o nome do produtor do conteúdo.
● Direitos autorais: contém uma mensagem de direitos autorais para o conteúdo. O texto 

de uma mensagem de direitos autorais não está de acordo com qualquer padrão. 
Empresas individuais podem usar qualquer formato apropriado.

● Se a tag de título estiver vazia, use o nome do arquivo: Isso usará por padrão o nome 
do arquivo como título para o arquivo.

● Use a data de criação do arquivo como o valor da tag Criar data: A data de criação do 
arquivo será registrada.
Nota: A tag Criar data não é a mesma da tag Criar hora de data que é determinada pelo 
seu sistema e não é editável. 
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Referências de tela - Opções ~ Redes Sociais
Se você estiver conectado a uma de suas contas de nuvem ou de mídia social no Prism para 
facilitar o upload para a nuvem, use a caixa de diálogo Redefinir credenciais da conta para 
sair da sua conta. Essa caixa de diálogo pode ser acessada na caixa de diálogo Opções na 
guia Mídia Social. Clique no botão Redefinir/Sair das contas conectadas  . Em seguida, 
selecione a conta que você deseja redefinir na lista e clique em OK.
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