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Inledning
Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15.
Syftet med denna kurs är att du ska lära dig grunder i videoinspelning och
videoredigering. Kursen behandlar endast grundläggande hantering av
utrustning och program. Utrustningen är enklast tänkbara och ingen tid
lägges på att vara speciellt noggrann. Den biten får du själv stå för inom din
egen verksamhet.
Du behöver:
Förutom ljudenheter och program som du använt i Steg 15 behöver du
Debut video capture och Video pad editor från http://nch.com ca 300 SEK
per st. Du kan förmodligen prova programmen gratis under en kortare
period.
En videokamera lagrar oftast .avi-filer på ett minneskort och du kan alltså
hantera dessa på samma sätt som du hanterar videosnuttarna här.
IT-branchen är under stark utveckling. Därför kan t.ex. längden på en
videofil variera mycket beroende på utrustning.
Programmet har skapat \Filmer\Debut
Skapa också \Filmer\Projekt

Videoinspelning
Spela in skärmbilden och kommentarer med hjälp av Debut video capture
Anslut din mikrofon till mikrofoningången.
Starta Word och därefter Debut video capture.
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Förbered dig på att göra en inspelning som är ca 2 min.
Klicka Recordknappen Långt ned till vänster på skärmen.
Du avslutar inspelningen med <Ctrl> + <F10>.
Klicka <Start record>.
Se till att något händer på skärmen under 2 min. Räkna under tiden som du
skriver tal i word.
Avsluta med <Ctrl> + F10.
Stäng Debut video capture.
En fil untitledxxx.avi har nu skapats i \Filmer\Debut.
Starta utforskaren
Ändra namnet på filen till vsnutt1.avi och flytta den till \Filmer
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Här kan du nu konstatera att filen har en storlek av ca 3000 kB för 2 min.
inspelning. Det betyder alltså 30*3000 kB=90000 kB eller 90 MB för 1 tim.
Byt ut mikrofonen mot högtalare/hörlurar och kontrollera din inspelning
genom att dubbelklicka på filen. Windows media player startar nu och
spelar upp videon..
Du kan göra paus med pausknappen i skärmens underkant. Du kan också
flytta framåt eller bakåt med knappen som dyker upp när du placerar
musmarkören på spetsen av den vågräta pelaren som rör sig över skärmen vi
uppspelningen.
Gör ytterligare en videoinspelning.
Starta Word .
Ställ in stilen som storlek 20 Times new roman fetstil.
Starta Debut video capture
Skriv alfabetet med stora bokstäver och gör en inspelning på ca 2 min. Tala
samtidigt om vilken bokstav du skriver.
Stoppa inspelningen och kontrollera med Windows media player.
Starta utforskaren, byt namn på untitledxxx.avi till vsnutt2.avi och flytta
filen till \Filmer.
Avsluta Utforskaren.
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Video pad editor
Starta Video pad video editor.

Vi kallar de fyra fönstren för fönster 1, 2, 3 och det långa längst ned på
skärmen fönster 4.
Om vi laddar ner en videofil hamnar den som en rad med beskrivning av
filen i Fönster 1. Samtidigt visas filen grafiskt i fönster 2.
Du kan ha flera filer i fönster 1 och en markerad fil visas grafiskt i fönster 2
Som du ser är fliken Home aktiverad och om skärmens utseende skulle
förändras är det alltså den fliken du ska klicka för att komma tillbaka hit.

Studera Vsnutt 1
Klicka <Add file> över 1:a fönstret och hämta vsnutt1.avi från \Filmer
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Du ser nu filnamnet i fönster 1 och att inspelningen är ca 2 min. lång.
Om du skulle vilja ta bort filen klickar du på krysset eller trycker <Delete>
på tangentbordet.
I fönster nr 2 (Clip preview) ser du videon och en tidsaxel.
Du ser några bilder ur videon och du kan konstatera att den är ung. 2 min.
lång.
Kör videon genom att klicka på uppspelningspilen. Det vertikala röda
strecket rör sig nu över videon och du hör ljudet som är inspelat. Du kan
göra paus med pausknappen och du kan klicka in det röda strecket om du
vill börja uppspelningen i ett speciellt läge. För att snabbt komma i
utgångsläge klickar du vänsterpil med tvärstreck.
Du ser streckets position i den undre delen av fönstret t.ex. Current: 0:01:00
Du ser filens slutposition t.ex. Out 0:02:01.0
Klicka pausknappen.
Klicka på den gröna nedpilen.
Nu flyttas vsnutt1.avi till tredje fönstret (Sequence preview) och samtidigt
finns den också i fönster 4.
Du kan köra videon på samma sätt som tidigare. Du kan flytta framåt eller
bakåt antingen i tredje fönstret eller fjärde fönstret. Du kan förändra bilden
av videon genom att zooma med förstoringsglasen i tredje eller fjärde
fönstret.
I fjärde fönstret har du både bilddelen och ljuddelen av videon skilda åt.
Detta innebär att du kan jobba med dessa oberoende av varandra.
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Vi ska nu gå igenom ett antal exempel på olika sätt.
Klicka File/New projekt.
Klicka <Discard> i dialogrutan.

