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Το Real Player είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να βλέπετε
και να ακούτε ζωντανά ή µαγνητοσκοπηµένα διάφορα θέµατα (Clips)
όπως αθλητικά γεγονότα, ραδιοφωνικούς σταθµούς, ειδήσεις, µουσική
και οµιλίες. Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τα θέµατα που θέλετε
να έχετε στο κεντρικό σας παράθυρο, για άµεση πρόσβαση, µέσα από το
Site του προγράµµατος. Επίσης µπορείτε να ακούσετε RealAudio αρχεία
και να δείτε RealVideo αρχεία στο Internet ή στο τοπικό σας δίκτυο
(LAN) σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να κάνετε DownLoad τα αρχεία στο
σκληρό σας δίσκο. Όταν επιλέγετε RealAudio ή RealVideo γίνεται
σύνδεση στη σελίδα του ιστού WWW και τότε ανοίγει και παίζει
αυτόµατα τα αρχεία που επιλέξατε. Σε αυτό βοηθάνε κάποιοι ειδικοί
αλγόριθµοι που δηµιουργούνται µε την εγκατάσταση του προγράµµατος.
Αυτοί είναι: RealPlayer Plug-In για τον Netscape Browser, RealPlayer
Control For ActiveX για τον Internet Explorer Browser και για Visual
Basic εφαρµογές και RealAudio Xtra For Shockwave για την
Macromedia Shockwave Movie.
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1 Απαιτήσεις προγράµµατος
Για να τρέξετε αυτό το πρόγραµµα στον υπολογιστή σας θα πρέπει
να έχετε τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Έναν επεξεργαστή 486 ή Pentium για καλύτερη απόδοση.
16 ΜΒ RAM.
5 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο.
Λειτουργικό σύστηµα Windows 95 ή Windows NT.
Ηχεία και κάρτα ήχου συµβατή µε τα Windows.
Κάρτα Video συµβατή µε τα Windows.
Μία ενεργή TCP/IP σύνδεση ή 14.4 Kbps Modem.
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2 Τα Preferences του προγράµµατος
Μπορείτε να καθορίσετε τα Preferences του προγράµµατος µε την
επιλογή Preferences µέσα από το View µενού. Στο παράθυρο
Preferences που θα σας εµφανιστεί µπορείτε να επιλέξετε τα εξής:
• General: για να καθορίσετε την γενική λειτουργία του προγράµµατος
(Recent Clips, Synchronized Multimedia, BufferedPlay).
• Connection: για να καθορίσετε το Bandwith, το χρόνο διακοπής της
σύνδεσης (Network Timeout) και τα στατιστικά στοιχεία της
σύνδεσης (Statistics).
• Transport: για να διαµορφώσετε το τρόπο µε τον οποίο θα
µεταδίδονται τα δεδοµένα µε τη χρησιµοποίηση του Browser σας
(Network Transport, Automatically Transport, UDP Port).
• Proxy: για να διασφαλίσετε τη σωστή µετάδοση των δεδοµένων
µεταξύ εσάς και του δικτύου χρησιµοποιώντας τον Proxy Server (Use
Proxy, RealPlayer Proxy, Http Proxy, No Proxy).
• Advanced: για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάρτας ήχου σας αν
κάτι δεν πάει καλά (Disable 16-bit Sound, Disable Custom Sampling
Rates, Playback Performance).
• Languange: για να καθορίσετε τη γλώσσα που χρησιµοποιείτε στις
εφαρµογές του RealPlayer (Current Languange, Installed
Languanges).
• Upgrade: για να βλέπετε αν υπάρχουν επιπλέον αναβαθµίσεις του
προγράµµατος (Upgrade Notification, Check For Upgrade
Availability).
