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Resumo 
O Windows Vista® já está proporcionando benefícios reais para os clientes. O Windows Vista Service Pack 1 (SP1) 
aprimora ainda mais a experiência do usuário ao oferecer melhorias na qualidade, acrescentando suporte para 
hardware e padrões que estão surgindo, além de permitir que as empresas aprimorem mais suas infra-estruturas. 
Este white paper fornece uma visão geral do SP1, descrevendo o que ele contém, como obtê-lo e como instalá-lo. 
 
As informações contidas nesse documento representam a visão atual da Microsoft Corporation sobre os problemas abordados quando 
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Visão geral 
O Windows Vista® se tornou o sistema operacional mais rapidamente vendido na história, com mais de 100 
milhões de licenças vendidas, e esse número está aumentando. Se você ainda não testou o Windows Vista, 
está na hora de conferir o sistema operacional. 
O Windows Vista já está oferecendo benefícios tangíveis para os clientes. Por exemplo, ele pode ajudar as 
empresas a controlar melhor os custos e a aprimorar suas infra-estruturas de desktop, além de auxiliar as 
empresas de médio porte a aperfeiçoar sua segurança, mobilidade e produtividade. O Windows Vista 
também pode ajudar as pequenas empresas a gastar menos tempo gerenciando as infra-estruturas da 
tecnologia da informação (TI). 
Os profissionais de TI já se beneficiam do Windows Vista por meio do gerenciamento mais efetivo dos 
computadores e os consumidores estão mais bem capacitados a abrir suas vidas digitais. 
O Windows Vista também é mais seguro do que as versões anteriores do sistema operacional Windows®. 
Por exemplo, o Windows Vista apresentou menos vulnerabilidade de segurança nos primeiros 12 meses do 
que o Windows XP no mesmo período. Na primeira metade de 2007, o 
Windows Defender detectou 60% menos infecções por malware e spyware no Windows Vista do que nos 
computadores que executam o Windows XP com o Service Pack 2 (SP2)1. 
O Windows Vista e o Windows Live™ proporcionaram grandes avanços na maneira como as pessoas 
interagem com a tecnologia, se conectam entre si e mantêm um ambiente computacional mais protegido e 
seguro. A partir do novo modelo de segurança para suportar novos tipos de dispositivos para uma nova 
geração de serviços e aplicativos da Web complexos, as empresas e os consumidores acham mais fácil e 
mais seguro usar o Windows e podem produzir mais do que nunca. As pessoas estão se comunicando, 
compartilhando e testando o Windows em toda a sua extensão, e estão satisfeitas com os recursos 
aprimorados do Windows Vista combinado com o Windows Live. 
O Windows Vista introduziu um grande progresso, mas também impôs alguns desafios. Embora a Microsoft 
saiba que os usuários do Windows Vista possam estar tendo uma experiência positiva com o programa, a 
experiência não foi tranqüila para todos que o estão utilizando. Para alguns, os aplicativos e dispositivos que 
usavam com o Windows XP não funcionaram mais com o Windows Vista, gerando frustração. No ano 
seguinte, a Microsoft ouviu seus clientes e, junto com seus parceiros, fez um excelente avanço ao abordar os 
problemas de compatibilidade do Windows Vista. 
Agora, com o Windows Vista Service Pack 1 (SP1), a experiência do Windows Vista ficou ainda melhor. 
O SP1 otimiza a confiabilidade, o desempenho e a segurança do Windows Vista. Por exemplo, o SP1 fornece 
cópias mais rápidas de arquivo, manuseio de arquivos grandes e descompactação de arquivos. O SP1 
também acrescenta suporte a tecnologias e padrões que estão surgindo, além de ajudar as empresas a 
aprimorar mais suas infra-estruturas de TI. 
Este white paper oferece uma visão geral do SP1 e das melhorias que ele proporciona. Ele também fornece 
uma visão geral de como obter o SP1 e como instalá-lo. 
 

1 Microsoft Security Intelligence Report Volume 4 disponível em http://www.microsoft.com/security/portal/SIR.aspx 
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Service Pack 1 
Melhorias na Qualidade 
Hardware e Padrões Que Estão Surgindo 
Aprimoramento da Infra-estrutura 
 

 
Apresentação do Service Pack 1 
O lançamento do Windows Vista SP1 permite que os clientes usufruam das melhorias que a Microsoft e seus 
parceiros desenvolveram. É uma continuação da iniciativa da Microsoft e seus parceiros de fornecer a 
melhor experiência possível. A meta é abordar o feedback-chave que a Microsoft recebe dos clientes sem 
retroceder na compatibilidade de aplicativos. 
O SP1 oferece melhorias e aprimoramentos aos recursos existentes que afetam significativamente os 
clientes, mas não fornece novos recursos substanciais do sistema operacional. Por exemplo, o pacote de 
serviços aperfeiçoa o desempenho das cópias de arquivo, mas não inclui uma nova versão do Windows 
Explorer. 
As atualizações no SP1 se dividem em três categorias, que são descritas com mais detalhes nas seções a 
seguir: 

 Melhorias na qualidade, incluindo todas as atualizações lançadas anteriormente, que abordam a 
confiabilidade, a segurança e o desempenho (o SP1 não inclui atualizações lançadas nos dois meses 
anteriores ao lançamento do SP1, reduzindo o número de alterações de última hora no momento 
crítico que antecede o lançamento). 

