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Abstrakt

Diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace, která bude sloužit jako náhrada 

běžných  domácích  spotřebičů  (DVD  přehrávač,  videorekordér  apod.).  Počítač, 

který kombinuje několik takových zařízení bývá v angličtině označován jako Home Theater 

Personal  Computer  (HTPC),  což  se  dá  volně  přeložit  jako  počítač  pro  domácí  kino 

nebo také domácí  multimediální  centrum. Práce zkoumá dostupné knihovny a  programy 

pro práci s multimédii v operačním systému Linux, které jsou využity pro vytvoření navržené 

aplikace. Ukazuje také některé podobné, již existující, komerční i open source systémy. 
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Abstract

This thesis  deals  with  design and implementation application,  that  should be equivalent 

to several  eletronic  devices  such as  DVD player  or  videotape  recorder.  Computer  used 

for this purpose is often branded as Home Theater Personal Computer (HTPC). This thesis 

studies available multimedia libraries and software in operating system Linux, that is used 

to create designed application. It shows some similar existing application to create HTPC 

either commercial or open source.
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1 Úvod

Pojem  multimédia  je  odvozen  od  způsobu  komunikace  výpočetního  systému 

s uživatelem pomocí více médií. Za média jsou považovány například text, obraz, řeč 

nebo hudba. Za typický příklad multimédia můžeme považovat karaoke – spojení hudby 

a  textu dohromady. V době masivního rozvoje moderních multimediálních technologií 

jako  je  digitální  pozemní  vysílání,  internetové  rádio  nebo  televize,  DVD  přehrávače 

a rekordéry,  jsou  na  vzestupu  i  tzv.  "vše  v jednom"  řešení.  Tyto  zařízení  se  snaží 

integrovat  funkce  většiny  domácích  elektrospotřebičů  sloužících  k  zábavě.  Počítač, 

který kombinuje  několik  takových  zařízení,  bývá  v  angličtině  označován  jako  Home 

Theater Personal Computer (HTPC), což se dá volně přeložit jako počítač pro domácí 

kino nebo také domácí multimediální centrum. Zkratka HTPC se začíná čím dál častěji 

objevovat i v češtině. Zřejmě je to dáno oblibou podobných řešení.

Diplomová práce navazuje na semestrální projekt, který byl zaměřen na studium 

dostupných knihoven a  programů pro  operační  systém Linux.  Na základě získaných 

poznatků bylo  také  úkolem navrhnout  systém domácího  multimediálního centra  jako 

náhradu za běžné domácí spotřebiče (DVD přehrávač, videorekordér apod.).

Cílem diplomové práce je  tento navržený systém implementovat  jako aplikaci 

pro operační systém Linux a nastínit možnosti případného pokračování práce.

Ve  druhé  kapitole  se  ve  stručnosti  dozvíme  o  již  existujících  podobných 

systémech  pro  domácí  multimediální  centrum,  jejich  výhodách  a  nevýhodách.  Třetí 

kapitola popisuje operační systém Linux, knihovny a programy pro práci s multimédii 

v tomto  operačním  systému.  V  další  kapitole  je  návrh  aplikace,  která  ve  spojení 

s operačním systémem Linux bude tvořit domácí multimediální centrum. Pátá kapitola 

popisuje postup implementace a  objasňuje  některé  implementační  postupy  a detaily. 

Následující  kapitola  popisuje  vytvořenou  aplikaci.  Poslední  kapitola  se  zabývá 

zhodnocením vytvořené aplikace a návrhem dalšího rozvoje. V příloze 1 jsou detailněji 

popsány třídy  a  metody aplikace.  Příloha 2  popisuje  postup instalace  a  konfigurace 

aplikace a programů nutných pro plnohodnotný běh aplikace.
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2 Přehled existujících aplikací

Tato  kapitola  nabízí  stručný  přehled  již  existujících  systémů pro  vytvoření  domácího 

multimediálního centra. Výčet obsahuje několik nejznámějších aplikace a zcela jistě není 

úplný  –  především  u  komerčních  produktů.  Detailní  srovnání  by  jistě  vydalo 

na samostatný projekt,  proto  si  uvedeme jenom pár  základních vlastností  a  hlavních 

rozdílů mezi aplikacemi.

2.1 Windows XP Media Center Edition

Windows XP Media  Center  [4]  je  jako jediná aplikace dodávána přímo s operačním 

systémem.  To  se  projevuje  na  ceně,  kdy  platíme  jak  za  samotnou  aplikaci,  tak  za 

operační systém. Osobní počítač vybavený tímto software umožňuje běžné funkce, na 

které jsme zvyklí z OS Windows XP. Není problém spustit  jakoukoliv hru, editor textů 

nebo například programy pro CAD. V případě připojení PC na televizor je tato možnost 

pochopitelně velmi málo využitelná, protože rozlišení televizoru je malé a drobné písmo 

nemusí  jít  přečíst.  Hlavní  aplikací  je  Media Center,  kde si  můžeme dopřát  veškerou 

digitální  zábavu – fotografie,  hudbu,  televizi,  filmy,  domácí  video,  rádio  a celou  řadu 

aplikací a služeb. 

Obrázek 2.1.1.: Media Center – hlavní menu Obrázek 2.1.2.: Media Center – prohlížeč 

obrázků
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Media  Center  je  propracovaná  aplikace  uzpůsobená  pro použití  s  dálkovým 

ovladačem  od  Microsoftu.  Díky  jednomu  typu  ovladače  je ovládání  dobře  řešené 

a pohodlné. Všechny očekávané funkce jsou lehce dostupné a počítač s tímto software 

dokáže  velmi  dobře  nahradit  většinu  elektroniky  v  obývacím  pokoji.  Protože  jde 

o placený software, lze očekávat málo chyb nebo nějakých nedodělků. Přesto lze nějaké 

nalézt. Pomocí Microsoft Update lze však některé odstranit.

2.2 MediaPortal

Projekt MediaPortal [5] byl založen v únoru 2004. Kód byl převzat z projektu Xbox Media 

Center (XBMC) a upraven pro platformu Windows. Během dalšího vývoje byl však kód 

téměř  kompletně  přepsán.  V  současné  době  MediaPortal  nabízí  ještě  více  funkcí 

než Windows XP MCE. Velkou výhodou je, že je šířen pod open source licencí GPL. 

Ke svému  běhu  však  vyžaduje  operační  systém Windows.  MediaPortal  nabízí  velmi 

mnoho možností nastavení, ale na rozdíl od ostatních programů nabízí také konfigurační 

průvodce pro snadné nastavení. Na tvorbě projektu se podílí přes deset lidí. Projekt je 

řazen  mezi  špičku  mezi  HTPC aplikacemi  a  je  pravidelně  aktualizován  a  udržován. 

Vyskytne-li se nějaká chyba a je nahlášena autorům, je zpravidla opravena velmi rychle. 

Obrázek 2.2.1.: MediaPortal – hlavní menu Obrázek 2.2.2.:  MediaPortal – zobrazení 

náhledů obrázků 
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2.3 Tvedia

Velmi  příjemné  a  líbivé  grafické  rozhraní  plné  animací  ve  stylu  Flash  odlišuje 

tuto aplikaci  od  ostatních.  Grafické  rozhraní  je  vytvořeno  pomocí  XML+Javascript. 

Grafické rozhraní je vydáno pod open source licencí, ale za samotné jádro aplikace je 

třeba zaplatit. Tvedia využívá databázi pro uchování informací o multimediálních datech. 

K dispozici je importér do databáze, který automaticky nebo poloautomaticky importuje 

veškerý multimediální obsah a setřídí jej, doplní např. obrázky alb a autorů hudby. Stav 

databáze je pravidelně kontrolován a automaticky obnovován. Jako první aplikace tohoto 

druhu zvládá přehrávání souborů chráněných Windows Media DRM a také zakoupených 

v iTunes Music Store. Integrována je také podpora přímého vyhledávání a přehrávání 

obsahu online na serverech Google Video, YouTube nebo, především v USA známém, 

Flickr.com.  Stejně  jako MediaPortal  vyžaduje  ke  svému  běhu  OS  Windows.  Další 

informace o projektu jsou dostupné na domovské stránce projektu [6].

Obrázek 2.3.1.: Tvedia – hlavní menu Obrázek 2.3.2.: Tvedia – informace o 

přehrávaném filmu
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2.4 MythTV

MythTV je nyní jeden z nejlepších systémů pro domácí multimediální centrum. Původně 

byla  aplikace  vytvářena  se  zaměřením  na  sledování  televize  a  záznam  z  televize. 

Postupem času  však  byla  aplikace  rozšiřována  a  nyní  nabízí  neuvěřitelné  množství 

funkcí pro domácí zábavu, což je zároveň jeho nevýhodou, protože díky tomu nepatří 

mezi  nejrychlejší.  MythTV  je  vytvořena  jako  systém  klient-server.  Klientů  (neboli 

frontendů) může být více, stejně tak může být více serverů (backendů), což je vhodné 

pokud chceme například digitální televizní signál distribuovat po celém domě a umožnit 

vícenásobné  nahrávání  současně.  Rozšiřování  funkcí  je  možné  pomocí  pluginů. 

Oficiálních pluginů vyvíjených týmem MythTV je asi 20, neoficiálních pluginů je dalších 

cca  30.  Aplikace  je  distribuována  pod  open  source  licencí  GPL a  ke  svému  běhu 

vyžaduje OS Linux nebo Mac OS. Více informací lze nalézt na internetových stránkách 

projektu [7].

2.5 Freevo

Freevo  [8]  je  další  z  řady  open  source  projektů.  Sami  tvůrci  označují  projekt  jako 

platformu spojující více aplikací pro práci s multimédii dohromady (MPlayer, Xine apod.). 

Freevo je napsáno v pythonu a celá aplikace je řešena systémem modulů. Díky tomu je 

Obrázek 2.4.2.: MythTV – zobrazení náhledů 

obrázků

Obrázek 2.4.1.: MythTV – hlavní menu
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velmi snadné upravit si Freevo podle potřeb. Výstup aplikace může využívat X server 

nebo framebuffer. Běžet může pod operačním systémem Linux nebo BSD.

2.6 MMS

My  Media  systém  (dříve  Mpeg  Menu  System)  je  poměrně  jednoduchou  aplikací 

ve srovnání  s  ostatními,  nicméně  zachovává  si  většinu  důležitých  funkcí.  Obsahuje 

sice chyby,  vývoj  jde  rychle  dopředu  a  autoři  slibují  mnohá  vylepšení.  Běží 

pod operačním systémem Linux a co se týče dalšího software, který vyžaduje pro svůj 

běh,  je velice  skromný.  Přehrává  audio,  video,  zobrazuje  obrázky  z  pevného  disku 

nebo CD/DVD. Podporuje též přehrávání internetových rádií.  Program je lokalizovaný 

i do češtiny. Více informací lze nalézt na internetových stránkách projektu [9].

Obrázek 2.5.1.: Freevo – hlavní menu Obrázek 2.5.2.: Freevo – zobrazení náhledů 

obrázků
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2.7 SageTV

Komerční  produkt  zvládající  všechny  běžné  funkce  –  přehrávání  audia  i  videa, 

zobrazovaní  fotografií  atd.  Podporuje  také  elektronického  programového  průvodce 

(EPG)  nebo  nahrávání  z  televize  ve  formátech  MPEG-2,  MPEG-4  a  DivX.  Na  této 

aplikace  je  především  zajímavé,  že  může  být  provozována  pod  operačním  systém 

Windows i  Linux.  K aplikaci  je  také dodáváno SageTV Studio  SDK, které umožňuje 

rozšíření  a  přizpůsobení  aplikace.  Podrobnější  informace  jsou  dostupné 

na internetových stránkách [10] . 

Obrázek 2.6.1.: MMS – hlavní menu Obrázek 2.6.2.: MMS – seznam filmů

Obrázek 2.7.1.: SageTV – hlavní menu Obrázek 2.7.2.: SageTV – zobrazení náhledů 

obrázků
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2.8 oxine

Velmi stručné internetové stránky [11] nenápadně upozorňují  na jednoduchý program 

stavějící na základě multimediálního přehrávače Xine. Na rozdíl od ostatních aplikací 

nepoužívá Xine jenom k  přehrávání  multimédií,  ale  i  pro  vykreslování  celé  aplikace. 

Pomocí funkce on screen display (OSD) vykresluje menu, tlačítka, posuvníky atd. Díky 

tomu je aplikace použitelná všude tam, kde lze spustit samotný Xine. Program je vydán 

pod open source licencí GPL.

Obrázek 2.8.1.: oxine – hlavní menu Obrázek 2.8.2.: oxine – přehrávač hudby
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3 Dostupný software a knihovny 

pro práci s multimédii

V této kapitole si postupně popíšeme software a knihovny, které mohou být užitečné 

při tvorbě aplikace pro domácí multimediální centrum. Jejich kombinace bude základem 

pro výsledný produkt.

3.1 OS Linux

Linux  je  jádrem  několika  počítačových  operačních  systémů.  Je  známým  příkladem 

svobodného  softwaru  a  open  source  vývoje:  na  rozdíl  od  proprietárních  operačních 

systémů  jako  Windows  či  Mac  OS  je  celý  jeho  zdrojový  kód  volně  k  dispozici 

pro veřejnost a kdokoli jej může svobodně používat, upravovat a dále distribuovat.

