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Zabawa z multimediami

Umiesz ju  przeprowadza  ró ne czynno ci w Linuksie i utrzymywa  dystrybucj  w porz dku,
nadszed  wi c czas na odpoczynek i zabaw . Linux Mint jest zaopatrzony w narz dzia umo -
liwiaj ce s uchanie muzyki i ogl danie filmów. Poza tym w repozytoriach znajdziesz aplikacje
jeszcze bardziej uprzyjemniaj ce ycie. W tym rozdziale zajmiemy si  zagadnieniami ods uchiwa-
nia plików muzycznych, odtwarzania plików wideo, zarz dzania zdj ciami oraz nagrywania
pulpitu.

Oto tematy, jakie poruszymy:
 Kwestia kodeków.
 Odtwarzanie plików d wi kowych.
 Zgrywanie muzyki z p yty CD.
 Edycja znaczników MP3.
 Odtwarzanie plików wideo.
 Odtwarzanie filmów DVD.
 Przegl danie zdj .
 Edycja zdj  w programie GIMP.
 Dost p do kamery internetowej.
 Rejestrowanie pulpitu.

Kwestia kodeków
Kodeki (po czenie wyrazów KOder DEKoder) s  programowymi wtyczkami s u cymi do
rozpoznawania plików multimedialnych przez system operacyjny. Je li Twój system nie za-
wiera na przyk ad kodeków obs uguj cych pliki MP3, to nie b dziesz móg  ich ods uchiwa .
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Mo esz pomy le : „No i co z tego?”. Pliki multimedialne s  zazwyczaj bezproblemowo roz-
poznawane w systemach Windows i OS X. Wystarczy klikn  dwukrotnie dany plik lub wsu-
n  p yt , a zawarto  b dzie odtwarzana bez naszego dalszego udzia u. Dla wi kszo ci osób
przyzwyczajonych do dzia ania plików multimedialnych jest to oczywiste. W Linuksie jednak
u ytkownik musi zazwyczaj skonfigurowa  dystrybucj  pod k tem obs ugi multimediów.
Trzeba wi c zainstalowa  odpowiednie aplikacje pozwalaj ce na ods uchiwanie muzyki, od-
twarzanie filmów i przetwarzanie zawarto ci p yt DVD.

Dlaczego wi c twórcy dystrybucji nie u atwiaj  u ytkownikom zadania i nie umieszczaj  na
no niku instalacyjnym równie  kodeków? W wi kszo ci przypadków chodzi o licencj  oraz o etyk .
Du a liczba kodeków (odpowiadaj cych mi dzy innymi za odtwarzanie plików MP3 i filmów
DVD) nie jest darmowa, a ludzie odpowiadaj cy za architektur  dystrybucji nie chc  dodawa
technologii opartej na p atnej licencji. W wyniku tego, aby móc odtwarza  pliki multimedialne
w niektórych dystrybucjach, nale y poszpera  w wyszukiwarce Google.

Niektóre dystrybucje u atwiaj  u ytkownikowi zadanie. W Ubuntu za ka dym razem, gdy
trafisz na nieobs ugiwany plik, pojawi si  okno z zapytaniem o doinstalowanie odpowiednich
kodeków. Z kolei takie dystrybucje jak Debian czy Arch nie posiadaj  takiej funkcji i w celu
r cznego dodania odpowiedniego oprogramowania musisz troch  poczarowa . Na szcz cie
Linux Mint posiada wszystkie niezb dne kodeki, wi c nie jeste  zmuszony do szukania sposobu
na ich instalacj . Krótko mówi c, od pocz tku wszystko dzia a.

Patrz c z etycznej perspektywy, wielu twórców ze wiata Linuksa nie umieszcza w swoich dys-
trybucjach komercyjnych sterowników ani kodeków, gdy  uwa aj , e wszelkie oprogramo-
wanie powinno by  bezp atne. Spo eczno  linuksowa dzieli si  na dwie kategorie: osoby korzy-
staj ce z p atnego oprogramowania na zasadzie mniejszego z a oraz ludzie zdecydowanie
odrzucaj cy zamkni ty kod nawet kosztem wydajno ci i funkcjonalno ci. Twórcy dystrybucji
Mint nale  do tej pierwszej kategorii. Staraj  si  nie korzysta  z p atnych technologii, ale
w celu u atwienia u ytkowania dodaj  niezb dne, komercyjne sk adniki. Spo eczno  Linuksa
Minta popiera takie zachowanie, gdy  lepiej umie ci  potrzebne oprogramowanie, ni  czyta
komentarze typu „Mint jest do niczego, gdy  nie odtwarza plików MP3” od osób niewg biaj -
cych si  w zagadnienia licencyjne.

W zale no ci od miejsca zamieszkania u ytkownik korzystaj cy z p atnych kodeków, na które
nie posiada on licencji, mo e niejako znale  si  w „szarej strefie” licencjonowania. Legalno
korzystania z takich kodeków zale y od lokalnego prawa oraz od posiadania licencji na nie. Je-
eli u ywasz ich w domu do odtwarzania plików multimedialnych, nic Ci nie grozi; je li jed-

nak pracujesz w firmie zajmuj cej si  komercyjnym tworzeniem multimediów, lepiej upewnij
si , e posiadasz licencj  na technologie stosowane w projektach. Jest to szczególnie istotne
w wiecie korporacji.

Istnieje równie  wersja dystrybucji Mint pozbawiona kodeków. Je li przebywasz za granic  w kraju za-
braniaj cym korzystania z kodeków, za które nie zap aci e , mo esz albo dokupi  do nich licencj ,
albo pobra  w a nie „czyst ” wersj  Minta. W tym celu otwórz stron  http://www.linuxmint.com/
mirrors.php, wybierz serwer znajduj cy si  w pobli u, a nast pnie wyszukaj wersj  pozbawion  ko-
deków (No Codecs).

