یک پخش کننده محتوای چند رسانهای قدرتمند

 10قابلیت و ترفند آشکار و پنهان در دل مدیا
پلیر VLC

 VLCیکی از قدیمیترین و معروفترین پخش کنندههای منبع باز رسانه موجود است که شما میتوانید آن را
به صورت رایگان از اینترنت دریافت کنید .علاوه بر امکانات مقدماتی که همه ما در زمان استفاده از
 VLCبه کار میگیریم ،برخی قابلیتهای پنهان دیگری در این اپلیکیشن وجود دارد که ممکن است هنوز از
آنها استفاده نکرده باشید.
مدیا پلیر  VLCشهرت خود را از استفاده راحت و پشتیبانی از پخش تقريبا هر نوع فرمت صوتی و تصویری
بدست آورده است .جالب توجه این که شما برای پخش این رسانهها نیازی به نصب هیچ گونه کدک یا افزونه
اضافی نخواهید داشت .خلاصه کلام این که مدیا پلیر  VLCیک ابزار مفید با مجموعهای از قابلیتهای
آشکار و پنهان است که کار نمایش انواع رسانه صوتی و تصویری را برای شما آسان میکند .در ادامه با
برخی از مهمترین قابلیتهای نهفته در دل  VLCآشنا خواهید شد.

تبدیل فایلهای صوتی و تصویری به فرمتهای دیگر
یکی از بهترین قابلیتهای موجود در  VLCاماکن تبدیل فایلهای صوتی و تصویری به فرمتهای دیگر بدون
نیاز به نصب هر نوع ابزار یا نرم افزار اضافی است .برای انجام این کار میتوانید مراحل زیر را دنبال
كنيد.
ابتدا وارد منوی  VLC Mediaشده و گزینه  Convertرا انتخاب کنید.

سپس در تب فایل در کادر جدید روی  Addکلیک کنید و فایلی که قصد تبدیل کردن آن را دارید
انتخاب کنید.
بعد از آن از بخش  Preferencesفرمتی را که قصد دارید فایل خود را به آن تبدیل کنید انتخاب
کنید.
بعد از طی شن مرحله قبل ،بخش  Destinationبه شما نشان خواهد داد که فایل تازه تبدیل شده شما
کجا ذخیره خواهد شد.
حالا کافی است روی دکمه  Startکلیک کنید تا فرآيند تبدیل فایل صوتی یا تصویری شما به یک فرمت
جدید آغاز شود.

ساخت پازلی از ویدیوهای شما
مدیا پلیر  VLCبه برخی امکانات هیجان انگیز و سرگرم کننده نیز مجهز شده است .یکی از آنها امکان
ساخت یک بازی جورچین از یک ویدیو و سرهم کردن آن تا تکمیل شدن این تصویر است .برای انجام این کار
مراحل زیر را دنبال كنيد.
ابتدا کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Eرا روی صفحه کلید نگه دارید تا به بخش افکتها و فیلترها
دسترسی پیدا کنید.
در این پخش تب  Geometryرا انتخاب و کادر  Game puzzleرا علامت بزنید.
در تنظیمات ساخت این جورچین شما میتوانید تعداد ردیفها و ستونهای قطعات تشکیل دهنده این
جورچین را مشاهده و تنظیم کنید .بعد از اعمال این تنظیمات جورچین شما آماده بازی کردن است.

پخش فایلهای فشرده و تکمیل نشده
مدیا پلیر  VLCنه تنها امکان پخش تقريبا هر نوع فرمتی از فایلهای صوتی و تصویری را در اختیار شما
میگذارد ،بله قادر به پخش یک ویدیو در زمانی که فایل آن فشرده شده یا به طور کامل دریافت نشده نیز
خواهد بود .برای انجام این کار تنها کافی فایل موقتی در حال دانلود را به پنجره VLC Media Player
کشیده و رها کنید تا به طور خودکار شروع به پخش کند.
همین امکان در مورد ویدیوهایی که با فرمت فایل فشرده مثل  Zip, RARو حتی فایلهای  ISOذخیره شدهاند
نیز قابل انجام است .بنابراین به جای از حالت فشرده خارج کردن این فایل برای پخش تنها کافی است
فایل فشرده را مستقیما به پنجره  VLC Media Playerکشیده و رها کنید تا به طور خودکار شروع به پخش
کند.

