1. Γεληθά
Ο νδεγόο απηόο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Movie
Maker. Πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε θνηλώλ
εξγαζηώλ, θαη ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε ηνλ Movie Maker. ηηο νδεγίεο πεξηγξάθεηαη
ε ρξήζε ησλ εληνιώλ ησλ κελνύ ηνπ Movie Maker. Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ζα
αλαθεξζνύκε ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, δίρσο λα
αλαιύζνπκε ζε βάζνο όιεο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Δπίζεο, ζα παξαζέζνπκε θαη έλα
παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Movie Maker, γηα ηελ ςεθηνπνίεζε κηαο δηάιεμεο ηελ νπνία
έρνπκε θαηαγξάςεη, αξρηθά, ζε κία θάκεξα.
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ Movie Maker γηα λα θάλεηε θαηαγξαθή ήρνπ θαη
βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο από κηα βηληενθάκεξα, κηα θάκεξα Web ή άιιε
πξνέιεπζε βίληεν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θαηαγεγξακκέλν
πεξηερόκελν ζηηο ηαηλίεο ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε εηζαγσγή έηνηκσλ ήρσλ,
θνκκαηηώλ βίληεν ή αθίλεησλ εηθόλσλ ζηνλ Movie Maker θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζηηο ηαηλίεο πνπ δεκηνπξγείηε. Αθνύ θάλεηε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ήρνπ θαη
βίληεν κε ηνλ Movie Maker, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε ηίηισλ,
κεηαβάζεσλ βίληεν ή εθέ, κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηελ ηειηθή ζαο ηαηλία θαη λα
ηελ κνηξαζηείηε κε θίινπο θαη ζπγγελείο ζαο.
Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηηο ηαηλίεο πνπ δεκηνπξγείηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή ζε
έλα CD, ή ζε έλα DVD. Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε λα κνηξαζηείηε κηα ηαηλία κε
άιινπο, ζηέιλνληάο ηελ σο ζπλεκκέλν ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο
ή ζηέιλνληάο ζηελ ζην Web. Δάλ έρεηε ζπλδεδεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο κηα
ςεθηαθή βηληενθάκεξα (DV), κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε λα εγγξάςεηε κηα ηαηλία
ζε θαζέηα ζηελ θάκεξά ζαο DV θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αλαπαξαγάγεηε ζηελ
θάκεξα DV ή ζε κηα ηειεόξαζε.

2. πζθεπέο Καηαγξαθήο
ηνλ Movie Maker, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο
γηα λα θαηαγξάςεηε ήρν θαη βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Η ζπζθεπή θαηαγξαθήο
είλαη έλα ηκήκα πιηθνύ, ην νπνίν ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεηε ήρν θαη
βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε απηόλ. Οη δύν βαζηθέο

θαηεγνξίεο ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζπζθεπέο
θαηαγξαθήο βίληεν θαη ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ήρνπ.

πζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν
Οη ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν ζαο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεηε
δσληαλό ή εγγεγξακκέλν βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. ηνλ Movie Maker, κπνξείηε
λα ρξεζηκνπνηείηε ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο γηα ηελ
θαηαγξαθή βίληεν (θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ήρνπ) ζηνλ ππνινγηζηή ζαο:
Αλαινγηθή πξνέιεπζε βίληεν, όπσο κηα αλαινγηθή θάκεξα ή κηα ζπζθεπή βίληεν
ζπλδεδεκέλε κε κηα αλαινγηθή θάξηα θαηαγξαθήο.
Κάκεξα Web.
Ψεθηαθή πξνέιεπζε βίληεν, όπσο κηα θάκεξα DV ή κηα ζπζθεπή βίληεν
ζπλδεδεκέλε ζε κηα ζύξα IEEE 1394 (θάξηα θαηαγξαθήο DV ή ελζσκαησκέλε
ζύξα).
Κάξηα ηειενπηηθνύ δέθηε.

πζθεπέο θαηαγξαθήο ήρνπ
Οη ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ήρνπ ζαο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθεηε ήρν από
εμσηεξηθέο πεγέο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Ο πην δεκνθηιήο ηύπνο ζπζθεπήο
θαηαγξαθήο ήρνπ είλαη ην κηθξόθσλν. Σν κηθξόθσλν κπνξεί λα είλαη έλα απηόλνκν
κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή έλα κηθξόθσλν ελζσκαησκέλν ζηελ
θάκεξα DV, ζηελ αλαινγηθή θάκεξα ή ζηελ θάκεξα Web. Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο ήρνπ:
Κάξηα ήρνπ.
Απηόλνκν κηθξόθσλν.
Μηθξόθσλν ελζσκαησκέλν ζε κηα αλαινγηθή θάκεξα ή κηα θάκεξα Web.

3. ρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ηαηληώλ
Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ζαο ζηνλ Movie Maker, κπνξείηε λα
ην απνζεθεύζεηε σο ηαηλία. Δάλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηαηλία ζαο
από θνηλνύ κε άιια άηνκα, απνζεθεύνληάο ηελ ζε έλα CD ή έλα DVD,
απνζηέιινληάο ηελ σο ζπλεκκέλν ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ,
απνζηέιινληάο ηε ζε έλαλ παξνρέα θηινμελίαο βίληεν ζην Web ή εγγξάθνληάο ηελ ζε
κηα θαζέηα ςεθηαθήο θάκεξαο.
Μηα απνζεθεπκέλε ηαηλία πεξηέρεη όια ηα αξρεία ςεθηαθώλ πνιπκέζσλ πνπ έρνπλ
πξνζηεζεί ζηνλ πίλαθα δηάηαμεο/ζηε ισξίδα ρξόλνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
όινη νη ήρνη, ηα βίληεν, νη εηθόλεο, νη κεηαβάζεηο βίληεν, ηα εθέ βίληεν ή ήρνπ, θαζώο
θαη όινη νη ηίηινη θαη νη ζπληειεζηέο.

Καηαλόεζε ησλ ξπζκίζεσλ βίληεν
Μπνξείηε λα νξίζεηε ηηο ξπζκίζεηο βίληεν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ
θαηαγξαθή αξρείσλ πξνέιεπζεο κέζσ ηνπ "Οδεγνύ θαηαγξαθήο βίληεν" ("Video
capture wizard").
Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά θσδηθνπνίεζεο επεξεάδνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ
πνηόηεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ βίληεν θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ ηαηληώλ. Όπσο
απμάλεηαη ην κέγεζνο εκθάληζεο θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο bit ησλ βίληεν όζν
πςειόηεξεο είλαη νη ξπζκίζεηο βίληεν, έηζη απμάλεηαη θαη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ. ε
γεληθέο γξακκέο, ν απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο είλαη λα επηιέγεηε ηε ξύζκηζε πνπ
εμαζθαιίδεη ην κηθξόηεξν δπλαηό κέγεζνο αξρείνπ γηα ην επίπεδν πνηόηεηαο πνπ
ζέιεηε.
Γηα ηελ επηινγή ησλ ξπζκίζεσλ βίληεν ζηνλ Movie Maker, πξέπεη λα έρεηε ππόςε
ζαο ηα αθόινπζα:
Χξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε απνζεθεπκέλε, ηειηθή κνξθή ηεο
ηαηλίαο. Όηαλ ζέιεηε λα θάλεηε θαηαγξαθή βίληεν ή ήρνπ, πξέπεη λα ζθεθηείηε
πώο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηειηθά ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν. Πξόθεηηαη, γηα
παξάδεηγκα, λα πξνβιεζεί ζην Web ή λα απνζεθεπηεί ζε έλα CD/DVD; Δάλ
απνζεθεύζεηε ηελ ηαηλία ζαο θαη ηελ ζηείιεηε ζε έλαλ παξνρέα θηινμελίαο βίληεν