 Suporte para hardware e padrões que estão surgindo, como uma Interface de Firmware Extensível 
(EFI – Extensible Firmware Interface) e dispositivos baseados em flash formatados usando o 
formato de arquivo Extended File Allocation Table (exFAT) 

 Aprimoramentos que ajudam as empresas a aprimorar mais suas infra-estruturas de TI 
 
As seções a seguir descrevem uma amostra das mudanças. Para obter uma lista abrangente das alterações, 
consulte a seção do Windows Vista SP1 do Microsoft® TechNet em 
http://technet.microsoft.com/enus/windowsvista/bb738089.aspx. 
 

Melhorias na qualidade 
As melhorias na qualidade têm o mais amplo impacto em todos os clientes. Trata-se da base do Windows 
Vista SP1 e diz respeito a aprimorar a experiência geral do Windows Vista. 
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O SP1 inclui todas as atualizações lançadas anteriormente relacionadas ao Windows Vista, exceto as 
atualizações lançadas nos dois meses anteriores ao lançamento do SP1 (conforme já observado). Ele 
também inclui melhorias na segurança, confiabilidade e desempenho. Essas melhorias abordam alguns dos 
problemas que a Microsoft identificou como as causas mais comuns de falhas no sistema operacional, 
proporcionando aos clientes uma experiência mais confiável. A Microsoft analisou um grande conjunto de 
falhas do sistema e dos aplicativos relatados pelos clientes do Windows Vista e lançou várias atualizações de 
confiabilidade por meio do Windows Update, que abrangem quase metade das falhas dos aplicativos e do 
sistema operacional iniciadas no código da Microsoft a partir desse conjunto. O SP1 também inclui novos 
aperfeiçoamentos que abordam ainda mais um total de dois terços a três quartos das falhas atribuídas ao 
código da Microsoft no mesmo conjunto, ajudando a facilitar o uso do Windows Vista e a fazer com que os 
usuários produzam mais. As seções a seguir descrevem muitas das melhorias na compatibilidade, 
confiabilidade, desempenho e segurança que o Windows Vista SP1 oferece. 
 
Compatibilidade de aplicativos e dispositivos 
No ano passado, o ecossistema fez um avanço fundamental ao abordar os problemas de compatibilidade do 
Windows Vista. Mais de 2.500 aplicativos e 15 mil componentes e dispositivos ganharam os logotipos 
“Opera com o Windows Vista” ou “Certificado para o Windows Vista”. A partir de dezembro de 2007, 93% 
dos 200 aplicativos mais vendidos2 e 46 dos 50 principais aplicativos obtidos por meio de download no site 
Download.com são compatíveis com o Windows Vista. 
A Microsoft também aprendeu bastante com a experiência dos nossos clientes que estão usando o Windows 
Vista. Ela reuniu excelentes informações sobre suas experiências, porque o Windows Vista cria um loop de 
feedback simbiótico com os clientes. Isso permite que a Microsoft localize problemas e forneça soluções de 
maneira rápida e eficiente. Por exemplo, ao inserir um dispositivo em um computador que estiver 
executando o Windows Vista, o sistema operacional pesquisará automaticamente o driver correto para 
aquele dispositivo no Windows Update. Se um driver não estiver no Windows Update, a Microsoft deseja 
ser informada para que isso possa solucionado. 
A Microsoft observa os drivers solicitados mais comumente e trabalha de forma constante com os parceiros 
de hardware para disponibilizar cada vez mais drivers no Windows Update para que, quando você instalar 
um novo dispositivo, tudo funcione. O ecossistema fez grandes avanços. Há um ano, quando o Windows 
Vista foi lançado, havia 13 mil componentes e dispositivos adicionais suportados pelo Windows Update; no 
momento, o suporte aumentou para 54 mil. Nos computadores que estão executando o Windows Vista, os 
drivers estão disponíveis no Windows Update para todo dispositivo em praticamente todos os 
computadores de hoje. Também há drivers de dispositivos disponíveis por meio dos sites dos fornecedores 
de hardware. 
 
Observação A maioria dos aplicativos que não era compatível com o lançamento inicial do release do 
Windows Vista devido a mudanças intencionais na arquitetura (por exemplo, Windows Vista User Account 
Control [UAC]) ainda não irá funcionar no Windows Vista com SP1. O Windows Vista com SP1 apresenta as 
mesmas mudanças na arquitetura, porque elas eram intencionais e foram feitas por motivos importantes, 
como segurança e confiabilidade. 
 

