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Анотацiя

Dragon Player — простий програвач вiдео у KDE.



Пiдручник з Dragon Player

Роздiл 1

Вступ

Dragon Player є простим програвачем вiдео, що використовує технологiї Phonon. Dragon
Player — програвач без зайвих витребеньок, який чудово пасує для вiдтворення DVD i фiль-
мiв без дурних запитань.
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Роздiл 2

Вибiр носiя даних

Якщо ви запустите Dragon Player за допомогою пункту меню або iнструменту запуску про-
грам, скористаєтеся пунктом Вiдтворити з носiя (Ctrl+O) на панелi iнструментiв або
пунктом меню Пуск, буде показано таке вiкно:

Передбачено три способи розпочати вiдтворення вiдеофайла:

Натискання кнопки Вiдтворити файл вiдкриє дiалогове вiкно вибору файла. За допомогою
цього вiкна ви зможете вибрати файл, данi якого слiд вiдтворити.

Натискання кнопки Вiдтворити диск для вiдтворення даних з компакт-диска або DVD.

Вiдтворити потiк вiдкриває дiалогове вiкно для введення адреси якогось потоку мульти-
медiйних даних.

Подвiйне клацання на пунктi у списку вiдтворення (у цьому списку буде показано нещодав-
но вiдкритi файли) з метою розпочати його вiдтворення. За допомогою контекстного меню
списку вiдтворення ви зможете вилучити позначений пункт зi списку або спорожнити список
вiдтворення. До списку автоматично додаватимуться пункти всiх файлiв, якi ви вiдтворю-
ватимете.
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Роздiл 3

Можливостi

Повноекранний режим
Пiд час вiдтворення вiдео ви можете перевести програму у режим повноекранного по-
казу. У цьому режимi для показу буде використано всю площу екрана. Якщо у цьому
режимi ви пересунете вказiвник мишi, програма покаже у верхнiй частинi екрана па-
нель iнструментiв. Увiмкнути повноекранний режим можна за допомогою пункту меню
Параметри, кнопки панелi iнструментiв, подвiйного клацання лiвою кнопкою мишi на
панелi показу вiдео або клавiатурного скорочення — клавiшi F.

Параметри вiдео
За допомогою цього пункту меню Параметри можна змiнити значення Яскравостi,
Контрастностi, Вiдтiнку i Насиченостi зображення. Програма зберiгатиме вста-
новленi вами значення разом з даними щодо позицiї вiдтворення для кожного з вiдео-
файлiв. Таким чином, ви зможете поновити перегляд вiдео з вказаними вами ранiше
параметрами зображення з позицiї, на якiй ви припинили попереднiй перегляд.

Навiгацiя
За допомогою клавiатурного скорочення PgUp ви можете пересунути позицiю вiдтво-
рення 10% тривалостi запису вперед, а за допомогою PgDown — на 10% назад. Нати-
скання клавiшi + пересуне позицiю вiдтворення на 10 секунд вперед, а клавiшi - — на
10 секунд назад. За допомогою пункту меню Параметри→ Перемикач меню (R)
ви зможете перемкнутися на меню вiдео i вибрати для вiдтворення iншу його частину.
За допомогою пункту меню Пуск→ Пуск/Пауза (Пробiл) ви можете призупинити
i поновити вiдтворення пiсля завантаження вiдео. За допомогою пункту меню Пуск
→ Зупинити (S) можна припинити вiдтворення. Перейти до попередньої або насту-
пної частини вiдео можна за допомогою пунктiв Попереднiй роздiл (,) i Наступний
роздiл (.) з меню Пуск.

Керування гучнiстю
Якщо вiдтворення вiдео вiдбувається з прихованою панеллю iнструментiв, можна ско-
ристатися натисканням клавiшi M для вимикання i вмикання звуку та натисканням
клавiшi V для вмикання або вимикання показу повзунка гучностi праворуч вiд панелi
показу вiдео.

Параметри→ Формат зображення
У цьому меню ви можете обрати формат (спiввiдношення сторiн) зображення у вiдео,
що вiдтворюється. Формат — це вiдношення ширини зображення до його висоти.

Субтитри i Канали аудiо
Цими пунктами меню Параметри можна буде скористатися, якщо у поточному записi
є додатковi данi субтитрiв або додатковi звуковi канали (наприклад, переклади iнши-
ми мовами звукової дорiжки). Зауважте, що для виявлення субтитрiв або додаткових
звукових каналiв програмi потрiбно буде вiдтворити декiлька секунд запису.
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Роздiл 4

Подяки i лiцензiя

Програвач Dragon
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