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/linmin
http://helion.pl/rf/linmin


Rozdzia  7. • Zabawa z multimediami

127

Pewnie zastanawiasz si , jak to mo liwe, e Linux Mint zawiera kodeki multimedialne, któ-
rych u ywanie mo e by  nieetyczne lub nielegalne. Twórcy tej dystrybucji nie zamierzali nikogo
ogranicza , a sprawdzenie, czy w danym kraju mo na legalnie korzysta  z kodeków, pozosta-
wili u ytkownikowi. G ównym za o eniem tej dystrybucji jest domy lna obs uga jak najwi kszej
liczby formatów plików i w tym w a nie celu do czyli kodeki.

Szczegó owa analiza praw patentowych i licencjonowania wykracza poza zakres ksi ki (za to
w internecie znajdziesz mnóstwo informacji po wi conych temu zagadnieniu). Wpisuj c w wy-
szukiwarce zdanie „Why should we pay for codecs when working on a Linux Operating System”1,
znajdziesz dokument PDF firmy Fluento rozwijaj cy zagadnienie, pami taj jednak, e jest to
dokument sprzeda y.

Odtwarzanie plików d wi kowych
Pliki d wi kowe, takie jak formaty MP3 czy OGG/Vorbis, s  zazwyczaj odtwarzane tak, jak by my
tego chcieli. Po pobraniu pliku wystarczy go dwukrotnie klikn , aby zacz  przes uchiwa
jego zawarto . Domy lnym odtwarzaczem muzycznym i mened erem plików d wi kowych
w Linuksie Mint jest Banshee. Zosta  on zaprezentowany na rysunku 7.1.

Rysunek 7.1. Odtwarzacz muzyczny Banshee

                                                          
1 Dlaczego powinni my p aci  za kodeki podczas korzystania z Linuksa — przyp. t um.
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Banshee jest pot nym odtwarzaczem muzycznym, na tym jednak jego funkcje si  nie ko cz .
Je li przyjrzysz si  panelowi po lewej stronie, zauwa ysz takie zak adki jak Podcasty czy Ra-
dio. Zapisuj c pliki muzyczne w podfolderze Muzyka katalogu domowego, mo esz dodawa
je do kolekcji albumów. Aby tego dokona , kliknij zak adk  Narz dzia, a nast pnie Przeskanuj
kolekcj  muzyki ponownie. Banshee nast pnie wyszuka wszystkie pliki muzyczne w katalogu
Muzyka i uporz dkuje je w swojej bazie danych. Mo esz teraz wyszukiwa  w aplikacji Banshee
piosenki oraz grupowa  je pod wzgl dem zespo u, albumu lub nazwy. Istnieje równie  mo liwo
tworzenia list odtwarzania ulubionych piosenek. Nowe piosenki dodajesz do katalogu Muzyka
w dowolnym momencie; za ka dym razem wystarczy jedynie przeskanowa  kolekcj  muzyki,
aby doda  je do programu Banshee.

Warto równie  zwróci  uwag  na funkcj  Podcasty. Gdy klikniesz j  po raz pierwszy, b dziesz
móg  wybra  serwis Miro Guide do pobierania nowych podcastów. Po klikni ciu przycisku
Otwórz Miro Guide umieszczonego w prawym dolnym rogu okna trafisz na stron  wyszukiwania
podcastów. Na rysunku 7.2 widzimy serwis Miro Guide po wpisaniu nazwy linux action show.

Rysunek 7.2. Wyszukiwanie podcastów w serwisie Miro Guide

Po dodaniu podcastu aplikacja Banshee b dzie regularnie pobiera a nowe odcinki i zapisywa a
je w katalogu Podcasts folderu domowego.
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Zawsze sprawdzaj ilo  wolnego miejsca. Je eli katalog domowy znajduje si  na mniejszej partycji,
pobierane podcasty zaczn  zajmowa  cenne miejsce. Aby temu zapobiec, najlepiej usuwaj wszystkie
przes uchane odcinki. W razie potrzeby mo esz je przecie  ponownie pobra .

Zgrywanie muzyki z p yty CD
By  mo e masz jak  p yt  CD z muzyk , któr  chcia by  umie ci  w odtwarzaczu Banshee.
Linux Mint nie posiada w domy le aplikacji do konwertowania (zgrywania) muzyki z p yty CD
do formatu MP3. Mimo to omówimy proces zgrywania muzyki, gdy  jest to bardzo popularna
czynno , przydatna dla ka dego fana muzyki.

Chocia  zgrywanie muzyki nie jest pochwalane w przemy le muzycznym, bardzo cz sto zawarto  p yt
audio jest przetwarzana w celu s uchania jej w odtwarzaczach MP3 lub odtwarzaczach samocho-
dowych. Powiniene  oczywi cie zgrywa  jedynie zakupion  muzyk  oraz nie dzieli  si  ni  z innymi.
Pami taj, e zgrywanie muzyki dla w asnych celów jest ca kowicie legalne.

Aby upro ci  proces zgrywania, zainstalujemy dodatkowy pakiet z repozytoriów Minta. Mamy do
dyspozycji kilka programów. W naszym przyk adzie wykorzystamy aplikacj  Asunder. Do jej
zainstalowania wymagane s  dwa pakiety. Obydwa mo emy zainstalowa  jednocze nie za
pomoc  pojedynczej komendy apt-get:

sudo apt-get install asunder lame

Mo esz je równie  zainstalowa  z poziomu Mened era oprogramowania lub programu Synaptic.
Pakiet asunder zawiera w a ciw  aplikacj , natomiast lame umo liwia zapisywanie plików do
formatu MP3. Po zainstalowaniu pakietu znajdziesz go w menu aplikacji. Aby rozpocz  proces
zgrywania muzyki, w ó  p yt  do nap du i uruchom program Asunder.