Ačkoliv termín Linux značí Linuxové jádro, často se používá pro označení celých 

unixových operačních systémů (známých jako GNU/Linux), které sestávají z Linuxového 

jádra a zároveň z knihoven a nástrojů z projektu GNU, ale i z dalších zdrojů. V nejširším 

významu GNU/Linuxová distribuce uceleně spojuje základní systém s velkým balíkem 

aplikačního softwaru, a navíc často zajišťuje uživatelsky přívětivou instalaci a následné 

aktualizace.

Zpočátku  byl  Linux  vyvíjen  a  používán  zejména  jednotlivými  nadšenci.  Časem 

získal  podporu  velkých  společností  jako  IBM,  Hewlett-Packard  a  Novell  pro  využití 

na serverech,  a  poslední  dobou  získává  popularitu  i  na  desktopovém trhu.  Zastánci 

a analytici připisují jeho úspěch nezávislosti na dodavateli, nízkých nákladech, flexibilitě, 

bezpečnosti a spolehlivosti.

Linux byl původně vyvíjen pro počítače s procesory architektury i386 (tedy 80386 

a kompatibilními).  Dnes  ale  podporuje  všechny  populární  počítačové  architektury 

i mnoho z těch méně obvyklých. Používá se v řadě zařízení od vestavěných (embedded) 

systémů  (jako  mobilních  telefony,  roboti,  síťové  prvky  či  multimediální  přehrávače) 

přes osobní počítače až po superpočítače.

Linux  je  moderní  operační  systém,  který  obsahuje  velké  množství  ovladačů 

pro nejrůznější  standardizovaný  hardware  včetně  různých  analogových  i  digitálních 
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tunerů.  Linux  je  sám  o  sobě  velmi  dobře  zkonstruován  a  odolává  mnoha  známým 

bezpečnostním  komplikacím  (např.  virům)  a  tudíž  nehrozí  žádné  napadení 

a zkolabovaní.

Jak  zjistíme  dále,  Linux  je  vhodný  operační  systém  pro  vytvoření  domácího 

multimediálního  centra  díky  velkému  množství  kvalitního  open  source  software, 

který je mnohdy lepší než ekvivalentní komerční produkty.

3.2 MPlayer

MPlayer  je  nekorunovaným  králem  přehrávačů  videa.  Jde  původně  o  konzolovou 

aplikaci, ke které bylo dodatečně přidáno grafické uživatelské rozhraní (GUI) a které nás 

nebude v tomto případě zajímat.  Plné využití  skvělých vlastností  MPlayeru je možné 

právě při spouštění pomocí příkazové řádky. MPlayer přehraje většinu MPEG, VOB, AVI, 

OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4mpeg, 

FILM, RoQ, PVA, Matroska souborů s podporou mnoha nativních XAnim, RealPlayer 

a Win32  DLL  kodeků.  Můžete  sledovat  Video  CD,  SVCD,  DVD,  3ivx,  RealMedia, 

Sorenson,  Theora a také MPEG-4 (DivX) filmy.  MPlayer dokáže přehrávat i  zvukové 

soubory - jmenujme alespoň ty nejdůležitější jako MPEG layer 1,2 i 3 (MP3), WMA, AAC, 

Ogg Vorbis nebo RealAudio.

Další vlastností MPlayeru je velké množství podporovaných výstupních rozhraní. 

Pracuje  s  X11,  Xv,  DGA,  OpenGL,  SVGAlib,  fbdev,  AAlib,  libcaca,  DirectFB,  rovněž 

můžete  použít  GGI  a  SDL (a  takto  i  jejich  ovladače)  a  také některé  nízkoúrovňové 

ovladače konkrétních karet (pro Matrox, 3Dfx a Radeon, Mach64, Permedia3). Většina 

z nich  podporuje  softwarové  nebo  hardwarové  škálování  (změna  velikosti  obrazu), 

takže si můžete užít video na celé obrazovce. 

MPlayer podporuje zobrazování vyhlazených a stínovaných titulků při přehrávání 

videa. V současnosti podporuje formáty VOBsub, OGM, CC (closed caption), MicroDVD, 

SubRip, SubViewer a spoustu dalších.

Přehrávač  dokáže  přehrávat  i  poškozené  MPEG  soubory  nebo  špatné  AVI 

soubory, které nelze přehrávat ani věhlasným Windows media playerem. Dokonce lze 

přehrávat i AVI bez indexu a navíc můžete jejich indexy dočasně obnovit pomocí volby 

-idx, nebo trvale pomocí MEncoderu, což umožní převíjení!
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MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej 

umožňuje  ovládat  pomocí  klávesnice,  myši,  joysticku  nebo  dálkového  ovládače 

(s pomocí LIRC). Ovládání tak lze sjednotit  s ovládáním jakékoliv jiné aplikace a tím 

zajistit konzistenci ovládání, při použití MPlayeru jako součásti jiné aplikace.

Velmi silnou stránkou MPlayeru je také použití  audio a video filtrů.  Mezi hlavní 

video filtry patří deinterlace (odstranění řádkového prokladu) a postprocessingový filtr 

pro vylepšení  kvality  přehrávaného  videa.  Odstranění  řádkové  prokladu  je  potřeba 

při použití jiného zobrazovacího zařízení než je klasický televizor.

MPlayer zvládá práci s analogovou i digitální TV stejně snadno jako přehrávání 

filmu z DVD.

V Linuxu je oproti Windows přehrávání videa mnohem jednodušší a odpadá zde 

mnoho  problémů  například  s kodeky.  Vlastně  je  téměř  nemožné  najít  dnes  formát, 

který by nebyl tímto programem podporován.

3.3 MEncoder

MEncoder  také  patří  mezi  nejlepší  aplikace  svého  druhu.  Je  vyvíjen  společně 

s MPlayerem.  Vyznačuje  se  stejně  širokou  podporou  formátů  jako  MPlayer.  Umí 

enkódovat do všech kodeků knihovny libavcodec. Umožňuje ripování titulků do Vobsub 

formátu, práci s PCM audio i VBR MP3 audio, kódování videa z V4L zařízení - typicky 

TV  tuner.  MEncoder  představuje  také  poměrně  komplexní  nástroj  pro  DVD-ripping 

(zálohu DVD na pevný disk).

3.4 Xine

Další zajímavý multimediální přehrávač zvládající přehrát podobnou škálu formátů jako 

MPlayer. Také je rozdělen na dvě části – vznikly rozdělením jedné aplikace na samotné 

jádro  programu  a  grafické  rozhraní.  Jádro  programu  Xine  využívají  i  další  linuxové 

multimediální přehrávače jako Totem nebo Kaffeine. Kromě skvělé podpory digitálního 

vysílání (DVB) včetně EPG nebo přehrávání DVD disků s podporou DVD Menu, nabízí 

také možnost kdykoliv jedním kliknutím uložit aktuální obrazovku do png.
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3.5 LIRC

V Linuxu je přijímání  infračerveného dálkového ovládání  podpořeno balíkem jménem 

LIRC,  který  podporuje  pěknou  řádku  hardwaru,  od  nejjednoduššího  řešení,  kdy  je 

připojena infračervená dioda do vstupu zvukové karty, přes různá podomácku vyrobená 

zařízení  připojená  na  sériový  či  paralelní  port,  komerční  zařízení  až  po  přijímače 

vestavěné například v televizní kartě. Podporovaného hardwaru je opravdu hodně.

Nejdůležitější součástí LIRC je démon lircd. Ten čte data z hardware na zařízení 

/dev/lirc, které je buďto symlinkem třeba na sériový port, nebo je zařízením speciálního 

kernelového driveru pro konkrétní hardware. Klienti  -  ovládané programy - se mohou 

připojovat  na  socket  /dev/lircd,  odkud  čtou  tlačítka  nadefinovaná  v  /etc/lircd.conf. 

Podporu nalezneme například v přehrávačích videa MPlayer a Xine, v MP3 přehrávači 

XMMS (jako plugin), v programu pro sledování televize XawTV a v mnoha dalších.

Součástí  LIRC  je  i  démon  lircmd,  který  je  schopen  převádět  stisky  tlačítek 

na pohyby myši.  Stačí pustit  tento démon a použít  jako zařízení pro myš /dev/lircmd 

(například v gpm nebo X). lircmd umí emulovat protokoly MouseSystems, IMPS/2 nebo 

IntelliMouse.

K  LIRC  již  asi  není  více  co  dodat,  snad  jen,  že  je  to  velmi  dobrý  software, 

který posune kupředu uživatelský komfort domácího multimediálního centra.

Pro potřeby naší aplikace bude postačovat knihovna lirc_client,  která umožňuje 

přijímat  IR signály  od ovladače a generovat  příslušné události.  Nemusíme podrobně 

zkoumat detaily protokolu LIRC.

Při vývoji aplikací využívajících LIRC je možné použít emulátor pro lircd. S tímto 

emulátorem není  potřeba dálkové ovládání  pro generování  LIRC událostí.  Je možné 

vyvíjet aplikaci dokonce i bez LIRC zařízení pro příjem signálů z dálkového ovladače.

Ve spojení s balíkem irda-utils, což je balík programů pro práci s infra portem je 

možné  použití  libovolného  dálkového  ovladače.  Programem  irrecord  lze  zjistit 

a nakonfigurovat kódy jednotlivých tlačítek dálkové ovladače.

3.6 Cron a at

Cron i at jsou Linux/Unix systémové nástroje, které spouští různé programy v předem 

definovanou dobu nebo intervalu (obdoba naplánovaných úloh ve Windows).
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Cron  používají  převážně  Linux/Unix  administrátoři  ke  spouštění  programů 

a skriptů,  které  pomáhají  udržovat  operační  systém.  Například  mazáním pomocných 

souborů  nebo  prováděním  pravidelného  zálohování  databází  či  celých  disků.  Cron 

spouští procesy v intervalech, které mají minimální délku 1 minuty. Většinou není třeba 

jemnější rozlišení. Pro editaci úloh se používá nástroj crontab. Každý uživatel má svoji 

crontab  tabulku,  která  obsahuje  seznam  úloh  a  časy  jejich  spouštění.  Po  zavolání 

crontab s přepínačem -e se spustí editor, kde můžeme seznam úloh upravovat. Cron 

můžeme využít pro pravidelné nahrávání nějakého pořadu – např. seriálu.

Nástroj at je používán k zaznamenání příkazů, které mají být provedeny později 

v předem definovaný čas.  Provádění  naplánovaných úloh má na starosti  démon atd. 

V souvislosti  s frontou příkazů,  které  mají  být  v  určený čas  provedeny,  existují  další 

příkazy atq a atrm. Již z názvu je patrné, že atq (at queue) zobrazuje frontu. Příkaz atrm 

(at remove) maže z fronty položky, jejichž ID jsou zadána mezi parametry. ID je možné 

zjistit ve výpisu atq v prvním sloupci. Nástroj at je dobrý k jednorázovému načasování 

nahrávání. Využití pro programu at by nejvíce připomínalo chování videorekordéru.

3.7 LAME

LAME  je  výkonný  MPEG  Audio  Layer  III  (MP3)  enkodér  pod  licencí  LGPL.  Vznikl 

z referenčního  ISO  enkodéru,  který  má  sloužit  vývojovým  potřebám  a  zároveň  tím 

dochází ke zkvalitnění kompresního algoritmu. Za základ svého projektu si referenční 

ISO  enkodér  vzalo  hned  několik  skupin  odborníků  na  digitální  kompresi  zvuku. 

Výsledkem jejich práce je právě LAME a také známý Blade. LAME na rozdíl od Blade 

zdrojové  kódy  přepracoval  a  vložil  do  nich  i  vlastní  nápady,  například  vlastní 

psychoakustický  model  GPSYCHO. Za vzor  si  vzal  Fraunhofer  enkodéry,  které  patří 

mezi nejkvalitnější.  V dnešní době je LAME asi tou nejlepší volbou. Kvalitou značně 

převyšuje podobné projekty (včetně Blade) a komerční enkodéry (Fraunhofer, XingMP3) 

přinejmenším dohnal.

Lame je hojně využíván programy pro kopírování hudby z audio CD na pevný disk 

do formátu mp3. Samotnou kopii audio CD do nekomprimovaného wav formátu zajišťuje 

jiný  program,  LAME  pouze  konvertuje  data  do  komprimovaného  formátu.  Pomocí 

vhodných parametrů programu lze dosáhnout opravdu skvělých výsledků.
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3.8 FFmpeg

FFmpeg  je  kompletní  řešení  na  nahrávání,  převádění  a  streamování  (vysílání 

po internetu)  audia  a  videa.  Jeho  součástí  je  libavcodec:  audio/video  codec  library. 

FFmpeg je vyvíjen pod Linuxem, ale dostupný je i pro mnoho jiných operačních systémů 

včetně Windows. FFmpeg/libavcodec je využíván programy MPlayer, MEncoder i Xine. 

Projekt  se  skládá  z  několika  částí,  které  jsou  dostupné  pod  licencí  GNU  LGPL 

nebo GNU GPL:

● ffmpeg je konzolový nástroj pro konvertování jednoho video formátu do jiného. 