 

 

2Dados do NPD Group 
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Confiabilidade 
A Microsoft não avalia o aprimoramento somente pelo número de dispositivos que o Windows Update 
suporta – ela também avalia a estabilidade da experiência do Windows Vista. As informações que a 
Microsoft coleta (ao usar ferramentas como o Programa de Otimização da Experiência do Cliente (CEIP - 
Customer Experience Improvement Program) - um serviço anônimo e opcional – assim como o Microsoft 
Online Crash Analysis (OCA) e o Windows Error Reporting (WER) – sendo que ambos são serviços opcionais) 
ajudam a fazer com que a empresa saiba quais dispositivos e aplicativos falham e por quê. 
A Microsoft compreende que as falhas afetam as experiências dos clientes, por isso dedicamos muito tempo 
e energia trabalhando para otimizar a estabilidade do Windows Vista. Primeiro, a Microsoft analisou um 
grande conjunto de falhas do sistema e dos aplicativos relatados pelos clientes do Windows Vista e lançou 
várias atualizações de confiabilidade por meio do Windows Update, que abrangem quase metade das falhas 
dos aplicativos e do sistema operacional iniciadas no código da Microsoft a partir desse conjunto. 
Às vezes, as falhas ocorrem nos softwares de terceiros e, em outras, nos softwares da Microsoft. Em muitos 
casos, quando a Microsoft é informada sobre a ocorrência freqüente de uma falha, seus analistas investigam 
o problema e compartilham suas descobertas com o fornecedor do software. Freqüentemente, eles 
trabalham juntos para solucionar o problema. 
O Windows Vista SP1 inclui melhorias que abordam as causas mais comuns de falha no sistema operacional, 
proporcionando aos usuários uma experiência mais consistente. Além disso, o SP1 oferece as seguintes 
melhorias: 

 Ajuda a impedir a perda de dados ao ejetar o sistema de arquivo NTFS - mídia removível formatada 

 Aperfeiçoa a confiabilidade da rede no Windows Vista: 
o Aprimora a confiabilidade das conexões com Internet Protocol Security (IPsec) em TCP/IP versão 6 

(IPv6) ao ajudar a assegurar que todo o tráfego do Neighbor Discovery Request for Comments (RFC) 
esteja isento de IPsec 

o Melhora as situações nas quais um driver entra em modo de descanso com transmissões 
incompletas do pacote ao ajudar a assegurar que o driver tenha tempo suficiente para transmitir 
ou descartar quaisquer pacotes sobressalentes antes de entrar no modo de descanso 

o Aperfeiçoa a taxa de sucesso da conexão sem fio ad hoc (ou seja, uma conexão sem fio entre os 
computadores) 

o Otimiza o sucesso das conexões de ponto a ponto, como Windows Meeting Space ou aplicativos de 
Assistência Remota, quando dois computadores estiverem protegidos por firewalls simétricos 

 Aprimora a solução de back-up integrada para incluir arquivos criptografados por meio do Sistema de 
Criptografia de Arquivos (EFS - Encrypting File System) 

 
Desempenho 
O Windows Vista SP1 inclui muitos aperfeiçoamentos de desempenho. Por exemplo, o SP1: 

 Aborda um problema na versão atual do Windows Vista que faz com que pesquisar compartilhamentos 
de arquivo na rede consuma uma largura de banda significativa e não apresente um desempenho tão 
rápido quanto o esperado. 

 Melhora o desempenho da cópia de arquivos. Em testes internos, copiar arquivos de uma pasta para 
outra no mesmo disco local era 25% mais rápido. Copiar arquivos de um computador remoto que não 
estava executando o Windows Vista SP1 era 45% mais rápido. Graças às melhorias da rede do SP1,  
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copiar arquivos a partir de um computador remoto que também estava executando o Windows Vista 

SP1 era cerca de 50% mais rápido3. 

 Aprimora a estimativa do progresso ao copiar arquivos usando o Windows Explorer, de forma que a 
estimativa de tempo na janela de progresso seja exibida em dois segundos. 

 Melhora a velocidade para adicionar e extrair arquivos das pastas compactadas. 

 Aperfeiçoa o desempenho de transições de energia (por exemplo, restabelecimento do modo de 
hibernação e do modo de espera). 

 Otimiza o desempenho dos computadores que participam de domínios ao operarem fora do domínio. 
Antes do Windows Vista SP1, os usuários enfrentavam longos atrasos ao abrir a caixa de diálogo 
Arquivo. 

 Aprimora a vida útil da bateria em alguns computadores ao diminuir o uso da CPU e redefinir a tela com 
menos freqüência. 

 Incrementa a experiência de logon ao eliminar o atraso ocasional de 10 segundos entre pressionar as 
teclas CTRL-ALT-DELETE e a exibição da solicitação da senha. 

 Reduz o tempo para retornar à sessão de um usuário ao utilizar o descanso de tela com foto. 

 Melhora o desempenho geral da mídia ao reduzir muitas falhas. 

 Nos testes internos, diminui em cerca de 75% o tempo para iniciar o Visualizador de Eventos. 
No ano passado, os parceiros de hardware e software da Microsoft forneceram atualizações extras que 
aprimoram a experiência do Windows Vista de formas bastante tangíveis. Entretanto, a compatibilidade não 
é a única melhoria. Essas atualizações aperfeiçoaram a qualidade e o desempenho, como comprovado pela 
vida útil da bateria. 
Compare a vida útil da bateria de um computador quando a Microsoft lançou o Windows Vista com a vida 
útil da bateria do mesmo computador após atualizar os drivers de dispositivo do Windows Update, e você 
perceberá melhorias, dependendo do seu computador. Depois de avaliar 16 computadores internamente, a 
otimização média foi de 7% e 5 computadores ganharam mais de 10% da vida útil da bateria. 
 
