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Az internetes rádió szuper módja a világ minden
tájáról zene- és hírek hallgatásának. Tonnányi
rádióállomás van, de a hallgatásukhoz jó
rádiólejátszó kell. E hónapban, a tárolóban található
különféle
internetesrádió-lejátszókat
fogom
megvizsgálni. Abban a sorrendben vannak, ahogy
egymás után átnéztem azokat.

megjeleníteni egyszerre. Ha saját állomást akarsz
hozzáadni, akkor ezt a nyolc állomást kell
megszerkeszteni és kicserélni a hallgatni kívánt
URL-re. Ahogy említettem, a Simple Stream
internetesrádió-felvevő is egyben.

Great Little Radio Player. Elég egyszerű
rádiólejátszó, de képes rádiós adatfolyamokat
felvenni. Rendelkezik rádióállomások listájával, ami
ország, vagy műfaj szerint rendezhető és
kedvencekhez adható, a könnyebb eléréshez.
Rendelkezik még keresési funkcióval, ha nem
találnád a keresett állomást.
Nos, a Simple Stream jó? Oké, de nem briliáns.
Nem találtam könnyen használhatónak, ezért nem
ajánlanám.
Click Radio. A Click Radio egy média-lejátszó,
internetesrádió-lejátszási és -felvételi képességgel.
Ugyanakkor,
az
internetesrádió-lejátszó
rész
látszólag megegyezik a Simple Stream-ével, ezért
nem részletezném. Ám a Simple Streamer-rel
összehasonlítva inkább a Click Radio-t ajánlanám.
A program felülete elég jó és egyszerű. Nos, milyen
jól működik? Elég jól, de van néhány probléma vele.
Egyes rádióállomások esetén előfordul, hogy ismeri,
de már nem működnek, és nem lehet rádiós
adatfolyamot felvenni. Mégis elég jó választás lehet,
ha egyszerű internetes lejátszóra van szükség.
Simple Stream. Egy elég egyszerű internetes
lejátszó és felvevő program. Nagyon egyszerű a
felülete és úgy tűnik, csak nyolc állomást tud
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Igen. Nagyon jól működőnek találtam mind
felvételre, mind internetes rádió lejátszására
egyaránt.
aTunes. Egy újabb médialejátszó, ami képes
internetes rádiófolyamok lejátszására. Az aTunes
képes állomáslista betöltésére, de sajnos nem
képes felvenni azokról. A felület nem túl rossz, és
keresési funkcióval is rendelkezik.

RRipper. Az
RRipper
nagy
teljesítményű
rádiólejátszó és -felvevő. Az RRiper, más
lejátszókhoz hasonlóan, rendelkezik internetes
rádióállomásokról
listával.
Támogatja
több
rádióállomás egyidejű felvételét, ami nagyon jó. Az
RRiper képes az aktuálisan hallgatott szám
szövegének megjelenítésére.
Az RRiper számos más funkcióval is rendelkezik, de
sajnos nem vagyok képes az összes programot
részletesen megvizsgálni. Ajánlanám-e az RRiper-t?
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Nos, használjam-e az aTunes-t? Még ha elég jól is
működik, nem ajánlanám. Egyszerűen nem
rendelkezik elég funkcióval, ahogy például felvenni
sem képes.

Nos, VLC jó választás? Nagyon jó, de nem
káprázatos. Az egyik legjobb médialejátszó
internetes rádió funkcióval. Ám én mégis inkább az
RRipper-t használnám.

Foobnix. Miként az aTunes, a Foobnix is
médialejátszó
internetesrádiók
lejátszásának
képességével. A többihez hasonlóan rendelkezik
rádióállomás-listával. Ám az aTunes-szal szemben a
Foobnix képes felvenni a rádiós adatfolyamot, noha
a felvétel szörnyű, mivel mikrofonnal teszi azt.

StreamTuner2. A StreamTuner2 természetesen
képes a rádióállomások listázására, kategóriákba
rendezve. Van kereső funkciója. A StreamTuner2
felülete nem rossz, és még könyvjelzőzhetők is az
állomások. Ám nem tudtam megtalálni a módját,
amivel saját állomás adható lenne a programhoz.
A Streamtastic képes felvenni egy időben több
rádiós adatfolyamot. Bármely állomás hozzáadható
a kedvencekhez, a könnyebb elérés érdekében.
Nos, mint gondoljál a Streamtastic-ról? Elég jó
felvételre és teljesen jó azok hallgatására is. Vagyis,
elég jó választás.