Obsahuje podporu grabování a enkódování v reálném čase z TV karet. 

● ffserver  je  HTTP  multimediální  streamovací  server  pro  živé  broadcastové 

vysílání. Podporován je rovněž časový posun vysílání. 

● ffplay je jednoduchý přehrávač založený na SDL a FFmpeg knihovně.

● libavcodec je knihovna obsahující všechny audio/video kodeky. Většina kodeků 

byla vyvinuta od začátku, aby poskytovaly vysokou kvalitu a rychlost kódování.

● dále to jsou libavformat, libavutil, libpostproc a libswscale

3.9 CDDB.py

Knihovna nabízí snadnou cestu pro získání informace o interpretovi a obsahu vloženého 

audio CD z CDDB a FreeDB serverů. Disky jsou identifikovány podle počtu stop a délky 

jednotlivých stop.  Používá se při  přehrávání  audio CD a při kopírování  CD na pevný 

disk, kdy jsou automaticky vytvořeny názvy jednotlivých písniček a případně vyplněny 

některé údaje – u mp3 se vyplňuje id3tag, který obsahuje autora, název písně, album, 

rok vydaní a další informace.

3.10 PyGame

Pro snadnější vývoj multimediálních aplikací (např. her) byla vytvořena multiplatformní 

knihovna pro  python PyGame.  Je nadstavbou oblíbené a hojně používané knihovny 

SDL. PyGame volně  navazuje na ukončený projekt PySDL, který se snažil o spojení 

pythonu  a  SDL.  PyGame  obsahuje  metody  pro  práci  s  CDROM,  myší,  klávesnicí, 
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joystickem,  obrazovkou,  zvukem,  videem  a  spoustu  dalších.  Knihovna  PyGame 

je vydána pod licencí LGPL.

3.11 SDL

Počátky  knihovny  Simple  DirectMedia  Layer  (SDL)  ukazují  ke  společnosti  Loki 

Entertainment  Software,  která  se  zabývá  portováním  her  do  operačního  systému 

GNU/Linux.  Byla  navržena  jako  obecné  nízkoúrovňové  API  (aplikační  programové 

rozhraní)  pro  tvorbu her  a  obecně multimediálních  aplikací.  Z  velké  části  zastřešuje 

funkce  operačních  systémů,  a  tím  umožňuje  téměř  stoprocentní  přenositelnost 

zdrojového kódu.

SDL obsahuje funkce pro vytvoření okna (včetně fullscreenu) a správu událostí. 

Dvourozměrná grafika je zahrnuta přímo, 3D grafika je realizována pomocí OpenGL, 

které  má přímou  podporu.  SDL dále  umožňuje  práci  s  audiem,  CD-ROM,  časovači 

a podporuje vícevláknového programování.

Jak už plyne z názvu (Simple...),  je tato knihovna relativně malá a jednoduchá. 

V jádru obsahuje pouze základní funkcionalitu, díky čemuž je přehledná a nezahrnuje 

programátora  žádným  gigantickým  API.  Vše  "navíc"  poskytují  různé  nadstavby, 

např. SDL_image pro nahrávání obrázků (samotné SDL umí nahrát pouze formát BMP), 

SDL_sound a SDL_mixer pro zvuky, SDL_ttf pro truetype fonty, SDL_net pro síťování 

a další.

3.12 ImageMagick

ImageMagick je balík několik programů pro konverzi a úpravu obrázků. Podobně jako je 

balík  MPlayer+MEncoder  králem  pro  práci  s  videosoubory,  je  ImageMagick  králem 

pro zpracování obrázků. Většina programů z balíku nedisponuje grafickým rozhraním, 

což je výhodné při zpracování většího množství souborů nebo při použití ve skriptech 

a jiných  programech.  Všechny  součásti  programu  umožňují  jak  práci  s  jedním 

konkrétním  souborem,  tak  dávkové  zpracování  více  souborů  najednou.  Skládá  se 

z těchto programů:

● convert  –  slouží  především ke konverzi  mezi  formáty,  ale zvládá i  ořezávání, 

zmenšení a zvětšení obrázku nebo rozmazání či zaostření
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● identify – popisuje formát a charakteristiku zadaného obrázku

● mogrify  –  kromě  konverze  mezi  formáty  má  stejné  funkce  jako  convert, 

ale přepisuje vstupní soubory

● composite – překládá obrázek přes jiný

● montage – vytváří složené obrázky vytvořené z několika vstupních obrázků

● compare – porovnává (matematicky i vizuálně) obrázky

● display – zobrazí obrázek, disponuje grafickým rozhraním

● animate – vytvoří animace série obrázků

● import – uloží aktuální obsah obrazovky nebo jednoho okna do souboru

● conjure  –  interpretuje  a  spouští  skripty  napsané  v  MSL  (Magick  Scripting 

Language)
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4 Návrh aplikace

Úkolem je navrhnout aplikaci domácího multimediálního centra. Aplikace by měla zvládat 

vše na co jsme zvyklí ze současných zařízení a přidá ještě další funkce navíc. Velký 

důraz  bude  také  kladen  na  jednoduché  a  srozumitelné  ovládání  pomocí  klávesnice 

nebo dálkového ovladače. V úvahu budeme brát tyto požadavky:

● jednoduché a srozumitelné uživatelské rozhraní

● ovládání pomocí klávesnice a dálkového ovladače

● přehrávání audio CD s podporou stažení informací o CD z internetu (CDDB)

● přehrávání DVD disků s podporou DVD menu, volbou jazyka a titulků

● přehrávání  video  souborů  v  různých  formátech  uložených  na  pevném  disku 

nebo CD a DVD nosičích s podporou titulků

● zobrazování fotografií včetně náhledů a slideshow

● přehrávání internetového rádia

● prohlížení TV s podporou elektronického programového průvodce (EPG)

● záznam z TV na pevný disk

● záloha DVD disku na pevný disk

● zkopírování audio CD na disk do formátu mp3 s využitím CDDB a automatické 

„otagování“ mp3

Obrázek 4.1.: Domácí multimediální centrum
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Celý systém, tak jak předpokládáme jeho provoz, znázorňuje obrázek. Počítač 

bude připojený k televizoru a reproduktorům (jestli  aktivním nebo přes zesilovač není 

podstatné). Hlavním vstupem bude libovolný vhodný dálkový ovladač nebo klávesnice. 

Nesmíme zapomenout také na připojení antény pro televizní signál. Pro některé funkce 

je také nutné připojení k internetu.

Jako  ročníkový  projekt  jsem  zpracoval  srovnání  programovacích  jazyků  [12]. 

Na základě  tohoto  srovnání  jsem  pro implementaci  zvolil  jazyk  Python.  Python  je 

interpretovaný  multiplatformní  objektový  jazyk  se správou  výjimek,  kompilací 

do bajtkódu, mnoha vysokoúrovňovými typy (řetězce, seznam, asociativní pole apod.). 

Programy vytvořené v tomto jazyce jsou rychlé a kompaktní. Protože Python je jazyk 

interpretovaný,  je vývoj  aplikací  velmi  rychlý  –  není  potřeba  žádné  kompilování 

ani linkování programů. Zápis programu v Pythonu je také obvykle kratší a přehlednější 

než  ekvivalentní  kód  zapsaný  v jazyce  C/C++.  Seskupování  výrazů  se  děje  pomocí 

odsazení a není nutné předem deklarovat proměnné ani jejich typ. Python je také velmi 

snadno rozšiřitelný různými moduly a knihovnami dostupnými na internetu.

Aplikaci  ve  spojení  s  počítačem  má  nahradit  několik  domácích  spotřebičů 

umístěných  většinou  v  obývacím pokoji.  Jako  zobrazovací  zařízení  jsme  tedy  zvolili 

televizor, umístěný obyčejně ve stejném pokoji.  Vývoj nových technologií jde kupředu 

a ceny  elektroniky  stále  klesají.  I  přesto,  že  dostupnost  moderních  LCD  televizorů 

vzrůstá,  jejich  rozšíření  je  stále  poměrně  malé.  Z  tohoto  důvodu  byl  jako  primární 

zobrazovací  zařízení  zvolen  klasický  televizor.  Maximální  rozlišení  zobrazené 

na klasickém televizoru je obvykle 800x600 bodů. Proto bude celá aplikace koncipována 

pro toto rozlišení.

Grafické  rozhraní  bude  rozděleno  do  tří  částí  podobně  jako  okna  běžných 

počítačových aplikací – v horní části je název aplikace, soubor se kterým se pracuje, 

menu,  ikony  nástrojů  apod.,  ve  střední  a  největší  části  je  zobrazen  obsah  aplikace 

(např. text nebo obrázek) a ve spodní části obvykle bývají zobrazeny stavové informace.

Velikost  písma je  rozhodující  pro  pohodlné používání  aplikace.  Televizor  nemá 

dostatečné  rozlišení  pro  zobrazení  drobného  písma a  aplikaci  budeme chtít  ovládat 

dálkovým ovladačem z křesla či pohovky v obýváku. Písmo musí být dostatečně velké, 

aby bylo možné přečíst text na obrazovce televizoru i z větší vzdálenosti.

Aplikace  bude  vícejazyčná  –  tzn.  bude  možnost  zvolit  si  jazyk,  jakým  bude 

aplikace komunikovat s uživatelem. Vytvořena bude anglická a česká lokalizace. Přidání 
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dalších  jazyků  však  bude  velmi  jednoduché.  Každý  jazyk  bude  mít  svůj  lokalizační 

soubor, ve kterém jsou definovány veškeré texty/popisky použité v aplikaci.

Prvky  na  obrazovce  musejí  být  překreslovány  jako  reakce  na  stisk  klávesy. 

Překresleny musejí být také při změně některé ze zobrazených informací jako je čas 

a datum,  aktuální  přehrávaná píseň a  její  pozice,  které  se  mění  nezávisle na stisku 

kláves. Čas, po kterém se provede obnova tedy musí být maximálně jedna sekunda 

(1000 milisekund). V pravidelných cyklech je také potřeba kontrolovat vstupní zařízení, 

zda nedošlo ke stisku klávesy. Pro jednoduchost řešení lze tyto dva cykly spojit v jeden. 

V takovém případě je nutné nalézt optimální hodnotu času pro obnovovací cyklus. Příliš 

dlouhá doba bude mít za následek dlouho odezvu na stisk klávesy, naopak krátká doba 

bude  mít  za  následek  velkou  zátěž  procesoru.  Je  třeba  najít  optimální  hodnotu. 

Při ovládání  dálkovým  ovladačem  může  být  tato  doba  delší  než  při  ovládání 

z klávesnice. Klávesy na klávesnici je totiž možné mačkat mnohem rychleji než tlačítka 

na dálkovém ovladači.

Návrh  struktury  celé  aplikace  ukazuje  obrázek  4.1.  Jednotlivé  části  návrhu 

vysvětlují následující podkapitoly.

Obrázek 4.2.: Návrh struktury aplikace
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4.1 Jádro aplikace

Aplikaci  bude potřeba nějakým způsobem nastavovat  a  konfigurovat.  Toto  nastavení 

bude uloženo v konfiguračním souboru.  Jádro aplikace bude mít  na  starosti  načtení 

tohoto  souboru  a  interpretování  příslušných  nastavení.  Podobně  budou  uloženy 

lokalizační soubory, jejichž načtení bude mít jádro také na starosti.

Grafické rozhraní a veškerá grafika bude vykreslována pomocí knihovny PyGame 

popsané v kapitole 3.10. 

Dále bude potřeba zajistit ovládání celé aplikace a to jak klávesnicí, tak dálkovým 

ovladačem. Pro ovládání dálkovým ovladačem bude využit balík LIRC (viz. kapitola 3.5) 

a jeho nástavba PyLirc [13].

4.2 Hlavní menu

Do  hlavní  části  aplikace  budou  také  patřit  metody  pro  vykreslení  hlavního  menu 

aplikace.  Menu  bude,  podobně  jako  u  jiných  podobných  aplikací,  tvořeno  řádkovým 

výpisem, kdy na každém řádku bude zobrazen text (název modulu) a příslušná ikona 

pro snadnou orientaci. Aktuální vybraná položka bude označena a bude zobrazena velká 

ikona vybrané položky.

4.3 Konfigurace

Konfigurační  modul  by  měl  umožnit  měnit  nastavení  programu  jinak,  než  editací 

konfiguračního souboru textovým editorem mimo aplikaci.

4.4 Rozhraní pro moduly

Moduly aplikace budou mít stejné základní rozložení grafických prvků jako hlavní menu 

aplikace.  V horní  a spodní  části  obrazovky budou převzaty stavové informace.  Měla 

by tím  být  zajištěna  alespoň  částečná  konzistence  uživatelského  rozhraní.  Modul 

pro prohlížení  obrázků bude však  zcela  jistě  vypadat  jinak  než  modul  pro  časovaný 

záznam z televize.
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4.5 Přehrávání hudby

Přehrávání hudby by mělo být dostupné i mimo modul přehrávače. Hudba nám může 

zpříjemnit  prohlížení fotografie apod. Mimo modul je třeba alespoň základní ovládání 

přehrávače – pozastavení přehrávání, přeskočení na další skladu nebo hlasitost.

