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VLC     Media     Player  

É um tocador multimídia de código aberto com muitos recursos avançados que suporta diversos formatos 
de áudio, vídeo (MPEG4, MPEG2, MPEG1, DivX, MP3, OGG, etc.) e DVDs.

É um programa marcado pela simplicidade, a janela do programa é pequena exibindo menus, barra de 
tempo, controles de execução e ajuste de volume. Os botões incluem tocar, item anterior, parar, próximo 
item, tela inteira, mostrar lista de reprodução e efeitos.

  

Acompanhe a barra     de     menu  !

Trabalhando com menu Áudio

* "Trilha de Áudio”: executa/desabilita áudio do arquivo de mídia.
       

* “Visualizações”: cinco visualizações para acompanhar o arquivo de áudio: espectroscópio, escopo, 
espectro, medidor VU (volume) ou goom.
       



Trabalhando com menu Vídeo

Ao abrir um arquivo de vídeo, as opções do menu “Vídeo” são disponibilizadas:

* "Trilha de Vídeo”: executa/desabilita a imagem do arquivo de mídia.

*“Trilha de Legendas”: a legenda é disponível para DVDs em inglês/português/espanhol.

* “Aproximação”: aumenta ou diminui o tamanho da imagem, que pode variar entre um quarto, metade, 
original e dobro.

* “Proporção entre Altura e Largura”: possibilita proporções como padrão, 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 2.21:1 
ou 5:4.

* “Tela Inteira”: permite assistir o vídeo em tela cheia. Para retornar ao modo normal, basta teclar ESC 
ou clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Vídeo e desmarcar Tela Inteira.

Ao ativar a tela cheia, os controles aparecem por um breve período. Para exibí-los novamente, mova o 
mouse ou aperte qualquer tecla.

* “Sempre Visível”: mantém a janela do VLC Media Player sobreposta às outras. Não importa qual janela 
seja aberta posteriormente, o tocador estará sempre à vista.

*  “Capturar Imagem”: copia um quadro do vídeo como imagem no formato PNG e é salvo 
automaticamente na pasta “home/professor/.local/share/vlc do Linux Educacional 4.0.

Utilizando menu Reprodução

Contêm várias funções de arquivos de mídia para serem testadas através deste menu, pois ele lhe permite 
especificar parâmetros como a velocidade,o avanço e o recuo de tempo do arquivo.

*  Ir a um ponto específico: esta opção é utilizada para ir a um quadro específico de um arquivo para 
ouvíi-lo ou assisti-lo novamente. Clicando nesta opção, uma caixa de diálogo é exibida, digite o tempo 
desejado no formato hora:minuto:segundo e  clique em “Ir”. O ponteiro do arquivo é deslocado para o 
quadro especificado e a mídia continua sua execução a partir deste ponto.

  

  



As funções abaixo podem ser visualizadas em arquivos de DVDs:

* “Título”: com um DVD em execução, você pode visualizar todos os títulos de maneira sequencial.

* "Capítulo”: diferentes capítulos de um DVD podem ser acessados de maneira aleatória, assim, pode-se 
visualizar diretamente a cena favorita sem precisar ver o vídeo todo.

Conhecendo o menu Ferramentas

* Efeitos e Filtros: dispõe de uma série de ferramentas para aplicar efeitos de áudio e vídeo.

  

A aba Efeitos     de     vídeo   está dividida em:

“Básico”: disponibiliza o Ajuste de Imagem através da tonalidade, contraste, brilho, saturação e gama, 
bem como ajuste da Nitidez arrastando o ícone Sigma e rotação de até 270 graus em Transformar.

  

"Geometria”: aumentar  a imagem em Destaque/Ampliação, além de girar o arquivo em Rotacionar ou 
mesmo aplicar o efeito de quebra-cabeças.

  



"Diversão colorida”: definir saturação e similaridade (vídeo preto e branco) ou aplicar também um efeito 
Negativo/Extração de cor.

  

“Modificação de imagem”: o arquivo pode ser modificado em cor ou desenho pelo ícone Gradiente, pode-
se  também  aplicar borrão  de  movimento,  ondas, efeito de água, detecção de movimento, ruído ou 
psicodélico.

  

"Saída de Vídeo/Sobreposição”: dividido em quatro modos – mural, panoramix, texto e cópia.

  

   



Na aba Sincronização, é possível ajustar a sincronia entre áudio e vídeo, definindo em segundos, o avanço 
do áudio em relação ao vídeo ou o avanço da legenda em relação ao vídeo.

Menu Exibir

“Modo Reduzido”: permite a execução de arquivos de mídia sem a interface do tocador. Para acessar os 
controles neste modo, clique com o botão direito do mouse.

“Interface de Tela Inteira”: a janela do VLC Media Player fica em tela inteira.

* “Controles Avançados”: adiciona à janela do tocador a função:

“Repetir do ponto A para o ponto B, continuamente: clicando neste botão, o ponto de início será marcado, 
em seguida, clique  novamente para marcar o ponto final. Dessa forma,  será executado apenas o trecho 
entre estes dois pontos.

 

Até a próxima!


