PC MOZI
Tetszik, nem tetszik, a számítógép beférkőzött mindennapjainkba. Észre
sem vettük az évek alatt, s lassan már a mellékhelységben is a
számítástechnika az úr. Már-már az örök pesszimisták is belátják, s ha
egy kicsit nem figyelnek oda, megszeretik az állandóan bosszantó,
lefagyó masinákat. Persze, mint mindennek, előnyös és hátrányos
oldalaik vannak, amikkel nem árt tisztában lenni. E folyamat ott indul,
amikor az ember megveszi, hiszen ez egy szélmalomharc lesz, a
fejlesztők és a pénztárca harca. És, hogy hol a határ? Nem tudom nyugodt
lelkiismerettel kijelenteni, hogy ott, ahol meghúzzuk magunknak, hiszen
előbb-utóbb – sajnos inkább előbb – ismét szembetalálkozunk az
elavultsággal. Persze mindezen felül lehet kerekedni, s rengeteg új
lehetőség nyílik meg a felhasználó előtt.
Petrovics Krisztián

Például lehet saját mozink…
Jó, ez túlzás, de talán mégsem annyira. Az otthoni mozi-rendszerünknek
lehet egy számítógép az alapja. Egy mai átlagos felszereltségű gép meg is
felel ennek, de mert csodák nincsenek, az igazi mozihatás eléréséhez
figyelmet kell fordítani néhány dologra. Megfelelő hangkártya,
videókártya, meghajtó szükséges. Most a szoftvereket veszem nagyító
alá, hiszen azt sem árt tudni, melyiktől mit várhatunk.
Windows Media Player 10

Új kezelőfelület és kétféle megjelenési mód jellemzi, a teljes képernyős,
valamint a skin mód. Utóbbi üzemben a zenei vizuális megjelenítés,
grafikus equalizer, lejátszási címlista, bezárás, vissza teljes
megjelenítésbe valamint a tálcára helyezés érhető el, természetesen a
lejátszáskezelő funkciókkal együtt. Teljes méretnél már minden funkció
elérhető, a megszokott elosztásban. Immáron jobban függ az internettől a
program, ugyanis egy sor szolgáltatásnál alapértelmezett a netes
kapcsolat.
A menü kínálata: a jelenleg lejátszandó média - a hozzátartozó állítási
lehetőségekkel - valamint az információkat jeleníti meg. Mellette kis
lefele mutató nyíllal gyorsan elérhetőek CD-meghatók és a könyvtár
forrásai, amit a következő menüpont részletesen mutat meg.
A rippelési funkció sem elhanyagolható, audió cdről készülhet mp3 akár
320 kbps-es rátával, vagy akár wma fájl 3 beállítással variálható bitrátával
948 kbps-ig.
Az írási funkcióval készíthetünk audió CD-t, adatlemezt, és HighMat CDt is.

Végül a két internetes hozzáférést igénylő online bolt és útikalauz.
Kellemes dolog a fader, állítható színvilág a video lejátszáshoz (DVD-nél
nem működik),de átszínezhetjük a médiaplayer ablakát is. Az SRS 3D
hangzást érdemes kipróbálni, mert érzékelhetően javítani tud a
hangminőségen még fülhallgatón kersztül is.
Equalizerrel is játszhat aki jobban szeretné átformálni a hangszíneket.
A beállítás menüjét viszont eldugták a pluginek közé.
Lejátszható fájlok wma, wmv, asf, aiff, wav, mp3, mpeg, midi, avi, audió
CD, valamint a DVD. A DVD szolgáltatásai folyamatosan bővülnek a
Windows Media Playerben, de csak lemezről megy, a HDD-n tárolt
vobok nem játszhatóak le. Amennyiben a lemezt behelyezzük a
meghajtóba minden fontos részt elérhetünk, feliratokat, Closed Caption
feliratot is, minden hangsávot és menüt, de csak teljes képernyőn. A
DTS-t nem támogatja.
Divx-nél pedig a felirat nem működik. Érdemes kipróbálni a ma még
ritka HD felbontású műsorokat. E program támogatja a wmv9 kodekkel
készült (Microsoft fejlesztés, a HD-DVD is használni fogja) HD
anyagokat, de a Divx HD-t is. Nagyon szép képet eredményez. Közepes
rendszerigény.
BS player 1.22

Dizájnos kivitelezése ellenére nem nyerte meg tetszésemet, ugyanis
körülményesnek találom a kezelését. Előny, hogy tud magyarul,
ezt telepítéskor be is állíthatjuk. Az eject nemzetközi jelzésével lehet
megnyitni fájlokat, nem viszi a DVD lemezeket meghajtóról, de mennek
a HDD-ről. Sajnálatos módon nem mint DVD nyitja meg, csak magát a
vobot, ezért nincs nyelv- és felitatválasztás, menü. A Divx
alkalmazásokra nagyobb hangsúlyt fektettek, megnyitható a felitat, sőt
magátol ki is válassza, valamint külön hangot is behozhatunk. Nem fut
minden Divx biztosan, szükséges saját kodekje. Nem egy
memóriaigényes program, sok ismert formátumot kezel, a hangot
monótól az 5.1-ig és az SPDIF kimenetet is támogatja. Képes a Winamp
pluginokat használni. Találkoztam olyan vobbal, amit nem játszott le
képpel együtt, viszont le szeret fagyni.
Divx player 5.21

Egyszerű program semmi bonyolítást nem vittek a tervezésébe, avi,
mpeg, vob, divx fájlokat visz, a többit nem. DVD sem működik vele.
Rendszerigénye közepes, de cserébe a legtöbb Divxet viszi.
A sárga információs ablakra jobb egérgombbal kattintva megkapjuk a

beállítási lehetőségeket (elérhető a bal felső sarokból is), ami néhány
apróságból áll. Nem támogatja a feliratokat, amit igazán nem értek, hogy
miért nem figyeltek erre.
Movieplayer 4.65