Základem dobrého přehrávače je seznam souborů k přehrání neboli playlist. První 

návrh pro řešení playlistu bylo vytvořit jakýsi globální playlist, do kterého by bylo možné 

vložit  jakákoliv  média  podporovaná  aplikací  –  dohromady  např.  písničky,  videoklipy 

apod.  Zde ovšem narážíme např. na problém co když si budeme prohlížet fotografie 

a zároveň  poslouchat  hudbu  a  v  playlistu  dojde  řada  na  videosoubor?  Upřednostní 

se přehrávání  videosouboru  nebo  se  videosoubor  přeskočí?  Ani  jeden  případ  není 

dobrým řešení. 

Lepším  řešením  pravděpodobně  bude  vytvořit  playlist  pouze  pro  hudbu, 

kde bude mnohem jednodušší jeho správa. Úpravy playlistu tak můžeme omezit pouze 

na modul pro přehrávání hudby, což bude také mnohem jednodušší implementovat. 

Stále však máme dvě možnosti jak implementovat playlist a jeho chování. První 

možností je jukebox, kde přidáváme postupně soubory do playlistu a ty jsou přehrány 

v pořadí  v  jakém  byly  do  playlistu  vloženy  a  po  odehrání  jsou  soubory  z  playlistu 

vyřazeny.  Druhou  možností  je  playlist  stylu  přehrávačů  WinAmp,  XMMS  apod. 

Do playlistu  je  možné  libovolně  vkládat  soubory  nebo  je  z  playlistu  odebírat. 

Při přehrávání se posunuje aktuální pozice v playlistu. Při takovém řešení má také smysl 

uvažovat funkce repeat (opakovaní) a random (náhodné přehrávání).

Samozřejmostí  je  práce  s  ID3  tagy  (informací  o  názvu,  autorovi,  albu  aj.) 

pro soubory mp3 a ogg. Při přehrávání audio CD lze informace o názvech a autorovi 

získat  z  internetové  databáze  CDDB/FreeDB.  K  tomu  využijeme  modulu  CDDB.py 

popsaného v kapitole 3.9.

4.6 Přehrávání videosouborů

Přehrávač  videosouborů  bude  řešen  jako  jednoduchý  výpis  adresářové  struktury 

a při zvolení  souboru  se  spustí  přehrávání.  Zobrazovány  budou  pouze  soubory 

s koncovkou  odpovídající  některému  z  podporovaných  videoformátů.  Pro  přehrávání 
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videosouborů  využijeme  program  MPlayer,  který  umožňuje  snadné  integrování 

do aplikace díky ovládání pomocí příkazové řádky.

4.7 Prohlížení obrázků

Prohlížeč  obrázků  bude  pravděpodobně  jeden  z  nejsložitější  modulů,  protože  bude 

potřeba zobrazovat  náhledy jednotlivých souborů.  Nepůjde tedy jenom o jednoduchý 

výpis  adresářové  struktury.  Jednoduchým řešením je  generovat  náhledy  při  každém 

zobrazení. Pro malé obrázky to není žádný problém. Modul bude však nejvíce využíván 

pro zobrazování fotografií,  jejichž rozlišení v dnešní době dosahuje 8-10 megapixelů. 

Vytvoření náhledů z takto velkých fotografií  je poměrně náročné na výkon procesoru 

a vytvoření jednoho náhledu může trvat kolem jedné sekundy. Při zobrazení 20ti náhledů 

by byla doba načtení  20 sekund.  Když by se náhledy vytvářeli  pokaždé znovu, bylo 

by procházení  adresáři  zdlouhavé a nepříjemné. Musíme tedy vygenerované náhledy 

uložit  na  vhodné  místo  a  při  opakovaném  procházení  adresáře  jenom  zobrazovat 

již vytvořené náhledy.

Pro vytváření náhledů použijeme Thumbnail Managing Standard [14] - standard 

pro správu náhledů. Tento standard byl vytvořen, aby se sjednotilo vytváření náhledů 

různými programy. Náhledy vytvořené podle standardu jedním programem mohou být 

využity programem jiným. Tím se zabránilo zbytečnému plýtvání času procesoru i místa 

na pevném disku při vícenásobném vytváření a ukládání náhledů. Pro naše použití není 

potřeba sdílet náhledy s jinými aplikacemi, ale standard definuje také formát a způsob 

práce s náhledy, který využijeme.

Samotné obrázky/fotografie budou zobrazovány přes celou obrazovku s černým 

pozadím. Fotografie bude možno otáčet o 90 stupňů oběma směry. Součástí fotografií 

vytvářených  digitálními  fotoaparáty  jsou  také  metadata  EXIF  [15].  EXIF  obsahuje 

informace o  expozici  (expoziční  čas,  clona,  ohnisková vzdálenost  a citlivost),  použití 

blesku,  výrobci  fotoaparátu,  datum  a  čas  pořízení  snímku  aj.  Hodnoty,  které  nás 

nejčastěji  zajímají  jsou  údaje  o  expozici.  Aplikace  bude  umožňovat  jejich  zobrazení 

u každé fotografie. K načtení těchto informací z fotografií použijeme pythonovský modul 

EXIF.py.
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4.8 Přehrávání DVD

Chceme-li přehrávat DVD disky s podporou DVD Menu jako na stolním DVD přehrávači, 

zvolíme program Xine jako přehrávač. Vybráním modulu pro přehrávaní DVD se může 

přímo spustit Xine a zobrazit DVD Menu.

Někdy se však hodí mít zobrazenou strukturu disku jednoduše jenom jako čísla 

kapitol. Vybráním některé se pak okamžitě spustí přehrávání a nečekáme než se zobrazí 

varování  a  zákazu  kopírování  disku,  loga  distributorů  apod.  Pro  tento  účel  zvolíme 

přehrávač MPlayer.

V konfiguračním souboru bude možné zvolit,  který program se má použít a tím 

zapnout nebo vypnout podporu DVD Menu.

4.9 Televize

Samotné prohlížení televizních kanálů na počítači se může zdát zbytečné. Uvažujeme-li 

však  příjem  digitálního  pozemního  vysílání  (DVB-T),  velká  většina  televizorů 

neumožňuje příjem tohoto vysílání. V takovém případě je potřeba dokoupit set-top-box 

nebo jej nahradit počítačem s televizním tunerem pro příjem digitálního vysílání. To nám 

umožní příjem některých programů nedostupných na analogovém vysílání a také využití 

dalších výhod digitální technologie např. elektronického programového průvodce (EPG). 

Pro  příjem TV je  možné  využít  programy MPlayer  a  Xine.  Pouze  Xine  však  nabízí 

podporu EPG.

4.10 Časovaný záznam

Načasování  nahrávání  televizních  pořadů  je  známá  funkce  videorekordérů. 

Pro jednoduchost ovládání bude snaha maximálně napodobit videorekordér při zadávání 

nových záznamů.

Při záznamu maximálně využijeme výhod digitálního vysílání, kde přijímaná data 

můžeme rovnou ukládat na pevný disk počítače. Na rozdíl  od záznamu analogového 

vysílání není potřeba nic přepočítávat, komprimovat apod. a přijímaný signál lze ukládat 

bez  dalších  úprav.  Takový  záznam  je  možné  provádět  a  na  velmi  slabém  počítači 

na úrovni Pentia II.
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5 Realizace

Pro  vývoj  aplikace  byl  použit  operační  systém  Ubuntu  Linux  6.06LTS  a  vývojové 

prostředí Eclipse [16]. Eclipse je open source vývojová platforma, která je pro většinu lidí 

známa jako vývojové prostředí určené pro programování v jazyce Java. Flexibilní návrh 

této  platformy  dovoluje  rozšířit  seznam  podporovaných  programovacích  jazyků 

za pomoci pluginů, například o C++, PHP nebo Python. 

Hlavní soubor programu (dmc.py) obsahuje několik tříd, ostatní soubory obsahují 

zpravidla  jednu třídu,  která  má název stejný jako je  název souboru  (modulu).  Jádro 

programu  tvoří  třída  DMCCore.  Pro  práci  s  hlavním  menu  je  třída  MenuSystem. 

MenuSystem u všechny další moduly využívají metod třídy DMCCore.

Třída  SystemBrowser  definuje  další  menu  programu  –  pro  volání  různých 

systémových  událostí,  které  nejsou  využívány  často  –  např.  restartování  počítače, 

konfigurace  aplikace  apod.  Třída  Configuration  má  zajistit  vypsání  konfiguračního 

souboru  a  umožnit  změnu  nastavení.  Aktuálně  je  možné  měnit  konfiguraci  pouze 

u položek  jejichž  hodnota  je  True/False.  Třídy  SystemBrowser  a  Configuration  jsou 

v momentálním stádiu málo využitelné a nejsou aktivní.

Každý  modul  má  svoji  vlastní  třídu,  své  metody  a  navíc  dědí  metody 

z nadřazených tříd.  Univerzální rozhraní  pro všechny moduly tvoří  třída DMCModule, 

která propojuje modul s jádrem aplikace.

Podrobný popis tříd a metod je uveden v příloze.

5.1 Jádro aplikace a hlavní menu

Při spuštění aplikace se načte konfigurační soubor, na jeho základě se načte příslušný 

jazykový  soubor  a  téma  grafického  rozhraní.  Jádro  obsahuje  funkce  pro  inicializaci 

a deinicializaci grafického rozhraní (uvolnění obrazovky pro programy přehrávání videa 

a karaoke),  dále  funkce  pro  vymazání  obsahu  obrazovky,  vypsání  data,  času 

nebo informací  o  přehrávané  hudbě.  Zajišťuje  také  obsluhu  vstupů  (klávesnice 

a dálkového  ovladače).  Samotné  jádro  na  obrazovku  nic  nevykresluje,  funkce 

pro vykreslování objektů jsou volány z jednotlivých modulů nebo ze třídy hlavního menu. 
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Hlavní  menu  je  výpisem  aktivních  modulů.  U  každého  je  zobrazena  ikona 

a název/popis. Vybráním položky se spustí jeden z odpovídajících modulů popsaných 

dále.

5.2 Přehrávání hudby

Pro přehrávání zvukových souborů z pevného disku využíváme MPD  (music  player 

daemon) [17] . MPD je ukrytý v paměti a nemá žádné grafické rozhraní. Samotný MPD 

nelze  nijak  ovládat.  K  ovládání  musíme použít  některého z  klientů,  ať už grafických, 

konzolových či  webových,  nebo využít  přímo API MPD. Nejlepší  by bylo využití  API, 

ale pro účely ovládání z DMC postačí konzolový klient MPC. S jeho pomocí se vypisuje 

aktuální stav přehrávače a voláním mpc s různými parametry se přehrávač ovládá. Díky 

tomuto řešení je možné ovládat přehrávání hudby ze kteréhokoliv místa aplikace DMC 

bez nutnosti programovat další funkce.

MPD  si  vytvoří  databázi  s  informacemi  o  uložených  zvukových  souborech. 

Pro další  práci  se soubory jsou využity informace z databáze – např.  při  procházení 

hudebního archivu, při  vyhledávání apod. Velkou výhodou je potom rychlost. Naopak 

nevýhodou je nutnost aktualizovat databázi při přidání nových souborů.

Přidávat do playlistu je možné jednotlivé soubory nebo celé adresáře. Vymazat 

je možné  buď  konkrétní  skladby  nebo  celý  playlist.  To  je  řešeno  voláním  mpc 

s příslušnými parametry (např. mpc add <vybraná položka>).

Přehrávač mpd neumožňuje práci s audio CD, a proto se pro jejich přehrávání 

využívají metoda knihovny PyGame. Při spuštění přehrávání CD se zastaví přehrávání 

mp3 a naopak. Díky tomu má přehrávání CD i mp3 společné ovládání. Při přehrávání 

audio CD se aplikace pokusí načíst informace o skladbách a interpretovi z internetu. 

K tomu je využíván modul CDDB.py. 

5.3 DVD přehrávač

Pro  přehrávání  DVD  disků  je  v  závislosti  na  nastavení  využíván  program  MPlayer 

nebo Xine.  Program  MPlayer  DVD  Menu  nepodporuje  (přesněji  podpora  je 

v experimentálním stádiu).  Aby bylo možné přehrávat DVD disky s podporou DVD Menu 

– tj.  výběr kapitol, jazyka, titulků apod., musí být nastaven program Xine. V takovém 
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případě  při  zvolení  DVD  přehrávání  v  hlavním  menu  aplikace  je  přímo  spuštěno 

přehrávání a zobrazí se DVD Menu. Při  nastavení programu MPlayer pro přehrávání 

DVD, je modulem načten obsah disku – číselný seznam titulů na disku. Zvolením titulu 

se spustí přehrávání. Ignorování DVD Menu má také za následek ignorování varovných 

nápisů o zákazu kopírování disku a přehrávání tak začne okamžitě. DVD disky jsou však 

někdy děleny na tituly, někdy na kapitoly a někdy na obojí. Pravděpodobně neexistuje 

žádný standard, který by říkal co se má použít při vytváření DVD disku a vše je řešeno 

pomocí  DVD Menu.  Modul  pro  přehrávání  DVD disků  zobrazuje  seznam titulů  a  je 

možné,  že  některé  části  DVD disku  nebudou  přístupné  (typicky  bonusový  materiál) 

nebo číslování  titulů  nebude  odpovídat  číslům  a  obalu  (např.  bude  všem  titulům 

„přičtena“ 1). Při přehrávání na běžném DVD přehrávači tento problém nevzniká, protože 

je  vždy  použito  DVD Menu.  Výchozím nastavením aplikace je  tedy  přehrávač  Xine, 

aby bylo chování programu co nejvíce podobné běžnému DVD přehrávači.