Segurança 
O Windows Vista SP1 também inclui muitas melhorias na segurança. Por exemplo, o Windows Vista SP1 
inclui: 

 Aprimoramentos no Windows BitLocker™ Drive Encryption, como: 
o Criptografia de volumes locais extras. Por exemplo, em vez de criptografar somente a unidade C, os 

clientes também podem criptografar as unidades D, E e assim por diante. 
o Um método extra de autenticação de múltiplos fatores que combina uma chave protegida pelo 

Módulo da Plataforma Confiável (TPM - Trusted Platform Module) com uma chave de inicialização 
armazenada em um dispositivo de armazenamento USB e um Número de Identificação Pessoal (PIN 
- Personal Identification Number) gerado pelo usuário. 

 
 
 

3 Teste interno da Microsoft 
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 Interfaces de programação dos aplicativos (APIs – Application Programming Interfaces) por meio das 
quais os aplicativos de detecção de softwares mal intencionados e de segurança que não sejam da 
Microsoft podem funcionar na Proteção de Patches Kernel em versões de 64 bits do Windows Vista. 
Essas APIs ajudam os parceiros de software a desenvolver aplicativos que ampliam o recurso do kernel 
em computadores de 64 bits, sem desabilitar ou enfraquecer a proteção que a Proteção de Patches 
Kernel oferece. 

 Acrescenta suporte para novos padrões de segurança importantes: 
o Um novo modo em conformidade com o Padrão Federal de Processamento de Informações (FIPS - 

Federal Information Processing Standard) no cliente sem fio 
o Uma nova estrutura de smart card que possibilita a conformidade com a Diretiva da União Européia 

de Assinatura Digital e o ID Nacional (eID) 
o Um novo algoritmo criptográfico em conformidade com o Suite B usado no Windows Firewall e 

IPsec 

 Fortalece a plataforma de criptografia com um gerador de números aleatórios (RNG – random number 
generator) reprojetado, que incentiva o TPM, quando presente, em relação à entropia, e em 
conformidade com os padrões mais recentes. Como padrão, o RNG reprojetado usa o gerador de 
números pseudo-aleatórios (PRNG – pseudorandom number generator) baseado no Padrão Avançado 
de Criptografia (AES - Advanced Encryption Standard) da Publicação Especial 800-90 do National 
Institute of Standards and Technology (NIST). O PRNG da Curva Elíptica Dupla (Dual EC - Elliptical Curve) 
do SP 800-90 também está disponível para os clientes que preferirem utilizá-lo. 

 Otimiza a segurança em cenários com smart cards. Em primeiro lugar, o SP1 introduz um novo canal de 
PIN para coletar PINs de smart card de modo mais seguro por meio de um computador. Isso minimiza 
vários ataques que exigem um leitor de PIN externo para serem evitados. Em segundo lugar, o SP1 
permite smart cards que usam a autenticação biométrica em vez de um PIN. 

 Oferece aos fornecedores de software de segurança uma forma mais segura de se comunicar com o 
Windows Security Center. 

 

Hardware e padrões que estão surgindo 
O setor de tecnologia tem um ritmo rápido e está em constante mudança. Ao longo do ciclo de vida de 
qualquer versão do sistema operacional do Windows, o setor cria inovações de hardware e define novos 
padrões. O Windows Vista SP1 inclui um suporte para alguns desses novos padrões e inovações de 
hardware, porque a Microsoft espera que eles se tornem cada vez mais importantes no futuro próximo. As 
seções a seguir descrevem essas inovações e padrões que estão surgindo. 
 
Novo hardware 
Entre cada lançameto do Windows, o setor apresenta inovações de hardware. Para suportar as inovações 
atuais de hardware e prever inovações futuras, o Windows Vista SP1: 

 Aprimora o suporte para computadores de 64 bits: 
o O SP1 acrescenta suporte para a inicialização de rede de 64 bits com EFI. Ele também adiciona 

suporte para o novo firmware do computador padrão do setor com o recurso Interface de 
Firmware Extensível Unificada (UEFI - Unified Extensible Firmware Interface) para sistemas de 64 
bits com paridade funcional com firmware do sistema básico de entrada/saída (BIOS – basic 
input/output system) legado. Isso permite que o Windows Vista SP1 instale discos no formato 
Tabela de Partição GUID (GPT – GUID Partition Table) e seja iniciado e restabelecido do modo de 
hibernação usando o firmware UEFI. 
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o Acrescenta suporte para a versão de 64 bits do fornecedor Microsoft OLEDB para Drivers ODBC 
(MSDASQL), que atua como uma ponte de OLEDB para uma série de drivers de Conectividade do 
Banco de Dados Aberto (ODBC - Open Database Connectivity) e simplifica a migração dos 
aplicativos das plataformas de 32 bits para as versões de 64 bits do Windows Vista.  

 Inclui suporte para novas tecnologias de armazenamento: 
o Acrescenta suporte para exFAT, um novo sistema de arquivos que suporta uma capacidade total 

maior e arquivos maiores, e que será usado pelos dispositivos de armazenamento da memória 
Flash e do cliente. 

o Acrescenta suporte para o recurso Acesso Avançado de Memória Direta (ADMA - Advanced Direct 
Memory Access) Digital Segura (SD – Secure Digital) em controladores de host padrão SD em 
conformidade. Esse novo mecanismo de transferência, que deverá ser suportado em breve nos 
controladores SD, otimiza o desempenho da transferência e diminui a utilização da CPU. 

o Acrescenta suporte para a criação de uma única mídia de DVD inicializada nos computadores com 
BIOS ou EFI. 

o Aprimora o suporte às unidades de alta definição (HD – high definition) ao adicionar novos ícones e 
rótulos que identificam as unidades HD-DVD e Blu-ray como unidades de alta definição. 