Vi jobbar mest i fönster 2 och 3
Exempel 1
Skarva ihop två videosnuttar
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt1.avi
Flytta vsnutt1.avi till tredje fönstret med hjälp av gröna nedpilen i fönster 2.
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt2.avi
Flytta även vsnutt2.avi till 3:e fönstret med hjälp av knappen med grön pil.
Du får nu bestämma var du ska placera Vsnutt 2.

Markera Place on Sequence at end och klicka <Add>.
De två videosnuttarna ska nu bli ca 4 min. tillsammans som du kan se på de
två tidslinjerna.
Kör videon och kontrollera att allt fungerar.
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Spara videon som en projektfil i \Filmer\Projekt
Förvandla nu projektet till en *.avi fil genom att klicka Export video

Se till att Computer/Data är markerat.
Ändra adressen till \Filmer\exempel1.avi
Klicka <Create>.
Konverteringen kommer att ta en stund (ca 5 min.).
Starta Utforskaren.
Leta upp exempel1.avi och kör den sparade videon genom att dubbelklicka
på filen. Windows media player spelar nu upp videon.
Om du vill ha projektet med en annan filtyp i framtiden hämtar du in
projektfilen och kör Export video igen.
Klicka File/New project.

Exempel 2
Skapa ett klipp i början av vsnutt1.avi
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt1.avi
Dra den lilla blå triangeln, i fönster 2, till ca 20 sek på tidsaxeln (Current:
0:00:20.0).
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Vi har nu skapat ett klipp i början av filen (In 0:00:00.0 Out 0:00:20.0).
I fönster 1 kan du också se att klippet är 20 sek. långt

Videobilderna till höger om markeringen försvinner nu men du kan
fortfarande köra videon och höra ljudet.
Du har nu skapat ett klipp i början av vsnutt1.avi som är ca 20 sek
långt.

Lägga in klippet i början av vsnutt2.avi
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt2.avi
vsnutt2.avi hamnar nu i fönster 2 och är markerad i fönster 1.
Flytta vsnutt2.avi till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Markera vsnutt1.avi i fönster 1.
Klicka på klippet från vsnutt1.avi i fönster 1 så att det hamnar i fönster 2.
Flytta klippet till fönster 3 och 4 med hjälp av den gröna nedpilen i fönster
2.
Markera Place Sequence at start och klicka <Add>.
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Du ser nu att en plats för klippet har skapats i början av den långa tidslinjen
längst ned.

Dra klippet vsnutt1.avi från fönster 1 till den skapade platsen.
Kontrollera videon genom att köra den.
Klippet har alltså hamnat över de första 20 sek. av vsnutt2.avi
Videon börjar alltså med 20 sek från vsnutt1.avi och fortsätter sedan med
vsnutt2.avi
Hela videon är fortfarande ca 2 min.
Klicka File/Save project file och spara projektet i Filmer\Projekt som
exempel2.vpj
Förvandla projektfilen till en video genom att välja Export file
Klicka File/New project.

Exempel 3
Skapa ett klipp i mitten av vsnutt1.avi
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt1.avi
Dra den lilla röda triangeln, i fönster 2 till, ca 40 sek på tidsaxeln (Current:
0:00.40.0) .
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Dra den lilla blå triangeln till ca 1:20 (Current 0:01:20:0, In 0;00:40.0,
Out 0;01:20.0)

