Datastue 23.09.15 ST
Movie maker 3: Indtaling af lyd
Med et alm. Head-set som fx bruges til Skype-samtaler kan man optage lyd fra mikrofonen. Det
kræver dog ofte lidt justering af lydniveau’et. I bærbare computere er der som regel en indbygget
mikrofon.
Sæt headset’et til. Sørg for at hovedtelefon og mikrofon kommer i de rigtige indgange.
Lav først en prøve for at vurdere om niveauet er passende. Vælg Optag indtaling på Startsideværktøjslinien.
Får du brug for at justere lydniveauet gøres det på følgende måde:
Vælg Kontrolpanel/Hardware og lyd/Administrer lydenheder. Kontrolpanelet findes når man
klikker på start-knappen.
Vælg Optagelse og marker mikrofonen og vælg Egenskaber. Vælg videre Niveauer. Her kan lyd
niveauet justeres mellem 0 og 100. Der kan evt. også være en mulighed for at justere på
Forstærkning. I så fald skal den max være +20 dB.

Lydkilder
Vi kan i princippet arbejde med 3 lydkilder, nemlig den oprindelige lyd på en evt. video, underlagt
musik og indtalt lyd.
Under Projekt-værktøjslinien er der mulighed for at fremhæve dem hver for sig. Men nogen
egentlig mixer er der ikke.

Forskelle mellem Movie Maker under Win7 og Win8
Den samme version af Movie Maker opfører sig en anelse forskelligt alt efter styresystem. Under
Win8.1 er der nogle andre overgange til rådighed. Noget andet er, at man ikke kan overføre et
projekt lavet under Win7 til Win8. Jeg kunne i hvert fald ikke. Men måske er det fordi min Win8.1
kører 64-bit og Win7 kun 32-bit? Også det med overgangene.

Andre programmer angående lyd
Audiograbber og Audials Tunebite er begge programmer der kan ”rippe” CD’er, altså lægge lyden
over på computeren i forskellige formater. De almindeligste formater er .wav (som indeholder AL
imformationen) og .mp3 (som er komprimeret kraftigt) – man kan ikke høre forskel. Audiograbber
findes i en gratis version, men pas på hvor du henter den, mange af webstederne bliver betegnet
usikre. Audials Tunebite 12 Premium koster noget i retning af 25$.
Vil man plukke dele ud af en lydkilde findes der programmerne Wavepad og Audacity. Begge er så
vidt jeg ved gratis. Der kan være fordele og ulemper ved dem begge, men det sidste er det mest
berømmede.