 Acrescenta suporte ao recurso Direct3D® 10.1, uma atualização do Direct3D 10 que amplia o API para 
suportar novos recursos de hardware e permite que os desenvolvedores de aplicativos e jogos em 3D 
façam um uso mais completo e eficiente das próximas gerações de hardwares gráficos. 

 Aperfeiçoa o Windows Network Projector, redimensionando temporariamente o desktop para 
acomodar resoluções personalizadas do projetor. 

 Adiciona novos recursos ao Windows Media Center: 
o Acrescenta suporte para possibilitar novos tipos de Windows Media Center Extenders, como 

televisões digitais e DVD players em rede, para conexão aos sistemas do Windows Media Center. 
o Aprimora o decodificador MPEG-2 para suportar a proteção ao conteúdo por meio de um 

barramento acessível ao usuário nos computadores do Windows Media Center, configurados com o 
hardware Sintonizador de Cabo Digital. Isso permite níveis mais elevados de aceleração do 
decodificador do hardware para a reprodução de DVDs comerciais em alguns computadores. 

 
Novos padrões 
Como ocorre com as inovações do hardware, o setor define padrões e tecnologias novas e inovadoras entre 
os lançamentos do Windows. Para usufruir dessas inovações, o Windows Vista SP1: 

 Inclui suporte para novos algoritmos criptográficos: 
o O SP1 acrescenta suporte a novos algoritmos criptográficos sólidos usados em IPsec: Secure Hash 

Algorithm (SHA)-256, Advanced Encryption Standard–Galois/Counter Mode (AES-GCM) e AES–
Galois Message Authentication Code (AES-GMAC) para Encapsulamento de Carga Útil de Segurança 
(ESP - Encapsulating Security Payload). 

o O SP1 acrescenta suporte ao Authentication Header (AH), Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 
(ECDSA), SHA-256 e SHA-384 para o Intercâmbio de Chaves da Internet (IKE - Internet Key 
Exchange) e o Protocolo Autenticado da Internet (AuthIP - Authenticated Internet Protocol). 
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o O SP1 adiciona o PRNG NIST SP 800-90 Elliptic Curve Cryptography (ECC) à lista de PRNGs 
disponíveis no Windows Vista. 

 Inclui suporte para novos padrões de rede conectada e sem fio: 
o Suporte completo para o estudo mais recente do Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) da rede sem fio 802.11n 
o Suporte para Secure Sockets Tunnel Protocol (SSTP), um protocolo de tunelamento de rede virtual 

privada (VPN - virtual private network) que integrará a plataforma Microsoft Routing and Remote 
Access Service (RRAS) (o SSTP simplifica determinados tipos de conexões VPN ao permitir que o 
tráfego de VPN flua de forma mais segura por meio de firewalls configurados para bloquear outros 
tipos de tráfego VPN, como costuma ocorrer em hotéis, cafés e outros pontos de acesso públicos.) 

o Suporte para obter a identidade e chamar uma interface de usuário (UI – user interface) com 
identidade a partir de um método interno, através de uma nova API de tempo de execução de 
EAPHost e uma UI de configuração para métodos de tunelamento (suplicantes) (Essas APIs são úteis 
para desenvolvedores que trabalham com tunelamento e métodos de autenticação EAP com 
múltiplas fases, assim como para aqueles que implementam suplicantes da rede que utilizam 
autenticações de EAP.) 

o Aperfeiçoa o suporte à placa de rede TCP Chimney para que ela também possa suportar o TCP 
Composto. 

 Acrescenta suporte às classificações de Restrições de Controle Parental a Jogos do órgão coreano de 
classificação de jogos (GRB – Game Rating Board). 

 

Aprimoramento da infra-estrutura 
Muitas mudanças no Windows Vista SP1 otimizam a experiência de implementação, gerenciamento e 
suporte para os clientes do Windows Vista. As seções a seguir fornecem visões gerais dessas melhorias. 
 
Implementação 
A Microsoft identificou vários problemas de implementação e aperfeiçoou a confiabilidade do sistema 
operacional oferecido no Windows Vista. Como conseqüência, o Windows Vista SP1 realiza diversas 
alterações que abordam os problemas identificados e aprimoram a experiência de implementação do 
Windows Vista. Por exemplo, o Windows Vista SP1: 

 Ajuda as empresas a implementar melhor as atualizações do Windows Vista: 
o Acrescenta suporte a hotpatches, uma tecnologia de prestação de serviço de redução de 

reinicializações que maximiza o período de funcionamento (Os hotpatches funcionam ao permitir 
que os componentes do Windows sejam atualizados enquanto ainda estão sendo usados por um 
processo em execução. Os pacotes de atualização que suportam os hotpatches são instalados por 
meio dos mesmos métodos dos pacotes de atualização tradicionais, mas não acionam uma 
reinicialização.) 

o Otimiza a implementação das atualizações ao fazer uma nova tentativa das atualizações falhas 
quando múltiplas atualizações estiverem pendentes e a falha de uma atualização fizer com que 
outras atualizações também falhem 

o Melhora a robustez durante a instalação da atualização ao aprimorar a resistência a erros 
temporários 
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(por exemplo, compartilhar violações, violações de acesso) e interrupções inesperadas (por 

exemplo, queda de energia) 

o Melhora a experiência de desinstalação com relação às atualizações ao aperfeiçoar as rotinas de 
desinstalação no código de instalação do sistema operacional personalizado 

o Possibilita uma instalação mais confiável do sistema operacional ao aprimorar os instaladores do 
sistema operacional, para que eles sejam executados apenas quando exigidos durante a instalação 
das atualizações (O resultado de menos instaladores sendo executados são menos pontos de falha, 
gerando uma instalação mais robusta e confiável.) 