Při  přehrávání DVD na počítači dochází také k nepříjemnému jevu prokládání 

řádků  (interlace).  To  je  možné  odstranit  parametrem  přehrávače,  který  provede 

tzv. deinterlacing. Tento jev však není pozorovatelný na televizní obrazovce, proto se jím 

nemusíme zabývat.

5.4 Prohlížení obrázků

Prohlížeč  obrázků  a  fotografií  se  skládá  ze  dvou  částí  –  část  pro  procházení 

adresářovou  strukturou  se  zobrazováním  náhledů  jednotlivých  souborů  a  část 

pro samotné prohlížení fotografií přes celou obrazovku.

V záhlaví se zobrazuje aktuální cesta a jméno vybraného souboru. Ve střední 

části  je  zobrazeno  15  náhledů  (pro  adresář  je  dedikován  zvláštní  obrázek  závislý 

na vybraném tématu v konfiguraci programu). Náhledy jsou vytvářeny a ukládány podle 

Thumbnail  Managing  Standard.  Standard  definuje  formát,  umístění,  jméno  náhledu 

a práci  s  náhledy.  Náhledu  je  formátu  PNG  o  rozměrech  128x128  pixelů,  uložený 

v domovském  adresáři  ve  složce  .thumbnails/normal.  Pro  jednoznačné  přiřazení 

náhledu ke konkrétnímu  souboru  je  název  náhledu  výsledkem  hashovací 

funkce md5, kde vstupem  je  absolutní  cesta  původního  souboru 

(např. file:///home/wong/photos/picture.jpg).  Náhled  má  nastavený  čas  poslední 

modifikace (mtime) stejný jako původní soubor a práva na 600 (pouze vlastník má právo 
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na čtení a zápis). Čas poslední modifikace je udáván jako počet sekund od 1.1.1970. 

Pomocí srovnání mtime souboru a náhledu je zjišťována platnost náhledu – při změně 

souboru je modifikován (zvětšen) mtime, u náhledu nikoliv, náhled se stává neplatným 

a je proto nutné jej vytvořit znovu. Nestačí však porovnání, zda je mtime souboru větší 

než  mtime náhledu,  protože  je  možné místo  původního  souboru  nahrát  jiný  soubor, 

který může  mít  mtime  menší.  Program  se  pro  každý  soubor  pokusí  načíst  náhled 

z úložiště  náhledů   a pokud  není  náhled  dostupný  nebo  je  neplatný,  je  vytvořen 

a zobrazen náhled nový.

Pří  samotném  prohlížení  obrázků  přes  celou  obrazovku  je  možné  obrázky 

jednoduše otáčet  o  90 stupňů  libovolným směrem při  zachování  poměru stran.  Zde 

je nutné  znovu  načíst  obrázek  v  plném  rozlišení,  otočit  ho  o  správnou  hodnotu 

a zobrazit.  Máme-li  totiž  fotografii  na  výšku  o  rozměrech  např.  1200x1600  pixelů, 

která je zobrazena  zmenšená  tak,  aby  se  přesně  vešla  na  obrazovku  (450x600) 

a otočíme ji, bude zobrazena na ploše 800x600. Pouhým otočením zmenšené fotografie 

by docházelo ke zbytečné degradaci kvality zobrazení.

Pokud jsou u fotografie dostupné informace o expozici (EXIF), je možné některé 

z nich zobrazit.  Užitečnou funkcí prohlížeče obrázků je slideshow – tedy automatické 

prohlížení obrázků. Po uplynutí jisté doby (v DMC je standardně přednastavena doba 

4 sekundy) se automaticky načte další obrázek.

5.5 Karaoke

Karaoke  je  celosvětově  oblíbená  zábava  pocházející  pravděpodobně  z  Japonska. 

Ze známých písní se odfiltruje hlas  interpreta a přidá se text písně, který se postupně 

zobrazuje na obrazovce jako nápověda. Díky tomu je možné si zazpívat oblíbenou píseň 

a napodobit původního interpreta. Podporovány jsou kar soubory, což jsou midi soubory 

s  přidanými  textovými  informacemi.  Formát  midi  je  popisem  (souborem  informací) 

vlastností  tonu  přirovnatelný  k  notovému  zápisu.  Pro  přehrání  takového  souboru 

potřebujeme (softwarový nebo hardwarový) syntetizér zvuku, protože midi samo o sobě 

neobsahuje žádný zvuk. Druhým formátem je formát cdg, což je mp3 nebo ogg soubor 

s přidanými textovými informacemi.
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Modul je řešen jako jednoduchý výpis adresářové struktury. Zobrazuje však pouze 

soubory  kar  nebo  cdg.  Jejich  vybráním  se  spustí  aplikace  PyKaraoke.  PyKaraoke 

využívá knihovnu PyGame. Díky tomu bylo začlenění do aplikace poměrně snadné.

5.6 Zprávy

Čtení aktuálních zpráv z internetu pomocí technologie RSS. RSS (RDF Site Summary) 

je velmi jednoduchý formát pro čtení zpráv a článků ze zpravodajských nebo i jiných 

serverů, které se snaží svým čtenářům zprostředkovat různé informace. Principem RSS 

kanálů  je  čtení  pouze  aktuálních  článků,  bez  nutnosti  navštěvovat  hlavní  a  ostatní 

stránky serverů.  Seznam článků se zobrazí  přímo ve čtečce RSS a poté má čtenář 

právo volby, zda načte konkrétní článek se serveru nebo zda článek číst nechce. Ve své 

podstatě jde o soubor typu XML, který obsahuje seznam článků na určitém serveru. 

U každého článku je uveden název, www adresa a popis.

Modul  je tedy RSS čtečkou, při  spuštění  se načte seznam článků ze serveru 

zadaného v konfiguračním souboru.  Při  vybrání  některého titulku  se zobrazí  zpráva. 

Ve výchozí konfiguraci jsou nastaveny aktuální zprávy ze serveru www.idnes.cz. Pomocí 

technologie RSS nemusí být zobrazovány jenom zprávy, při nalezení vhodného zdroje 

na internetu je možné zobrazovat cokoliv s podobnou strukturou – články na nějakém 

serveru, záznamy v blogu apod.

5.7 Televize

U modulu pro televizi  je situace podobná jako u přehrávání DVD disků. V nastavení 

je opět na výběr ze dvou programů – MPlayer nebo Xine. Při volbě MPlayeru je spuštění 

TV  rychlejší.  Modul  načte  dostupné  TV  kanály  z  konfiguračního  souboru  MPlayeru 

a zobrazí  je  na  obrazovku.  Výběrem  některého  se  spustí  přehrávání.  Pro  přepnutí 

kanálu je nutné sledování ukončit, vybrat kanál a znovu spustit přehrávání. Toto by měl 

řešit  program  Xine,  který  umožňuje  bezproblémové  přepínání  programů  a  zvládá 

zobrazení EPG informací – tedy informací o aktuálním a následujícím pořadu.

Při  sledování  televize  i  při  jejích  záznamu  dochází  k  nepříjemnému  jevu 

prokládání řádků (interlace). Tento jev však není pozorovatelný na televizní obrazovce, 

proto se jím nemusíme zabývat.
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5.8 Časovaný záznam

Aby počítač s nainstalovaným DMC mohl bez problémů nahradit videorekordér, je tato 

funkce implementována podobně jako na videorekordéru. Zvolíme program, ze kterého 

se má uložit záznam, čas začátku nahrávání a délku trvání nahrávaného pořadu - to je 

mírná změna oproti videorekordéru, kde se obvykle zadává čas začátku a čas konce. 

Délku nahrávání  je možné nastavit  po 5ti  minutových intervalech. Vzhledem k tomu, 

že aplikace nepodporuje příjem signálu VPS (některé stanice jej ani nevysílají) a pořady 

v  TV  mají  obvykle  „skluz“,  je  systém  zadávání  nahrávání  pomocí  začátku  a  délky 

nahrávání lepší. O samotné spuštění nahrávání se stará démon atd běžící na pozadí. 

Záznam je prováděn programem MEncoder. Pro přehlednost (a nezaměnitelnost) jsou 

ukládané záznamy vždy pojmenovány podle data a času začátku záznamu (např. 2007-

04-28-20-00.mpg).  Soubory  jsou  ukládány  ve  formátu  MPEG-2  tak,  jak  je  přijímáno 

digitální TV vysílání. Díky tomu jsou nároky na procesor minimální. Zvýšené nároky jsou 

kladeny pouze na kapacitu pevného disku. Jedna minuta záznamu má typicky 20-30MB, 

což na dvouhodinový záznam dělá cca 3GB.

5.9 Počasí

Informace o počasí ze všech meteorologických stanic světa jsou získávány ze serveru 

http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/decoded/. Podle nastaveného kódu 

stanice  v  konfiguračním  souboru  se  načte  a  zpracuje  příslušný  soubor.  Načtení 

a zpracování   provede  přídavný  modul  pymetar.py.  Samotný  modul  počasí  má 

na starosti zobrazení výsledku a jsou-li dostupné informace o stavu oblohy, zobrazí se 

také odpovídající ikona vedle textu. Ve spodní části je grafický ukazatel, který orientačně 

interpretuje teplotu vzduchu.

5.10 Přehrávání videosouborů

Přehrávač videosouborů je řešen jako jednoduchý výpis adresářové struktury. Vybráním 

souboru se spustí přehrávání videa. K přehrávání videa se využívá program MPlayer. 

Výhodou tohoto řešení je obrovské množství podporovaných videoformátů a také velká 

kvalita výstupu.
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5.11 Pomocné soubory

Adresář conf obsahuje konfigurační soubor a jazykové soubory. V konfiguračním 

souboru  se  nastavují  cesty  k jednotlivým  multimediálním  souborům,  jazyk  aplikace, 

vzhled celého systému (téma ikon,  písmo, barvy),  meteorologická stanice pro počasí 

a další  parametry.  Protože  třída  Configuration  není  aktivní,  je  zatím  nutné  editovat 

soubory textovým editorem mimo aplikaci.

Adresář  include  obsahuje  dodatečné  moduly  a  pomocné  soubory  používané 

různými částmi aplikace. Všechny moduly jsou volně dostupné ke stažení z internetu 

a vydané pod licencí umožňující jejich úpravu a použití v jiných aplikacích. Tento adresář 

obsahuje kromě  EXIF.py, feedparser.py, pymetar.py, CDDB.py + DiscID.py také soubory 

aplikace  PyKaraoke.  Dále  je  obsažen  pomocný  bashový  skript  pro  nastavení 

časovaného záznamu z televize.

Adresář  themes  obsahuje  jednotlivá  témata  vzhledu.  Vybrané  téma  (název 

adresáře)  se  zapíše  do  konfiguračního  souboru.  Téma  musí  obsahovat  ikony 

pro všechny  moduly.  Jména  souborů  –  ikon  jsou  pevně  daná.  Volitelně  může  být 

obsaženo truetype písmo, které má název jako samotné téma (s koncovkou ttf). Není-li 

písmo obsaženo nebo nemá-li správný název, aplikace použije standardní písmo.

Soubor  template.py  je  jednoduchá  šablona  pro  vytvoření  dalších  modulů. 

Obsahuje základní metody nutné pro spolupráci s aplikací.

32



6 Popis aplikace

Pro provoz aplikace stačí obyčejný počítač téměř libovolného výkonu. Funkce aplikace 

však budou omezeny. V případě absence infračerveného portu nebude možné používat 

dálkové  ovládání,  bez  digitálního  tuneru  pro  příjem  DVB-T  signálu  nebude  možné 

sledovat  a  zaznamenávat  TV.  Pro  připojení  k  televizoru  je  potřeba  grafická  karta 

vybavená TVOut výstupem nebo televizor umožňující připojení RGB signálu z počítače.

Pro plynulé přehrávání filmů z pevného disku nebo z DVD je doporučován alespoň 

procesor  Pentium  III  nebo  ekvivalentní.  Pro  sledovaní  digitální  televize  se  obvykle 

doporučuje  procesor  Pentium IV nebo ekvivalentní.  Pro  záznam televizního vysílání, 

a jeho pozdější přehrání, postačí i slabší procesor. Čím rychlejší procesor, tím rychlejší 

bude  taky  samotná  aplikace  např.  při  vytváření  náhledů  fotografií.  S  rychlejším 

procesorem  můžeme  také  využít  některých  postprocessingových  filtrů  pro  zlepšení 

kvality přehrávaného videa.

