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Mnozí z vás v létě natočili video. Pak ale přichází další fáze:
zpracování. Jak na to vám přiblíží tématický openMagazin. Z článků v
tématickém okruhu je dobrá polovina exkluzivních. Co to znamená? Že
tyto články nikde jinde, než právě v tomto čísle openMagazinu, nenajdete. Jde např. o
to, jak převádět formáty videa z jednoho do druhého, jak na DVD authoring nebo jak z
fotografií vytvořit prezentaci. Ale najdou se i další zajímavé články: Recenze na
LibreOffice 3.6, o hrách pro Linux nebo o kolorizaci černobílých fotografií.
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Arista: Převádějte videa jednoduše do různých formátů – exkluzivní článek
Avidemux – připravte své video pro DVD authoring – exkluzivní článek
AV Linux 5.0: Distribuce pro zpracovávání a tvorbu multimédií
Tvořte videa s DVDStylerem – exkluzivní článek
Upravujte a vytvářejte titulky v programu Gnome Subtitles
HandBrake: hromadné kódování videa pro mobilní zařízení
OpenShot: Videoeditor pro každého
Videoporama alebo vytvorte si zaujímavú videoprezentáciu z fotografií – exkluzivní
článek

Recenze
●

●

●

●

●

Český trh s e-knihami: stále jsme ještě na začátku
LibreOffice 3.6 v novém kabátě – vzhled, chyby, vylepšení ergonomie a přidání nových
funkcí
Matematický software v Linuxu
Extreme Tux Racer
Zajímavé hry pro Linux
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Návody
●

●

Kolorizace černobílých fotografií v GIMPu
Jak pracovat s vodítky ve Scribusu

Praxe
●

●

Jak je na tom nabídka počítačů s Linuxem nebo bez operačního systému
Webová úložiště: ideální nástroj pro týmovou spolupráci

Rozhovory
●

Rozhovor: Jonathan Thomas, tvůrce videoeditoru

Z blogu
●

Tip: Jak změnit počet posledních otevřených dokumentů a jak ovládnout lišty s ikonami

Stáhnout ve formátu PDF
●

http://www.openmagazin.cz/pdf/2012/openMagazin-2012-09.pdf

Stáhnout ve formátu ePub
●

http://www.openmagazin.cz/pdf/2012/openMagazin-2012-09.epub
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