Datastue 30.09.15 ST
Movie maker 4: Overførsel af lyd fra en CD
Sætter du en CD i drevet på computeren (hvis den altså har noget) vil den almindeligvis begynde at
afspille den. Normalt med Windows Media Player.
Dette sker normalt bare i et afspilningsvindue, som vi ikke kan bruge til noget her. Stop derfor
musikken/lyden og luk vinduet og skub CD’en ud.
Åbn nu selv Media Player på normal vis. Ikonen er en firkant med en orange cirkel med en hvid pil
i. Den skulle gerne findes under Alle programmer.
Skub så CD’en ind igen. Nu giver MP sig igen til at afspille den, men vinduet ser anderledes ud og
du kan stoppe musikken og vælge at gøre noget andet.
Alle de enkelte numre er formentlig markeret. Du kan fjerne ALLE markeringerne ved at fjerne
markeringen i ”Titel” øverst oppe.
Markér nu det du vil have overført og tryk på Kopier CD (”rip”) i værktøjslinien øverst.
Nu giver MP sig til at overføre. Det tager noget tid, men du kan følge med i bjælken til højre.
Det overførte bliver anbragt i biblioteket Musik inde i en eller flere mapper. Du må lede efter det
der.

Kopiering af en CD med Windows Media Player
Hvis du først har overført en hel CD (eller det du ville have af den) til computeren, kan du brænde
en ny CD. Det kræver, at du har en tom brændbar CD at lægge i drevet.
Til venstre i Media Player vinduet har du mappe-systemet som i Stifinderen. Til højre kan du vælge
mellem at afspille, brænde og synkronisere.
Du opretter en liste ved at trække de ønskede filer over i det højre vindue. Fortryder du, markerer
du, højre-klikker og vælger Fjern fra liste.
Når du har valgt menu’en Brænd og lavet en brændingsliste trykker du på Start brænding øverst
oppe.
Det tager noget tid.

Formater
Det ”rigtige” CD-format er .wav, hvor der ikke er foretaget nogen komprimering. Så findes der
.mp3 som er kraftigt komprimeret og .wma som er Microsofts egen komprimering.
Jeg tror ikke gamle CD-afspillere kan afspille .mp3, men nyere kan.