Se  správným  hardwarovým  vybavením  domácí  multimediální  centrum  nyní 

umožňuje:

● přehrávání mp3, ogg, wav souborů uložených na pevném disku

● přehrávání audio CD s podporou stahování informací o disku z internetu (CDDB)

● přehrávání karaoke souborů – kar a cdg

● přehrávání videosouborů všech možných formátů (mpg,avi,asf,mov,wmv nebo flv 

a spoustu dalších) uložených na pevném disku, případně na CD nebo DVD

● titulky k přehrávanému videosouboru

● jednoduché přehrávání DVD disků

● prohlížení obrázků a fotografií  včetně náhledů, slideshow a zobrazovaní EXIF 

informací

● prohlížení jednotlivých TV kanálů

● načasování nahrávání z TV

● zobrazit aktuální počasí

● zobrazit aktuální zprávy pomocí technologie RSS

● ovládání pomocí klávesnice nebo dálkového ovladače

● změna vzhledu ikon, písma a barev aplikace

● změna jazyka v celé aplikaci
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Obrazovka  aplikace  je  vždy  rozdělena  na  tři  části.  V  horní  části  nalezneme 

aktuální  pozici  v  adresářové  struktuře,  u  modulů,  kde  není  adresáři  procházeno  je 

zobrazen název modulu. V případě, že je modul vypisuje v hlavní části obrazovky více 

položek, než je možné zobrazit, je výpis rozdělen na „stránky“ a zobrazena je pouze 

jedna stránka. V horní části je pak zobrazena aktuální stránka a celkový počet stránek 

(např. 1/3).

Ve spodní části je zobrazen aktuální čas a datum, hlasitost zvukového výstupu 

a také  jestli  jsou  zapnuté  módy  náhodného  a  opakovaného  přehrávání  hudby. 

Při spuštěném přehrávání hudby je zde interpret a název sklady, pořadí sklady v playlistu 

a aktuální pozice (čas od začátku sklady a procento odehrané části skladby). Místo zde 

také našly informace o aktuální stopě a pozici audio CD.

Po  spuštění  je  vždy  zobrazeno  hlavní  menu  aplikace  (viz  obrázek  6.1.).  Nyní 

máme  možnost  si  zvolit  co  chceme  udělat  výběrem  nějaké  položky.  Ovládání  celé 

aplikace je velmi jednoduché a logické. Popisovat ovládání pomocí dálkového ovládání 

nemá  smysl,  protože  záleží  na  rozložení  tlačítek  na  konkrétním  dálkovém  ovladači 

a jejich nastavení. Ovládání je však principiálně shodné s ovládáním pomocí klávesnice.

Obrázek 6.1.: Hlavní menu aplikace
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V hlavním menu je vybraná položka zvýrazněna šedým obdélníkem. V dalších 

částech  aplikace  je  vždy  aktuální  položka  zvýrazněna  podtržením,  pouze 

při zobrazování náhledu je kolem vybrané položky vytvořen rámeček.

V  celé  aplikaci  je  možné  ovládat  přehrávání  hudby  klávesami  Z,  X,  C,  V,  B 

(předchozí, spuštění přehrávání, pauza, vypnutí přehrávání, další) a klávesami + a – v 

numerickém  bloku  pro  ovládání  hlasitosti.  Klávesa  R zapíná  nebo  vypíná  náhodné 

přehrávání  (random)  a  klávesa  O zapíná  nebo  vypíná  funkci  opakování  (repeat). 

Ovládání je velmi podobné jiným přehrávačům hudby (WinAMP, XMMS apod.) a nemělo 

by činit žádné problémy.

Klávesa Q nebo klávesa ESC ukončuje aplikaci, je-li však aktivní nějaký modul, 

ukončí se pouze tento modul a aplikace se přepne do hlavního menu.

V modulu pro přehrávání hudby se postupuje šipkou doleva o úroveň výš, šipkou 

doprava  dovnitř  zvoleného  adresáře.  Klávesou  Enter se  provádí  výběr  –  přidání 

do playlistu  (jednotlivého souboru  nebo  celého adresáře)  nebo  vymazání  z  playlistu. 

Přehrávání  audio  CD  je  jednoduché,  vybráním  některé  stopy  začne  přehrávání, 

které pokud není zastaveno pokračuje do konce CD. Pro přehrání celého CD zvolíme 

první stopu. Přehrávání audio CD není propojeno s playlistem. Při spuštění přehrávání 

CD je automaticky zastaveno přehrávání mp3 a naopak.

V modulu prohlížení fotografií jsou zobrazeny náhledy fotografií, pro adresáře je 

zobrazena  ikona  dle  zvoleného  tématu.  Název  aktuálně  zvoleného  souboru  nebo 

adresáře je zobrazen v horní stavové části obrazovky. Pro pohyb jsou logicky určeny 

všechny čtyři šipky a výběr/zobrazení přes celou obrazovku se provádí pouze klávesou 

Enter.  Při zobrazení  fotografií  přes  celou  obrazovku  je  možné  otočit  fotografie 

o 90 stupňů  vlevo  klávesou [ a vpravo  klávesou  ].  Klávesou  S spustíme automatické 

načítání  dalších  fotografií  (slideshow)  a  klávesou  E můžeme  zobrazit  informace 

o expozici  (EXIF).  Formát  výpisu  těchto  údajů  závisí  na  fotoaparátu,  kterým  byla 

fotografie  pořízena.  Liší  se  ve  formátu  času  expozice  a  ohniskové  vzdálenosti  –  je 

udávána skutečná ohnisková vzdálenost. Nás však obvykle zajímá ohnisková vzdálenost 

přepočtená na ekvivalent pro kinofilm. Např. pro digitální zrcadlovku Canon 300D bude 

zobrazeno 15mm, 1/200s, ISO100, F9.0. Přepnutí zpět na zobrazení náhledů provádíme 

klávesou Enter.
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Modul  pro  počasí  nemá  žádné  ovládání,  pouze  klávesou  Enter nebo  Q se 

provede jeho ukončení a návrat do hlavního menu. Informace o počasí jsou zobrazeny 

rovnou po spuštění modulu.

Ostatní moduly jsou z pohledu popisu i ovládání velmi jednoduché – je zobrazen 

výpis  adresářové  struktury  a  výběrem se spustí  příslušný  program nebo je  program 

spuštěn přímo. Ovládání externích programů (MPlayer, Xine) závisí na nastavení jejich 

konfiguračního  souboru.  Více  informací  lze  nálezt  v  příloze  popisující  instalaci 

a konfiguraci těchto programů.

Aplikace  automaticky  provádí  kontrolu  stavu  přehrávače  hudby  a  chceme-li 

spustit  přehrávání  videa,  televizi  nebo  karaoke,  pozastaví  přehrávání  hudby. 

Po ukončení  sledování  televize,  videa  nebo  karaoke  je  přehrávání  hudby  obnoveno 

a pokračuje od místa přerušení.

Lepší představu o některých částech aplikaci ukazující následující obrázky.

Obrázek 6.2.: Prohlížeč fotografií Obrázek 6.3.: Zadání časovaného záznamu

Obrázek 6.4.: Playlist hudebního přehrávače Obrázek 6.5.: Přehrávač videa – výpis 

souborů a adresářů

36



7 Zhodnocení a návrh dalšího 

rozvoje

Funkčnost  projektu  byla  ověřena  pouze  na  počítači  na  němž  byl  program  vyvíjen. 

Vzhledem k potřebě speciálního hardware (DVB-T tuner, infra port) i poměrně velkým 

požadavkům na podpůrný software, není otestování na jiných počítačích úplně snadné. 

Přesto by neměl být problém aplikaci spustit  na jiném počítači  pokud bude dostupný 

vyžadovaný software a bude správně nastaven. 

Během  vývoje  se  člověk  hlouběji  seznamuje  s  problémem  vytvoření  aplikace 

a vyvstává spousta problémů, které musí řešit, aby aplikace fungovala správně. Přitom 

také  zjišťuje,  které  věci  by  se  daly  vylepšit  a  kolik  nových  funkcí  by  bylo  vhodné 

naprogramovat a začlenit. 

Výsledná aplikace je velmi dobře použitelná a obsahuje spoustu funkcí, oproti 

návrhu  se  však  mírně  odlišuje.  Některé  funkce  nebyly  implementovány,  ale  byly 

implementovány funkce jiné. 

Implementováno není přehrávání internetového rádia. Samotné přehrávání rádia 

není  nikterak  problematické.  Problémem je  ovládání,  které  by  mělo  být  jednoduché, 

ale zároveň neomezující.  Omezená sada tlačítek na dálkovém ovladači   znemožňuje 

např.  přímé zadání  internetové adresy rádia. Přednost  proto byla dána implementaci 

jiných funkcí.

Stejný problém se týká další  dosud neimplementované funkce – záloha DVD 

na pevný disk a záloha audio CD na pevný disk do formátu mp3. K oběma akcím je 

možné volit příliš mnoho parametrů, které je problematické zadat z dálkového ovladače. 

Chceme-li  např. zkopírovat audio CD do formátu mp3, musíme pro získání kvalitních 

výsledků  použít  vhodný  software  a  také  předat  spoustu  parametrů.  které  výsledek 

ovlivní.  Problémy  vzniknou  také  při  pojmenování  ukládaných  souborů,  když  nebude 

dostupné připojení k internetu a nebo na CDDB serverech nebude audio CD k nalezení. 

Oproti návrhu jsou navíc implementovány funkce pro zobrazení počasí, modul 

pro čtení aktuálních zpráv a karaoke. Zobrazení počasí nebo aktuálních zpráv je pouze 

příjemných  rozšířením  palety  funkcí.  Karaoke  však  přidává  další  rozměr  využití  této 

aplikace. 
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Aplikace  je  naprogramována  pro  pevné  rozlišení  800x600  bodů,  tak  jak  bylo 

uvedeno v návrhu. Bylo by dobré vytvořit  širokoúhlou verzi aplikace, která by vznikla 

upravením stávající aplikace pro rozlišení 1366x768, které ve velké většině používají 

moderní širokoúhlé LCD televizory. Bylo by vhodné nějak využít větší šířku obrazovky. 

V prohlížeči obrázků by se jistě dalo zobrazit více náhledů. V případě ostatních modulů 

zobrazujících jednoduchý výpis adresářové struktury by se výpis mohl rozdělit do dvou 

sloupců. Je možné využít rozšířené místo pro zobrazení některých stavových informací 

a uvolnit tak spodní nebo horní vyhrazenou část obrazovky. Na obrazovku by se také 

zobrazilo více informací. Na LCD obrazovce také budou veškeré texty mnohem čitelnější 

a v řadě případů by se dalo zmenšit písmo a tím zobrazit více informací najednou.

Vytváření náhledů modulem pro prohlížení obrázků by mělo přesně dodržovat 

standard  pro  vytváření  náhledů  (Thumbnail  Managing  Standard).  Nyní  jsou  náhledy 

ukládány na správné místo a se správným názvem. Pouze způsob uložení informace 

o platnosti náhledu a její získání se odlišuje. Náhledy jsou ukládány s časem modifikace 

(mtime) zkopírovaným z původního souboru. Při zjišťování platnosti je potom tento údaj 

porovnán s časem modifikace obrázku. Správný způsob uchování této informace je jako 

tEXt informace v hlavičce souboru PNG. Při zjišťování platnosti náhledu je pak přečtena 

hlavička a čas v ní uložený je porovnám s časem modifikace obrázku. Takový způsob 

uložení nabízí pouze metoda gtk.gdk.Pixbuf.save modulu PyGTK.

Velmi užitečnou funkcí by bylo vyhledávání v archívu audio souborů. Vyhledávání 

by se dalo rozdělit na několik částí podle typu vyhledávané informace – autor, název, 

album,  případně  vše  naráz.  Samotné  vyhledávání  může  zajišťovat  program  mpc, 

který pomocí  vhodných  parametrů  dává  patřičné  výsledky.  Největší  problém  je  se 

zadávání toho, co se má vyhledat vzhledem ke zjednodušenému ovládání. Aplikaci sice 

lze  ovládat  z  klávesnice,  ale  primárním  ovládacím prvkem má být  dálkový  ovladač, 

který má omezený počet tlačítek. Řešením by mohlo spočívat ve využití  numerických 

tlačítek  (0-9)  pro  zadávání  textu  podobně  jako  na  mobilním  telefonu.  Částečným 

řešením je dobrá organizace hudebních souborů na pevném disku. To je každopádně 

vhodné, i když v budoucnosti bude funkce vyhledávání doprogramována.

Další  zajímavou  dosud  neimplementovanou  funkcí  je  přehrávání  hudebních 

souborů z vyměnitelných médií  – cdrom, usb flashdisk apod.  Zde vyvstává problém, 

že přehrávač  hudebních  souborů  používá  databázi  a  tu  by  bylo  potřeba  obnovit 
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při vložení  a vyjmutí  média.  V případě několika hudebních souborů  to  není  problém, 

ale v případě většího archivu tato operace může trvat i několik minut.

