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Samenvatting

Dragon Player is een eenvoudige videospeler door KDE.
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Inleiding

Dragon Player is een eenvoudige mediaspeler met gebruik van de Phonon-technologie. Dragon
Player is een mediaspeler zonder franje die uitmunt in het afspelen van dvd’s en filmbestanden
zonder in de weg te zitten.
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Een medium selecteren

Als u Dragon Player start met het startprogramma voor toepassingen of Media afspelen (Ctrl+O)
gebruikt vanaf de werkbalk of vanaf het menu Afspelen dan wordt dit venster getoond:

Er zijn drie manieren om een videobestand af te spelen:

Bestand afspelen opent de bestandsdialoog en laat u een bestand selecteren om af te spelen.

Schijf afspelen om een cd of dvd af te spelen.

Stream afspelen opent een dialoog om een adres van een multimedia-stream in te voeren.

Dubbelklik op een item in de afspeellijst met recent geopenede bestanden om afspelen te starten.
Het contextmenu van de afspeellijst toont acties om een geselecteerd item te verwijderen of de
gehele afspeellijst te wissen. Elk bestand dat u afspeelde zal automatisch aan de lijst worden
toegevoegd.
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Mogelijkheden

Volledig schermmodus

Bij het afspelen van een film kunt u in volledig schermmodus gaan. Dit gebruikt het gehele
scherm om de film weer te geven. Met de muis bewegen toont een werkbalk bovenaan het
scherm in volledig schermmodus. Schakel deze modus om met het menu Instellingen, de
actie in de werkbalk, dubbelklik op de video of gebruik de sneltoets F.

Video-instellingen

Selecteer deze actie uit het menu Instellingen om de Helderheid, het Contrast, de Tint en
de Verzadiging. Deze instellingen worden opgeslagen samen met de afspeelpositie voor
elk videobestand. Dit stelt u in staat het afspelen van een video voort te zetten met de
geselecteerde videoinstellingen en de positie waar u bent gestopt met afspelen.

Navigatie

De sneltoets PgUp brengt u 10% voorwaarts / + 10 seconds voorwaarts en PgDown 10%
achterwaarts / - 10 seconden achterwaarts. Gebruik Instellingen → Menu omschakelen
(R) om naar het video-menu te schakelen en een ander hoofdstuk af te spelen. Afspelen
→ Afspelen/Pauzeren (Spatiebalk) laat u afspelen pauzeren en verder gaan als er een film
is geladen. Afspelen → Stoppen (S) stopt afspelen. Ga naar de voorgaand of volgend
hoofdstuk van een video met Vorig hoofdstuk (,) of volgend hoofdstuk (.) uit het menu
Afspelen.

Volumebesturing

Als u video’s afspeelt met een verborgen werkbalk, dan kunt u de sneltoets M gebruiken
om het geluid te dempen of het dempen op te heffen, en de sneltoets V om het tonen van
de volumeregelaar rechts van de video om te schakelen.

Instellingen → Beeldverhouding

Dit menu laat u de beeldverhouding kiezen van de af te spelen film. De beeldverhouding
is de breedte van film vergeleken met de hoogte.

Ondertitels en Audio-kanalen
Deze menu-items uit het menu Instellingen zijn actief als er ondertitels of extra audio-
kanalen beschikbaar zijn (bijv. met verschillende talen) in de nu spelende film. Merk op
dat het een paar seconden afspelen kan kosten voordat de ondertitels of audio-kanalen
beschikbaar komen.
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Dankbetuigingen en licentie

Dragon Player

Programma copyright 2004 Max B. Howell max.howell@methylblue.com

Programma copyright 2007 Ian A. Monroe imonroe@kde.org

Documentatie copyright 2004 Mike Diehl madpenguin8@yahoo.com

Documentatie copyright 2007 Ian Monroe imonroe@kde.org

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden
op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.
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