Z perspektywy prawnej lepiej zgrywa  muzyk  do formatu OGG (poniewa  korzysta on z otwartej,
ca kowicie legalnej licencji), omawiamy jednak kompilacj  do plików MP3, poniewa  obecnie nie-
wiele urz dze  potrafi odtworzy  ten pierwszy. Format MP3 wykorzystuje p atne kodeki, z drugiej
jednak strony jest on obs ugiwany niemal przez wszystkie wspó czesne odtwarzacze. Je eli nie
zamierzasz s ucha  muzyki w formacie MP3 za pomoc  odtwarzacza, mo esz spokojnie przekon-
wertowa  j  na pliki OGG.

Po uruchomieniu aplikacji pojawi si  jej g ówne okno. Najlepiej jednak ustawi  najlepsz  jako
d wi ku przed rozpocz ciem zgrywania. Wystarczy raz to skonfigurowa , gdy  program za-
pami ta ustawienia. G ówne okno aplikacji Asunder zosta o zaprezentowane na rysunku 7.3.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/linmin
http://helion.pl/rf/linmin


Linux Mint. Podstawy

130

Rysunek 7.3. Aplikacja Asunder

Aby ustawi  najlepsz  jako  plików MP3, kliknij zak adk  Preferencje, a nast pnie Koduj.
Rysunek 7.4 prezentuje okno wybierania formatu zgrywanych plików.

Rysunek 7.4. Ustawianie jako ci d wi ku
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Pliki MP3 o najlepszej jako ci otrzymamy, wprowadzaj c nast puj ce ustawienia:
 WAV (nieskompresowany): wy czone.
 MP3 (kompresja stratna): w czone.
 Zmienny bitrate (VBR): wy czone.
 Bitrate: suwak przesuni ty maksymalnie w prawo (320Kbps).
 OGG Vorbis (kompresja stratna): wy czone.
 FLAC (kompresja bezstratna): wy czone.

Teraz mo esz w czy  proces zgrywania muzyki. Kliknij przycisk OK, a nast pnie Zgraj. W zale -
no ci od komputera oraz pojemno ci p yty proces mo e zaj  od 5 do 10 minut. Pliki s  do-
my lnie zgrywane do katalogu domowego, wi c nale y je przenie  do folderu Muzyka, dzi ki
czemu zostan  wykryte przez odtwarzacz Banshee.

W wi kszo ci przypadków aplikacja Asunder sama b dzie znajdowa a informacje o albumie i automa-
tycznie uzupe ni tytu y utworów i informacje o albumie. Dane o mniej popularnych albumach nale y
jednak wprowadzi  samodzielnie.

Edycja znaczników MP3
Pliki MP3 zawieraj  metadane, które s  odczytywane przez takie odtwarzacze jak Banshee
w trakcie porz dkowania bazy danych. S  to tak zwane znaczniki ID3, umieszczone w samym
pliku MP3. Je eli metadane zostan  uszkodzone, odtwarzacz b dzie wy wietla  niew a ciwe
lub niezrozumia e informacje. Na przyk ad utwór mo e mie  niew a ciwy numer cie ki lub mo e
wkra  si  literówka, z powodu której piosenka b dzie wy wietlana w oddzielnym albumie.
Mo liwo  edycji znaczników MP3 okazuje si  bardzo przydatna po zgraniu muzyki z p yty.
Pomimo wprowadzania poprawnych danych przez aplikacj  Asunder cz sto trzeba uzupe ni
brakuj ce informacje.

Odtwarzacz Banshee posiada mo liwo  korygowania znaczników MP3. Je li klikniesz zak adk
Narz dzia, ujrzysz opcj  Napraw metadane.... Po jej klikni ciu pojawi si  nowe okno zawie-
raj ce wszelkie nieprawid owe dane powoduj ce duplikacj  nazw artystów, albumów lub ga-
tunków muzycznych. Mo esz tu poprawi  b dy, dzi ki czemu lista albumów b dzie w a ciwie
wy wietlana. Mo liwo ci poprawiania metadanych s  jednak do  ograniczone.

Aby przejrze  wszystkie metadane danego utworu, wyszukaj go na li cie odtwarzania i kliknij
prawym przyciskiem myszy. Na samym dole menu znajdziesz opcj  Zmodyfikuj informacje
o cie ce. Za jej pomoc  mo esz zmienia  nie tylko tytu  piosenki, albumu czy nazw  wyko-
nawcy. Na rysunku 7.5 widzimy edytor cie ek.
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Rysunek 7.5. Edytor cie ek

Oprócz tego mo esz pobra  równie  o wiele pot niejsze narz dzie od zamieszczonego w aplikacji
Banshee. Program Easytag jest dost pny w domy lnych repozytoriach i pozwala na jednoczesne
modyfikowanie metadanych wielu plików MP3 oraz zawiera takie funkcje, jak dopasowywa-
nie do wzorca. Omówienie tej aplikacji wykracza jednak poza zakres ksi ki. Je li chcesz mo-
dyfikowa  metadane du ych zbiorów muzyki, warto zainteresowa  si  tym programem. Wy-
starczy wpisa  w którym  z mened erów oprogramowania nazw  pakietu — easytag.

Odtwarzanie plików wideo
Podobnie jak jest w przypadku formatów muzycznych, równie  pliki wideo (takie jak MPG,
AVI i tak dalej) s  domy lnie obs ugiwane w dystrybucji Mint i wystarczy je dwukrotnie klikn ,
aby zacz  ogl da  filmy. Co ciekawe, dystrybucja Mint zawiera dwa odtwarzacze filmów.
Domy lny program zosta  nazwany po prostu Filmy, dost pna jest jednak równie  aplikacja VLC.
Nie wiadomo dok adnie, dlaczego zosta y zawarte dwa odtwarzacze filmów, je li jednak nie
mo esz czego  uruchomi  w aplikacji Filmy, prawdopodobnie zadzia a w VLC. Aplikacja VLC jest
równie  dost pna na systemy Windows i OS X oraz potrafi odtworzy  niemal ka dy format.
Je eli nie uruchomisz pliku wideo w VLC, to prawdopodobnie nigdzie nie zadzia a.

