VISUALIZADOR DE FOTOS NO
WINDOWS 10
Com o lançamento do Windows 10, a Microsoft introduziu um novo visualizador
de fotos, o app Fotos. Aprenda como é possível definir o visualizador de fotos
clássico como app padrão no tutorial abaixo.
Para aqueles que fizeram o upgrade para o Windows 10 a partir do Windows
7/8/8.1, as antigas chaves de registro estarão disponíveis e você poderá definir
o visualizador de fotos por meio da opção Aplicativos padrão.
Para acessá-la, vá em Configurações no Menu iniciar.

Escolha Sistema

Vá para a guia Aplicativos Padrão.

Na opção Visualizador de Fotos, escolha Visualizador de fotos do
Windows.

Já aqueles que estão com uma instalação limpa do Windows – formataram o
computador e instalaram o Windows 10 – precisarão fazer uma mudança no
registro do Windows para que possa escolher o visualizador de fotos.
Abra o Bloco de notas, copie e cole o código da caixa
abaixo exatamente como mostrado (dica do usuário Edwin do TenForums)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"

Depois de colado, vá em Arquivo -> Salvar Como.

No tipo, escolha Todos os arquivos e salve como fotos-windows.reg

Vá até o local onde o arquivo foi salvo e clique duas vezes para adicionar as
informações no registro. Atenção: É preciso estar conectado com uma conta
de administrador para efetuar mudanças no registro. Caso não esteja, conectese.
Na janela que será aberta, clique em Sim.

Volte a opção Sistema -> Aplicativos padrão e verifique se o Visualizador de
fotos do Windows está lá.
Se não estiver, é preciso fazer manualmente para cada extensão de imagem.
Exemplo: Clique com o botão direito em uma imagem JPG, escolha Abrir
com e Escolher outro aplicativo.

Selecione o Visualizador de fotos do Windows e marque a opção Sempre
usar este aplicativo para abrir fotos .jpg.

Será preciso fazer isso apenas uma vez com todas as as extensões de
imagem no computador, como .jpg, .png, .tiff, .gif, dentre outras.

Fonte:
Baboo: https://goo.gl/YfRqDu