 Otimiza o uso do Windows Preinstallation Environment (Windows PE) como uma plataforma de 
implementação para o Windows Vista: 
o Aprimora a implementação do Windows Vista ao permitir que os clientes instalem versões de 64 

bits do Windows Vista a partir um sistema operacional de 32 bits (Isso permite que os profissionais 
de TI mantenham uma única imagem do Windows PE.) 

o Aperfeiçoa a implementação ao suportar a instalação de drivers de armazenamento de inicialização 
off-line crítica (Com o SP1, o Windows PE busca automaticamente uma partição oculta para os 
drivers. Ele irá pesquisar essa partição de maneira recorrente e se houver drivers de inicialização 
crítica presentes, o Windows PE irá carregá-los.) 

 
Gerenciamento 
O Windows Vista tem vários recursos novos e otimizados de gerenciamento e solução de problemas 
desenvolvidos para diagnosticar problemas de forma mais eficiente, reduzindo o custo e a complexidade do 
suporte e da configuração do desktop. Veja uma amostra das melhorias que o SP1 inclui: 

 A ferramenta Diagnóstico da Rede ajuda os clientes a solucionar os problemas de compartilhamento de 
arquivos mais comuns, além dos problemas básicos que ele já diagnostica. 

 Os administradores podem controlar os volumes sobre os quais o Desfragmentador de Discos será 
executado. 

 A Proteção de Acesso à Rede (NAP - Network Access Protection) é uma plataforma de imposição de 
política integrada no Windows Vista e no Windows Server® 2008. Após instalar o SP1, os 
administradores podem configurar clientes NAP para: 
o Permitir que o Help Desk estabeleça conexões IPsec a partir de computadores em funcionamento 

para computadores que não estejam funcionando, otimizando a capacidade de suporte do NAP ao 
possibilitar que os técnicos de Help Desk com computadores em conformidade com o 
funcionamento estabeleçam conexões para ajudar a solucionar problemas. 

o Possibilitar que os administradores configurem o Windows Vista NAP para receber atualizações do 
Windows Update ou Microsoft Update, definam o horário em que um computador cliente tem de 
ser recuperado e enviar declarações de funcionamento, e usem os registros do servidor do Sistema 
do Nome de Domínio (DNS - Domain Name System) para descobrir servidores de Autoridade de 
Registro de Funcionamento (HRA - Health Registration Authority) quando nenhuma HRA estiver 
configurada localmente ou por meio da Política de Grupos. 

 Uma interface Windows Management Instrumentation (WMI) substitui a ferramenta MoveUser.exe, 
que foi retirada do Windows Vista. Essa interface permite que os clientes façam um novo mapeamento 
de um grupo de trabalho, ou um perfil de conta do usuário do domínio existente para um novo perfil de 
conta do usuário do domínio. 
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 Os administradores podem configurar as propriedades da rede, como nome, e implementar as 
alterações em toda a rede usando a Política de Grupos. 

 Permite que o Serviço de Gerenciamento-Chave (KMS - Key Management Service) seja executado em 
uma máquina virtual (VM - Virtual Machine). 

 Possibilita modelos de computação flexíveis: 
o Aborda problemas de impressão em impressoras locais a partir de uma sessão do Windows Server 

2008 Terminal Services. 
o Aumenta a segurança de executar programas e desktops com Terminal Services RemoteApp™ (TS 

RemoteApp), ao permitir que arquivos de Protocolo de Desktop Remoto (RDP - Remote Desktop 
Protocol) sejam atribuídos. Os clientes podem diferenciar as experiências com base na identidade 
do editor. 