ζην Web, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ρακειόηεξν ξπζκό κεηάδνζεο bit, έηζη
ώζηε λα είλαη εύθνιε ε παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο ζαο κέζσ ηνπ Web. Δάλ
ζθνπεύεηε λα απνζεθεύζεηε ηελ ηαηλία ζαο ζε έλα CD/DVD, ην νπνίν ζα δώζεηε
θαη ζε άιια άηνκα, κπνξείηε λα επηιέμεηε πςειόηεξν ξπζκό κεηάδνζεο bit
(ξύζκηζε ε νπνία βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο ηαηλίαο), αξθεί ην κέγεζνο ηνπ
αξρείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ δηαζέζηκν ρώξν ζην CD/DVD.
Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ζθνπεύεηε λα θαηαγξάςεηε βίληεν από κηα θάκεξα DV, ην
νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, ζα επεμεξγαζηείηε κέζσ ηνπ Movie Maker θαη ζα ην
απνζεθεύζεηε μαλά ζε κηα θαζέηα, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή γηα
ηε κνξθή ςεθηαθήο ζπζθεπήο (DV-AVI) πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα θαηαγξάςεηε
ην βίληεν σο αξρείν AVI. Απηή ε επηινγή είλαη ηδαληθή, εάλ ζέιεηε, αθνύ
επεμεξγαζηείηε ην βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, λα ην εγγξάςεηε ζε κηα θαζέηα.
Πνηόηεηα θαηαγξαθήο. Μελ μερλάηε όηη ε πνηόηεηα ηνπ βίληεν θαη ηνπ ήρνπ ηεο
ηειηθήο κνξθήο ηεο ηαηλίαο εμαξηάηαη από ην βίληεν θαη ηνλ ήρν πξνέιεπζεο πνπ
ζα θαηαγξάςεηε κε ηνλ Movie Maker. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε κηα
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θαηαγεγξακκέλν ήρν ή βίληεν ζηνλ Movie Maker. Μπνξείηε, βέβαηα, λα
απνζεθεύζεηε ηελ ηαηλία ζαο επηιέγνληαο κηα ρακειόηεξε ξύζκηζε.
Η απνζήθεπζε ηεο ηαηλίαο κε ξύζκηζε πςειόηεξε από ηελ αξρηθή ξύζκηζε βίληεν
απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ, αιιά δελ απμάλεη ηε ζπλνιηθή πνηόηεηα ηνπ
ήρνπ θαη ηνπ βίληεν ηεο ηαηλίαο ζαο. Δπίζεο, ε πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ
θαηαγεγξακκέλνπ βίληεν εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηεο αξρηθήο εγγξαθήο.
Δηαζέζηκνο ρώξνο ζηνλ ζθιεξό δίζθν. Δάλ ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ βίληεν θαη
ήρνπ πνπ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο είλαη κεγάιν, ζα πξέπεη λα
ειέγμεηε εάλ ππάξρεη αλάινγνο ειεύζεξνο ρώξνο ζηνλ ζθιεξό ζαο δίζθν. Σα
βίληεν θαη ν ήρνο κεγάινπ κήθνπο κπνξεί λα κεηαηξαπνύλ ζε πνιύ κεγάια
αξρεία, αθόκα θη αλ ζπκπηεζηνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ζύκθσλα κε ηε κνξθή
Windows Media. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε όζν
ην δπλαηόλ κηθξόηεξα αξρεία ζε ζπλάξηεζε, πάληα, κε ηελ πνηόηεηα ήρνπ θαη
βίληεν πνπ ζέιεηε λα έρεη ε ηαηλία ζαο.

Πεξηερόκελν βίληεν θαη ήρνπ. Όηαλ θάλεηε θαηαγξαθή δσληαλνύ ή
εγγεγξακκέλνπ βίληεν ή ήρνπ ζηνλ Movie Maker, ζα πξέπεη λα ζθέπηεζηε ην
πεξηερόκελν ζην ζύλνιό ηνπ. Σα βίληεν πνπ πεξηέρνπλ πςειό πνζνζηό θίλεζεο
θαη ήρνπ απαηηνύλ πςειόηεξε ξύζκηζε βίληεν, ε νπνία απμάλεη, κε ηε ζεηξά ηεο,
ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ. Γηα λα απνζεθεύζεηε βίληεν κε πεξηνξηζκέλε δξάζε ή
θίλεζε – όπσο, γηα παξάδεηγκα, κηα ζεηξά αθίλεησλ εηθόλσλ κε αθήγεζε –
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ρακειόηεξε ξύζκηζε βίληεν ρσξίο λα θάλεηε
ζπκβηβαζκνύο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ βίληεν θαη ηνπ ήρνπ ηεο ηαηλίαο ζαο.

Καηαλόεζε ησλ ηαρπηήησλ ζύλδεζεο
Μέζσ ηνπ "Οδεγνύ απνζήθεπζεο ηαηλίαο" ("Save movie wizard"), κπνξείηε λα
νξίζεηε ηηο ξπζκίζεηο ηαηλίαο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνζηνιή
ηαηληώλ ζην Web.
Όηαλ επηιέγεηε κηα ξύζκηζε γηα ηελ απνζηνιή κηαο ηαηλίαο ζην Web, πξέπεη λα
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παξαθνινπζήζνπλ. Η ηαρύηεηα ζύλδεζεο είλαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην θνηλό ζαο
ζπλδέεηαη ζην Internet γηα λα πεξηεγεζεί ζην Web. Απηή ε ηαρύηεηα, ε νπνία
εθθξάδεηαη ζπρλά ζε kilobit αλά δεπηεξόιεπην (Kbps), θαζνξίδεη ην πόζν γξήγνξα
θνξηώλνληαη νη ηζηνζειίδεο θαη άιιν πεξηερόκελν Web, όηαλ ην θνηλό πεξηεγείηαη
ζην Web ή παξαθνινπζεί άιιν πεξηερόκελν Web.
Η ηαρύηεηα ζύλδεζεο ηνπ θνηλνύ πνπ έρεηε σο ζηόρν είλαη απηή πνπ, θαλνληθά, ζαο
ππαγνξεύεη ηε ξύζκηζε ηαηλίαο πνπ ζα επηιέμεηε γηα λα ζηείιεηε κηα ηαηλία ζην Web.
Δάλ, γηα παξάδεηγκα, πνιιά από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ζπλδένληαη ζην Internet
κέζσ ελόο κόληεκ κε ηαρύηεηα 56 Kbps, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ αλάινγε ξύζκηζε
βίληεν. Απηό ζα βειηηώζεη ηελ εκπεηξία ηνπ θνηλνύ ζαο, θαηά ηελ παξαθνινύζεζε
ηεο ηαηλίαο ζαο κέζσ ηνπ Web. Δάλ επηιέμεηε κηα ππεξβνιηθά πςειή ξύζκηζε
ηαηλίαο, όπσο κηα ξύζκηζε γηα ην θνηλό πνπ ζπλδέεηαη ζην Web κε ζύλδεζε επξείαο
δώλεο (όπσο, γηα παξάδεηγκα, DSL, θαισδηαθό κόληεκ ή LAN), ε ιήςε ηεο ηαηλίαο
ζα είλαη αξγή, ελώ ε αλαπαξαγσγή δελ ζα είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή.

Αληηζέησο, εάλ ην θνηλό ζαο ρξεζηκνπνηεί ηαρύηεξε ζύλδεζε Internet, ην πηζαλόηεξν
είλαη λα επηιέμεηε κηα ξύζκηζε ηαηλίαο γηα ρξήζηεο ζύλδεζεο DSL, θαισδηαθνύ
κόληεκ ή LAN. Απηό ζα ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεύζεηε ηελ ηαηλία ζαο κε κηα
πςειόηεξε ξύζκηζε πνηόηεηαο, εθόζνλ ην θνηλό ζαο ζα δηαζέηεη ην εύξνο δώλεο γηα
λα ηελ παξαθνινπζήζεη ζσζηά.

