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Yleistä
Digitoitu multimedia (audio ja video) vaatii paljon bittejä, joka johtaa siihen, että tarvitaan paljon 
tallennustilaa ja siirtokapasiteettia. Siksi bitit on pakattava siirron ja tallennuksen ajaksi ja taas 
palautettava alkuperäiseen asuun toistossa. Pakkaukseen ja palautukseen on vuosien varrella 
kehitetty sadoittain eri menetelmiä, koodekkeja ja formaatteja. Netti puolestaan vaatii omat 
formaatit, jotta tulos olisi paras mahdollinen.  
Linuxiin löytyy monen monta eri ohjelmaa formaattien muunnokseen. Me hoidamme kaiken tuon ja
paljon muuta yhdellä työkalulla. Esittelen varmuuden vuoksi toisenkin.

1. VLC media player
VLC osaa toistaa useimpia audio- ja videoformaatteja (mm. DVD-Video, video CD) ja sen lisäksi 
se osaa konvertoida noita tiedostoja. Se osaa myös streemata videota verkon kautta koneelta 
toiselle. VLC toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, myös mobiilialustoissa (Android, iPad, iPhone). 

Ominaisuudet
Simple, fast and powerful media player. 
Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams. 
Plays most codecs with no codec packs needed: MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3... 
Runs on all platforms: Windows, Linux, Mac OS X, Unix... 
Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking. 
Can do media conversion and streaming. 

Lisätietoja:
http://www.videolan.org/vlc/
https://en.wikipedia.org/wiki/VLC_media_player
https://wiki.videolan.org/Documentation:Documentation/

VLC:n monipuolisuus perustuu sen moduuli-rakenteeseen (yli 380 kpl), joten siihen on helppo 
lisätä ominaisuuksia asentamalla uusia moduuleita tai plugineja.
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Asennus
Many distros such as Linux Mint come with VLC preinstalled anyway, with all the codecs and 
offcourse it doubles up as a Media player too.

1.
Linux Mint asennusohje löytyy täältä:
http://community.linuxmint.com/software/view/vlc

2. 
Helpoin ja turvallisin tapa on asentaa by Linux Software Manager.

2. Videon katselu.

Asennuksen jälkeen käynnistä ohjelma. Käyttöliittymä aukeaa.

Valitse alasvetovalikosta Media / Open file…
Ja määritä katsottava video. Soitto alkaa samantien. Videon eteneminen näkyy ohjauspainikkeiden 
yllä olevasta ”viisarista”.

Käyttöliittymän ohjauspainikkeet ovat vastaavia kuin kaikissa muissakin ohjelmissa. Kokeile 
rohkeasti. Niiden merkitys avautuu kun viet kursorin kuvakkeen päälle.

Kuvan kokoa voi säätää sopivaksi, samoin äänen voimakkuutta. 
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3. Audioformaatin muunnos. 
Audio-tiedostot tallennetaan Punomon serverille, toisin kuin videot, jotka säilötään Youtubeen.
Jotta saadaan mahdollisimman hyvä selaintuki, konvertoidaan ja tallennetaan audio-tiedostot 
kahteen eri formaattiin, OGG Vorbis Audio- ja MPEG4 Audio-formaattiin. Vastaavat 
tiedostotarkenteet ovat *.ogg ja *.m4a.

Käynnistä VLC.

Valitse:
Media/
Convert/Save

Klikkaa Add ja valitse konvertoitava audiotiedosto.              Valitse tuolta Convert
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Valitse Profile-ikkunaan Audio-Vorbis (OGG).
Valitse Destination file-ikkunaan hakemisto johon konvertoitu tiedosto tallennetaan. 
Ohjelma kysyy tallenteelle nimeä, anna sama kuin alkuperäinen, mutta ilman tiedostotarkenninta.
Klikkaa Start.
Se oli siinä, alkusilmukka.ogg ilmestyy alkuperäisen tiedoston viereen.

Testaa.
Media
Open file...

Toimii.
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Kysymyksiä audiosta

Onko Ogg Vorbis ääni parempi kuin MP3?
Useimpien mielestä – kyllä.

Kannattaako konvertoida vanhat MP3-tiedostot Ogg Vorbis formaattiin?
Kaikki audio-tiedostot voi konvertoida Vorbisiin. Mutta ei kannata. 
Koodekit ovat erilaisia.
Kummankin formaatti on häviöllinen, siis joitakin alkuperäisbittejä ei palauteta. Ohjelmat saattavat 
hävittää eri bittejä, jolloin äänen laatu saattaa huonontua. Jota korva tuskin huomaa.

Vorbis' audio quality is not best measured in kilobits per second, but on a scale from -1 to 10 called 
"quality". For now, quality 0 is roughly equivalent to 64kbps average, 5 is roughly 160kbps, and 10 
gives about 400kbps. Most people seeking very-near-CD-quality audio encode at a quality of 5 or, 
for lossless stereo coupling, 6. The default setting is quality 3, which at approximately 110kbps 
gives a smaller filesize and significantly better fidelity than .mp3 compression at 128kbps.