Nehéz neki minden tekintetben megfelelő anyaggal előrukkolni, még az
általa támogatott vob és mpegk között is válogat és visszajelzéseket ad,
hogy mit telepítsünk még. A DVD-t viszi, sőt a DTS hang is megy, de a
menüknél kilép kisméretű képre, sokat hibázik, a kép és hangminőség
pedig nem meggyőző. A DVD feliratai csak menün keresztül érhetőek el.
Nehézkesen kezelhető, viszonylag nagy rendszerigényű. Bezárás után
még hallható a hangja a DVD filmnek, nem lép ki az alkalmazásaiból a
program.
Realplayer 10

A telepítés után egy aranyos dícsérő-bemutató szöveget lehet
meghallgatni.
Felsorolni is nehéz, hányféle médiaformát támogat, az általánostól a
ritkábbakig, szinte mindent! Rendszerigénye közepes. A DVD megy rajta
lemezről és teljes értékűen minden funkciót ad. A DTS-t is
megszólaltatja.
CD írás lehetséges adatlemezként, audió CD-ként, mp3 lemezként.
Menüje bőséges, sok az állítási lehetőség a képminőségtől az equalizerig.
Internetes háttértámogatás is van, lehet zenét letölteni, keresni, rádiózni.
Divx mozizás is lehetséges, de sajnos feliratok nélkül.
WinDVD 6

Minimum Direct X 9-et igényel, kellemes felülettel rendelkező DVD
lejátszó szoftver. Rendszerigénye viszonylag nagy, de a kép és a hang
minősége kárpótol minket. Szolgáltatásokban is bővelkedik,
belenyúlhatunk a képbe, hangba teljes egészében rendszerünkhöz
igazítható. Előre beállított értékeket is tartalmaz pl. projektor, CRT, LCDn nézzük-e. Könnyen elérhető egy kis fül segítségével a fő beállítások
ablaka. Támogatja a Dolby-t DTS-t, SRS-t. Készíthetünk fényképeket a
lejátszott anyagról és elmenthetjük bmp-be, vagy jpeg-be, esetleg
elküldhetjük e-mailben, de akár gif videó kimentésére is lehetőségünk
van maximum 30 másodpercben. Zoom-funkcióval is rendelkezik a
részletekbe merülés könnyítéséhez. Felsorolni is nehéz hányféle fájltípust
ismer, a Divx-nél változó eredményt hozott, volt köztük akadozó és
hibátlanul futóval is találkoztam. A DVD működik teljes egészében

HDD-ről is. Az Intervideo ígérete szerint támogatja a HD formátumot, de
nekem egyiket sem sikerült elindíttatni vele.
WinAmp 5.08
Rengeteg fájlformátumot ismerő, megbízható program ellenére a DVD-t
semmilyen formában nem támogatja. Sem a vobot, sem a lemezt nem
viszi. A Divxet annál inkább. Rendszerigény viszonylag kicsi, nem terheli
le a processzort sem. Tud CD-t rippelni mp4, mp3 és wav formába
menteni. Hallathatunk internet rádiót, nézhetünk internet tv-t is. A
pluginek konfigurálhatóak, hozzáadhatunk, elvehetünk belőlük. Kétféle
megjelenési alakja van (modern, klasszikus), de a későbbiekben
továbbiak adhatók hozzá. A modern könnyebben kezelhető és
áttekinthetőbb is, mint a klasszikus skin.
PowerDVD 6
A nagy előd, 5-ös verzió utóda bővített szolgáltatásokkal rendelkezik.
Mindent tud, amit kell, és már HD-re is fel lett készítve. Kapott
equalizert, ismeri a 7.1-et, a DVD-audiót. Természetesen rengeteg
formátumot támogat, kép és hang minősége is nagyon jó. A cég CLEV2esnek hívott fejlesztése, ami elemzi a film képi világát és ehhez állítja be
a kontrasztot, fényerőt igen hasznos. Tele van virtuál surround
támogatással, a saját fejlesztéstõl ( CLMEI-1) a Dolby Headphone-ig.
Ellenben történt vele valami, amiért időnként lefagy a film betöltésekor.
Rendszerigénye közepes, Direct X 9-et igényel, de így is macerás lehet a
telepítése.
Zoomplayer 4.00 pro
Egyszerű kivitelezése ellenére sokat nyújt, ugyanis szinte mindent
lejátszik( a Divx HD-t nem). A kezelését kissé körülményesnek találom.
Rengeteg az állítási lehetőség, szinte mindent saját képünkre
formálhatunk. Előny lehet, de hátrány is egyben, hogy a gépen található
pluginek közül lehet vele válogatni, ugyanakkor addig nem indul el a
DVD, míg egy megfelelő párosítást nem adunk. A DVD-t viszi a HDDről is, menüvel minden funkcióval, de indításánál nekem lefagyott. Ezt
teszi hibás beállítások esetén is. Kép és hang minősége kiváló.
Összegzés
Ami a legfontosabb egy program megválasztásakor, hogy mire szeretnénk
használni. Ezen információk alapján remélem könnyebb lesz kiválasztani
azt, amelyiket a legszélesebb körben lehet alkalmazni. A teszt győztesei a
Windows Média Player 10, a WinDVD 6, és a Power DVD 6. Minden
hibájuk és fogyatékosságuk ellenére, amennyiben ezek közül egy, de
inkább kettő megtalálható a gépen, biztosan meg fogjuk tudni nézni a

filmek nagy részét, és nem fogunk csalódni a kép és hang terén sem.
megjelent: DVDcenter magazin
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