Modul pro ovládání časovaného záznamu je zatím velmi jednoduchý. V případě 

jednoho TV tuneru v počítači nelze sledovat a zaznamenávat TV najednou. Stejně tak 

nelze provádět  dva záznamy najednou. Klasický videorekordér nepovolí  zadání dvou 

záznamů,  které  se  časově překrývají.  DMC toto  prozatím neřeší  a povolí  načasovat 

překrývající se záznamy nebo záznamy s datem a časem, který už byl. Druhé vylepšení 

souvisí s tím prvním. Nyní z výpisu načasovaných událostí  nelze poznat co se bude 

nahrávat (z jakého TV kanálu) a jak dlouho bude záznam trvat. Zobrazuje se pouze čas 

spuštění záznamu. Dále by bylo vhodné implementovat ukazatel místa na disku. Nejlépe 

takový, který by zohlednil i načasované záznamy a odhadl kolik místa zbude po uložení 

všech načasovaných záznamů. Volné místo by se mohlo přepočítat na minuty. Protože 

se liší  velikost  záznamu podle obsahu. Získali  bychom orientační,  ale velmi užitečný 

údaj.

Užitečný by také mohl být modul pro zobrazení jízdních řádů městské hromadné 

dopravy.  Ty  by  mohly  být  buď  přímo  nahrány  na  počítač  nebo  stahovány  on-line 

z internetu.  V  konfiguraci  by  byla  nastavena  nejbližší  zastávka  MHD  a  aplikace 

by vypisovala za jak dlouho odjíždí spoj ze zastávky. Uvažovat můžeme také zobrazení 

kompletní jízdního řády pro všechny linky nebo vyhledávání spojů podobně jako v online 

systému pro jízdní řády IDOS.

Posledním  nápadem  je  rozšířit  aplikaci  o  herní  modul  a  proměnit  tak  tento 

multimediální počítač a televizor v herní konzoli. To by však znamenalo počítat s trvale 

připojenou  klávesnicí  nebo  joystickem.  Konkrétním  řešením  jsou  např.  linuxové 

emulátory  automatů,  případně jiných herních konzolí  (MAME,  SNES,  Megadrive  aj.). 

Multiple  Arcade  Machine  Emulator  (MAME)  [18]  je  jeden  z  nejrozsáhlejších 

emulátorových projektů. V současné době podporuje přes 3000 her.  Samotné MAME 

emuluje hardware automatu, software (tedy hry) je nutné stáhnout z internetu v podobě 

ROM  souborů.  Druhým  řešením  je  použití  emulátoru  operačního  systému  DOS. 

Pravděpodobně  nejznámějším  emulátorem  DOSu  je  DOSBox  [19].  Je  postavený 

nad SDL knihovnami,  což  mu umožňuje  jednoduché  portování  na  spoustu  platforem 

a bezproblémový provoz.  Emuluje  procesor  286/386 v  chráněném i  reálném režimu, 

grafické karty Tandy, Hercules, CGA, EGA, VGA, VESA a zvukové karty SoundBlaster 

a Gravis  Ultra.  Je  určen  hlavně  k  provozování  dosovských  her,  avšak  nic  nebrání 
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v něm provozovat  i  staré  dosovské  aplikace,  jako  je  třeba  účetnictví  apod. Nejeden 

uživatel  by jistě  rád  přivítal  možnost  zahrát  si  některé  staré  hry,  které  se  řadí 

k opravdové klasice. Kvalita her, co se týká např. grafiky, samozřejmě odpovídá době 

vzniku těchto her, to však nemění nic na tom, že zahrát si takové hry může být velká 

zábava. A zábava je také jedním z cílů tohoto projektu.

Dalších modulů, které by rozšířili funkce aplikace, lze vymyslet celou řadu. Různí 

lidé mají různé nápady a požadavky, proto se počítá se založení internetových stránek 

na velmi známém serveru SourceForge.net [20]. Tím se získají uživatelé, kteří najdou 

v programu případné skryté chyby a bude možné je opravit. Uživatelé budou jistě mít 

nápady na rozšíření nebo úpravu aplikace a v neposlední řadě se možná najde vývojář, 

který by se rád zapojil do projektu a pomohl s dalším vývojem.

Obrázek 7.1.: Ukázka hry v emulátoru MAME
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8 Závěr

Cílem  této  práce  bylo  navrhnout  a  implementovat  domácí  multimediální  centrum. 

Přesněji aplikaci pro operační systém Linux, která dokáže nahradit některé přístroje jako 

např. videorekordér, CD a DVD přehrávač nebo set-top-box.

Cíle bylo dosaženo a podařilo se navrhnout a posléze vytvořit aplikaci s řadou 

funkcí potřebných pro splnění základních požadavků na aplikaci pro náhradu běžných 

domácích přístrojů. Aplikace dokáže přehrávat hudbu ve formátech mp3, ogg a wav, 

video ve všech běžně dostupných formátech, zobrazovat obrázky a fotografie, přehrávat 

DVD disky a audio CD, umožňuje sledování a záznam digitálního televizního vysílání. 

Mezi  méně  běžné  funkce  můžeme  zařadit  zobrazovaní  počasí  a  aktuálních  zpráv 

a především funkci karaoke. Aplikace tedy dokáže nahradit spoustu domácích přístrojů 

a nabízí také funkce, které normální přístroje nedokáží.

Studium multimédií  a programů pro práci  s nimi bylo zajímavé.  Vývoj  nových 

technologií v této oblasti jde velmi rychle kupředu, proto je nutné sledovat dokumenty 

týkající se daného tématu na internetu. Vyjde-li nějaká knižní publikace na toto téma, 

je buď velmi obecná nebo rychle zastarává. Samotné programování aplikace mi přineslo 

mnoho zkušeností s programovacím jazykem python i s řešením problémů způsobených 

rozsáhlostí aplikace. Uvědomil jsem si také jak důležité je správné testovaní. Některé 

chyby se dají očekávat, jiné však byly odhaleny náhodou.

Přestože  je  aplikace  plně  funkční  a  splňuje  většinu  požadavků  pro  domácí 

multimediální  centrum,  je  zde stále  prostor  pro  vylepšení.  Proto  bude vývoj  nadále 

pokračovat směrem nastíněným v předchozí kapitole. Již nyní je však možné aplikaci 

reálně provozovat a využívat výhod, které poskytuje.
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Příloha 1. Popis tříd a metod

➢dmc.py

● třída DMCCore:

● __init__  –  inicializace,  načtení  konfigurace  z  konfiguračního  souboru 

do pole Conf, zapnutí LIRC a načtení obsahu jazykového souboru do pole 

Lang

● start  –  spouští  se  před  startem hlavní  smyčky,  uloží  do  souboru  PID 

aplikace

● finished – spouští se po skončení hlavní smyčky, provede deinicializaci 

a smaže soubor s uloženým PID

● quit – uloží konfigurační soubor a nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí 

hlavní smyčku programu

● poll_inputs  –  zpracování  vstupních  událostí  –  volá  poll_keyboard 

a případně poll_lirc 

● poll_keyboard – z  fronty  událostí  načítá události  stisku kláves a předá 

aplikaci jednotné kódy, se kterými se dál pracuje

● poll_lirc  –  zpracovává  události  stisku  tlačítek  na  dálkovém  ovladači 

pomocí knihovny pylirc a předá aplikaci jednotné kódy, se kterými se dál 

pracuje

● deinit  –  provede  deinicializaci  knihovny  pylirc  a  grafického  prostředí 

(knihovny  pygame)  a  umožní  využití  obrazovky  a  dálkového  ovladače 

jiným podpůrným programům (např. mplayer)

● init  –  prvotní  inicializace  grafického  prostředí  (knihovny  pygame) 

a knihovny pylirc

● reinit  –  provede  reinicializaci  grafického  prostředí  (knihovny  pygame) 

a knihovny pylirc

● load_image – pomocná funkce pro načítání obrázků 

● display_flip – všechny objekty které mají být vykresleny na obrazovku se 

vykreslí do interního bufferu a zavoláním této funkce se překreslí obsah 

bufferu na obrazovku 
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● id3tag  –  vypisuje  aktuální  stav  daemona  mpd,  hlasitost,  informace 

o přehrávaném souboru, případně informace o audio CD

● datetime – vypisuje aktuální datum a čas na obrazovku

● clear – vymaže obsah obrazovky

● třída MenuSystem:

● __init__ – definice položek hlavního menu

● display  –  zobrazení  na obrazovku,  nejdříve  pomocí  pomocných funkcí 

zobrazí stavové informace a poté jsou vykresleny ikony a menu

● onInput – ovládání menu

● mainloop – hlavní smyčka pro vykreslení menu a běh celého programu, 

spuštěním nějakého  modulu  se  spustí  smyčka  modulu  a  po ukončení 

modulu se pokračuje v hlavní smyčce

● třída SystemBrowser:

● __init__ – definice položek menu

● onInput – ovládání menu

● display  –  zobrazení  na obrazovku,  nejdříve  pomocí  pomocných funkcí 

zobrazí stavové informace a poté je menu

● mainloop  –  hlavní  smyčka,  v  závislosti  na  hodnotě  Execute  provede 

příslušnou akci

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● třída Configuration:

● __init__ – provede inicializaci

● mainloop – hlavní smyčka třídy

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● list_options – do pole (polí) načte položky a hodnoty konfigurace

● display  –  zobrazení  na obrazovku,  nejdříve  pomocí  pomocných funkcí 

zobrazí stavové informace a obsah pole (položky konfigurace)

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput  –  ovládání  menu,  vybráním  položky  se  změní  hodnota  True-

>False nebo False->True
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➢DMCModule.py

● __init__ – provede inicializaci

● poll_inputs – zpracování vstupních událostí, volá tutéž funkci z nadřazené třídy 

DMCCore

● display_flip - překreslí obsah bufferu na obrazovku, volá tutéž funkci z nadřazené 

třídy DMCCore

● load_image  –  pomocná  funkce  pro  načítání  obrázků,  volá  tutéž  funkci 

z nadřazené třídy DMCCore

● id3tag  –  vypisuje  aktuální  stav  daemona  mpd,  hlasitost,  informace 

o přehrávaném  souboru,  případně  informace  o  audio  CD,  volá  tutéž  funkci 

z nadřazené třídy DMCCore

● datetime  –  vypisuje  aktuální  datum  a  čas  na  obrazovku,  volá  tutéž  funkci 

z nadřazené třídy DMCCore

● clear – vymaže obsah obrazovky, volá tutéž funkci z nadřazené třídy DMCCore

● page – vypíše aktuální stránku a počet celkových stránek (např. 1/3)

● actual  –  vypisuje  záhlaví  aplikace  (napdis  nebo  aktuální  složku  v  závislosti 

na parametru)

➢AudioPlayer.py

● __init__ – provede inicializaci

● mainloop – hlavní smyčka modulu, v závislosti na hodnotě ACTION mění chování 

modulu

● list_init – inicializace/reset některých proměnných

● list_menu – do pole (polí) uloží informace o menu modulu

● list_mpdplaylist – načte playlist daemona mpd do pole (polí)

● list_mpdfs – načte adresářovou strukturu daemona mpd do pole (polí)

● list_audiocd – načte seznam stop z audio CD, je-li dostupné připojení k internetu 

zjistí z CDDB databáze informace o disku (interpret, názvy písní atd.)

● indir – pomocná funkce pro vstup do adresáře v souborovém systému daemona 

mpd

● outdir – pomocná funkce pro výstup z adresáře v souborovém systému daemona 

mpd
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● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté je vypsán obsah pole (menu, obsah audio CD, playlist 

atd.)

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput – ovládání modulu

➢DVD.py

● __init__ – provede inicializaci

● mainloop – je-li v konfiguraci nastaveno používání DVD Menu, spustí se rovnou 

funkce viewdvd() a poté se modul ukončí, jinak běží hlavní smyčka modulu

● list_titles – načtení titulů z DVD do pole

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše aktuální tituly na DVD a vykreslí kurzor

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● viewdvd  –  funkce  spustí  přehrávání  DVD  a  předá  řízení,  v  závislosti 

na konfiguraci, programu mplayer nebo xine (podpora DVD Menu)

● onInput – ovládání modulu

➢ImageViewer.py

● __init__ – provede inicializaci

● setpath – fuknce je volána před spuštěním modulu a nastavuje, kde v adresářové 

struktuře se bude modul po spuštění nacházet

● mainloop – hlavní smyčka modulu, v závislosti na hodnotě FULLSCREEN mění 

chování  modulu,  při  FULLSCREEN=0  procházíme  adresářovou  strukturou, 

při FULLSCREEN=1 je zobrazován jeden obrázek přes celou obrazovku

● list_dir – načtení adresářové struktury do pole (polí)

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté jsou vykresleny náhledy 15ti obrázků (pro adresář je 
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načítán  zvláštní  obrázek)  –  tyto  jsou  znovu  vykresleny  při  změně  stránky 

(hodnota  1  proměnné  PAGECHANGE),  pouze  stavové  informace  a  kurzor 

je vykreslován pokaždé

● item_select  –  funkce  zjistí  jestli  jde  o  adresář  nebo  soubor,  jde-li  o  adresář 

vstoupí do něj, jde-li o soubor zobrazí jej přes celou obrazovku

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● slideshow_on_off – zapne nebo vypne automatické načítaní dalších obrázků

● rotleft – otočí zobrazený obrázek o 90 stupnu doleva (pouze na obrazovce)

● rotright – otočí zobrazený obrázek o 90 stupnu doprava (pouze na obrazovce) 

● exif_on_off  –  zapne  nebo  vypne  zobrazování  informací  o  expozici  fotografie 

(EXIF)

