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Resumo

O Dragon Player é um leitor de vídeo simples do KDE.
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Introdução

O Dragon Player é um leitor de vídeo simples que usa a tecnologia do Phonon. O Dragon Player
é um leitor multimédia sem muitas opções cuja excelência reside na reprodução de DVDs e filmes
sem o atrapalhar a si.
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Seleccionar um Conteúdo

Se iniciar o Dragon Player a partir do lançador de aplicações ou usar o Tocar um Conteúdo
(Ctrl+O) na barra de ferramentas ou no menu Tocar, será apresentada esta janela:

Existem três formas de reproduzir um ficheiro de vídeo:

O Tocar um Ficheiro abre a janela de ficheiros e permite-lhe seleccionar o ficheiro a reproduzir.

Tocar um Disco para reproduzir um CD ou DVD.

O Tocar uma Transmissão abre uma janela para indicar o endereço de uma qualquer transmissão
multimédia.
Faça duplo-click sobre um item da lista de reprodução com os ficheiros abertos recentemente para
o começar a tocar. O menu de contexto da lista de reprodução mostra as acções para remover
um item seleccionado ou para limpar a lista de reprodução completa. Todos os ficheiros que
reproduzir serão adicionados automaticamente à lista.
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Características

Modo de Ecrã Completo

Ao reproduzir um filme, poderá activar o modo de ecrã completo. Este usa o monitor
completo para mostrar o filme. Se movimentar o rato, irá mostrar uma barra de ferramentas
no topo do ecrã, no modo de ecrã completo. Active ou desactive o modo de ecrã completo
com o menu Configuração , a acção da barra de ferramentas, faça duplo-click sobre o vídeo
ou use a tecla F.

Configuração do Vídeo

Seleccione esta acção no menu Configuração para ajustar o Brilho, Contraste, Matiz e Sa-
turação. Estas opções são guardadas em conjunto com a posição de reprodução para cada
ficheiro de vídeo. Isto permite-lhe prosseguir a reprodução de um vídeo com a configura-
ção do vídeo seleccionada e com a posição onde a interrompeu da última vez.

Navegação

A tecla PgUp permite-lhe avançar 10%, o + avança 10 segundos, enquanto o PgDown recua
10% e o - recua 10 segundos. Use a opção Configuração → Comutar o Menu (R) para
mudar para o menu do vídeo e seleccionar outro capítulo a reproduzir. A opção Tocar
→ Tocar/Pausa (Espaço) permite-lhe interromper e prosseguir a reprodução do filme, se
estiver carregado. A opção Tocar → Parar (S) interrompe a reprodução por completo. Vá
para o capítulo anterior ou seguinte de um vídeo com as opções Capítulo Anterior (,) ou
Capítulo Seguinte (.) do menu Tocar.

Controlo de volume
Se reproduzir os vídeos com a barra de ferramentas escondida, poderá usar a tecla M para
activar ou desactivar o som e a tecla V para activar ou desactivar a barra de volume à direita
do vídeo.

Configuração → Proporções

Este menu permite-lhe escolher as proporções do filme em reprodução. As proporções
correspondem à relação entre a largura do filme em comparação à altura.

Legendas e Canais de Áudio

Estes itens do menu Configuração ficam activos se existirem legendas ou canais de áu-
dio adicionais para o filme actualmente em reprodução (isto é, com diferentes línguas).
Lembre-se que poderá levar alguns segundos até que as legendas possam ficar disponíveis.
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Créditos e Licença

Dragon Player

Programa com ’copyright’ 2004 de Max B. Howell max.howell@methylblue.com

Programa com ’copyright’ 2007 de Ian A. Monroe imonroe@dragonplayer.org

Documentação com ’copyright’ 2004 de Mike Diehl madpenguin8@yahoo.com

Documentação com ’copyright’ 2007 de Ian Monroe imonroe@kde.org

Tradução de José Nuno Pires zepires@gmail.com

A documentação está licenciada ao abrigo da GNU Free Documentation License.

Este programa está licenciado ao abrigo da GNU General Public License.
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