Az RRipper-hez hasonlóan képes az éppen játszott
szám szövegének letöltésére. Nos, a Foobnix jobb-e
mint a többi? Jobb mint néhány másik lejátszó, de
még ezt sem ajánlanám. A felvételi funkciója
például, nem olyan jó mint másoké. Ám a Foobnix
még mindig jobb, mint az aTunes.
Steamripper GUI. Oké, ez egy nagyon egyszerű
program, ami a streamripper-t használja internetes
rádióstream-ek felvételére. Csak megadod a
rádióállomás címét, kiválasztod a kimenet helyét és
leütöd a „Record” gombot. Úgy gondolom, ha kell
egy gyors és egyszerű internetes rádióripper, akkor
ez elég jó választás.
Streamtastic. A Streamtastic célja alapvetően
rádiófolyamok felvétele, sokkal inkább mint
lejátszásuk, Opcióként ugyanakkor felajánlja, hogy a
steram-et megnyitja egy kiválasztott lejátszóban. A
legtöbb
rádiólejátszókhoz
hasonlóan
képes
internetes rádióállomások listájának letöltésére. Van
kereső eszköze is, arra az esetre, ha nem találnál
egy állomást.
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VLC Media Player. A VLC egy csodálatos
médialejátszó,
sokkal
többre
képes,
mint
egyszerűen videó és hang lejátszására. A VLC egyik
legnagyszerűbb
tulajdonsága,
hogy
képes
rádióműsorok lejátszására és felvételére. A VLC,
akár több rádiólejátszó, képes állomáslistákat
letölteni és van kereső funkciója is.

Nos, hogyan szerepel a StreamTuner2 internetes
rádió? Rendben. A felvétel nekem nem működött és
nem tudom miért. Nem hiszem, hogy valóban
ajánlanám a StreamTuner2-öt. Vannak jobb
internetes rádiólejátszók a palettán.
TunaPie. A TunaPie arra szolgál, hogy internetes
rádiókat és TV-ket egyaránt lejátsszon. Nagyon
egyszerű a felülete, használatra nem túl szép. Van
kereső funkciója, és kedvencek része is. Képes
állomáslistákat betölteni és nagyszerű a felvevő
funkciója, amivel napra és órára időzítve lehet rádiós
folyamot felvenni.
Nos, a TunaPie jó rádiólejátszó? Igen, úgy vélem az.
Megvannak a hibái, de a felvételi időzítési lehetőség
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StreamRipStar. Egy újabb radió-ripper és -lejátszó.
Az előzőleg megnézett lejátszókhoz hasonlóan, a
StreamRipStar képes a lejátszható rádióállomások
listájának letöltésére. A felvétel egy adott napra és
időre beállítható, mint a TunaPie-nál.
Nos, mint gondolj a StreamRipStar-ról? Jó program
és jó választás. És valóban nagyon tetszik az
időzített felvétel lehetősége.

csodás! Összességében úgy találtam, hogy a
TunaPie jobb, mint a StreamTuner2.
KStreamRipper. A KstreamRipper elsősorban
internetes rádiófelvevőnek készült, de képes streameket lejátszani is. Elég egyszerű a felülete, a
rádióállomások könyvtárakba rendezhetőek. És
szokás szerint, a KStreamRipper képes betölteni
internetrádió állomáslistákat.

RadioTray. Ahogy a neve is sugallja, a RadioTray a
rendszertálcáról fut. Sajnos nem képes felvenni
rádiófolyamot. Bal kattintásra feljön az állomáslista,
választás céljából. Kategóriába rendezettek és
könnyen elérhetőek. Jobb kattintás előhozza a
beállítási menüt. Innen beállíthatsz és hozzáadhatsz
rádióállomást.

Összegzés
Nos, elég sok rádiólejátszó néztünk meg. Néhány
nagyszerű és néhány nem annyira az. Tehát melyik
rádiólejátszót használjuk? Ez csak attól függ, hogy
milyen fajta lejátszót akarsz. Hs jó és erőteljes
rádiólejátszó kell, akkor az RRipper-t ajánlom. Ha
egyszerű és könnyen használható rádiólejátszó kell,
valóban a RadioTray-t ajánlom. Én az RRipper-t
használom fő internetrádió-lejátszómként.

Noha a RadioTray nem képes felvenni stream-et,
könnyű használata nagyszerű választássá teszi. Ha
csak
egy
egyszerű,
könnyen
használható
internetesrádió-lejátszóra van szükséged, kiváló
választás. Most már látom, miért szeretik annyian.
TV-MAXE. Internetes rádió- és TV-lejátszó egyben.
Képes radió adatfolyamok felvételére. Alapból csak
kicsi rádióállomás-választéka. Ugyanakkor, úgy
vélem számos listát le lehet tölteni hozzá. Ám,
amikor próbáltam új állomást hozzáadni, nem voltam
képes rá. Úgy tűnik, van néhány hiba benne, ami
megakadályozza új állomás hozzáadását. Ez nem
egy túl jó választás. Vagyis, nem ajánlanám.
Kodi. Néhány kiegészítővel a Kodi képes internetrádió lejátszására. Sajnos nem tudtam kitalálni,
hogyn kell használni és nem igazán volt idő a
felfedezésére. Sajnálom. (Szerkesztő megjegyzése:
a Kodi-t a PCLinuxOS Magazine-ban megvizsgáltuk,
egy 2015. júniusától novemberéig tartó időszakban
és legutóbb 2016. augusztusi számban.)

Nos, a KStreamRipper jól működik? Elég jól működik
stream-ek felvételére, de lejátszóként nem annyira.
Csak akkor tud lejátszani, ha felvételét elindítottad.

PCLinuxOS Magazine

Volt még további két rádiólejátszó (Clementine és
Guayadeque), ami valamilyen okból egyszerűen
nem nyílt meg a számítógépemen. Így sajnos nem
tudtam megvizsgálni azokat. Ismét sajnálom.
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