
135

Multimédia

eredményt számítógépen szeretnénk megtekinteni, ezért most azt nézzük meg, hogy 
az első pont választását követően milyen lehetőségeink vannak. Továbblépés után el-
sőként a fájl nevét kell megadnunk és azt, hogy hová szeretnénk menteni. A következő 
lépésben kell meghatároznunk a készülő fájl formátumára vonatkozó beállításokat.

Bármely formátumot választjuk, az ábra alsó része szerinti formában látni fogjuk, 
hogy mit is jelent pontosan a kiválasztott beállítás. Jó tudni, hogy csak az első esetben 
fog AVI formátumú fájl készülni, a többi esetben WMV formátum lesz az eredmény. 
Érdekesség, hogy az Xbox 360 készülék számára ideális formában is menthető fil-
münk. A készülő fájl mérete nem feltétlenül mondható meg pontosan, mert a méret 
a tartalomtól, a tömöríthetőségtől is függ. Bármely formátumot is választjuk, a fájl 
elkészítése időigényes lehet. 

A filmfájl elkészítése

Fontos tudni, hogy a filmfájl elkészítése még erős gépek esetén is hosszadalmas 
lehet, akár több óra is.

DVD-készítő

A DVD-készítővel az asztali lejátszók szabványos videó DVD formátumára hoz-
hatjuk munkánkat. A DVD filmek rendszerint valamilyen menüvel indulnak. Ebből 
a menüből indíthatjuk az egész DVD lejátszását az elejétől, de legtöbbször válogat-
hatunk a jelenetek között. A DVD-készítővel menüt is adhatunk a filmünk elejéhez.  
A DVD-készítő akár közvetlenül kameráról átolvasott filmmel is dolgozhat, de me-
revlemezünk állományai is használhatók nyersanyagként. Ezek a merevlemezről szár-
mazó állományok lehetnek fényképezőgépről származó rövidke videók, de lehetnek 
az előző fejezet szerint a Windows Movie Makerrel készített fájlok is. A DVD-készítő 
más alkalmazásokból közvetlenül képes adatokat fogadni. A Fotótár című fejezetben 
már láttuk, hogy fényképeinkből hogyan készíthetünk tévén is nézhető fotóalbumot. 
A fejezetben egy kis ízelítőt kapunk a DVD-készítő képességeiből.

A példában digitális fényképezőgépről származó rövidfilmekből fogunk videó  
DVD-t készíteni. A DVD-készítő nevű alkalmazást a Start menü Minden program he-
lyén találjuk.
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Elsőként kattintsunk a Fájlok másolása gombra, majd adjuk meg a nyersanyagként 
felhasznált filmfájlokat. Az ablak alján nevet is adhatunk a lemeznek. Érdemes egy 
pillantást vetni az ablak jobb alsó sarkában megbújó Beállítások nevű hivatkozásra. 

Az oldalarányoknál két választási lehetőségünk van. Jó tudni, hogy a hagyományos 
tévékészülékek 4:3 oldalarányúak. A 16:9 a szélesvásznú filmek és az újabb tévék 
oldalaránya. A videoformátumról pedig érdemes tudni, hogy hazánkban a PAL a szab-
ványos formátum. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy NTSC formátum nem játszható 
le, de lehetséges, míg a PAL biztosan lejátszható.

Az alapvető beállítások és a filmek importálása után lépjünk tovább. A következő 
lépésben a film megjelenésével kapcsolatos beállításokat adhatjuk meg.

Ahogy az ablak tetején látható felirat mutatja, a lemez már írása kész, de mielőtt 
az Írás gombra kattintanánk, nézzük meg, hogy milyen módosítási lehetőségeink 
vannak. 

A jobb szélső oszlopból választhatunk más menüstílust, és ennek hatását rögtön 
láthatjuk is a bal oldali nagyobb ablakrészben. A Minta gombra kattintás után egy kis 
ablakban úgy fogjuk látni a menüt, ahogy a lejátszó készülékben fog működni. 

A DVD megjelenésének beállításai
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A Menüszöveg gombra való kattintás után a címet, a Lejátszás és a Jelenetek felirat 
szövegét változtathatjuk meg. Változtathatunk betűtípust, színt és kérhetünk félkövér, 
illetve dőlt stílust is. Érdemes megemlíteni, hogy itt találunk egy Megjegyzés nevű gom-
bot is. Ehhez egy szöveges tartalmú oldalt rendelhetünk. A Megjegyzések menüpont 
harmadikként jelenik meg a Lejátszás és a Jelenetek mellett.

A Testreszabás menüben is módosíthatjuk a cím és a DVD menüjének betűtípusát. 
Az ábra szerint színes háttér előtt három kis ablakban videó fut. A Testreszabás me-
nüben lecserélhetjük a színes hátteret egy futó videóra a Háttérben futó videó felirat 
mellett. Ez a háttérvideó fog megjelenni a nyitómenüben és a jelenetválasztó ablakban 
is. Az Előtérben futó videó felirat mellett a DVD nyitómenüjének kis ablakaiban futó 
videót adhatjuk meg. Itt rendelhetünk háttérzenét a menühöz.

Érdemes megemlíteni, hogy a DVD-készítővel is közvetlenül készíthetünk fotóal-
bumot digitális fényképeinkből. Ekkor az importáláskor válasszuk ki a képeket, majd 
az előző ábra szerinti Diavetítés gombra kattintva finomíthatjuk a diavetítés módját. 
Megadhatunk háttérzenét, a képváltás módját, illetve azt, hogy mennyi ideig jelenjen 
meg egy kép. Érdekességként kérhetjük, hogy a vetítés hossza a zene hosszához iga-
zodjon.

Ha elkészültünk a beállításokkal, akkor kattintsunk az Írás gombra.
A lenti ábra szerint követhetjük a DVD elkészülésének folyamatát. Leghosszabb 

ideig az első lépés tart. A kódolás gépünk teljesítményétől és a kódolandó videó mére-
tétől függően akár több órán át is tarthat. A kódolás alatt más programokat is futtatva 
tovább nyújthatjuk a folyamatot. A középső ábra szerint már az írás művelete zajlik, 
az utolsó ábra szerint pedig már a DVD lezárásával foglalatoskodik számítógépünk.  
A DVD befejezése után DVD-készítőnk megkérdezi, hogy szeretnénk-e rögtön máso-
latot készíteni a lemezről.

Készül a DVD