Jos haluat CD-laatua, kumpikaan (Vorbis eikä MP3) laatu riitä.

Entä puheen kompressointi?
Toimii hyvin, mutta tulos ei ole optimaalinen. Vorbis on tehty musiikin ja yleisaudion paketointiin, 
puheen (kännykät) paketointiin on omat spesiaalit koodekit.

Näillä pääsee alkuun ja pärjää pitkälle. 
Lue dokumenttia, jotta voit ottaa tarvittaessa käyttöön lisäominaisuuksia. 
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4. Videoformaatin muunnos.
Lue ennen kuin jatkat:
Punomon ohje: Video – mini-info.pdf.
Kannattaa lukea myös:
http://neptunet.net/2014/12/20/videoiden-tiedostomuodot-ja-niiden-muuntaminen-2/

Yleistä.
Punomossa käytettävät videot tallennetaan Youtubeen ja linkitetään sieltä ohjesivulle. Youtube 
hyväksyy monenlaisia formaatteja, joten formaatin muutos ei ole ihan välttämätöntä (useimmiten). 
Mutta kun Google, Youtubin omistaja, kehittelee omaa WebM-formaattia nettivideoiden 
työstämiseen ja esittämiseen, niin siksi videot kannattaa konvertoida heti Youtube-formaattiin, 
WebM, yhteensopivaksi. Samalla konvertoituu mukana oleva audio. 

VP8 on open source video-paketointi ohjelma jota kehittää iso ict-yhtiöitten konsortio. VP9 on sen 
seuraava versio (tehdään Googlen johdolla). Kaikki selaimet osaavat sen ja jopa Microsoft ilmoitti 
syyskuussa 2015, että Edge-selaimeen lisätään VP9-tuki. 

Videon konvertointi by VCL
Valitse valikosta Media / Convert

Valitse File Selection, Add, konvertoitava videotiedosto.       Valitse tuolta Convert                            
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Seuraava ikkuna aukeaa.

Valitse Settings – Profile – alasvetovalikosta haluamasi formaatti. 
Eräs helppo tapa, jos konvertoit Youtubia varten, on valita alasvetovalikosta Video for Youtube SD.

Valitse Destination, eli minne konvertoitu tiedosto talletetaan. Anna nimi, ilman tiedostotarkenninta,
sen ohjelma huolehtii itse.
Klikkaa Start.
Se on siinä.
Tarkista tulos kuten kohdassa 2 opastettiin.

Selaimille suositellut formaatit:
H.264 eli MPEG-4 video/mp4 .mp4 tai .mov, kaikki selaimet tukee
OGG video/ogg .ogv tai .ogx. Tätä ei IE, eikä Android osaa.
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5. Extraa. Videoformaatin muunnos 2, by WinFF

WinFF on graafinen liityntä komentoriviltä käytettävälle FFMPEG-konvertointiohjelmalle. Se on 
hyvä ja monipuolinen työkalu videoitten konvertointiin. Ohjelma toimii Linuxeissa ja myös 
Windowsissa. 
Ohjelma-projektin kotisivu https://code.google.com/p/winff/
Varsinainen kotisivu:  http://winff.org/html_new/index.html

Asennus 1.
Asenna WinFF by Linux Software Manager, helpoin ja turvallisin tapa.

Asennus 2.
Voit asentaa konvertterin myös seuraavasti.
Käynnistä terminal-ohjelma.
Kirjoita komento: sudo apt-get install winff
Salasanan kysymisen jälkeen asennus käynnistyy.
Kannattaa luoda pikakuvake esim. Linux Mintin alapalkkiin.

Käynnistä ohjelma. Käyttöliittymä, GUI (Graphic User Interface),  avautuu. 
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WinFF Peruskäyttö.
Valitse konvertoitava tiedosto klikkaamalla +Add-nappia.
Convert to: Google.
Preset: Google WebM Generic Fullscreen
Output Folder: valitse kansio minne haluat konvertointituloksen tallentuvan.
Käynnistä muunnos klikkaamalla Convert-nappia.

Terminal-ohjelma aukeaa uuteen ikkunaan.

WinFF-konvertoinnin edistyminen näkyy terminaalissa.                   

Näillä pääsee alkuun ja pärjää pitkälle. 
Lue dokumenttia, jotta voit ottaa tarvittaessa käyttöön lisäominaisuuksia. 
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6. Testaus

Multimedian kanssa operoiva tarvitsee työkalun joka kertoo kaiken olennaisen audio- ja video- 
tiedostoista. Sellainen on Mediainfo.

Mediainfo     

MediaInfo is a convenient unified display of the most relevant technical and tag data for video and 
audio files.
Se on saatavissa  kaikkiin järjestelmiin (Linux, Mac ja Windows) ja on ilmainen. 
Ohjelma löytyy osoitteesta: http://mediaarea.net/en/MediaInfo  

Asennus 
Parhaiten se onnistuu Linuxissa by Software Manager, tai menemällä ohjelman kotisivulle.

Tässä erään konvertoinnin saldo. Alasvetovalikoista löytyy lisäinfoa.
Go to the website… on linkki suoraan codecin kotisivulle.
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