MODUŁ VI – MATERIAŁ DODATKOWY I

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI I KONWERSJI FILMÓW
NA BEZPŁATNYCH LICENCJACH1
PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

Avidemux 2.6.8. v2 Narzędzie do konwersji oraz dokonywania prostych operacji na klatkach
(np. wklejanie, wycinanie, zamienianie) i przekształceń obrazu (przycinanie,
zmiana rozdzielczości, obrót, nakładanie napisów, wyostrzanie obrazu itd.).
Prosty w obsłudze.
Obsługuje pliki AVI, MPEG, MP4 i ASF.
AVS Video Recorder Przydatny program do zgrywania na dysk komputera materiałów wideo
z kamer DV, HD, VHS oraz urządzeń VR oraz kamerek internetowych.
Bardzo prosty w obsłudze, oferuje tylko najbardziej podstawowe funkcje.
Pozwala na zapis AVI DV i MPEG-2.
DVDStyler Program do nagrywania płyt z filmami zgodnych z większością odtwarzaczy
DVD. Pozwala także na wygodne stworzenie menu płyty.
Obsługuje pliki AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV, MPEG-2, MPEG-4,
DivX, XviD, MP2, MP3, AC-3 i inne.
ezvid 0.9.8.2 Prosty i szybki edytor wideo. Pozwala wygodnie utworzyć prezentację, film
lub pokaz slajdów. Pozwala dzielić plik, dodawać tekst oraz nagrywać
własny dźwięk z mikrofonu. Pozwala szybko skompresować film i wysłać go
do serwisu YouTube.
Obsługuje pliki JPG, PNG, GIF, AVI, WMV czy MOV.
ffDiaporama 2.1 Program do montażu. Oferuje wiele efektów przejścia, pozwala
modyfikować tło czy dodawać muzykę. Dobrze sprawdza się w tworzeniu
klipów. Gotowy film można przekonwertować do formatów obsługiwanych
przez popularne portale internetowe. Obsługuje jakość HD.
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Opracowano na podstawie:
 http://www.dobreprogramy.pl/Tworzenie-i-edycja-filmow,Programy,Windows,200.html
 http://www.dobreprogramy.pl/Obrobka-i-konwersja-wideo,Programy,Windows,204.html
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Freemake Video Wszechstronne i darmowe narzędzie do konwersji filmów, muzyki i grafiki.
Converter Oferuje również wiele innych funkcji.
Obsługuje pliki AVI, MP4, WMV, MKV, DVD, MPG, 3GP, FLV, SWF, TOD,
MTS, MOV, M4V, RM, QT, TS, AMV, AVS, BIK, BNK, CAVS, CDG, DPG,
DV1394, DXA, EA, FFM, FILM, FILM_CPK, FLC, FLH, FLI, FLM, FLT, FLX, GXF,
H261, H263, H264, MJ2, MJPG, MKM, MXF, NC, NUT, NUV, OGM, OGV,
PVA, R3D, RAX, RMS, RMX, RPL, RTSP, SDP, SMK, THP, VC1, VFW, VRO.
Free Studio Zestaw kilkudziesięciu bezpłatnych narzędzi przeznaczonych do edycji i
nagrywania materiałów audio oraz wideo dostarczonych przez firmę DVD
Video Soft Limited. W skład pakietu wchodzą aplikacje przeznaczone do
„obsługi” serwisu YouTube, konwersji plików wideo i audio, nagrywania na
płytach oraz edycji filmów oraz ścieżek audio. Wszystkie programy są
bezpłatne i łatwe w obsłudze.
ivsEdits LE 2014 Program wyposażony w szereg dodatków umożliwiających m.in. rozmycie
3.0.484 lub wyostrzenie obrazu, zmianę nasycenia barw, dodanie poświaty,
tworzenie masek, usuwanie greenscreena itd. Pozwala także na
przechwytywanie obrazu z wielu kamer i przełączenie się między kanałami.
Lightworks 11.5 Aplikacja umożliwia pracę na nieograniczonej liczbie ścieżek audio i wideo,
a także oferuje wsparcie dla edycji nagrań z wielu kamer. Program zawiera
wiele filtrów do edycji barw.
Obsługuje pliki AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO 50,
DVCPRO HD, XDCAM HD, XDCAM EX, P2, AVC Intra, DNxHD, ProRes.
Umożliwia pracę w jakości HD.
Machete Video Editor Proste narzędzie do podstawowej edycji plików wideo (np. wycinania
Lite 4.1 fragmentów czy wyodrębniania ścieżki dźwiękowej). Wersja bezpłatna
pozwala na odtwarzanie i edycję plików wideo jedynie w formatach AVI
oraz WMV.
MoviePlus Starter Program do cięcia i łączenia plików wideo. Pozwala również wybrać efekty
Edition 1.0.0.8 przejścia, poprawić wygląd ujęć czy usunąć tło z tzw. blue- lub
greenscreena. Wersja darmowa pozwala na pracę na co najwyżej dwóch
ścieżkach audio i wideo oraz zapis tylko do formatów QuickTime, AVI,
WMV, WAV i WMA. Wymagana jest rejestracja na stronie producenta.
Video to Video Program do konwersji. Obsługuje ponad 200 najpopularniejszych
formatów. Pozwala na pracę z materiałami w jakości HD.
VideoLAN Movie Program do amatorskiej obróbki wideo. Obsługa programu nie jest trudna,
Creator 0.2.0 Beta jednak wymaga podstawowej wiedzy przy określaniu parametrów pliku.
Atutem jest polska wersja językowa.
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VSDC Free Video Dość rozbudowana aplikacja do montażu filmów oraz konwersji plików
Editor 2.1.7.138 wideo. Obsługuje wiele formatów.
Wax 2.0e Rozbudowane narzędzie do edycji wideo. Pozwala na wykorzystanie
nieograniczonej ilości ścieżek audio/wideo w projekcie, a jego możliwości
poszerza wiele dostępnych pluginów. Wiele efektów przejść oraz
dodawania napisów.
Obsługuje formaty wejściowe WAV, JPG, BMP, PCX, PNG, PBM, PGM, PNM,
PPM, PSD, SGI, BW, RGB, RGBA, TGA, TIF, TIFF, DDS, DCX, ICO, PIX, PSP,
XPM, AVI oraz AVS. Pozwala na zapis do plików AVI, MPEG, WAV, FLV i
innych.
Windows Movie Maker Pozwala edytować pliki wideo oraz obraz pochodzący bezpośrednio
2.6 z zewnętrznego źródła (np. kamery cyfrowej). Oferuje podstawowe opcje
takie jak dołączanie plików graficznych, proste efekty specjalne czy
dodawanie muzyki w tle i narracji.
Program dla systemów Windows Vista oraz Windows 7.
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