Je eli stwierdzisz, e bardziej odpowiada Ci odtwarzacz VLC, mo na go bardzo atwo
uczyni  domy lnym. W tym celu kliknij prawym przyciskiem plik wideo i wybierz W a ciwo ci.
W pierwszej zak adce powiniene  zobaczy  rozwijane menu, w którym mo esz wybra  domy lny
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odtwarzacz. Musisz przeprowadzi  t  czynno  dla ka dego formatu wideo. Na przyk ad uczy-
nienie odtwarzacza VLC domy lnym dla plików MPG nie sprawi, e format AVI b dzie w nim
automatycznie uruchamiany.

Odtwarzanie filmów DVD
Jak ju  wspomnia em, dystrybucja Mint domy lnie pozwala na odtwarzanie filmów DVD. Zale-
canym odtwarzaczem jest VLC. Aby obejrze  film na DVD, w ó  p yt  do nap du i daj mu
chwil  na znalezienie pocz tku cie ki. Nast pnie kliknij w aplikacji VLC menu Plik, a potem
Otwórz p yt .... Teraz wystarczy tylko klikn  przycisk Odtwarzaj.

Odtwarzacz VLC posiada wszystkie podstawowe funkcje s u ce do sterowania filmem. W za-
k adce Odtwarzanie znajdziesz opcje: powrót do menu, przej cie do nast pnego rozdzia u, wybór
rozdzia u i tak dalej.

Wi kszo  p yt DVD powinna by  odtwarzana w Linuksie. Zawsze jednak znajdzie si  jaka  „czar-
na owca”, której nie b dziesz móg  odtworzy  na komputerze, a normalnie zadzia a w odtwarzaczu
pod czonym do telewizora. Je eli trafisz na tak  p yt , to nie znaczy, e co  jest nie tak z ni  albo
z komputerem. Producenci filmowi bardzo si  staraj , aby tworzone przez nich dzie a dzia a y je-
dynie na wybranym sprz cie. Czasami zabezpieczenia przed kopiowaniem mog  uniemo liwi
odtwarzanie filmu w Linuksie, chocia  nasza dystrybucja posiada wbudowan  obs ug  multime-
dialnych p yt DVD. Niecz sto si  to zdarza, ale historia zna takie przypadki.

Przegl danie zdj
Przegl danie zdj  w Linuksie Mint nie ró ni si  zbytnio od tego, co znamy z innych systemów
operacyjnych. Dwukrotne klikni cie pliku obrazu powoduje jego otwarcie w domy lnej prze-
gl darce zdj . Aplikacja ta nosi nazw  Przegl darka obrazów i jest dost pna równie  z po-
ziomu menu aplikacji. Widoczne na rysunku 7.6 zdj cie zosta o otwarte w domy lnej przegl -
darce zdj .

Po otwarciu programu mo esz przegl da  pozosta e zdj cia umieszczone w danym katalogu. Jak
wida  na rysunku 7.6, pasek narz dzi zawiera funkcje przechodzenia do nast pnego lub poprzed-
niego zdj cia, jak równie  ikony pozwalaj ce na przybli anie i oddalanie oraz obracanie obrazu.

Domy ln  nazw  standardowej przegl darki w Linuksie Mint jest Przegl darka obrazów, czasami jednak
mo emy natrafi  na jej pierwotne okre lenie, czyli Oko GNOME (ang. The Eye of GNOME). Gdy-
by  chcia  j  uruchomi  z poziomu pow oki, musisz w rzeczywisto ci wpisa  polecenie eog, a nie
imageviewer.
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Rysunek 7.6. Przegl darka obrazów

Przeprowadzanie bardziej zaawansowanych operacji, takich jak na przyk ad przycinanie obrazu,
wykracza niestety poza mo liwo ci domy lnej przegl darki. Na szcz cie Mint zosta  zaopa-
trzony w odpowiedni program, którym zajmiemy si  w nast pnym podrozdziale.

Edycja zdj  w programie GIMP
GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program — darmowy program do przerabiania obrazów)
jest jedn  z domy lnych aplikacji graficznych Linuksa Mint, s u c  do zaawansowanej edycji
zdj . Cz sto przyrównuje si  go do programu Adobe Photoshop. Jego grup  docelow  s  rednio
zaawansowani oraz profesjonalni graficy i fotografowie. Nie mo na jednak zaprzeczy , e jego
podstawowe funkcje mog  okaza  si  przydatne nowicjuszom. Rysunek 7.7 prezentuje zdj cie
edytowane w programie GIMP.

Jedn  z przyk adowych funkcji jest przycinanie obrazu. Czasami musi z niej skorzysta  nawet
amator. Po otwarciu obrazu w aplikacji (klikaj c menu Plik, a nast pnie opcj  Otwórz...) otwórz
menu Narz dzia, nast pnie Narz dzia przekszta cania i wybierz Kadrowanie. Po przyci ciu
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Rysunek 7.7. GIMP

zdj cia mo esz zapisa  zmiany. Pami taj jednak, e to, co w innych programach jest znane jako
zapisywanie, w aplikacji GIMP nosi nazw  eksportowania. Je li chcesz zamieni  oryginalny
obraz, wyszukaj w menu opcj  Zast p, je eli natomiast chcesz zapisa  zmiany pod inn  nazw ,
skorzystaj z opcji Wyeksportuj jako... i wybierz format pliku.

Dost pna jest równie  funkcja, któr  mog  si  pobawi  nawet pocz tkuj cy u ytkownicy. W menu
Filtry mo esz wybra  efekty specjalne, które zostan  na o one na zdj cie. Niektóre s  przy-
datne, inne — po prostu zwariowane. Opis zaawansowanych narz dzi aplikacji GIMP wykracza,
niestety, poza zakres ksi ki, na szcz cie internet jest wype niony po brzegi ró nymi samo-
uczkami pozwalaj cymi zg bi  tajniki obróbki obrazów.

