
  

De momento, o maior obstáculo 
ao sucesso de Media Livre 
(Open Media) é o desprezo por 
parte dos consumidores.

As pessoas não apoiam a Media 
Livre e, por consequência, as 
grandes corporações também 
não o fazem.



  

Há demasiado desprezo . . .
Mas nós podemos mudar isto!

Se todos nós tentarmos usar e 
partilhar Media Livre, também as 
companhias o irão fazer.



  

Se acreditas num mundo que 
precisa e depende de cultura 
livre, então deverias apoiar e 
usar Media Livre no dia-à-dia.

Queres saber mais?



  

Para partilhar documentos de 
escritório com outras pessoas:
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Para partilhar documentos de 
escritório com outras pessoas:
● existe o formato OpenDocument, 
se esperas que os ficheiros sejam 
editados mais tarde,
● E também o PDF, que aparece da 
mesma forma em qualquer 
plataforma, mas não é editável.



  

Para fazer backup de música 
para formato digital tens:
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Para fazer backup de música 
para formato digital tens:
● Vorbis, que proporciona boa 
qualidade de audio e oferece 
tamanhos de ficheiro pequeno,
● e FLAC, que nunca perde 
qualidade, mas requer grandes 
tamanhos de ficheiro.



  

Para criar e partilhar podcasts 
para a web tens Speex.

Speex é um formato poderoso 
para voz humana, oferecendo 
uma qualidade de audio decente 
através de ficheiros minúsculos.



  

Para exibir e partilhar videos na 
web tens Theora.

Theora permite um excelente 
streaming através da Internet, 
possibilitando também bons 
tamanhos de ficheiro.



  

Para fazer backup de filmes DVD 
também podes usar Theora.

(Theora faz o video, Vorbis o som)



  

Resumindo, então:
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Resumindo, então:
● OpenDocument e PDF para 
documentos de escritório,
● Vorbis e FLAC para música,
● Theora para video e filmes,
● e Speex para gravação de voz.
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