Videobilderna till höger och vänster om markeringarna försvinner nu men
du kan fortfarande köra videon och höra ljudet.
I första fönstret har du fortfarande samma filnamn men du kan se att filen är
40 sek lång.
Du har nu skapat ett klipp i mitten av vsnutt1.avi som är ca 40 sek
långt.
Lägga in klippet i mitten av vsnutt2.avi
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt2.avi
vsnutt2.avi hamnar nu i fönster 2.
Flytta vsnutt2.avi till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Placera det röda strecket mitt på tidsaxeln t.ex. Current 0;01:00.0 i fönster 4
Klicka på klippet från vsnutt1.avi så att det hamnar i fönster 2.
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Flytta klippet till fönster 3 och den nedre tidsaxeln med hjälp av den gröna
ned pilen i fönster 2.
Markera Overlay on sequence at cursor och klicka <Add>.
Du ser nu att en plats för klippet har skapats i mitten av den långa tidslinjen
längst ned.
Kontrollera videon genom att köra den.
Klippet har alltså hamnat över 40 sek. i mitten av vsnutt2.avi och du hör
både klippet och vsnutt2.avi under dessa 20 sek.
Dra ihop de liggande staplarna så att du får 1 video och 1 audio-stapel.
Testa videon igen.
Nu har 40 sek. mitt i vsnutt2.avi bytts ut mot klippet. Videon är fortfarande
ca 2 min. lång.
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Klicka File/Save project file och spara projektet i Filmer\Projekt som
exempel3.vpj.
Skapa videon som tidigare

Exempel 4
Skapa ett klipp i slutet av Vsnutt 1
Klicka File/New projekt
Klicka <Add file> och hämta in vsnutt1.avi
Dra den lilla röda triangeln, i fönster 2, till ca 1:40 på tidsaxeln.
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Videobilderna till vänster om markeringen försvinner nu men du kan
fortfarande köra videon och höra ljudet.
I första fönstret har du fortfarande samma filnamn men du kan se att filen är
endast 20 sek lång.
Du har nu skapat ett klipp i slutet av Vsnutt 1 som är ca 20 sek långt.
Lägga in klippet i slutet av Vsnutt 2
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt2
Vsnutt 2 hamnar nu i fönster 2.
Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Klicka på klippet från Vsnutt 1 så att det hamnar i fönster 2.
Flytta klippet till fönster 3 och den nedre tidsaxeln med hjälp av den gröna
ned pilen i fönster 2.
Markera Place on Sequence at end och klicka <Add>.
Du ser nu att en plats för klippet har skapats i slutet av den långa tidslinjen i
fönster 4.
Dra klippet från fönster 1 till den skapade platsen.
Kontrollera videon genom att köra den.
Klippet har alltså hamnat efter Vsnutt 2. Videon är nu ca 2 min. och 20 sek.
Videon består av hela Vsnutt 2 + 20 sek av Vsnutt 1.
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Dra klippet åt vänster så att du byter de sista 20 sek. av Vsnutt 2 till klippet
istället. Videon är nu åter 2 min.
Klicka File/Save project file och spara i Filmer\Projekt som exempel4.avi
Skapa videon och testa.

Exempel 5
Ta bort slutet av en videosnutt
Klicka File/New project
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 1.
Flytta den lilla blå triangeln till 0:01:10:0 In 0:00:00:0 Out 0:01:10:0

Som du ser i fönster 1 har tiden nu ändrats till 0:01:10:0
Flytta klippet till fönster 3 genom att klicka gröna pilen.
Kontrollera att videon blivit kortare.
Spara projektet med File/Save project file i Filmer\Projekt som
exempel5.vpj
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Exempel 6
Ta bort en bit i mitten av en videosnutt
Klicka File/New project.
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 1.
Flytta den blå triangeln till 0:00:40:0.
Du har nu skapat början av den blivande filen.
Flytta klippet till fönster 3 med hjälp av gröna pilen.

Markera Vsnutt 1.
Flytta den blå triangeln tillbaka.
Flytta röda triangeln till 0:01:20:0.
Du har nu skapat slutet av den blivande filen.

Liljedalsdata Steg 16 Windows

Sida 16

Flytta klippet till 3:e fönstret med hjälp av gröna nedpilen och välj Place
Sequence at end. Klicka <Add>.
Testa videon.
Nu ska alltså 40 sek i mitten fattas d.v.s. räkningen ska hopppa direkt från
ca 40 till ca 60. Videon ska vara ca 1:40.
Klicka File/Save project file och spara projektet som exempel6.

