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As ferramentas de vídeo 

 

O manexo de vídeos precisa, habitualmente, varias ferramentas para levar a 
cabo as necesidades de traballo que nos poidan xurdir: reproducir películas, 
editar os nosos propios vídeos, gravar un DVD para ver na televisión...  

Para todas estas necesidades, existen ferramentas de software libre que 
nos achegan solucións óptimas. Nos próximos apartados traballaremos 
algunhas destas ferramentas:  

 Edición: se precisamos editar o vídeo (cortar ou unir fragmentos, 
substituír audio...) teremos que botar man dunha ferramenta de 
edición de vídeos. Para isto, empregaremos OpenShot.  

 Reproducir vídeo: un reprodutor non permite editar, simplemente 
veremos e escoitaremos o vídeo. Para isto, empregaremos KMPlayer. 

 Gravar vídeo: para poder ver vídeos nun reprodutor estándar de 
DVD, usaremos o programa de gravación K3B.  

 Converter formatos: a multitude de formatos de vídeo actuais obriga, 
en ocasións, a ter que convertelos; por exemplo, se queremos adaptar 
un vídeo para poder velo no noso móbil, precisaremos o Mobile 
Media Converter. 

  

  



Mobile Media Converter 

Mobile Media Converter é outra aplicación multiplataforma que nos 
permitirá converter os nosos ficheiros multimedia aos formatos máis 
populares como: MP3, WAV, OGG, WMA en audio e MPEG, FLV, AVI, 
WMV en vídeo.  

Por exemplo, podemos transformar os vídeos que gravemos co móbil para 
poder velos no ordenador e viceversa.  

Mobile Media Converter descárgase gratuitamente a través da súa páxina 
web:  

http://www.miksoft.net/mobileMediaConverterDown.htm  

 
 

É moi fácil de usar, só temos que arrastrar o vídeo ou o audio que queremos 
converter sobre a ventá, tamén podemos descargar directamente un vídeo 
de YouTube. Despois, seleccionamos onde queremos gardar o ficheiro de 
saída e marcamos o formato ao que queremos converter o noso vídeo ou 
audio.   
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