ارسال محتوا به Chromecast
یکی دیگر از قابلیتهای جالب توجه مدیا پلیر  VLCفراهم کردن امکان ارسال محتوا به یک دستگاه جانبی
دیگر مثل  Chromecastاست.
ابتدا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات  Chromecastانجام شده و آماده دریافت محتوا است.
سپس برای ارسال محتوای یک کامپیوتر به  Chromecastاز طریق مدیا پلیر  VLCبه بخش  Playbackآن
وارد شوید.
حالا در بخش  Playbackگزینه  Processorرا انتخاب کنید.
در این مرحله یک پنجره فایروال را مشاهده میکنید که نشان میدهد شما قصد اتصال به یک دستگاه
خارجی را دارید.
بعد از پذیرفتن امکان دسترسی از فهرست موجود گزینه  Processorنام  Chromecastخود را انتخاب
کنید.

اضافه کردن افکت و فیلتر به ویدیو
یکی از ترفندهای کاربردی مدیا پلیر  VLCامکان بهبود کیفیت فایلهای صوتی و تصویری است .شما
میتوانید با تغییر دادن تنظیمات تصویر این پلیر میزان روشنایی یک ویدیو که با استفاده از یک

دوربين کم کیفیت ضبط شده را اضافه کنید و یا عمق رنگها را افزایش دهید تا کیفیت نهایی ویدیو
افزایش پیدا کند.
ابتدا وارد تب  Toolsمدیا پلیر  VLCشده و گزینه  Effects and filtersرا انتخاب کنید.
حالا بر اساس نوع محتوای انتخابی خود یکی از گزينههای  Audio Effectsیا  Video Effectsرا
انتخاب کنید.
سپس از طریق تب  Essentialکادر تنظیمات کنترل رنگ ،روشنایی و کنتراست را علامت بزنید.
حالا شما میتوانید این گزینهها را با توجه به نیاز خود کم و زیاد کنید.

اضافه کردن فایلهای زیرنویس خارجی
اگر شما هم در زمان مشاهده فیلمهای زبان اصلی از زیرنویس برای درک بهتر دیالوگ ها استفاده
میکنید ،در صورتی که ویدیوی شما به صورت داخلی به زیرنویس مجهز نشده باشد باید از فایلهای
زیرنویس خارجی )معمولا با فرمت  (SRTاستفاده کنید VLC .این کار را برای شما راحت کرده است.
سادهترين راه برای یکپارچه کردن زیرنویس های خارجی با ویدیو این است که فایل ویدیو و فایل
زیرنویس را در یک فولدر یکسان قرار دهید و نام هر دو فایل را یکی کنید .با این کار وقتی مدیا پلیر
 VLCشروع به پخش ویدیو میکند به طور خودکار فایل زیرنویس را هم شناسایی کرده و نمایش میدهد.
اما اگر تمایلی به انجام این کار ندارید میتوانید به سادگی در زمان پخش ویدیو فایل زیرنویس را به
داخل پنجره  VLC Media Playerکشیده و رها کنید .یک روش دیگر برای اضافه کردن زیرنویس به فیلم
استفاده از منوی  Subtitleو انتخاب گزینه  Add subtitlesاست.

کنترل  VLCاز داخل مرورگر وب
یکی دیگر از قابلیتهایی که باعث میشود  VLCبه یک مدیا پلیر برتر تبدیل شود توانایی کنترل آن از
راه دور از طریق مرورگر وب است.
ابتدا به منوی  Toolsبروید و گزینه  Preferencesرا انتخاب کنید.
در پایین صفحه  Preferencesدر بخش  Show settingsتمام کادرهای موجود را علامت بزنید تا تمام
گزینههای پیکربندی نمایش داده شود.
حالا از پنل کناری روی گزينه  Main Interfacesکلیک کنید تا کادر  Webانتخاب شود.
حالا به پنل کناری بازگرديد تا تمام گزینههای  Interfacesنمایش داده شود ،بعد روی  Luaکلیک
کنید .سپس از گزينههای موجود  Lua Interpreterرا انتخاب کنید تا به تنظیمات آن دسترسی پیدا
کنید.
در بخش  Lua HTTPیک کلمه عبور برای دسترسی به رابط مدیا پلیر  VLCایجاد کنید و بعد روی Save
کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود.
بعد از انجام این تنظیمات یک بار  VLCرا ریاستارت کنید و در صورتی که صفحه فایروال شما
اخطار اتصال را نمایش داد اجازه این اتصال را صادر کنید.
حالا برای کنترل کردن این اپلیکیشن از طریق مرورگر باید آدرس ایپی و شماره پورت اتصال
کامپیوتری که در حال پخش محتوا با  VLCاست را در مرورگر کامپیوتر راه دور وارد کنید.

