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Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä
asennamme yleisinmät koodekit joilla pärjää pitkälle.
Tein asennuksen versioilla K-Lite Codec Pack v2.48 ja K-Lite Mega Codec Pack v1.32
jotta saisin selville mitä eroja niissä on. Mutta ei niistä tarvitse huolehtia.
Lataa K-Lite (Mega) Codec Pack täältä: http://www.codecguide.com/
Kun lataus on valmis suorita ladattu sovellus.

Ensimmäiseksi tulee (tai ei tule) ilmoitus QuickTime/RealPlayer tai kummankin soittimen
olemassa olevan ohjelmiston poistamisesta. Kannattaa vastata kieltävästi jos ne jo on
koneelle asennettu ja toimii.
K-Lite Codec Pack sisältää vaihtoehtoiset ohjelmat näiden tilalle, jos niitä ei ole jo
koneella.
Joten vastaa Ei jos sinulla jo on ohjelmat ja Kyllä jos haluat poistaa ne ja asentaa
vaihtoehtoisen soittimen tilalle.

Paina Next, ja saat seuraavan ikkunan eteesi.

Eli viimeistään tässä vaiheessa sinun tulee poistaa koneella jo olevat Audio / Video
koodekit. Vieritä listaa alaspäin, niin Features kohdassa on tiedot tämän paketin
sisältämien koodekkien versioista ja myös pienen infon niiden hyödyistä...
HUOM. K-Liten versiosta riippuen koodekkien versiot ja järjestys muuttuu. (saattaa olla
että vanhemmissa versioissa ei ole ihan kaikkia samoja kuin tässä oppaassa). Tässä on
esitelty ”perusasennus” joka riittää tiedostojen toistoon ja pieneen viilaukseen. Asennan
myös itse ”vain” nämä koodekit. Joten kun päästään sivulle jossa valitaan mitä
asennetaan, niin pidä seuraava lista esillä.
Decoding tarkoittaa että koneesi pystyy toistamaan sitä,
Encodong taas että koneesi osaa muuntaa siihen muotoon.
Merkinnät:

Musta tarkoittaa että asennan sen ja Harmaa että en asenna.

Paina Next.
Voit tarvittaessa vaihtaa asennuskansion napista nappia Browse... ja/tai hyväksy
hakupolku napilla Next.
Jos yrität asentaa tämän jo olemassa olevaan kansioon, niin tulee ilmoitus että oletko
varma että haluat asentaa sinne. Voit vastata Kyllä.
Seuraavaksi valitaan mitä asennetaan. Ehdotan että käytät ylempää listaa mallina (ainakin
jos olet aloittelija näissä Video / Audio asioissa).
Kun olet tehnyt valintasi, paina Next.
Sitten valitset minkä nimen alla ohjelmat/koodekit näkyvät Käynnistä valikon Ohjelmissa
(voit laittaa alakulmaan rastin jos haluat että valikkoa ei tehdä).
Paina Next.
Nyt valitaan mille ohjelmille tehdään pikakuvake työpöydälle tai pikakäynnistykseen.
Ja samalla valitaan mitkä mediamuodot avataan suoraan ohjelmalla Media Player Classic
(jos sen asensi).
Nämä voi täyttää/jättää täyttämättä oman mielen mukaan. Paina Next.
Seuraavassa ruudussa näkyy mitä asennetaan. Jos olet varma että valitsi haluamasi
koodekit niin paina Next.

Nopean asennuksen jälkeen tulee seuraavanlainen ikkuna.

Tähän tulee myös näkyviin QuickTime säädöt jos asensi jotain QT koodekkeja. Joten
paina Finish.
Jos haluat muokata (tässä näkyvässä ilmoitettuja koodekkeja) niin laita rasti ruutuun ja
paina Finsih.

Vaikka vaikutti siltä että en asentaisi Realin koodekkeja, niin minun piti valita niistä yksi
että saisin näyttää seuraavan vaiheen.

Paina Next.
Sitten valitsin internetyhteyden nopeuden ja muut tiedot ja paina Next.
Ja se oli siinä.

Tässä on suomennettu osa K-lite FAQ:sta.
Koko versio [englanniksi] löytyy Käynnistä -> Ohjelmat -> K-Lite Codec Pack -> Help ->
FAQ

Voinko poistaa asennetuista koodekeista vain tietyt?
- et, sinun pitää siinä tapauksessa poistaa koko paketti ja asentaa se uudestaan
semmoisella asetuksilla kuin halua.
En voi toistaa videotiedostoja!
- jos kyse on .avi tiedostosta, niin tarkista se ohjelmalla GSpot (löytyy K-Lite paketista) tai
AVIcodec-nimisellä ilmaisohjelmalla, jotka kertovat mitkä koodekit sinulta puuttuu että voit
toistaa kyseisen tiedoston.
- tai voit koittaa uudelleen asentaa K-Liten ja lukea asennuksen Features kohdasta mitä
koodekkeja tarvitsen mihinkin tiedoston avaamista/muuntamista varten.
Mitä teen kun näyttö pimenee kun laitan Media Player Classicin koko-näyttö tilaan?
- jos käytät nVidia GeForce näytönohjainta kannattaa sen ajurit päivittää.
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Tekstitykset ei näy (Ogg)?
- käytätkö soitinta joka tukee tekstityksiä (Media Player Classic tai BSPlayer)?
- oletko asentanut ohjelman VobSub (löytyy paketista).
- ota käyttöön toiminto "enable all streams" Ogg splitterissä. Käynnistä -> Ohjelmat -> KLite Codec Pack -> Configuration -> Codec Tweak Tool
En voi toistaa WMV-tiedostoja?
- lataa nämä tavarat Microsoftilta:
o Windows Media Format 9 runtimes http://windows-media-format-9-runtimefiles.softonic.com/ie/29266
o Windows Media Codecs
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=06fcaab7-dcc9-466b-b0c404db144bb601&displaylang=en
o Windows Media Codecs
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9be479f8-3b3f-491d-92842e1a8fae4584&displaylang=en
Jotkin .avi tiedstot tilttaa explorer.exe:n?
-> Käynnistä -> Suorita -> kirjoita "regedit" ja paina enter (ilman "" merkkejä)
Mene -> HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers
Jos siellä on merkintä DivX, poista se.
Mene -> HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler\
Poista arvo (defeault). Se ilmestyy takaisin, jonka jälkeen voit sulkea regeditin ja
käynnistää koneen uudestaan
Kuinka muutan ohjelman jolla tietty tiedostotyyppi aukeaa?
- avaa jokin ikkuna ja mene Työkalut -> Kansion asetukset ja avaa välilehti Tiedostotyypit.
Etsi ja valitse listasta se tiedostotyyppi jonka haluat avautuvan eri ohjelmassa ja paina
Muuta.
Sitten etsin sen ohjelman exe tiedoston jolla haluat sen avautuvan.
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