4. Σύπνη ππνζηεξηδόκελσλ αξρείσλ
Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηερόκελν ζε έλα έξγν ηνπ Movie Maker, είηε
θαηαγξάθνληαο απεπζείαο ην πεξηερόκελν ζηνλ Movie Maker, είηε εηζάγνληαο ήδε
ππάξρνληα αξρεία ςεθηαθώλ πνιπκέζσλ. Σν πεξηερόκελν πνπ θαηαγξάθεηαη κέζσ
ηνπ Movie Maker απνζεθεύεηαη ζε κνξθή Windows Media. Ωζηόζν, κπνξείηε λα
εηζαγάγεηε ήδε ππάξρνλ πεξηερόκελν βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία Windows Media,
θαζώο θαη άιιεο θνηλέο κνξθέο αξρείσλ.
Σα αξρεία πνπ κπνξείηε λα εηζαγάγεηε ζηνλ Movie Maker θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζε έξγα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο επεθηάζεηο νλόκαηνο:
Αξρεία ήρνπ: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav θαη .wma
Αξρεία εηθόλαο: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff θαη
.wmf
Αξρεία βίληεν: .asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm θαη
.wmv

5. Χξήζε ηνπ Movie Maker
Καηαγξαθή βίληεν
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ Movie Maker γηα λα θαηαγξάςεηε βίληεν θαη ήρν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή, ζα πξέπεη λα έρεη ζπλδεζεί ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο θαη λα έρεη εληνπηζηεί από ηνλ Movie Maker κηα ζπζθεπή
θαηαγξαθήο βίληεν. Μεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ θαη πξνειεύζεσλ θαηαγξαθήο ήρνπ θαη
βίληεν πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηιακβάλνληαη νη ςεθηαθέο ζπζθεπέο
βίληεν (DV), νη αλαινγηθέο θάκεξεο, νη αλαινγηθέο ζπζθεπέο βίληεν, νη θάκεξεο Web,

νη θάξηεο δέθηε ηειεόξαζεο θαη ηα κηθξόθσλα. Μπνξείηε λα θαηαγξάςεηε
πεξηερόκελν πνπ κεηαδίδεηαη δσληαλά ή είλαη καγλεηνζθνπεκέλν ζε βηληενθαζέηα.
Όηαλ γίλεηαη θαηαγξαθή βίληεν ή ήρνπ κέζσ ηνπ Movie Maker, ε δηαδηθαζία ηνπ
"Οδεγνύ θαηαγξαθήο βίληεν" ("Video capture wizard") είλαη ε εμήο:
1. Δπηιέμηε ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε.
2. Οξίζηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν θαηαγεγξακκέλνπ
ήρνπ θαη βίληεν
3. Δπηιέμηε ηε ξύζκηζε βίληεν.
4. Δάλ ε θαηαγξαθή ήρνπ ή βίληεν γίλεηαη από βηληενθαζέηα ζε θάκεξα DV ή ζε
ζπζθεπή βίληεν DV, επηιέμηε ηε κέζνδν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.
5. Καηαγξάςηε ην βίληεν θαη ηνλ ήρν.

Καηαγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ βίληεν από θαζέηα ζε θάκεξα DV
1. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή DV είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε ζε κηα ζύξα IEEE 1394
θαη, ζηε ζπλέρεηα, ξπζκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή
εγγεγξακκέλνπ βίληεν (ε αληίζηνηρε έλδεημε ζηηο θάκεξεο DV είλαη, ζπλήζσο,
VTR ή VCR).
2. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video)
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
3. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηελ πεξηνρή
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηελ θάκεξα DV.
4. ην πιαίζην Καηαρσξήζηε έλα όλνκα αξρείνπ γηα θαηαγξαθή ηνπ βίληεν
(Enter a file name for your captured video), εηζαγάγεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ
θαηαγεγξακκέλνπ βίληεν. ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην Επηιέμηε κηα ζέζε

απνζήθεπζεο γηα ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηε (Choose a place to save your
captured video), επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην βίληεό
ζαο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε (Browse) γηα λα επηιέμεηε κηα ζέζε.
5. ηε ζειίδα Ρύζκηζε βίληεν (Video setting), επηιέμηε ηε ξύζκηζε βίληεν πνπ
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.
6. ηε ζειίδα Μέζνδνο θαηαγξαθήο (Capture method), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή
Απηόκαηε θαηαγξαθή νιόθιεξεο ηεο ηαηλίαο (Capture the entire tape
automatically).
Γίλεηαη επαλαθνξά ηεο θαζέηαο ζηελ θάκεξα DV. Η θαηαγξαθή αξρίδεη
απηόκαηα θαη ηειεηώλεη κόιηο ε βηληενθαζέηα θηάζεη ζην ηέινο ηεο.
7. Δπηιέμηε κία από ηηο αθόινπζεο εληνιέο:
Γηα λα δηαηξέζεηε ην βίληεν ζε κηθξόηεξα θιηπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ
Δεκηνπξγία ησλ θιηπ όηαλ νινθιεξσζεί ν νδεγόο (Create clips when
wizard finishes).
Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηαγξαθή πξηλ από ην ηέινο ηεο βηληενθαζέηαο,
θάληε θιηθ ζην πιαίζην ειέγρνπ Σέινο θαηαγξαθήο (Stop capture) θαη
επηιέμηε Ναη (Yes) ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα αλνίμεη, γηα λα
απνζεθεύζεηε ην βίληεν πνπ έρεη ήδε θαηαγξαθεί.
8. Γηα λα θιείζεηε ηνλ "Οδεγό θαηαγξαθήο βίληεν", θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο
(Finish).
Σν θαηαγεγξακκέλν πεξηερόκελν εηζάγεηαη ζε κηα λέα ζπιινγή κε όλνκα ίδην κε
απηό ηνπ αξρείνπ βίληεν πνπ είραηε επηιέμεη.

Καηαγξαθή ηκεκάησλ βίληεν από θαζέηα ζε θάκεξα DV
1. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή DV είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε ζε κηα ζύξα IEEE 1394
θαη, ζηε ζπλέρεηα, ξπζκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή
εγγεγξακκέλνπ βίληεν (ε αληίζηνηρε έλδεημε ζηηο θάκεξεο DV είλαη, ζπλήζσο,
VTR ή VCR).
2. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).

–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
3. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηελ πεξηνρή
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηελ θάκεξα DV.
4. ην πιαίζην Καηαρσξήζηε έλα όλνκα αξρείνπ γηα θαηαγξαθή ηνπ βίληεν
(Enter a file name for your captured video), εηζαγάγεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ
θαηαγεγξακκέλνπ βίληεν. ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην Επηιέμηε κηα ζέζε
απνζήθεπζεο γηα ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηε (Choose a place to save your
captured video), επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην βίληεν ή
θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε (Browse) γηα λα επηιέμεηε κία ζέζε.
5. ηε ζειίδα Ρύζκηζε βίληεν (Video setting), επηιέμηε ηε ξύζκηζε βίληεν πνπ
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.
6. ηε ζειίδα Μέζνδνο θαηαγξαθήο (Capture method), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή
Με απηόκαηε θαηαγξαθή ηκεκάησλ ηεο ηαηλίαο (Capture parts of the tape
manually).
7. Γηα λα δηαηξέζεηε ην βίληεν ζε κηθξόηεξα θιηπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ
Δεκηνπξγία ησλ θιηπ όηαλ νινθιεξσζεί ν νδεγόο (Create clips when wizard
finishes).
8. Δάλ δελ ζέιεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ βίληεν, λα αλαπαξάγεηαη
ήρνο από ηα ερεία ζαο, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ ίγαζε ερείσλ (Mute
speakers).
9. Γηα λα ζηακαηήζεηε απηόκαηα ηελ θαηαγξαθή κεηά από ηε ιήμε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ
θαηαγξαθήο (Capture time limit) θαη πιεθηξνινγήζηε ή επηιέμηε ηε ρξνληθή
δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα γίλεη θαηαγξαθή. Ο ρξόλνο εκθαλίδεηαη κε ηε
κνξθή ώρες:λεπηά(h:mm).
10. Δληνπίζηε ζηελ θαζέηα ην βίληεν θαη ηνλ ήρν πνπ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε,
ρξεζηκνπνηώληαο είηε ηα ρεηξηζηήξηα ηεο θάκεξαο DV ή ηεο ζπζθεπήο βίληεν είηε
ηα Ρπζκηζηηθά θάκεξαο DV (DV camera controls) ζηνλ νδεγό.