Dost p do kamery internetowej
Linux Mint nie posiada domy lnej aplikacji pozwalaj cej na korzystanie z obrazu z kamery
i rejestrowanie go. Szcz liwie dla nas istnieje kilka programów, które mo emy zainstalowa ,
a jednym z nich jest Cheese. Mo esz go doda  w taki sam sposób jak wszystkie inne pakiety. Wy-
szukaj program w Mened erze oprogramowania lub aplikacji Synaptic, ewentualnie wpisz
w oknie terminalu polecenie sudo apt-get install cheese. Po zainstalowaniu program b dzie
dost pny w menu aplikacji.

Jest to nieskomplikowana, a jednocze nie wydajna aplikacja. Mo esz za jej pomoc  robi
zdj cia, rejestrowa  filmy, a nawet wykona  seri  zdj  w krótkich odst pach czasu. Dodatkowo
istnieje mo liwo  dodawania efektów specjalnych do zdj .
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Innym programem tego typu jest GTK+UVC Viewer, dost pny po zainstalowaniu pakietu
guvcview. Warto z niego korzysta , je li z jakiego  powodu aplikacja Cheese nie b dzie dzia a
w a ciwie. Pami taj jednak, e aplikacja ta zawiera wiele zaawansowanych funkcji, w których
mo na si  pogubi .

Rejestrowanie pulpitu
Mo liwo  rejestrowania pulpitu przydaje si  osobom tworz cym filmy instrukta owe. Do-
my lnie dost pna aplikacja VLC posiada tak  opcj , nie spe nia jednak zbyt dobrze swojego
zadania. Szczerze mówi c, obecnie jedn  z najwi kszych bol czek Linuksa jest w a nie brak
dobrych aplikacji pozwalaj cych na nagrywanie pulpitu, gdy  adna nie dorównuje takim
programom jak Snag-It czy CamStudio.

Jedn  z aplikacji w miar  dobrze rejestruj cych pulpit jest recordMyDesktop. Jest g ównie u y-
wana z poziomu pow oki, posiada jednak równie  nieco atwiejszy w obs udze interfejs graficzny
— GTK recordMyDesktop. Program ten ca kiem nie le sobie radzi z nagrywaniem pulpitu,
brakuje mu jednak kilku podstawowych opcji. Mo esz na przyk ad zapisywa  plik filmu jedynie
w katalogu domowym. Nie mo na tego zmieni . Na rysunku 7.8 widzimy okno aplikacji record-
MyDesktop.

Rysunek 7.8. Aplikacja recordMyDesktop s u ca do rejestrowania pulpitu

Inne programy rejestruj ce pulpit ró ni  si  jako ci  nagrywanego obrazu. Od czasu do czasu
pojawiaj  si  pere ki, które jednak z niejasnych przyczyn znikaj  po krótkim czasie lub prze-
staj  by  wspierane przez twórców. Aplikacja GTK recordMyDesktop jest jednym z nielicz-
nych wyj tków, który nie zagin  w mrokach dziejów.

Samo korzystanie z programu nie stanowi wyzwania. Rejestrowanie pulpitu powinno bez proble-
mu dzia a  w wi kszo ci dystrybucji. Aby zacz  go rejestrowa , kliknij przycisk Nagraj, a przery-
wasz proces, klikaj c ikon  zatrzymywania, która pojawi si  w pasku powiadomie . Domy lnie
jest rejestrowany ca y obszar pulpitu. By  mo e nie b dzie Ci to odpowiada o. Je eli chcesz
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nagrywa  tylko okre lone okno aplikacji, przed rozpocz ciem rejestracji kliknij przycisk Wybierz
okno. Jest to istotne zw aszcza w przypadku korzystania z kilku monitorów, poniewa  nieza-
le nie od ich liczby b dzie domy lnie rejestrowany ca y pulpit.

G ównym problemem wydaje si  by  rejestrowanie d wi ku. Nie mo esz wybra  w ustawie-
niach urz dzenia, z którego ma by  wy apywany d wi k. Aplikacja sama ustala, które mikro-
fon i karta d wi kowa s  domy lne, a cz sto jest to z y wybór. Gdy otworzysz ustawienia apli-
kacji, w zak adce D wi k znajdziesz domy lne urz dzenie nazwane DEFAULT. Z tego
w a nie urz dzenia program recordMyDesktop b dzie próbowa  rejestrowa  d wi k. Je eli
posiadasz pod czony zestaw s uchawkowy lub kilka mikrofonów, aplikacja mog a dokona
niew a ciwego wyboru.

W celu wy wietlenia listy urz dze  umo liwiaj cych rejestracj  d wi ku wpisz nast puj ce
polecenie:

arecord -l

Wybór w a ciwego urz dzenia mo e stanowi  problem. Je li nie jeste  pewny, jak jest ozna-
czone u ywane przez Ciebie urz dzenie — eksperymentuj. W moim przypadku mikrofon
USB zosta  oznaczony jako Karta 0 Urz dzenie podrz dne 0, wi c w polu nazwy urz dzenia
wpisa em hw:0,0. Mo emy to zobaczy  na rysunku 7.9.

Rysunek 7.9. Wprowadzanie nazwy domy lnego urz dzenia do rejestrowania d wi ku
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Istniej  równie  inne aplikacje s u ce do rejestrowania pulpitu, wiele z nich zosta o jednak
porzuconych dawno temu i mog  nie dzia a . Niektóre s  stabilne, wiele jednak zawiesza si  bez
przyczyny. Je eli chcesz nagrywa  pulpit, najlepszym wyborem pozostaje recordMyDesktop.