Ao instalar o Windows Vista SP1, o instalador remove o Console de Gerenciamento da Política de Grupos 
(GPMC - Group Policy Management Console) do computador. Você pode fazer o download de uma versão 
atualizada como parte das Ferramentas de Administração do Servidor Remoto (RSAT - Remote Server 
Administration Tools) no site http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108134 
logo após o lançamento do Windows Server 2008. Enquanto isso, para continuar gerenciando a Política de 
Grupos a partir de um computador cliente, você pode usar um computador que esteja executando o 
Windows Vista sem o SP1 ou se conectar remotamente a um computador que esteja executando o GPMC, 
usando o Desktop Remoto. 
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Pensando além do Service Pack 1 
O trabalho árduo não termina após o release do Windows Vista SP1. A Microsoft planeja continuar 
otimizando a experiência do Windows Vista. Ela continua a se concentrar em ajudar os parceiros de 
software a identificar as falhas que ocorrem com mais freqüência, para que possam enfrentar esses 
problemas. Da mesma forma, a Microsoft continua a trabalhar com os parceiros de hardware para ajudá-los 
a aprimorar a cobertura e a qualidade de seus drivers de dispositivos. 
A Microsoft também está trabalhando junto a muitos fabricantes de computador para oferecer o que a 
empresa aprendeu no primeiro ano do Windows Vista e, em conjunto, aperfeiçoar suas ofertas para 
melhorar o desempenho, a confiabilidade e a vida útil da bateria. Além disso, a Microsoft continua a 
construir e desenvolver o Windows Vista com Windows Live, acrescentando um recurso que amplia e 
incrementa os cenários. 
A Microsoft desenvolveu o Windows Live para melhorar as experiências on-line e do Windows Vista com um 
conjunto de ferramentas que transfere a capacidade da Web direto para o computador ou dispositivo 
móvel, permitindo que você se comunique e compartilhe com outras pessoas. O Windows Vista, combinado 
com o Windows Live, possibilita que você mantenha o software e os serviços atualizados à medida que a 
Microsoft e o restante do setor continuarem fornecendo inovações ao longo do tempo. 
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Obtendo o Service Pack 1 
O Guia de Implementação para a Versão Release Candidate do Windows Vista Service Pack 1 no site 
http://technet2.microsoft.com/windowsvista/en/library/5cf710a1-1414-4d11-97de-
0748abdcec651033.mspx?mfr=true descreve em detalhes os cenários e métodos de implementação que o 
Windows Vista SP1 suporta. As seções a seguir apontam os métodos de instalação disponíveis e os requisitos 
de instalação referentes ao SP1. 
A Tabela 1 recomenda o melhor método de instalação para diferentes tipos de usuários. Os consumidores e 
usuários das pequenas empresas devem comprar computadores que já tenham o SP1 ou usar o Windows 
Update para atualizar o Windows Vista com SP1. Os profissionais de TI devem implementar o pacote 
independente em computadores que já estejam executando o Windows Vista; eles devem usar o método de 
instalação integrada para implementar o  
Windows Vista com SP1 em computadores que ainda não disponham de um sistema operacional ou em 
computadores que estejam desempenhando instalações ordenadas. Para obter mais informações sobre a 
instalação do SP1 usando o Windows Update, pacotes independentes ou instalações integradas, consulte a 
seção “Métodos de instalação”. 
 
Tabela 1. Métodos de Instalação 
 

Quem é você?  Método de instalação recomendado 

Usuário doméstico 
 

Windows Update 

Usuário de pequenas empresas 
Windows Update 
 

Profissional de TI 
 

Em computadores que já estejam executando o 
Windows Vista, implemente o pacote independente 
usando sua infra-estrutura existente de distribuição 
de software. Em computadores que não tenham um 
sistema operacional ou no qual você esteja 
desempenhando instalações ordenadas, 
implemente uma instalação integrada do Windows 
Vista com SP1. 
 
Observação: Você pode implementar o pacote 
independente do SP1 usando o Windows Server 
Update Services (WSUS). Também é possível 
implementar o pacote menor que o Windows 
Update fornece, utilizando o WSUS. 

 
 
 
Métodos de instalação 
A lista a seguir descreve os métodos disponíveis para instalação do SP1: 

 Windows Update 
O Windows Update instalará automaticamente o SP1 em computadores que estejam configurados para 
receber atualizações por meio de Atualizações Automáticas. O Windows Update faz download dos arquivos 
do pacote de serviços exigidos no computador de destino e instala o pacote de serviços. Esse método requer 
uma largura de banda relativamente baixa e minimiza o tráfego da rede, pois apenas as alterações 
necessárias relacionadas a um computador específico são aplicadas. 
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Observação Alguns clientes usam o Windows Update para gerenciar os computadores da empresa e 
não desejam que o Windows Update instale o SP1 porque preferem administrar sozinhos a instalação do 
pacote de serviços. Nesses casos, a Microsoft está disponibilizando o patch do bloqueador. Ele ajuda a 
assegurar que as Atualizações Automáticas não instalem automaticamente o Windows Vista SP1. Para mais 
informações, consulte a seção Windows Service Pack Blocker Tool no site http://technet.microsoft.com/en-
us/windowsvista/bb927794.aspx. 
 

 Pacote independente 
Um pacote independente do SP1 contém todos os arquivos, incluindo os pré-requisitos que a seção anterior 
descreveu, necessários para instalar o SP1 em qualquer computador. Instale o pacote independente para 
fazer upgrade dos computadores que já estejam executando o Windows Vista. A Microsoft recomenda esse 
método para aplicar o SP1 em computadores sem conectividade à Internet (ou com uma conectividade 
limitada) ou o pacote de serviços a mais de um computador usando as ferramentas de implementação, 
como o Microsoft Systems Management Server 2003, WSUS ou Microsoft System Center Configuration 
Manager 2007. Os usuários podem fazer download do pacote independente do SP1 a partir do Microsoft 
Download Center, no site http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=107075. O tamanho do download do 
pacote independente é maior do que o pacote aplicado com o Windows Update. 
 
Para fazer as melhorias que este white paper descreve, um grande número de arquivos e componentes 
individuais foi atualizado para o SP1. Além disso, o design neutro em termos de idioma do Windows Vista 
requer que o pacote de serviços atualize qualquer combinação possível dos idiomas básicos que o Windows 
Vista suporta com um único instalador, portanto os arquivos de idioma referentes aos 36 idiomas básicos 
estão incluídos no instalador independente. Isso resulta em um pacote independente grande, o método de 
fornecimento que os profissionais de TI normalmente usam. 
 