11. Γηα λα μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή ηνπ βίληεν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε
θαηαγξαθήο (Start capture).
Η θαζέηα αλαπαξάγεηαη απηόκαηα θαη μεθηλά ε θαηαγξαθή.
12. Κάληε έλα από ηα εμήο:
Μόιηο ε θαζέηα θηάζεη ζην ζεκείν ζην νπνίν ζέιεηε λα ζηακαηήζεη ε
θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο θαηαγξαθήο (Stop capture).
Δάλ έρεηε επηιέμεη ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ θαηαγξαθήο (Capture
time limit), πεξηκέλεηε γηα όζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαγξαθεί ην βίληεν.
13. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 10 έσο 12 γηα θάζε ηκήκα ηεο βηληενηαηλίαο πνπ ζέιεηε
λα θαηαγξάςεηε.
14. Μόιηο νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο (Finish) γηα λα
θιείζεηε ηνλ "Οδεγό θαηαγξαθήο βίληεν".
Σν θαηαγεγξακκέλν πεξηερόκελν εηζάγεηαη ζε κηα λέα ζπιινγή κε όλνκα ίδην κε
απηό ηνπ αξρείνπ βίληεν πνπ είραηε επηιέμεη.

Καηαγξαθή βίληεν από θαζέηα ζε αλαινγηθή θάκεξα ή ζπζθεπή βίληεν
1. Βεβαησζείηε όηη ε αλαινγηθή θάκεξα ή ζπζθεπή βίληεν είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ξπζκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα ηελ
αλαπαξαγσγή εγγεγξακκέλνπ βίληεν (ε αληίζηνηρε έλδεημε ζηηο αλαινγηθέο
θάκεξεο είλαη, ζπλήζσο, VTR ή VCR).
2. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
3. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), θάληε ηα
εμήο:

ηελ πεξηνρή Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηελ
αλαινγηθή ζπζθεπή πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ
βίληεν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηε ιίζηα Πξνέιεπζε εηζόδνπ βίληεν (Video input
source), θάληε θιηθ ζηε γξακκή εηζόδνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Δάλ ζέιεηε λα πξνζαξκόζεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο
ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί
Παξάκεηξνη (Configure).
ηε ιίζηα πζθεπή ήρνπ (Audio device), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή
θαηαγξαθήο ήρνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ
πεξηνρή Πξνέιεπζε εηζόδνπ ήρνπ (Audio input source), θάληε θιηθ ζηε
γξακκή εηζόδνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ήρνπ, κεηαθηλήζηε ην
ξπζκηζηηθό ηάζκε εηζόδνπ (Input level) ζηε ζέζε ηεο ζηάζκεο πνπ ζέιεηε
λα ρξεζηκνπνηήζεηε.
4. ην πιαίζην Καηαρσξήζηε έλα όλνκα αξρείνπ γηα θαηαγξαθή ηνπ βίληεν
(Enter a file name for your captured video), εηζαγάγεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ
θαηαγεγξακκέλνπ βίληεν. ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην Επηιέμηε κηα ζέζε
απνζήθεπζεο γηα ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηε (Choose a place to save your
captured video), επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην βίληεό
ζαο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε (Browse) γηα λα επηιέμεηε κηα ζέζε.
5. ηε ζειίδα Ρύζκηζε βίληεν (Video setting), επηιέμηε ηε ξύζκηζε βίληεν πνπ
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.
6. Γηα λα δηαηξέζεηε ην βίληεν ζε κηθξόηεξα θιηπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ
Δεκηνπξγία ησλ θιηπ όηαλ νινθιεξσζεί ν νδεγόο (Create clips when wizard
finishes).
7. Δάλ δελ ζέιεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ βίληεν, λα αλαπαξάγεηαη
ήρνο από ηα ερεία ζαο, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ ίγαζε ερείσλ (Mute
speakers).
8. Γηα λα ζηακαηήζεηε απηόκαηα ηελ θαηαγξαθή κεηά από ηε ιήμε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ
θαηαγξαθήο (Capture time limit) θαη πιεθηξνινγήζηε ή επηιέμηε ηε ρξνληθή

δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα γίλεη θαηαγξαθή. Ο ρξόλνο εκθαλίδεηαη κε ηε
κνξθή ώρες:λεπηά(h:mm).
9. Δληνπίζηε ην βίληεν θαη ηνλ ήρνπ πνπ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε από ηελ θαζέηα,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρεηξηζηήξηα ηεο αλαινγηθήο θάκεξαο ή ηεο ζπζθεπήο βίληεν.
10. Γηα λα μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαηαγξαθήο
(Start capture) θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην θνπκπί αλαπαξαγσγήο ηεο
αλαινγηθήο θάκεξαο ή ηεο ζπζθεπήο βίληεν.
11. Κάληε έλα από ηα εμήο:
Μόιηο ε θαζέηα θηάζεη ζην ζεκείν ζην νπνίν ζέιεηε λα ζηακαηήζεη ε
θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο θαηαγξαθήο (Stop capture) θαη,
ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην θνπκπί δηαθνπήο ηεο αλαινγηθήο θάκεξαο ή ηεο
ζπζθεπήο βίληεν.
Δάλ έρεηε επηιέμεη ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ θαηαγξαθήο (Capture
time limit), πεξηκέλεηε γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη λα
θαηαγξαθεί ην βίληεν θαη παηήζηε ην θνπκπί ηέινπο ζηελ αλαινγηθή θάκεξα ή
ζηε ζπζθεπή βίληεν.
12. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 9 έσο 11 γηα θάζε ηκήκα ηεο βηληενηαηλίαο πνπ ζέιεηε λα
θαηαγξάςεηε.
13. Μόιηο νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο (Finish) γηα λα
θιείζεηε ηνλ "Οδεγό θαηαγξαθήο βίληεν".
Σν θαηαγεγξακκέλν πεξηερόκελν εηζάγεηαη ζε κηα λέα ζπιινγή κε όλνκα ίδην κε
απηό ηνπ αξρείνπ βίληεν πνπ είραηε επηιέμεη.

Καηαγξαθή ελόο βίληεν δσληαλά
1. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλε. Δάλ
ρξεζηκνπνηείηε θάκεξα DV ή αλαινγηθή, ξπζκίζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο θάκεξαο γηα
ηελ θαηαγξαθή δσληαλνύ βίληεν θαη ήρνπ (ζπλήζσο, νλνκάδεηαη "Camera"
[Κάκεξα]).
2. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).

–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
3. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), θάληε ηα
εμήο:
ηελ πεξηνρή Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηελ
αλαινγηθή ζπζθεπή πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ
βίληεν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηε ιίζηα Πξνέιεπζε εηζόδνπ βίληεν (Video input
source), θάληε θιηθ ζηε γξακκή εηζόδνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Δάλ ζέιεηε λα πξνζαξκόζεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο
ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί
Παξάκεηξνη (Configure).
ηε ιίζηα πζθεπή ήρνπ (Audio device), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή
θαηαγξαθήο ήρνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηε
ιίζηα Πξνέιεπζε εηζόδνπ ήρνπ (Audio input source), θάληε θιηθ ζηε
γξακκή εηζόδνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ήρνπ, κεηαθηλήζηε ην
ξπζκηζηηθό ηάζκε εηζόδνπ (Input level) ζηε ζέζε ηεο ζηάζκεο πνπ ζέιεηε
λα ρξεζηκνπνηήζεηε.
4. ην πιαίζην Καηαρσξήζηε έλα όλνκα αξρείνπ γηα θαηαγξαθή ηνπ βίληεν
(Enter a file name for your captured video), εηζαγάγεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ
θαηαγεγξακκέλνπ βίληεν. ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην Επηιέμηε κηα ζέζε
απνζήθεπζεο γηα ην βίληεν πνπ θαηαγξάθεηε (Choose a place to save your
captured video), επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην βίληεό
ζαο ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε (Browse) γηα λα επηιέμεηε κηα ζέζε.
5. ηε ζειίδα Ρύζκηζε βίληεν (Video setting), επηιέμηε ηε ξύζκηζε βίληεν πνπ
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.
6. Δάλ ζέιεηε λα δηαρσξίζεηε ην βίληεν ζε κηθξόηεξα θιηπ, αθνύ νινθιεξσζεί ν
νδεγόο θαη θαηαγξαθεί ην βίληεν, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ Δεκηνπξγία ησλ
θιηπ όηαλ νινθιεξσζεί ν νδεγόο (Create clips when wizard finishes).