Podsumowanie
W tym rozdziale po wi cili my uwag  korzystaniu z plików multimedialnych w Linuksie.
Rozpocz li my od wyja nienia kontrowersji zwi zanych z kodekami w rodowisku Linuksa,
a nast pnie zaj li my si  omówieniem aplikacji pozwalaj cych na s uchanie muzyki, pobieranie
podcastów oraz ogl danie filmów. Nauczyli my si  modyfikowa  metadane plików MP3,
dzi ki czemu nasza biblioteka muzyczna zachowa jednolito . Dowiedzieli my si  tak e, jak
ogl da  filmy DVD i zgrywa  z p yt CD muzyk , któr  nast pnie mo emy ods uchiwa  w od-
twarzaczu MP3.

Repozytoria oprogramowania zawieraj  mnóstwo aplikacji umo liwiaj cych korzystanie z mul-
timediów, wi c nie bój si  ich instalowa . By  mo e znajdziesz programy odpowiadaj ce Ci
bardziej ni  domy lnie umieszczone w dystrybucji Mint. Z co ciekawszych aplikacji polecam
odtwarzacze muzyczne Rhythmbox i Amarok, odtwarzacze filmów Mplayer oraz Xine, a do za-
rz dzania galeri  zdj  mo esz pos u y  si  programem digiKam. Ponadto mo esz pobra  wiele
wspania ych gier, mi dzy innymi Chromium BSU, Battle for Wesnoth, Nexuiz, Supertux,
Neverball czy Planet Penguin Racer.

W nast pnym rozdziale nauczymy si  zarz dza  kontami u ytkowników, w tym tworzy  i usu-
wa  konta, zarz dza  grupami, konfigurowa  konta sudo dla administratorów oraz przyznawa
uprawnienia do plików i katalogów.
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F
filmy instrukta owe, 136
flaga

-cpzf, 186
sync, 171

folder
/bin, 78
/boot, 78
/dev, 78
/etc, 37, 78
/home, 37, 39, 78
/lib, 78
/media, 78
/mnt, 78
/opt, 78
/proc, 78
/root, 77, 79
/sbin, 79
/tmp, 37, 79
/usr, 79
/var, 79

formatowanie
kart USB, 91
katalogu domowego, 201
pami ci USB, 91

forum, 25
funkcje administratora, 147

G
gibibajt, GiB, 99
GPL, GNU Public License, 20
gra, 109, 111
grupa, 140
grupa sudo, 142, 149, 200
GUI, graphical user interface, 20

H
hashbang, 87, 185
has o, 141, 143, 174

I
identyfikator

PID, 197, 205
UUI, 188
UUID, 96, 103, 216

ikona
instalatora, 40
po czenia sieciowego, 158, 162
powiadomie , 54

importowanie list pakietów, 201, 235
informacje

o sesjach, 218
o systemie, 200

instalowanie, 29, 32, 39
magazynu wymiennego, 94
narz dzia ClamAV, 179
oprogramowania, 105, 108
dystrybucji, 232
woluminów, 93, 95

instrukcja if, 204
instrukcje warunkowe, 203
interfejs

Cinnamon, 23, 47, Patrz tak e  rodowisko
Cinnamon

ClamTK, 180
graficzny, 20
Gufw, 190
K Desktop Environment, 30
KDE, 250
MATE, 23
u ytkownika, 23

interpreter Bash, 72
IRC, 25

J
jako  d wi ku, 130

K
kamera internetowa, 135
kana  IRC, 26, 27, 228
karta

d wi kowa, 223
sieciowa, 158, 163
Wi-Fi, 163
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katalog
domowy, 175
g ówny, 38, 39
systemowy, 76

kategoria Internet, 108
KDE, 23, 30
kibibajt, KiB, 99
klient

FTP, 110, 167
IRC, 57
pocztowy, 57
serwisu YouTube, 110
sieci BitTorrent, 57
SSH, 188

klucz
szyfrowania, 175
uwierzytelniania, 119

kodeki, 125, 127
kolejno  urz dze  rozruchowych, 40
komunikat o b dzie, 88, 217
komunikator, 57
konfigurator instalacji, 106
konfigurowanie

narz dzia ClamAV, 179
partycji, 42
po czenia sieciowego, 167, 257
regu  zapory, 177
serwera Samba, 170
systemu, 29
rodowiska Cinnamon, 60
rodowiska MATE, 245

urz dze  sieciowych, 226
zapory iptables, 176
zapory sieciowej, 25, 178
zasobów oprogramowania, 116

konto
nadrz dne, 77, 143, 147, 149
u ytkownika, 44, 140

kontrolowanie
g o no ci, 223, 225
uprawnie , 155

kopia zapasowa, 182, 184
kopiowanie

katalogu domowego, 201
listy zada  cyklicznych, 201

korzystanie z
edycji KDE, 249
edycji MATE, 239

kreator no ników, 58

L
layout, 254
licencja GPL, 20
Linux Mint, 17, 22
lista

albumów, 131
dost pnych elementów interfejsu, 254
no ników, 96
otwartych portów, 188
pakietów, 236, 237
pakietów zale nych, 114
po cze  sieciowych, 158, 162
programów, 51
wszystkich aplikacji, 202
wyszukiwarek, 64
zainstalowanych aplikacji, 116
zainstalowanych rodowisk pulpitu, 50

logowanie do systemu, 49
LTS, Long Term Support, 24

czenie si
z sieci  bezprzewodow , 162
z sieci  przewodow , 157

M
MATE, 23
MDM, Display Manager, 49
mebibajt, MiB, 99
menad er

Stron, 168
aktualizacji, 24, 58, 117, 121
Caja, 243
list odtwarzania, 256
MDM, 50
oprogramowania, 58, 106, 112
pakietów, 58
Pakietów Synaptic, 113
plików, 54, 59, 75, 252
sterowników, 213
ustawie  sieciowych, 257
U ytkownicy i grupy, 140
wysy ania, 25, 166
wy wietlania, 49
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menu
aplikacji, 50, 251
programu GRUB, 222
silników wyszukiwania, 64
Typ konta, 141

metody instalacji, 32
migawka dystrybucji, 201
migawki, 184, 187
migracja, 231
modyfikowanie

partycji, 234
uprawnie , 153

monitor systemu, 52, 53, 194, 195
monitorowanie, 51

temperatury procesora, 206
zu ycia zasobów, 205

motyw
HighContrast, 66
Mint-X, 66, 249

motywy
ekranu MDM, 65
pulpitu, 246

multimedia, 125
my lnik, 151

N
nagrywanie

p yt CD i DVD, 99
pulpitu, 136

nak adka graficzna ClamTK, 180
naprawa b dów, 119
narz dzia

do tworzenia kopii zapasowej, 24
unikatowe, 24

narz dzie, Patrz aplikacja
nauka Linuksa, 21
nawigacja okruszkowa, 60
nazwy pakietów, 120
no nik rozruchowy, 29, 32
no niki danych, 89
numeryczny system uprawnie ., 152