Entretanto, a maioria dos clientes e dos usuários das pequenas empresas receberá o SP1 por meio do 
Windows Update, que usa um mecanismo de transferência eficiente para fazer o download somente dos 
bytes reais alterados, resultando em um download de cerca de 65 MB. Esse número é semelhante em 
tamanho a muitas atualizações comuns de softwares e de drivers oferecidas por outros fornecedores de 
software na Internet. 
 

 Instalação Integrada 
Com as instalações integradas, o pacote de serviços está integrado ao sistema operacional. Como 
conseqüência, o sistema operacional e o pacote de serviços são instalados simultaneamente. Use a 
instalação integrada para fazer upgrade dos computadores do Windows XP e desempenhar novas 
instalações em computadores que não disponham de um sistema operacional. Os clientes com Licença por 
Volume receberão uma mídia de instalação integrada como parte dos seus kits de mídia. Além disso, os 
assinantes MSDN® e Microsoft TechNet podem fazer download da mídia de instalação integrada. 
 

 Computadores novos 
Os clientes podem comprar computadores com o SP1 instalado. Entretanto, se eles adquirirem 
computadores que ainda não tenham o SP1 instalado, poderão instalá-lo facilmente a partir do Windows 
Update. 
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Requisitos de instalação 
A Tabela 2 descreve os requisitos de espaço em disco aproximado para a partição do sistema. Esses 
requisitos aumentarão se houver múltiplos pacotes de idioma no computador. Para mais informações sobre 
os requisitos de instalação do SP1, consulte o artigo “Requisitos do sistema para o Windows Vista” da seção 
Microsoft Help and Support, no site http://support.microsoft.com/kb/919183. O SP1 não altera os requisitos 
de hardware para instalar ou executar o Windows Vista. 
 
Tabela 2. Requisitos de espaço em disco aproximado para o SP1 
 

Método de instalação Espaço em disco aproximado necessário 

Instalação independente 
Baseada em x86: 2515 MB a 5445 MB 
Baseada em x64: 4105 MB a 7840 MB 
 

Windows Update 
 

Baseado em x86: 1170 MB 
Baseado em x64: 1505 MB 
 

Instalação integrada 
 

15 GB 
 

 
 
Os computadores que estão executando o RTM do Windows Vista também exigem duas ou três atualizações 
antes de instalar o SP1. Essas atualizações são permanentes e não podem ser desinstaladas, porque 
asseguram que o sistema operacional continue funcionando de forma adequada após a desinstalação do 
SP1. O Windows Update detectará sua configuração e oferecerá os pacotes de pré-requisitos aplicáveis ao 
seu sistema, instalando-os na ordem seqüencial. As atualizações a seguir são necessárias para instalar o SP1 
(o pacote independente do SP1 já inclui essas atualizações): 
 

 KB935509 
Essa atualização é exigida somente nas edições Windows Vista Enterprise e Windows Vista Ultimate (que 
suportam o recurso BitLocker Drive Encryption). Ela é exigida antes de instalar o KB938371, a segunda 
atualização de pré-requisito, e é necessária para evitar a perda potencial de dados nos sistemas 
criptografados pelo BitLocker Drive Encryption durante a atualização. 
 

 KB938371 
Essa atualização consiste em correções para vários componentes, aumenta a taxa de êxito da instalação do 
pacote de serviços e permite que ele seja desinstalado de forma bem-sucedida. 
 

 KB937287 
Trata-se de uma atualização para a pilha de serviços ou as tecnologias do instalador de componentes 
integradas no Windows Vista. Essa atualização permite que o instalador integrado instale o pacote de 
serviços adequadamente e de forma bem-sucedida. 
 
Observação Se você tiver instalado versões anteriores do Windows Vista SP1, deverá desinstalá-las 
antes de instalar a versão final do SP1. Caso não desinstale as versões prévias antes de tentar instalar a 
versão final do SP1, será exibida uma mensagem de erro informando: O Windows Vista Service Pack 1 já 
está instalado. 
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Resumo 
O Windows Vista já está oferecendo benefícios tangíveis para os clientes, mas não sem impor desafios. O 
programa fez um avanço significativo no ano passado. E o Windows Vista SP1 aprimora ainda mais a 
experiência ao melhorar a qualidade do sistema operacional, acrescentando suporte a novos hardwares e 
padrões, além de ajudar as empresas a incrementar suas infra-estruturas. Se você não observou o Windows 
Vista ultimamente, está na hora de dar uma outra olhada. 
 
Os clientes não precisam fazer nada de especial para obter o SP1. Basta comprar um computador com o 
Windows Vista, independentemente do SP1 já estar instalado ou não. Se o computador não tiver o SP1 
instalado, o Windows Vista irá instalá-lo com facilidade usando o Windows Update. 
 
Os clientes corporativos que possuem implementações do Windows Vista já a caminho devem continuar 
implementando a versão atual do Windows Vista, conforme planejado. Em seguida, eles podem 
implementar o SP1 nesses computadores usando sua infra-estrutura de gerenciamento de sistemas. 
Entretanto, os clientes corporativos nas fases iniciais de implementação ou os clientes que ainda planejam 
fazer uma implementação do Windows Vista devem usar o SP1 como base para a implementação futura. 

 