7. Δάλ δελ ζέιεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ βίληεν, λα αλαπαξάγεηαη
ήρνο από ηα ερεία ζαο, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ ίγαζε ερείσλ (Mute
speakers).
8. Γηα λα ζηακαηήζεηε απηόκαηα ηελ θαηαγξαθή κεηά από ηε ιήμε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, επηιέμηε ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ
θαηαγξαθήο (Capture time limit) θαη πιεθηξνινγήζηε ή επηιέμηε ηε ρξνληθή
δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα γίλεη θαηαγξαθή. Ο ρξόλνο εκθαλίδεηαη κε ηε
κνξθή ώρες:λεπηά(h:mm).
9. Γηα λα μεθηλήζεη ε θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαηαγξαθήο
(Start capture).
10. Κάληε έλα από ηα εμήο:
Γηα λα ζηακαηήζεη ε θαηαγξαθή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο θαηαγξαθήο
(Stop capture).
Δάλ έρεηε επηιέμεη ην πιαίζην ειέγρνπ Όξην ρξόλνπ θαηαγξαθήο (Capture
time limit), πεξηκέλεηε γηα όζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαγξαθεί ην βίληεν.
11. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 9 θαη 10, γηα λα θαηαγξάςεηε έλα άιιν ηκήκα ηνπ
δσληαλνύ βίληεν.
12. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Σέινο (Finish) γηα λα ηεξκαηίζεηε ηνλ "Οδεγό
θαηαγξαθήο βίληεν".
Σν θαηαγεγξακκέλν πεξηερόκελν εηζάγεηαη ζε κηα λέα ζπιινγή.

Επηινγή ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν θαη ήρνπ
Απηή ε ζειίδα ηνπ "Οδεγνύ θαηαγξαθήο βίληεν" ("Video capture wizard") ζαο
επηηξέπεη λα επηιέμεηε ηηο ζπζθεπέο βίληεν θαη ήρνπ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
γηα θαηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ.

ε απηήλ ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ επηινγέο.

Διαθέζιμες ζσζκεσές (Available devices)
Δκθαλίδεη ηηο δηαζέζηκεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα
ηελ θαηαγξαθή βίληεν. Δάλ ππάξρεη κόλν κία ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν
ζπλδεδεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, απηή ε ζπζθεπή είλαη ε κόλε πνπ εκθαλίδεηαη.
ε πνιιέο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν, ην όλνκα ηεο ζπζθεπήο εκθαλίδεηαη
ζύκθσλα κε ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή πιηθνύ θαη ην όλνκα ηεο ζπζθεπήο. Γηα
παξάδεηγκα, όηαλ θαηαγξάθεηε βίληεν από κηα αλαινγηθή θάκεξα πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλε ζε κηα αλαινγηθή θάξηα θαηαγξαθήο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζα πξέπεη
λα επηιέμεηε ηελ αλαινγηθή θάξηα θαηαγξαθήο σο ζπζθεπή θαηαγξαθήο γηα απηήλ
ηελ επηινγή.

Προέλεσζη ειζόδοσ βίνηεο (Video input source)
Παξαζέηεη ηηο δηαζέζηκεο γξακκέο ζύλδεζεο εηζόδνπ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ
δηαζέζηκσλ γξακκώλ γηα ηελ επηιεγκέλε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν. Γηα
παξάδεηγκα, εάλ κηα αλαινγηθή ζπζθεπή θαηαγξαθήο δηαζέηεη πνιιέο ζπλδέζεηο
εηζόδνπ, γηα παξάδεηγκα κηα ζύλδεζε S-video θαη κηα κεηθηή ζύλδεζε βίληεν, ζα
πξέπεη λα δηαιέμεηε πνηα γξακκή ζύλδεζεο εηζόδνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα
ηελ θαηαγξαθή βίληεν. Δάλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κία γξακκή εηζόδνπ γηα
ηελ θαηαγξαθή κέζσ ηεο ζπζθεπήο, επηιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε γξακκή θαη απηή ε
επηινγή δελ εκθαλίδεηαη.
Απηή ε επηινγή δελ είλαη δηαζέζηκε γηα θάκεξα DV ζπλδεδεκέλε ζε ζύξα IEEE
1394.

Παράμεηροι (Configure)
Κάληε θιηθ ζε απηό ην θνπκπί γηα λα αιιάμεηε ηε δηακόξθσζε ηεο επηιεγκέλεο
ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν. Σν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα πξνθύςεη εμαξηάηαη
από ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε.
Απηή ε επηινγή δελ είλαη δηαζέζηκε γηα θάκεξα DV ζπλδεδεκέλε ζε ζύξα IEEE
1394.

σζκεσή ήτοσ (Audio device)
Παξαζέηεη

ηηο

δηαζέζηκεο

ζπζθεπέο

θαηαγξαθήο

ήρνπ

πνπ

κπνξείηε

λα

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ θαηαγξαθή ήρνπ. Δάλ δηαζέηεηε κόλν κία ζπζθεπή
θαηαγξαθήο ήρνπ, γηα παξάδεηγκα ηελ πξνεπηιεγκέλε θάξηα ήρνπ, επηιέγεηαη
απηόκαηα απηή ε ζπζθεπή.
Απηή ε επηινγή είλαη δηαζέζηκε κόλν γηα αλαινγηθέο ζπζθεπέο.

Προέλεσζη ειζόδοσ ήτοσ (Audio input source)
Παξαζέηεη ηηο δηαζέζηκεο γξακκέο ζύλδεζεο εηζόδνπ κε βάζε ηνλ αξηζκό ζπλδέζεσλ
εηζόδνπ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ επηιεγκέλε ζπζθεπή ήρνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
δηαζέηεηε έλα κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν γξακκήο κηθξνθώλνπ ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα επηιέμεηε Μηθξόθσλν σο ηελ πξνέιεπζε εηζόδνπ ήρνπ.
Απηή ε επηινγή είλαη δηαζέζηκε κόλν γηα αλαινγηθέο ζπζθεπέο κε πνιιέο εηζόδνπο
γξακκώλ.

ηάθμη ειζόδοσ (Input level)
Ρπζκίδεη ηελ έληαζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ήρνπ.
Όηαλ επηιέγεηε ηε ζηάζκε θαηαγξαθήο, επηιέμηε κηα ζηάζκε εηζόδνπ πξνο ην
αλώηεξν ηκήκα ηνπ κέηξνπ ρσξίο λα θηάζεηε ζηελ πεξηνρή θόθθηλνπ ρξώκαηνο, ε
νπνία επηζεκαίλεηαη κε κηα δεύηεξε γξακκή από ηελ θνξπθή. Δάλ ε θαζνξηζκέλε
ζηάζκε θαηαγξαθήο είλαη πνιύ ρακειή, ε έληαζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ήρνπ
ελδέρεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ρακειή. Αληηζέησο, εάλ ε θαζνξηζκέλε ζηάζκε
θαηαγξαθήο είλαη πνιύ πςειή, ε έληαζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ήρνπ ελδέρεηαη λα
είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε θαη ν ήρνο λα αθνύγεηαη παξακνξθσκέλνο.
ε νξηζκέλεο ζπζθεπέο, όπσο ζε κηα θάκεξα DV ζπλδεδεκέλε ζε ζύξα IEEE 1394,
δελ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε θαηαγξαθήο ζύξνληαο ην ξπζκηζηηθό ηεο
έληαζεο ηνπ ήρνπ.