O
obs uga wymiennych no ników, 90
obszar roboczy, 52, 256
odinstalowanie magazynu USB, 92
od czanie dysku, 103

odtwarzacz
filmów, 58
muzyczny, 58, 127, 256

odtwarzanie plików
d wi kowych, 127
wideo, 132, 133

odzyskiwanie
danych, 183, 187, 216
migawek, 184
wa nych danych, 182

okno
analizatora wykorzystania dysku, 98
aplikacji recordMyDesktop, 136
Dodatkowe repozytoria, 119
dodawania archiwum PPA, 118
konfiguracji serwera Samba, 170
Mened era aktualizacji, 122
Ustawienia ekranu logowania, 67
ustawie  sieciowych, 158

opcje zarz dzania
pakietem, 115
procesami, 196

oprogramowanie, 116
Osobiste Archiwum Pakietów, 118

P
pakiet, 106

asunder, 129
biurowy, 57
chromium, 114
easytag, 132
lame, 129
nfs-common, 172
nmap, 188
openssh-server, 188
pavucontrol, 224
sendEmail, 207
sudo, 149

pakiety DEB, 106
pami  RAM, 220
partycja, 36

domowa, 38
nadrz dna, 38

persistence, 32
PID, process identificator, 197
pierwszy wiersz skryptu, 87
planowanie uk adu partycji, 36
plazmoid Katalog, 254
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plazmoidy, 253
plik

.bash_history, 193

.bashrc, 193, 194
auth.log, 217
boot.log, 217, 218
dmesg, 217, 218
fstab, 95, 97
harmonogramu, 198, 199
kern.log, 217, 218
sshd_config, 164, 165, 189
sudoers, 148, 149
syslog, 217, 218

pliki
dziennika, 217
d wi kowe, 127
MP3, 131
ukryte, 83, 193
wideo, 132
wykonywalne, 87

p ynno  dzia ania gier, 227
p yta rozruchowa, 33
pocz tek systemu plików, 76
poczta e-mail, 207
podcasty, 128
pod czanie dysku, 103
podr cznik, 121
podsumowanie skanowania antywirusowego, 180
polecenie, 73

adduser, 143
aplay, 224
apt, 121, 149, 199
apt-get, 120
cat, 217
cd, 76
chage, 144, 145
chmod, 153, 154, 203
chown, 153
clamscan, 180
cowsay, 74
crontab, 199
date, 86
deluser, 145
df, 97
dpkg -get-selections, 208
echo $hellomessage, 204
eog, 133
fdisk, 92
find, 84, 85

grep, 193
head, 219
ifconfig, 171, 225
killall, 196
less, 217
ls, 74, 78, 80
man, 82, 83
mintbackup, 183
mkdir, 80
mkfs, 93
mv, 80
nm-tool, 161
passwd, 143, 145
pwd, 73
rm, 79, 80
sendEmail, 207
sensors, 85, 203, 206
ssh, 165
su, 147
sudo, 107, 146–148, 186
system-config-samba, 169
tail, 218
tar, 185
top, 197
touch, 79
unalias, 193
visudo, 148
watch, 85

po czenia
przychodz ce, 177
wychodz ce, 177

po czenie z serwerem FTP, 167
port 22, 164, 189
powiadomienia, 54
pow oka, shell, 71
pow oka Bash, 71
problemy, 212

sieciowe, 225
z d wi kiem, 223
z rozruchem, 214

proces instalacji, 39
procesy, 194
program GRUB, 219
projekt d wi kowy, 101
protokó

DHCP, 157
NFS, 171
SSH, 163–166, 189
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przegl danie
uprawnie , 154
zdj , 133

przegl darka
Chrome, 116
dokumentów, 58
Firefox, 57
Minta, 188
obrazów, 133, 134

przekierowania, 177
przekroczenie limitu czasu, 225
prze czalne karty graficzne, 213
przestrze  wymiany, 37, 39
przesy anie raportów systemowych, 207
przycinanie obrazu, 134
przywracanie aplikacji, 202, 237
Publiczna Licencja GNU, 21
pulpit, 48, 240, 249

edycji Xfce, 31
pusty, 53

punkty montowania, 215

R
regu a

DROP, 177
REJECT, 177

reinstalacja
programu GRUB, 219
systemu, 229

rejestrowanie
d wi ku, 137
pulpitu, 136

renderowanie programowe, 213
repozytorium, 106, 116

aplikacji, 23
PPA, 118

root, 38, 77, 143
rozruchowa pami  USB, 34
rozwi zywanie problemów, 211
rozwi zywanie problemów sieciowych, 225
rozwidlenie, fork, 239