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3 Το περιβάλλον του προγράµµατος
Το περιβάλλον του προγράµµατος χωρίζεται από πάνω προς τα
κάτω σε έξι µέρη. Στο πρώτο µέρος υπάρχουν οι επιλογές για τη
διαχείριση των µενού του προγράµµατος. Αυτές είναι: File, View, Clip,
Sites και Help. Στο δεύτερο µέρος µπορείτε να διαχειριστείτε τα
διάφορα Clips µε τα πλήκτρα Play/Pause, Stop, Slider, Fast Forward
και Fast Rewind. Στο τρίτο µέρος υπάρχει το παράθυρο στο οποίο
βλέπετε τα διάφορα Clips. Στο τέταρτο µέρος υπάρχουν τα
προγραµµατισµένα πλήκτρα για άµεση πρόσβαση στους πιο ενδιαφέρον
RealAudio και RealVideo σταθµούς. Στο πέµπτο µέρος βλέπετε τις
πληροφορίες του κάθε Clip. Επίσης δεξιά µπορείτε να δείτε το κοντρόλ
του ήχου και το πλήκτρο που διακόπτει τον ήχο (Mute). Στο έκτο µέρος
µπορείτε να δείτε την κατάσταση του κάθε Clip (Stereo/Mono, Busy και
Live/Time). Τέλος δεξιά υπάρχουν το πλήκτρο Zoom για µεγέθυνση ή
σµίκρυνση της εικόνας και το πλήκτρο Compact για µεγέθυνση ή
σµίκρυνση της εµφάνισης του προγράµµατος.
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4 Οι επιλογές του προγράµµατος
Με την επιλογή File µπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Open Lacation: να παίξετε RealAudio αρχεία µέσα από το Internet
χρησιµοποιώντας το WWW Browser σας.
• Open File: να παίξετε κάποια δικά σας RealAudio ή RealVideo
αρχεία (*.rm, *.ra και *.ram).
• Open Recent: να δείτε τη λίστα µε τα Clips που χρησιµοποιήσατε
τελευταία και αν θέλετε να τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
• Exit: να εγκαταλείψετε το πρόγραµµα.
Με την επιλογή View µπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Normal: να εµφανίσετε όλα τα πλήκτρα και τα κοντρόλ του
προγράµµατος.
• Compact: να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε την εµφάνιση του
προγράµµατος..
• No Controls: να βλέπετε µόνο την εικόνα του προγράµµατος.
• Destinations: να εµφανίσετε τα πλήκτρα προγραµµατισµού.
• Info & Volume: να εµφανίσετε τις πληροφορίες των Clips και το
κοντρόλ του ήχου.
• Status Bar: να εµφανίσετε την κατάσταση των Clips.
• Preferences: να εµφανίσετε το παράθυρο µε τα Preferences του
προγράµµατος.
• Statistics: να εµφανίσετε το παράθυρο µε τα στατιστικά στοιχεία της
σύνδεσης.
• Always on Top: να έχετε πάντα σε πρώτο πλάνο το παράθυρο του
RealPlayer.
Με την επιλογή Clip µπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Previous Clip: να παίξετε το προηγούµενο Clip.
• Next Clip: να παίξετε το επόµενο Clip.
Με την επιλογή Sites µπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Real Home Page: να έχετε πρόσβαση στην Home Page του
προγράµµατος.
• Timecast: να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενα του RealMedia Guide.
• Perchase RealPlayer Plus: να έχετε πρόσβαση στην Home Page του
RealPlayer Plus για να µπορέσετε να το αγοράσετε.
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Με την επιλογή Help µπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Contents: να ανοίξετε τις OnLine πληροφορίες του προγράµµατος.
• Common Questions: να έχετε πρόσβαση στην Home Page του
Frequently Asked Questions.
• Search Knowledge Base: να έχετε πρόσβαση σε κάποια βάση
πληροφοριών για διάφορες ερωτήσεις.
• Service & Support: να έχετε πρόσβαση στην Home Page του
Technical Support And Service.
• Check For Upgrade: να ελέγχετε αν υπάρχει κάποια καινούργια
αναβάθµιση του προγράµµατος.
• About: να δείτε την έκδοση και τις γενικές πληροφορίες του
προγράµµατος.

5 Home Page & E-Mail
http://www.real.com
info@real.com

