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Hudební přehrávače

Multimediální aplikace a multimédia v Ubuntu

Hudební přehrávače
Přehrávání hudby a
zvuku

Video přehrávače
Přehrávání videa a ﬁlmů

Televize
Sledování televize v
Ubuntu

Úprava hudby a videa
Programy pro editaci,
konverzi a tvorbu videa

Tvorba DVD
Tvorba hudebních a
audio DVD

Nahrávání obrazovky
Vytvoření videa z dění na
obrazovce

Internet
Multimédia po síti a přes
Internet

Katalogizace
Katalogizace multimédií,
úprava tagů

Ostatní
Tvorba titulků,
mikrofony, noty a další

Důležité informace

Vyhrazené formáty
Přehrávání MP3, DVD,
Java, Flash a dalších
nesvobodných formátů
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Svobodné formáty
Svobodné formáty a
porovnání s jejich
uzavřenými protějšky

Flash
Zprovoznění technologie
Flash
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Hudební přehrávače
Rhythmbox - výchozí hudební přehrávač v Ubuntu
Amarok - plnohodnotný hudební přehrávač pro pracovní prostředí KDE (ale funguje i pod
GNOME!)
MPD - hudební přehrávač s velkými možnostmi využití
Banshee - pokročilý multimediální správce a přehrávač
Audacious - hudební přehrávač založený na Beep Media Player a XMMS. Po těchto přehrávačích
dědí i svůj vzhled, který je podobný Winampu. Je to velmi úspěšný pokračovatel projektu XMMS.
XMMS - paměťově nenáročný hudební přehrávač podobný Winampu.

Video přehrávače
Totem - výchozí přehrávač videa v Ubuntu
Kaﬀeine - plnohodnotný multimediální přehrávač pro KDE
VLC - populární multimediální přehrávač schopný přehrát téměř vše
MPlayer - všestranný multimediální přehrávač s podporou mnoha formátů
SMPlayer - velmi mocný multimediální přehrávač založený na MPlayeru
UMPlayer - multiplatformní přehrávač postavený nad MPlayerem
RealPlayer - software pro příjem živého vysílání (rádia či televize) přes internet a přehrávání
souborů typu RealMedia. Přijímat můžete i české stanice jako Český rozhlas, Radio Bonton,
Evropu 2 apod.
Bino - přehrávač 3D videa

Úprava hudby a videa
Práce s .mkv video soubory - Jak na Ubuntu pracovat .mkv soubory
Konverze videa - konverze souborů videa do jiných formátů
Pitivi - nelineární video editor pro pokročilejší uživatele
OpenShot - nelineární video editor pro začátečníky
Kdenlive - nelineární video editor pro pokročilejší uživatele. Sestaven na míru prostředí KDE
SoundConverter - jednoduchý převaděč hudebních formátů
Stejná hlasitost hudby - Jak upravit vaši hudební kolekci, aby byly všechny písničky přehrávány
se stejnou hlasitostí
SoundJuicer - jednoduchý konvertor hudebních CD
Audacity - nahrávání a pokročilá úprava audio souborů

Tvorba DVD
DVDStyler - program pro tvorbu DVD
ManDVD - program pro tvorbu DVD
DVDShrink - zálohování a editace DVD
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Hudební přehrávače

Internet
video streamu do souboru - Uložení audio/video proudu .rm, .ram, .asf, .asx do lokálního
souboru
Stahování z YouTube - postup, ako si jednoducho uchovať rôzne videá z tohoto serveru
GPodder - program na stahování podcastů
Streamtuner - program na přehrávání internetových rádií a podcastů
IDJC - Program pro vysílaní i-net radia

Katalogizace
Ostatní
VDPAU v VLC media playeru - Návod jak zprovoznit akceleraci videa(H264,MPEG2..) přes NVIDIA
VDPAU pro
VDPAU a NVIDIA
České titulky ve ﬁlmech - Nastavení jednotlivých přehrávačů, pokud se vám správně
nezobrazují české titulky ve ﬁlmech
Subtitle Editor - program pro tvorbu a úpravu titulků
Gnome Subtitles - program pro tvorbu a úpravu titulků
MIDI Keyboard - zprovoznění serveru JACK pro použití keyboardu v Ubuntu + notační programy
Prostorový zvuk - Nastavení prostorového zvuku (např. 5.1 Surround) v některých aplikacích
Ekvalizér - Nastavení kmitočtové charakteristiky zvuku podle potřeby
Test mikrofonu - Jak ozkoušet, zda mikrofon funguje, případně jej nastavit
Záznamník zvuků - záznamník zvuku
Lingot - softwarová ladička hudebních nástrojů
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