Γηα λα αιιάμεηε ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο
1. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
2. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηε ιίζηα
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο
βίληεν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν.
Οη δηαζέζηκεο επηινγέο εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή.
3. ηε ιίζηα πζθεπή ήρνπ (Audio device), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή ήρνπ πνπ
ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν.
Οη δηαζέζηκεο επηινγέο εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ήρνπ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή.
4. ηε ιίζηα Πξνέιεπζε εηζόδνπ ήρνπ (Audio input source), θάληε θιηθ ζηε
γξακκή εηζόδνπ ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν κε
ηνλ ππνινγηζηή.
Δάλ ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο ήρνπ έρεη κόλν κία γξακκή εηζόδνπ, ε ζπγθεθξηκέλε
ξύζκηζε δελ ζα είλαη δηαζέζηκε.
5. Γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζηάζκε θαηαγξαθήο ήρνπ, θάληε έλα από ηα εμήο:
Γηα λα κεηώζεηε ηελ έληαζε, κεηαθηλήζηε ην ξπζκηζηηθό ηάζκε εηζόδνπ
(Input level) πξνο ηα θάησ.
Γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε, κεηαθηλήζηε ην ξπζκηζηηθό ηάζκε εηζόδνπ
(Input level) πξνο ηα επάλσ.

6. Γηα λα νξίζεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν, θάληε θιηθ ζην
θνπκπί Παξάκεηξνη (Configure,) θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνζαξκόζηε όζεο ζέιεηε
από ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν.
7. ηε ιίζηα Πξνέιεπζε εηζόδνπ βίληεν (Video input source), επηιέμηε ηε γξακκή
εηζόδνπ κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν κε ηνλ
ππνινγηζηή ζαο.
Δάλ ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο δηαζέηεη κόλν κία γξακκή, ε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε
δελ ζα είλαη δηαζέζηκε.
8. Οινθιεξώζηε ηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηνπ νδεγνύ.

Παξαζύξνπ δηαιόγνπ "Δηακόξθσζε ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν"
("Configure video capture device")
Σν παξάζπξν δηαιόγνπ Δηακόξθσζε ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν (Configure
video capture device) ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο
ζπζθεπήο θαηαγξαθήο θαη ηνπ βίληεν. Οη ξπζκίζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηό ην
παξάζπξν δηαιόγνπ εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
ε απηό ην παξάζπξν δηαιόγνπ εκθαλίδνληαη νη αθόινπζεο επηινγέο.

Ρσθμίζεις κάμερας (Camera settings)
Κάληε θιηθ γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηδηνηήησλ, ην νπνίν ζαο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο. Σν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ
εκθαλίδεηαη εμαξηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο θαη ην
ινγηζκηθό πνπ ηελ ζπλνδεύεη. πλήζσο, κπνξείηε λα ειέγρεηε ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο,
όπσο ην ρξώκα, ε θσηεηλόηεηα θαη ε αληίζεζε ηνπ βίληεν.

Ρσθμίζεις βίνηεο (Video settings)
Κάληε θιηθ γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηδηνηήησλ, ην νπνίν ζαο παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ βίληεν. Σν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ

εκθαλίδεηαη εμαξηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο θαη ην
ινγηζκηθό πνπ ηελ ζπλνδεύεη. πλήζσο, κπνξείηε λα ειέγρεηε ξπζκίζεηο ηνπ βίληεν,
όπσο ην κέγεζνο θαξέ θαη νη ξπζκίζεηο ζπκπίεζήο ηνπ.

Δέκηης ηηλεόραζης (TV Tuner)
Κάληε θιηθ γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηδηνηήησλ, ην νπνίν ζαο παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θάξηαο ηειενπηηθνύ δέθηε, εάλ βέβαηα
έρεηε εγθαηαζηήζεη κία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ
εκθαλίδεηαη εμαξηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θάξηαο ηειενπηηθνύ δέθηε θαη ην
ινγηζκηθό πνπ ηελ ζπλνδεύεη. πλήζσο, κπνξείηε λα αιιάδεηε ην θαλάιη θαη ηε
κνξθή βίληεν.

ημείωζη
Σν παξάζπξν δηαιόγνπ Δηακόξθσζε ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βίληεν (Configure
video capture device) εκθαλίδεηαη κόλν εάλ ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν
ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα νδήγεζεο ηνπ κνληέινπ πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο ησλ
Windows (WDM). Δάλ ε ζπζθεπή θαηαγξαθήο ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα
νδήγεζεο

ινγηζκηθνύ

Βίληεν

γηα

Windows

(VFW),

εκθαλίδεηαη

έλα

ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ επηιεγκέλε ζπζθεπή παξάζπξν δηαιόγνπ, ην νπνίν ζαο
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε δηάθνξεο ξπζκίζεηο βίληεν. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν πξνγξακκάησλ νδήγεζεο ινγηζκηθνύ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή, αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην πνπ ζπλόδεπε
ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν.
Αιιαγή ξπζκίζεσλ ηεο θάκεξαο
1. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).

2. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηε ιίζηα
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο
βίληεν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη, ζηε
ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Παξάκεηξνη (Configure).
Οη δηαζέζηκεο επηινγέο εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή.
3. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ρπζκίζεηο θάκεξαο
(Camera settings).
ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα αλνίμεη, θάληε όιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηηο
ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο, όπσο ην ρξώκα, ε θσηεηλόηεηα, ε αληίζεζε, θαη θιείζηε
ην παξάζπξν δηαιόγνπ.
Οη αιιαγέο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε εμαξηώληαη από ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο.
4. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Κιείζηκν (Close) θαη
νινθιεξώζηε ηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηνπ νδεγνύ.

Αιιαγή ξπζκίζεσλ βίληεν
1. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
2. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηε ιίζηα
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο
βίληεν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη, ζηε
ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Παξάκεηξνη (Configure).

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή.
3. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ρπζκίζεηο βίληεν
(Video settings).
4. ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα αλνίμεη, θάληε όιεο ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο ζηηο
ξπζκίζεηο βίληεν, όπσο ν ξπζκόο κεηάδνζεο bit θαη ην κέγεζνο εκθάληζεο βίληεν,
θαη θιείζηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ.
Οη αιιαγέο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε εμαξηώληαη από ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο.
5. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Κιείζηκν (Close) θαη
νινθιεξώζηε ηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηνπ νδεγνύ.

Αιιαγή ξπζκίζεσλ ηειενπηηθνύ δέθηε
1. ην κελνύ Αξρείν (File), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή βίληεν (Capture
video).
–ήην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie tasks"), ζηελ πεξηνρή Καηαγξαθή
βίληεν (Capture video), θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Καηαγξαθή από ζπζθεπή
βίληεν (Capture from video device).
2. ηε ζειίδα πζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν (Video capture device), ζηε ιίζηα
Δηαζέζηκεο ζπζθεπέο (Available devices), θάληε θιηθ ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο
βίληεν πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν θαη, ζηε
ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Παξάκεηξνη (Configure).
Οη δηαζέζηκεο επηινγέο εμαξηώληαη από ηηο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο βίληεν πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππνινγηζηή.
3. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δέθηεο ηειεόξαζεο
(TV tuner).

4. ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα αλνίμεη, θάληε όιεο ηηο απαηηνύκελεο αιιαγέο ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ ηειενπηηθνύ δέθηε, όπσο ην ηξέρνλ θαλάιη θαη ε κνξθή βίληεν, θαη
θιείζηε ην παξάζπξν δηαιόγνπ.
Οη αιιαγέο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε εμαξηώληαη από ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο.
5. ην

παξάζπξν

δηαιόγνπ

Δηακόξθσζε

ζπζθεπήο

θαηαγξαθήο

βίληεν

(Configure video capture device), θάληε θιηθ ζην θνπκπί Κιείζηκν (Close) θαη
νινθιεξώζηε ηηο ππόινηπεο ζειίδεο ηνπ νδεγνύ.

Επηινγή ηνπ ηξόπνπ θαηαγξαθήο από κηα ζπζθεπή DV
Απηή ε ζειίδα ηνπ "Οδεγνύ θαηαγξαθήο Βίληεν" ("Video capture wizard") ζαο
επηηξέπεη λα επηιέμεηε κε πνηνλ ηξόπν ζέιεηε λα θάλεηε θαηαγξαθή βίληεν από
θαζέηα ζηελ θάκεξα DV ή ζε άιιε ζπζθεπή DV.