● onInput – ovládání modulu

● slideshow_previmage – v režimu zobrazení obrázků přes celou obrazovku načte 

předchozí obrázek – po stisku příslušné klávesy

● slideshow_nextimage – v režimu zobrazení obrázků přes celou obrazovku načte 

další obrázek – po stisku příslušné klávesy nebo automaticky pokud je zapnutá 

funkce slideshow

● selected  –  funkce  vykreslí  rámeček  zadané  barvy  kolem  vybrané  položky 

při procházení  adresářovou  strukturou  (zvolením  barvy  stejné  jako  pozadí  se 

„maže“ původní rámeček při pohybu)

➢Karaoke.py

● __init__ – provede inicializaci

● setpath – fuknce je volána před spuštěním modulu a nastavuje, kde v adresářové 

struktuře se bude modul po spuštění nacházet

● mainloop – hlavní smyčka modulu, v závislosti na hodnotě ACTION mění chování 

modulu

● list – načtení adresářové struktury do pole (polí)

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše aktuální adresářovou strukturu a vykreslí kurzor
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● item_select  –  funkce  zjistí  jestli  jde  o  adresář  nebo  soubor,  jde-li  o  adresář 

vstoupí  do  něj,  jde-li  o  soubor  spustí  přehrávání  pomoci  externí  aplikace 

pykaraoke

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput – ovládání modulu

➢News.py

● __init__ – provede inicializaci a načtení dostupných zpráv z internetu

● mainloop – hlavní smyčka modulu, v závislosti  na hodnotě ACTION zobrazuje 

seznam titulků zpráv nebo jednou zprávu

● list – načtení titulků zpráv do pole (polí)

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše obsah pole a případně vykreslí kurzor

● wraptext – pomocná funkce pro zalomení dlouhých řádků

● viewnews – načtení obsahu zprávy do pole

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput – ovládání modulu

➢Schedule.py

● __init__ – provede inicializaci a načtení dostupných TV kanálů z konfiguračního 

souboru mplayeru

● mainloop – hlavní smyčka modulu, v závislosti na hodnotě ACTION mění chování 

modulu

● init_rec – nastaví výchozí hodnoty (např. aktuální čas) pro zadávání timeru

● list_timer – načtení načasovaných událostí do pole (polí)

● check_rec  –  kontroluje  pozici  kurzoru  a  nastavený čas  a  datum i  s  ohledem 

na přestupné roky

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše aktuálně načasované události a vykreslí kurzor
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● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● display_rec  –  zobrazení  na  obrazovku,  nejdříve  pomocí  pomocných  funkcí 

zobrazí  stavové  informace  a  poté  vykreslí  rozhraní  pro  zadání  časovaného 

záznamu

● save_rec – uložení načasované události

● remove_rec – smazání načasované události

● mon – pomocná funkce převádí číslo na třípísmenou zkratku měsíce

● onInput – ovládání modulu

➢TV.py

● __init__ – provede inicializaci

● mainloop – je-li v konfiguraci nastavenou používání programu xine pro TV, spustí 

se  rovnou funkce viewtv()  a  poté  se  modul  ukončí,  jinak běží  hlavní  smyčka 

modulu

● list_programs  –  není  li-prováděn  záznam  z  TV,  načte  dostupné  TV  kanály 

z konfiguračního souboru mplayeru

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše dostupné TV kanály a vykreslí kurzor

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● viewtv – funkce spustí TV a předá řízení, v závislosti na konfiguraci, programu 

mplayer nebo xine

● onInput – ovládání modulu

➢VideoPlayer.py

● __init__ – provede inicializaci

● setpath – fuknce je volána před spuštěním modulu a nastavuje, kde v adresářové 

struktuře se bude modul po spuštění nacházet

● mainloop – hlavní smyčka modulu

● list_dir – načtení adresářové struktury do pole (polí)

● check – kontroluje pozici kurzoru a případně provede opravu
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● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše aktuální adresářovou strukturu a vykreslí kurzor

● item_select  –  funkce  zjistí  jestli  jde  o  adresář  nebo  soubor,  jde-li  o  adresář 

vstoupí do něj, jde-li o soubor spustí přehrávání

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput – ovládání modulu

➢Weather.py

● __init__  –  provede  inicializaci,  načtení  a  zpracování  dat  pomocí  modulu 

pymetar.py

● mainloop – hlavní smyčka modulu

● wraptext – pomocná funkce pro zalomení dlouhých řádků

● display – zobrazení na obrazovku, nejdříve pomocí pomocných funkcí zobrazí 

stavové informace a poté vypíše aktuální počasí

● quit – nastaví proměnnou QUIT a tím ukončí smyčku mainloop

● onInput – ovládání modulu
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Příloha 2. Návod na instalaci

Tento  návod  popisuje  instalaci  aplikace  Domácí  multimediální  centrum  se  všemi 

softwarovými  požadavky  na  počítač  vybavený  zvukovou  kartou,  infra  portem 

a televizním tunerem pro  příjem digitálního vysílání  DVB-T.  Popis  platí  pro  operační 

systém Ubuntu Linux 6.06LTS, u jiné distribuce bude postupovat velmi podobný.

Instalace operačního systému

Instalace by neměla činit  žádné potíže.  Rozdělení  disku na částí  záleží  na uživateli. 

Příklad rozdělení disku:

/dev/hda1 5GB ext3 /

/dev/hda2 1GB swap

/dev/hda3 zbytek disku ext3 /home

Na první  oddíl  se  nainstaluje  samotný  operační  systém,  do  /home budou  ukládány 

veškerá data – videa, hudba, fotografie, nahrávky z TV.

Pro provoz celého systému stačí založit jeden uživatelský účet.

Po dokončení instalace přidáme následující repozitáře do /etc/apt/sources.list:

deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main restricted 

universe multiverse

deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper main 

restricted universe multiverse

deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main 

restricted universe multiverse

deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper-updates main 

restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main 

restricted universe multiverse

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main 

restricted universe multiverse

deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ dapper free non-free

deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ dapper free non-free

Poté je třeba provést aktualizaci zdrojů pomocí příkazů:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade
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Zvolíme ovladač pro grafickou kartu. Pro karty nVidia 

sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common

sudo nvidia-glx-config enable

nebo pro karty ATI

sudo apt-get install xorg-driver-fglrx

sudo depmod -a

sudo aticonfig --initial

sudo aticonfig –overlay-type=Xv

Funkčnost karty ověříme příkazem glxinfo. Výpis příkazu by měl vypadat takto:

direct rendering: Yes

server glx vendor string: SGI

server glx version string: 1.2

...

OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.

OpenGL renderer string: MOBILITY RADEON X300 Generic

OpenGL version string: 2.0.5814 (8.25.18)

Nesmíme zapomenout na aktivaci televizního výstupu.

Instalace potřebných knihoven a programů pro práci s multimédii

V závislosti na typu procesoru nainstalujeme optimalizovanou verzi přehrávače Mplayera 

také  přehrávač  Xine.  Na  slabších  strojích  je  doporučeno  zkompilovat  MPlayer 

ze zdrojových kódů.

sudo apt-get install mplayer-686 nebo mplayer-k7

sudo apt-get install xine-ui

V rámci závislostí budou nainstalovány další potřebné knihovny. Pro správný běh je také 

potřeba nainstalovat libdvdcss2 pro přehrávání DVD a kodeky w32codecs.

sudo apt-get install libdvdcss2 w32codecs

Přehrávač mp3, ogg a wav souborů nainstalujeme pomocí příkazu

sudo apt-get install mpd mpc audiofile libid3tag libmad libogg libvorbis

sudo ln -s /etc/init.d/mpd /etc/rcS.d/S99mpd

Důležitou  částí  je  také  nastavení  mpd  pomocí  následujícího  příkazu.  Postupujeme 

podle pokynů na obrazovce.

sudo dpkg-reconfigure -plow mpd
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Pro práci s televizním tunerem potřebujeme balíky dvbstreams a dvb-utils.

sudo apt-get install dvbstream dvb-utils

Správnou  funkci  DVB karty  ověříme  proskenováním  frekvencí,  na  nichž  očekáváme 

digitální  televizní  signál.  Jako  vstup  budeme  potřebovat  soubor  s  definicí  kmitočtů 

a dalších podrobností o DVB-T multiplexech. Tento soubor se liší podle lokality příjmu 

signálu. Pro oblast kolem Brna je na CD s aplikací přiložen soubor  cz-Brno.  Soubor 

zkopírujeme  např.  do  domovského  adresáře  a  spustíme.  Vygenerovaný  soubor 

channels.conf pro Brno je také přiložen na CD:

scan ~/cz-Brno > channels.conf

Máme-li  správně  nainstalovanou  televizní  kartu,  vznikne  soubor  channels.conf, 

který  zpřístupníme aplikacím zkopírováním do příslušných adresářů:

cp ~/channels.conf ~/.mplayer/channels.conf

cp ~/channels.conf ~/.xine/channels.conf

Časovaný  záznam  z  televize  zajišťuje  démod  atd.  Nainstalujeme  jej  a  nastavíme 

automatické spouštění po startu:

sudo apt-get install at

sudo ln -s /etc/init.d/atd /etc/rcS.d/S99atd

Pro práci s obrázky potřebujeme také ImageMagick:

sudo apt-get install imagemagick

Pro obsluhu dálkového ovládání je třeba nainstalovat zdrojové kódy linuxového jádra, 

stáhnout, zkompilovat a nainstalovat LIRC. Po spuštění setup.sh zvolíme typ infra portu, 

který máme:

sudo apt-get install linux-source

sudo apt-get install build-essential

cd /usr/src

wget http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/lirc/lirc-0.8.0.tar.bz2

sudo tar xjvf linux-source-2.6.15.tar.bz2

sudo ln -s linux-source-2.6.15 linux

sudo touch /usr/src/linux/Rules.make

sudo tar xjvf lirc-0.8.0.tar.bz2

cd lirc-0.8.0
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./setup.sh

sudo make

sudo make install

setserial /dev/ttyS0 uart none

sudo update-modules

sudo depmod -ae

sudo modprobe lirc_serial

sudo modprobe lirc_dev 

Vytvoříme skript se jménem lircir s obsahem např. pomocí textového editoru nano:

#! /bin/sh

# /etc/init.d/lircir

setserial /dev/ttyS0 uart none

modprobe lirc_serial

modprobe lirc_dev

sleep 1

ln /dev/lirc0 /dev/lirc

lircd

Zařídíme automatické spuštění skriptu po startu systému pomocí příkazů:

chmod +x lircir

sudo mv lircir /etc/init.d/

sudo ln -s /etc/init.d/lircir /etc/rcS.d/S99lircir

Nyní  musíme nakonfigurovat  samotné  dálkové  ovládání.  Vezmeme libovolný  vhodný 

dálkový  ovladač  a  zkusíme  jej  najít  na  http://lirc.sourceforge.net/remotes/.  Je-li 

konfigurační soubor pro naše dálkové ovládání, můžeme přeskočit následující krok.

Není-li  konfigurační  soubor pro naše dálkové ovládání  dostupné,  musíme jej  pomocí 

ovladače  vytvořit  pomocí  programu  irrecord  a  postupujeme  podle  pokynů 

na obrazovce.

sudo irrecord mujovladac

Vytvořený nebo stažený soubor zkopírujeme do /etc/lircd.conf. 

sudo cp mujovladac /etc/lircd.conf
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Restartujeme  démona  lircd a  funkčnost  dálkového  ovládání  ověříme  spuštěním 

programu  irw  a  mačkáním  tlačítek  na  ovladači.  Na  obrazovce  by  mělo  být  vidět, 

která tlačítka byla zmáčknuta.

sudo killall lircd

sudo lircd

irw

Následuje  přiřazení  akcí  jednotlivým  tlačítkům.  Z  CD  zkopírujeme  soubor  lircrc 

a upravíme  jej  pro  naše  dálkové  ovládání.  Nastavení  akcí  se  provádí  zvlášť 

pro samotnou aplikaci DMC, MPlayer a Xine. Upravený soubor uložíme jako ~/.lircrc

Pro běh aplikace budeme také potřebovat python a některé jeho knihovny

sudo apt-get install python python-pygame python2.4-pylirc

Instalace a konfigurace aplikace DMC

Aplikaci  nainstalujeme  přímo  z  CD  instalačním  skriptem  do  zadaného  adresáře 

(např. /home/wong/DMC):

sh ./install /home/wong/DMC

Poté je dobré upravit konfigurační soubor ~/.dmc/dmc.conf. Ve výchozí konfiguraci jsou 

cesty  pro  všechny  moduly  nastaveny  na  domovský  adresář.  Máme-li  fotky  uloženy 

v adresáři /home/wong/Fotky, nastavíme PHOTO_PATH=/home/wong/Fotky. U ostatních 

médií  postupujeme  podobně.  Dále  je  možné  změnit  některé  další  položky  jako 

např. téma ikon.

Aplikace by  nyní  měla  být  připravena ke  spuštění  pomocí  skriptu  rundmc ve  složce 

s nainstalovanou aplikací.

Z návodu je vidět, že instalace a konfigurace aplikace včetně nastavení hardware není 

vůbec  jednoduchým  úkolem  a  vyžaduje  to  jisté  zkušenosti.  Tento  návod  je  pouze 

stručným pomocníkem.
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