Jobba mest i fönster 4
Exempel 7
Skapa ett klipp i början av Vsnutt 1
Klicka File/New project
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 1.
Dra den lilla blå triangeln till ca 20 sek på tidsaxeln (Current: 0:00:20.0).
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Videobilderna till höger om markeringen försvinner nu men du kan
fortfarande köra videon och höra ljudet.
I första fönstret har du fortfarande samma filnamn men du kan se att filen är
endast 20 sek lång.
Du har nu skapat ett klipp i början av Vsnutt 1 som är ca 20 sek långt.
Lägga in klippet i början av Vsnutt 2
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 2.
Vsnutt 2 hamnar nu i fönster 2.
Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Klicka in det röda strecket i position 0:00:20.0
Klicka på knappen med sax
Du har nu skapat en plats.
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Dra klippet Vsnutt1 från fönster 1 till den skapade platsen.
Kontrollera videon genom att köra den.
Klippet har alltså hamnat över de första 20 sek. av Vsnutt 2.
Videon börjar alltså med 20 sek från Vsnutt 1 och fortsätter sedan med
Vsnutt 2. Hela videon är alltså fortfarande ca 2 min.
Klicka File/Save project file och spara projektet i Filmer\Projekt som
empel7.vpj
Skapa och spara videon
Klicka File/New project.

Exempel 8
Skapa ett klipp i mitten av Vsnutt 1
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 1.
Dra den lilla röda triangeln till ca 50 sek på tidsaxeln (Current: 0:00.50.0).
Dra den lilla blå triangeln till ca 1:10..
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Videobilderna till höger och vänster om markeringen försvinner nu men du
kan fortfarande köra videon och höra ljudet.
I första fönstret har du fortfarande samma filnamn men du kan se att filen är
endast 20 sek lång.
Du har nu skapat ett klipp i mitten av Vsnutt 1 som är ca 20 sek långt.
Lägga in klippet i mitten av Vsnutt 2
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 2.
Vsnutt 2 hamnar nu i fönster 2.
Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Klicka på Vsnutt1 så att den visas i fönster 2.
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Klicka in det vertikala strecket i position 0:00:50:0 i fönster 4.
Klicka saxen.
Dra den röda linjen till position 0:01:10:0
Klicka på saxen.
Du ser nu att en plats för klippet har skapats i mitten av den långa tidslinjen.
Dra klippet från fönster 1 till den skapade platsen.
Kontrollera videon genom att köra den.
Klippet har alltså hamnat över 20 sek. i mitten av Vsnutt 2 och du hör
klippet under dessa 20 sek.
Nu har 20 sek. mitt i Vsnutt 2 bytts ut mot klippet. Videon är fortfarande ca
2 min. lång.
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Klicka File/Save project file och spara projektet i Filmer\Projekt som
exempel8.vpj och skapa videon

Exempel 9
Skapa ett klipp i slutet av Vsnutt 1
Klicka File/New projekt
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 1.
Dra den lilla röda triangeln till ca 1:40 på tidsaxeln.
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Videobilderna till vänster om markeringen försvinner nu men du kan
fortfarande köra videon och höra ljudet.
I första fönstret har du fortfarande samma filnamn men du kan se att filen är
endast 20 sek lång.
Du har nu skapat ett klipp i slutet av Vsnutt 1 som är ca 20 sek långt.
Lägga in klippet i slutet av Vsnutt 2
Klicka <Add file> och hämta in Vsnutt 2.
Vsnutt 2 hamnar nu i fönster 2.
Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med hjälp av den gröna nedpilen.
Klicka in det vertikala strecket i fönster 4 position 0:01:40:0
Klicka saxen
Du ser nu att en plats för klippet har skapats i slutet av den långa tidslinjen
längst ned.
Dra klippet från fönster 1 till den skapade platsen.
Kontrollera videon genom att köra den.
Videon börjar alltså med Vsnutt2 och slutar med Vsnutt1 och är fortfarande
2 min. lång
Klippet har alltså hamnat i slutet av Vsnutt 2.
Klicka File/Save project file och spara i Filmer\Projekt som exempel9.vpj
Skapa videon och spara i Filmer

Exempel 10
Ta bort slutet av en videosnutt
Klicka File/New project
Klicka Add file och ladda inVsnutt 1.
Flytta till fönster 3 och 4 med hjälp av gröna pilen.
Klicka in vertikala strecket på 0:01:10:0.
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Klicka på saxen.
Högerklicka på den högra delen och välj Delete selected clips.
Kontrollera att videon blivit kortare.
Spara projektet med File/Save project file i Filmer\Projekt som
exempel10.vpj och skapa videon