ε απηήλ ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ επηινγέο.
Απηόκαηε θαηαγξαθή νιόθιεξεο ηεο ηαηλίαο (Capture the entire tape
automatically)
Καζνξίδεη όηη ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε απηόκαηα νιόθιεξε ηελ ηαηλία βίληεν. Όηαλ
επηιέγεηε απηήλ ηε κέζνδν θαηαγξαθήο, γίλεηαη απηόκαηε επαλαθνξά ηεο θαζέηαο
ζηε ζπζθεπή DV ζηελ αξρή θαη αξρίδεη απηόκαηα ε θαηαγξαθή.
Δπηιέμηε απηή ηελ επηινγή, εάλ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε νιόθιεξε ηελ ηαηλία βίληεν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
Με απηόκαηε θαηαγξαθή ηκεκάησλ ηεο ηαηλίαο (Capture parts of the tape
manually)
Οξίδεη όηη ζέιεηε λα επηιέμεηε κε απηόκαηα πνηεο ζθελέο ζέιεηε λα θαηαγξαθνύλ
από ηελ ηαηλία βίληεν. Δλεξγνπνηήζηε απηή ηελ επηινγή, εάλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε
θαη λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηαγξαθή πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεηε
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ηαηλίαο βίληεν.

Καηαγξαθή βίληεν θαη ήρνπ
Απηή ε ζειίδα ηνπ "Οδεγνύ θαηαγξαθήο βίληεν" ("Video capture wizard")
εκθαλίδεηαη όηαλ θαηαγξάθεηε δσληαλό πεξηερόκελν ή πεξηερόκελν από ηαηλία θαη
ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε επηινγέο γηα ην πεξηερόκελν πνπ θαηαγξάθεηε.
Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα μεθηλήζεηε θαη λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηαγξαθή
κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ βίληεν κε κε απηόκαην ηξόπν. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα
ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε κόλν ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κηαο ηαηλίαο βίληεν. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε έλα ηκήκα κηαο ηαηλίαο, λα ζηακαηήζεηε ηελ
θαηαγξαθή, λα εληνπίζεηε ην επόκελν ηκήκα πνπ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε θαη λα
μεθηλήζεηε θαη πάιη ηελ θαηαγξαθή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κεηώλεηαη ην πνζνζηό κε
απαξαίηεηνπ βίληεν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Αλεμάξηεηα από ηηο
θνξέο πνπ μεθηλάηε θαη ζηακαηάηε ηελ θαηαγξαθή βίληεν, ην θαηαγεγξακκέλν βίληεν
απνζεθεύεηαη σο έλα αξρείν βίληεν ζηε ζέζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζειίδα
Καηαγεγξακκέλν αξρείν βίληεν (Captured video file) ηνπ νδεγνύ.

ε απηήλ ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ επηινγέο θαη πιεξνθνξίεο.
Έλαξμε θαηαγξαθήο (Start capture)
Κάληε θιηθ ζε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα μεθηλήζεηε ηελ θαηαγξαθή ήρνπ θαη βίληεν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Σέινο θαηαγξαθήο (Stop capture)
Κάληε θιηθ ζε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα δηαθόςεηε ηελ θαηαγξαθή ήρνπ θαη βίληεν
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Καηαγεγξακκέλν βίληεν (Video captured)
Δκθαλίδεη από πξνεπηινγή ηνλ ρξόλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηαγξαθή
κε ηε κνξθή ώξεο:ιεπηά:δεπηεξόιεπηα (σ:ιι:δδ). Η ρξνλνκέηξεζε αξρίδεη όηαλ
αξρίδεη ε θαηαγξαθή θαη ηειεηώλεη όηαλ δηαθόπηεηαη ε θαηαγξαθή.

Μέγεζνο αξρείνπ βίληεν (Size of video file)
Δκθαλίδεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ, ζε kilobyte (KB), θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ βίληεν.
Δάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ρξόλνπ ή ρώξνπ γηα ην θαηαγεγξακκέλν πεξηερόκελν θαη
ηελ ηειηθή ζαο ηαηλία, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ρξνλνκέηξεζεο
ζηελ επηινγή Καηαγεγξακκέλν βίληεν (Video captured).

Εθηίκεζε ειεύζεξνπ δηαζέζηκνπ ρώξνπ (Estimated disk space available)
Δκθαλίδεη ηνλ εθηηκώκελν δηαζέζηκν ρώξν ζην δίζθν (ζε gigabyte [GB] ή megabyte
[MB]) γηα ηελ θαηαγξαθή βίληεν κε ήρν ζηε ξύζκηζε βίληεν πνπ έρεηε επηιέμεη ηε
δεδνκέλε ζηηγκή.

Δεκηνπξγία ησλ θιηπ όηαλ νινθιεξσζεί ν νδεγόο (Create clips when wizard
finishes)
Οξίδεη εάλ ην θαηαγεγξακκέλν βίληεν ρσξίδεηαη ζε θιηπ όηαλ απνζεθεύεηαη θαη
εηζάγεηαη ζηνλ Movie Maker. Με ηε δεκηνπξγία θιηπ, ην θαηαγεγξακκέλν βίληεν
ρσξίδεηαη ζε θιηπ κε κέγεζνο πνπ κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε εύθνια. Ο ηξόπνο κε
ηνλ νπνίν δεκηνπξγνύληαη ηα θιηπ θαζνξίδεηαη από ηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο βίληεν
κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ην βίληεν. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε θαηαγξαθή γίλεηαη από
κηα ζπζθεπή DV, ηα θιηπ δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ρξνληθήο
ζήκαλζεο πνπ είρε νξηζηεί από ηελ θάκεξα DV, θαηά ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηνπ
βίληεν. Ωζηόζν, εάλ θάλεηε θαηαγξαθή από αλαινγηθή ζπζθεπή, όπσο κηα αλαινγηθή
θάκεξα ή κηα θάκεξα Web, δεκηνπξγνύληαη θιηπ όηαλ ππάξρεη νπζηαζηηθή αιιαγή ζε
έλα θαξέ ηνπ βίληεν ζε ζύγθξηζε κε ην επόκελν θαξέ.
Δάλ δελ επηιέμεηε ηε δεκηνπξγία θιηπ, όηαλ ηειεηώζεηε ηελ θαηαγξαθή ην βίληεν
εκθαλίδεηαη ζαλ έλα κεγάιν θιηπ.

ίγαζε ερείσλ (Mute speakers)
Καζνξίδεη όηη ζέιεηε λα θάλεηε ζίγαζε ησλ ερείσλ θαη όισλ ησλ γξακκώλ εμόδνπ
ήρνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Η ζίγαζε ησλ ερείσλ

εκπνδίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ ζηα ερεία, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαθόπηεηαη από
ην βίληεν θαη ηνλ ήρν πνπ θαηαγξάθεηε.
Δάλ θαηαξγήζεηε ηελ επηινγή από απηό ην πιαίζην ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ
θαηαγξάθεηε δσληαλό πεξηερόκελν ελδέρεηαη λα αθνπζηεί από ηα ερεία ζαο θαη λα
θαηαγξαθεί νπνηαδήπνηε αλαπαξαγόκελε κνπζηθή ζην παξαζθήλην ή άιινο ήρνο.

Όξην ρξόλνπ θαηαγξαθήο (Capture time limit)
Πξνζδηνξίδεη αλ ππάξρεη θάπνην όξην γηα ην ρξόλν θαηαγξαθήο. Δάλ απηό ην πιαίζην
είλαη επηιεγκέλν, ε θαηαγξαθή δηαθόπηεηαη απηόκαηα όηαλ ιήμεη ην θαζνξηζκέλν
ρξνληθό όξην. Δάλ απηό ην πιαίζην δελ είλαη επηιεγκέλν, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηελ
θαηαγξαθή κε απηόκαηα. Γηα απηό θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηελ θαηαγξαθή
ώζηε λα κπνξείηε λα ηε δηαθόςεηε ηε ζηηγκή πνπ ζέιεηε αλ δελ επηιέμεηε έλα κέγηζην
ρξόλν θαηαγξαθήο. Ο ρξόλνο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ώρες:λεπηά(h:mm).
Γηα θάζε ηκήκα βίληεν πνπ θαηαγξάθεηε γηα ην νπνίν ιήγεη ην ρξνληθό όξην,
κεδελίδεηαη ν ρξόλνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηινγή Καηαγεγξακκέλν βίληεν (Video
captured).