نمایش و دانلود ویدیوهای یوتیوب
با استفاده از مدیا پلیر  VLCشما میتوانید ویدیوهای یوتیوب یا ویدیوهای استریم شده از سایر
پلتفرمهای دیگر را بدون نیاز به دسترسی مستقیم به وبسایت آنها مشاهده کنید.
علاوه بر این امکان دانلود ویدیوهای در حال پخش نیز توسط  VLCوجود دارد.
ابتدا آدرس اینترنتی ) (URLویدیوی مورد نظر خود را کپی کنید.
سپس اپلیکیشن  VLCرا باز کرده و به منوی  Mediaبرويد .در این بخش باید گزینه Open network

 locationرا انتخاب کنید.
بعد از این کار یک کادر ظاهر میشود که شما باید آدرس اینترنتی کپی شده در مرحله اول را در آن
پیست کنید و بعد کلید اینتر را فشار دهید .حالا کافی است روی دکمه  Playکلیک کنید.
اگر قصد دارید ویدیوی در حال پخش را ذخيره کنید باید مراحل زیر را دنبال كنيد.
در حالی که ویدیوی مورد نظر شما در حال پخش در  VLCاست کلیدهای  CTRL + Jرا روی صفحه کلید
فشار دهید تا به اطلاعات کدک دسترسی پیدا کنید.
حالا روی محتوایی كه در بخش  Locationظاهر شده است دابل کلیک کنید تا همه چیز انتخاب شود و
بعد این فرامین را کپی کنید.
مرورگر وب خود را باز کنید و فرامین کپی شده را در نوار آدرس آن پیست کنید تا ویدیوی شما در
مرورگر بارگیری شود.
حالا کافی است روی این ویدیوی باز شده راست کلیک کرده و گزینه  Save video asرا انتخاب کنید
تا این ویدیو روی کامپیوتر شما ذخیره شود.

گوش دادن به رادیوهای اینترنتی
در مدیا پلیر  VLCشما میتوانید به ایستگاههای رادیویی موجود در اینترنت نیز گوش كنيد.
ابتدا با استفاده از کلیدهای میانبر  CTRL + Lکادر  Playlistرا از پنل کناری فراخوانی کنید.
در مدیا پلیر  VLCاتصال به رادیوهای اینترنتی از این طریق انجام میشود.
در پنل کناری از بخش  Internetشما یک گزینه به نام  Icecast Radio Directoryرا مشاهده خواهید
کرد که مجموعه ای از ایستگاههای رادیویی منتخب را در اختیار شما میگذارد.
علاوه بر این خدمات از پیش تعریف شده شما میتوانید از طریق نوار جستجو موجود در بالای صفحه
ایستگاه رادیویی مورد نظر خود را جستجو کنید.

ضبط بخشی از یک ویدیو
یکی دیگر از امکانات جالب توجه گنجانده شده در مدیا پلیر  VLCامکان ضبط بخشی از یک ویدیوی طولانی
در حال پخش است .برای انجام این کار تنها کافی است در ابتدای بخش مورد نظر خود برای ضبط دکمه
 Recordموجود در بخش کنترل پیشرفته  VLCرا فشار دهید .بعد از رسیدن به بخش انتهایی مورد نظر شما
در ویدیو یک بار دیگر روی دکمه  Recordکلیک کنید تا فرآيند ضبط خاتمه پیدا کند .بعد از این کار یک
فایل ویدیویی جدید شامل بخشی که شما ضبط کرده بودید در فولدر  videosاز  My Documentsشما ذخیره
میشود.
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