S
serwer

DHCP, 159, 225
DNS, 161
FTP, 166

NFS, 169, 171
OpenDNS, 181
SMTP, 207

serwery linuksowe, 18
sie

bezprzewodowa, 162
przewodowa, 157

si a has a, 174
skanowanie antywirusowe, 180
skrypt, 70, 87
spin, 23
spo eczno , 25, 27, 227
sprawdzanie si y has a, 174
statyczny adres IP, 159, 160
strona domowa spo eczno ci, 26
struktura katalogów, 74
symbol, Patrz znak
system plików, 37, 74, 90

exFAT, 90
ext2, 93
ext3, 93
ext4, 93
FAT, 90

szyfrowanie katalogu domowego, 43, 175, 232

S
cie ka

bezwzgl dna, 77
wzgl dna, 77

rodowisko Cinnamon
aktywatory, 55
konfigurowanie ustawie , 60
menu aplikacji, 50
obszary robocze, 53
pulpit, 49
zmiana wygl du, 65

rodowisko KDE
aplikacje KDE, 250
domy lne aplikacje, 255
mened er plików, 252
obszar roboczy Plasma, 250
plazmoidy, 253
po czenia sieciowe, 257
pulpit, 249, 251

rodowisko live, 36
rodowisko MATE, 239, 245

aplety panelu, 246
motywy pulpitu, 246
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rodowisko MATE
t o pulpitu, 245
uruchamianie aplikacji, 243
wygaszacz ekranu, 245

rodowisko pulpitu, 48

T
tablica MBR, 219
techniki administrowania, 191
tekst zach ty, 73
temperatura procesora, 85, 206
termin wa no ci has a, 144
terminal, 69

GNOME, 71
Konsole, 71
polecenia, 78
TTY, 72
tworzenie konta, 143
xfce4-terminal, 71
zalety, 70
zarz dzanie plikami, 79

testowanie
d wi ku, 223
pami ci RAM, 220
rodowiska live, 36

zapory, 179
zapory iptables, 176

t o pulpitu, 245
tryb

live, 32
renderowania programowego, 213
skalowania, 52
ledzenia, 219

zapisywania danych, 32
zastany, legacy mode, 217
tunel VPN, 177
tworzenie

aktywatora aplikacji, 55
alertu e-mailowego, 207
aliasów polece , 192
archiwum, 186
konta na forum, 26
konta na stronie domowej, 26
konta u ytkownika, 44, 140
kopii zapasowej, 182, 232, 236
migawek, 184
no nika rozruchowego, 29, 33, 34
nowego udzia u, 170

plików, 79
po czenia sieciowego, 258
prezentacji, 57
projektu d wi kowego, 102
skryptów, 87
u ytkownika, 141

typ konta, 141

U
Ubuntu, 22
udzia y sieciowe, 169, 170
uk ad

bie cy partycji, 234
graficzny, Layout, 254
klawiatury, 44
partycji, 37, 39, 42
SI, 99

uprawnienia, 139, 152, 155
administratora, 142
katalogów, 150
plików, 150

uprawnienie
do odczytu, 151
do uruchamiania, 151
do zapisu, 151

uruchamianie aplikacji, 50, 243
urz dzenie

eth0, 225
wlan0, 225

us uga
NFS, 168, 169
OpenDNS, 181
ShieldsUP!!, 178

ustanawianie
statycznego adresu IP, 159
zada  cyklicznych, 198

ustawienia
d wi ku, 224
ekranu logowania, 67
sieci, 158, 159, 162
systemowe, 61

Aktywne naro niki, 62
Efekty, 61
Motywy, 61
Pulpit, 62
Sie , 62
Sterowniki urz dze , 62
T a, 61
Zarz dzanie energi , 62
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usuwanie
aliasu, 193
aplikacji, 112
konta u ytkownika, 145, 146
no nika USB, 94
oprogramowania, 105
plazmoidu, 254
pliku, 79
woluminów, 93

u ytkownik, 140
u ytkownik root, 77, 146

V
VPN, Virtual Private Network, 177

W
wersja

32-bitowa, 30
64-bitowa, 30

wersje
aktualne, 24
dystrybucji, 23
przeterminowane, 24

wide ki, 239
widok Expo, 53
wid ety, 30
wirtualny pulpit, 256
w a ciwo ci Mened era aktualizacji, 122
w cznik aplikacji, 243, 244, 250
wolumin, 93
wsparcie, 23
wsparcie d ugoterminowe, 24
wspó dzielenie plików, 168, 171
wstawianie plazmoidów, 254
wtyczka Flash, 110
wtyczki przegl darek, 188
wybór

grupy, 142
motywu pulpitu, 247
pliku listy pakietów, 236
rodzaju instalacji, 41, 233
silnego has a, 173
strefy czasowej, 43
uk adu klawiatury, 44
wersji dystrybucji, 30

wygaszacz ekranu, 245
wykonywanie polece , 73

wy czanie efektów pulpitu, 227
wymagania sprz towe, 15
wyra enie

definiuj ce uprawnienia, 151
else, 205

wyszukiwanie
plików, 84
podcastów, 128

wy wietlanie
stanu regu , 177
temperatury procesora, 85

X
Xfce, 23

Z
zaawansowane techniki administrowania, 191
zabezpieczanie systemu, 173, 188
zabijanie procesów, 194
zablokowane

domeny, 25, 181
konta, 145
po czenia, 177

zachowywanie
aliasów, 193
danych, 229, 232

zadania
cykliczne, 198
monitorowania, 51

zamykanie procesu, 198
zapisywanie obrazów na USB, 101, 102
zapora iptables, 176, 177
zarz dzanie

list  wyszukiwarek, 64
pakietami, 106
plikami, 59, 79
repozytoriami, 117
sieci , 258
u ytkownikami, 139, 143
wymiennymi no nikami, 89
zaawansowane pakietami, 120
zadaniami, 51

zasoby oprogramowania, 117
zdalny dost p, 165
zdarzenia d wi kowe, 54
zgrywanie muzyki z p yty CD, 129
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zmienianie
hase , 143, 145
motywów pulpitu, 65
silnika wyszukiwania, 63
uprawnie , 154

zmienna, 203
$HOSTNAME, 204
ALL, 149
EDITOR, 148

znaczniki MP3, 131
znak

|, 193
$, 73, 186

/, 37
lewego apostrofu, 186
tyldy, 73, 186
zach ty, 73

zu ycie zasobów, 205

ród a oprogramowania, 25
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