Ρπζκηζηηθά ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ βίληεν (κόλν ζπζθεπέο DV) (Digital video
cameras controls (DV only))
Παξέρεη θνπκπηά γηα ηε ξύζκηζε ηεο θάκεξαο DV από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Μπνξείηε
λα θάλεηε θιηθ ζηα ξπζκηζηηθά ηεο θάκεξαο DV γηα λα αλαπαξαγάγεηε, λα
δηαθόςεηε, λα ζηακαηήζεηε, λα επαλαθέξεηε, λα θάλεηε γξήγνξε πξνώζεζε ή λα
αλαπαξαγάγεηε πξνο ηα εκπξόο ή πξνο ηα πίζσ θαηά κεκνλσκέλα θαξέ. Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα ξπζκηζηηθά, όηαλ ε θάκεξα DV ή ε ζπζθεπή βίληεν DV
πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλδέεηαη ζε κηα ζύξα IEEE 1394 θαη ε θάκεξα DV ή ε ζπζθεπή
βίληεν βξίζθεηαη ζηε ζέζε αλαπαξαγσγήο γηα λα θαηαγξάςεηε βίληεν θαη ήρν πνπ
είλαη απνζεθεπκέλα ζε θαζέηα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

εκείσζε
Καηά ηελ θαηαγξαθή βίληεν από κηα θάκεξα DV, βεβαησζείηε όηη ε θάκεξα
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία VCR ή Camera. Γελ ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή βίληεν
ή εηθόλσλ, εάλ ε θάκεξα έρεη ξπζκηζηεί ζε ιεηηνπξγία γηα ιήςε εηθόλσλ.
Καηά ηελ εγγξαθή ζηνλ Movie Maker, ν πεξηνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο ζε έλα
κεκνλσκέλν θαηαγεγξακκέλν αξρείν εμαξηάηαη από ηνλ ρώξν πνπ έρεηε
δηαζέζηκν ζηνλ ζθιεξό ζαο δίζθν θαη από ηε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί κεγέζνπο
ησλ αξρείσλ γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ αξρείσλ.
Μνξθή ζπζηήκαηνο αξρείσλ

Πεξηνξηζκόο κεγέζνπο αξρείσλ

NTFS

Καλέλαο

FAT32

4 gigabyte (GB)

FAT16

2 GB

Χξήζε ησλ ξπζκηζηηθώλ DV
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ξπζκηζηηθά ςεθηαθνύ βίληεν ηνπ Movie Maker γηα
ηνλ ρεηξηζκό ηεο θάκεξαο DV ή ηεο ζπζθεπήο βίληεν DV κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζαο.
Σα ξπζκηζηηθά απηά είλαη ίδηα κε ηα ρεηξηζηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπή βίληεν
θαη ζηελ θάκεξα. Δίλαη δηαζέζηκα όηαλ ε ζπζθεπή DV είλαη ζπλδεδεκέλε ζε κηα
ζύξα IEEE 1394 θαη είλαη ζε ζέζε αλαπαξαγσγήο (ε αληίζηνηρε έλδεημε ζηηο θάκεξεο
DV είλαη, ζπλήζσο, VCR ή VTR).
Σα ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά είλαη δηαζέζηκα κόλν όηαλ ε ζπζθεπή DV είλαη
ζπλδεδεκέλε ζε κηα ζύξα IEEE 1394 θαη έρεη εληνπηζηεί από ηνλ Movie Maker.

Σα αθόινπζα ξπζκηζηηθά εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή Ρπζκηζηηθά θάκεξαο DV (DV
camera controls).
Αλαπαξαγσγή (Play)
Κάληε θιηθ γηα λα αλαπαξαγάγεηε ζε θαλνληθή ηαρύηεηα ηελ θαζέηα πνπ ππάξρεη
ζηελ θάκεξα DV ή ζηε ζπζθεπή βίληεν.

Παύζε (Pause)
Κάληε θιηθ γηα λα παύζεηε ηελ αλαπαξαγσγή ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ηε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή ε θαζέηα ηεο θάκεξαο DV ή ηεο ζπζθεπήο βίληεν.

Γηαθνπή (Stop)
Κάληε θιηθ γηα λα δηαθόςεηε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θαζέηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θάκεξα DV ή ζηε ζπζθεπή βίληεν.

Δπαλαθνξά (Rewind)
Κάληε θιηθ γηα λα επαλαθέξεηε ηελ θαζέηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάκεξα DV ή ζηε
ζπζθεπή βίληεν ζην ζεκείν από ην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλήζεη μαλά ε αλαπαξαγσγή.

Πξνεγνύκελν θαξέ (Previous frame)
Κάληε θιηθ γηα λα κεηαβείηε ζην πξνεγνύκελν θαξέ ηεο θαζέηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θάκεξα DV ή ζηε ζπζθεπή βίληεν.

Δπόκελν θαξέ (Next frame)
Κάληε θιηθ γηα λα κεηαβείηε ζην επόκελν θαξέ ηεο θαζέηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θάκεξα DV ή ζηε ζπζθεπή βίληεν.

Γξήγνξε πξνώζεζε (Fast forward)
Κάληε θιηθ γηα λα θάλεηε γξήγνξε πξνώζεζε ηεο θαζέηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θάκεξα DV ή ζηε ζπζθεπή βίληεν ζην ζεκείν από ην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλήζεη μαλά
ε αλαπαξαγσγή.

Θέζε ηαηλίαο (Tape position)
Καζνξίδεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηεο θαζέηαο κε βάζε ηνλ θσδηθό ρξόλνπ. Απηό ζαο
επηηξέπεη λα βιέπεηε ην ηκήκα ηεο θαζέηαο πνπ αλαπαξάγεηαη ή θαηαγξάθεηαη (εάλ

έρεηε μεθηλήζεη ηελ θαηαγξαθή). Η ζέζε ηεο ηαηλίαο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή
ώξεο:ιεπηά:δεπηεξόιεπηα:θαξέ (σ:ιι:δδ:θθ).

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Movie Maker
Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε καγλεηνζθνπήζεη ηελ δηάιεμή καο κε κία θάκεξα, θαη
ζέινπκε λα ςεθηνπνηήζνπκε ην πιηθό καο. Ξεθηλάκε ηνλ Movie Maker θαη
αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα:

1. ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην παξάζπξν "Δξγαζίεο ηαηλίαο" ("Movie
tasks"), επηιέγνπκε ‘Καηαγξαθή βίληεν’ (‘Capture video’), θαη έπεηηα
‘Καηαγξαθή από ζπζθεπή βίληεν’ (‘Capture from video device’).

2. ην

επόκελν

παξάζπξν,

επηιέγνπκε

ηελ

ζπζθεπή

πνπ

ζέινπκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαη παηάκε ην πιήθηξν ‘Δπόκελν’ (‘Next’).

3. ην επόκελν παξάζπξν, δειώλνπκε ην όλνκα πνπ ζέινπκε γηα ην αξρείν πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί, θαζώο θαη ην πνύ ζα απνζεθεπηεί θαη παηάκε ‘Δπόκελν’ (‘Next’).

4. ην παξάζπξν απηό, επηιέγνπκε ηελ πνηόηεηα ηνπ αξρείνπ εμόδνπ. Η επηινγή
απηή εμαξηάηαη από ηελ κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ πιηθνύ (αλαπαξαγσγή ζην PC,
αλαπαξαγσγή κέζσ LAN, κέζσ ISDN, θηι.). Παηάκε ‘Δπόκελν’ (‘Next’).

5. ην επόκελν παξάζπξν, εθόζνλ όια είλαη έηνηκα, παηάκε ‘Έλαξμε θαηαγξαθήο’
(‘Start capture’). Γηα λα ζηακαηήζνπκε, παηάκε ‘Σέινο θαηαγξαθήο’ (‘Stop
capture’). Παηάκε ‘Σέινο’ (‘Finish’), γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.