Exempel 11
Ta bort en bit i mitten av en videosnutt
Klicka File/New project.
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 1.
Flytta klippet till fönster 3 med hjälp av gröna pilen.
Klicka in vertikala strecket på 0:00:40.0
Klicka på saxen
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Klicka in vertikala strecket på 0:01:10:0.
Klicka på saxen.
Högerklicka i området och välj Delete selected clips.
Testa videon.
Nu ska det markerade området vara tyst.
Dra den högra delen av videon till den vänstra.
Nu ska 20 sek i mitten fattas d.v.s. räkningen ska hoppa direkt från ca 40 till
ca 70.
Klicka File/Save project och spara projektet som exempel11.vpj och skapa
videon
Klicka File/New project

Exempel 12
Skapa en video utan ljud
Skapa mappen Bilder\Videobilder
Hämta 5 foton från nätet där du hämtade detta häfte
Dubbelklicka på en av bilderna
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Nu startar windows fotovisare
Klicka öppna/välj program/fotogalleriet/bildspel
Gör en motsvarande video ungefär så här.
Starta Debut video capture.
Alla bilder i mappen visas nu.
Stoppa bildspelet med <ESC>.
Stoppa videon och ändra namn på videon till vsnutt 3.avi
Starta Video pad.
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 3.
Flytta Vsnutt 3 till fönster 3 med hjälp av gröna nedpilen.
Skapa ljudfil
Klicka Audio/ Record/Narrate

Klicka Recordknappen till vänster.
Starta videon och kommentera bilderna.
Du kan göra paus med pausknappen och du kan avsluta inspelningen med
knappen med kvadrat.
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Som du ser kommer ljudinspelningen att sparas i C:\Users\Jan\Music som
motsvarar C:\Användare\Jan\Min musik.
Klicka <Close>
Som du ser ligger ljudfilen t.ex. My audio -003.wav i nedre delen av
skärmen.
Dra upp ljuddelen och kontrollera videon.
Klicka File/Save project file och spara som Vsnutt3 med ljud.vpj i \Filmer
Starta utforskaren.
Leta upp ljudfilen och byt namn till ljudfilVsnutt3.vaw

Exempel 13
Ändra ljudklipp
Antag att vi vill byta visa i Vsnutt2
Klicka Add file och hämta Vsnutt 2.
Starta videon och skriv upp positionen för början och slutet av visan t.ex.
mellan 0:00:30:0 och 0:00:40:0.
Flytta videon till fönster 3.
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Markera de två positionerna med ett klipp av saxen.
Dra tillbaka röda linjen till första positionen och klicka
Audio/Record/Narrate.

Observera att markören automatiskt finns i rätt position.
Klicka recordknappen längst ned till vänster och sjung en annan visa mellan
0:00:30:0 och 0:00:50:0 Avsluta med knappen med kvadrat.
Klicka <Close>
Som vanligt har du nu fått en *.wav fil under klippet med visan.
Dra upp den nya visan till det normala ljudspåret och testa videon.
Som vanligt har ljudspåret sparats i C:\Användare\Jan\Min musik.
Starta utforskaren och ändra namnet till ljudfil exempel13.
Klicka File/Save project och spara som exempel13.vpj

Exempel 14
Ta bort ljudklipp
Antag att du vill ta bort visan men lämna ljuddelen oförändrad.
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 2.
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Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med hjälp av gröna nedpilen.
Gör klipp som tidigare vid 0:00:30:0 och 0:00:40:0.
Klicka på högtalaren i klippet.

Minska volymen till 0 genom att dra markören längst till vänster.
Klicka OK.
Videon kommer nu att sakna ljud mellan de två positionerna. Bilddelen är
inte påverkad.
Klicka File/Save project och spara videon i \Filmer som exempel14.vpj

Exempel 15
Bakgrundsmusik
Starta Utforskaren och placera en musik-CD i din CD-spelare.
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Som du ser fungerar CD-skivan som vilket minne som helst.
Stäng utforskaren och starta Video pad.
Klicka Add file och ladda in Vsnutt 2.
Flytta Vsnutt 2 till fönster 3 med gröna nedpilen.
Klicka Add file och ladda in Track 1 från din CD.
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Dra filen track1 till området under det normala ljudområdet.
Observera att om track 1 är längre än det vanliga ljudspåret kommer track 1
att visas som här ca 5 min. och det vanliga blir alltså kortare 2 min.
Testa videon.
Under de första 2 min. hör du både det vanliga ljudet och CD-skivan
därefter hör du endast CD-skivan.
Nu kan du sänka ljudet från CD-skivan, genom att klicka på högtalaren och
flytta markören, om du vill att CD-skivan ska höras i bakgrunden.
Klicka File/Save project file och spara i \Filmer som exempel15.vpj
Skapa också en video
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