Bruger manual

TMPGEnc DVD Author Online Manual
TMPGEnc DVD Author er software, der kan ændre (forfatter) dine MPEG-1 / 2 filer til DVD-Video format.
Du kan bruge MPEG-1 / 2 filer baseret på DVD-standard, enten fra DVD-Video lavet af en DVD-optager
eller video optaget på en pc.
På bare et par enkle trin, gør TMPGEnc DVD Author at du kan ændre de filer, du ønsker at sætte på
dvd'en.
Desuden kan du opsætte en flersporet dvd, hvis du skal oprette en DVD-menu, kan du skifte mellem primære lydkilder og sub-lyd-mode m.v. der også udføres nemt.

DVD-Video-filer udsendt af TMPGEnc DVD Author kan brændes på en DVD ± R, ± RW med DVD skriveværktøjet. Brugere, der har et skrivbart dvd-drev kan således skabe deres egne DVD-Video, der skal spilles
på deres DVD-afspiller .*

● Det er nødvendigt, at din dvd-drev understøtter skrivning (brændende) på DVD.
● Det er også nødvendigt, at din DVD-afspiller understøtter DVD ± R, ± RW medier.
● Double Layer DVD skrivning er tilgængelig på Dobbeltlagsskriver enhed udstyret systemet kun.
● AC-3 indkode og afkode indebærer TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 er installeret og valideret.

Bemærk:
Læs venligst de vejledninger, der fulgte med din pc, redigeringssoftware, kodning af software, skrive-software, og din opfange
enhed.
Når du opretter en dvd, skal du sørge for at bruge skrive software, der specifikt understøtter DVD-format.
Produkt specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Lad være med at krænke ophavsrettigheder.

Arbejdet procedure TMPGEnc DVD Author
TMPGEnc DVD Author består af fire skærme "Start", "Kilde setup", "Opret menu" og "Output", samt en
"Indstillinger"-knappen. Ved at gå gennem skærmene én efter én, er du i stand til at skabe de filer, du vil
bruge til din DVD-Video.
Desuden klik på "Skriv DVD mappe til DVD R / RW"-knappen der vil åbne op for DVD skriveværktøjet, som
du kan bruge til at skrive DVD Video’ens filstruktur på en DVD-R/RW disc.

→ (1) "Start", (2) "Kilde setup", (3) "Opret menu", (4) "Output", (5) "DVD Writing Tool", "Indstillinger".
TMPGEnc DVD Author består af følgende fire skærme og DVD Writing Tool:

(1) "Start"
Dette er startskærmbilledet i TMPGEnc DVD Author.

→ ( 1 ) Start

(2) "Source setup"
Vælg MPEG-filer (clips), du vil bruge som kilde, og vælg de korrekte indstillinger.

→ (2) Kilde opsætning
(3) Opret menu
Setup menuen i DVD-video, du gør.

→ (3) Opret menu

(4) Output
Output filerne for DVD-Video til din harddisk. Du kan oprette en original DVD-Video ved at skrive filer til
en DVD-R osv. ved hjælp af DVD Writing Tool som din skrive-software.

→ (4) Output

(5) DVD Writing Tool
Efter at udsende filstrukturen for DVD-Video til harddisk, kan brugere, der har en skrivbar dvd-drev, skal
du bruge DVD Writing Tool til at skrive filstrukturen på en dvd.

optioner
Miljømæssige indstillinger, Hjælp, Projektledelse, og versionsoplysninger.
→ Indstillinger

TMPGEnc DVD Author opstart skærm {Start}
Dette er skærmbilledet, når du starter TMPGEnc DVD Author.

Her kan du vælge om du vil oprette nyt projekt eller Åbne eksisterende projekt filer,
Hvis du bruger det for første gang, skal du vælge Nyt projekt.

Opret nyt projekt
Opret et nyt TMPGEnc DVD Author projekt.
Klik på knappen og skab den ønskede fil i en let at følge, trin for trin procedure.
→ Opret nyt projekt
Åbn eksisterende projekt fil
Åbn det projekt, du er begyndt at skabe i TMPGEnc DVD Author.
Vælg dette, hvis du ønsker at fortsætte med at arbejde på et projekt, du tidligere har gemt.
→ Åbn eksisterende projekt fil
værktøjs menuen
Hvis du klikker på "Skriv DVD mappe til DVD R / RW"-knappen, åbnes DVD skriveværktøj. Du bruger den
til at skrive dvd mapperne der er udsendt som dvd, til en skrivbar DVD-disk
→ DVD Writing Tool
Når du har foretaget dit valg, skal du fortsætte til næste skærmbillede (Kilde opsætning).
→ STEP2 Kildeopsætning

Opret nyt projekt
Opret et nyt TMPGEnc DVD Author projekt.

Opret et nyt TMPGEnc DVD Author projekt.
Klik på knappen og skab den ønskede fil i en let at følge, trin for trin procedure.
Når du har foretaget dit valg, skal du fortsætte til næste skærmbillede (Kilde setup).
→ Kildeopsætning

Opret nyt projekt
Opret et nyt TMPGEnc DVD Author projekt.
Følg trinnene i guiden og skab nemt den ønskede fil .

Hvis du klikker på "Gem", mens du arbejder i TMPGEnc DVD Author’s vises ovenstående vindue . Husk,
at det kan initialisere det redigerede arbejde ved et uheld.

Åbn eksisterende projekt fil
Åbn et eksisterende projekt fil, du tidligere har gemt i TMPGEnc DVD Author.

Vælg "Åbn eksisterende projekt fil" i "Projekt menuen".
Dette vil bringe oplysninger om de tidligere gemte DVD-Video-filer.
(En forlængelse for et TMPGEnc DVD Author projekt er TDA ex:.. Untitled_20030219.tda)
Herefter kan du gå videre til næste trin "Source setup".
→ Kildeopsætning

Åbn eksisterende projekt fil
Åbn et tidligere gemt TMPGEnc DVD Author projektfil.
Brug dette, hvis du vil redigere et projekt, du tidligere har gemt.

Hvis du klikker på "Gem", mens du arbejder i TMPGEnc DVD Author vises ovenstående vindue . Husk, at
det kan initialisere den redigerede arbejde ved et uheld.

Kildeopsætning
I denne menu kan du tilføje råfilm såsom MPEG-1, MPEG-2 filer eller DVD-Video til klippene, skal du oprette spor eller kapitler, og vælger de forskellige indstillinger for audio output-format osv.

{Forklaring af skærmen}
(1) Spor (titel) liste
Rediger indstillingerne for et spor eller tilføje et nyt spor.
Hvis du ønsker at opdele spor efter typen af materiale, eller hvis du bruger materiale med et andet audioformat eller opløsning, er sporene delt. Numrene vises i den rækkefølge, de blev tilføjet, men ordren kan
ændres ved hjælp af "træk og slip".
→ Spor indstillinger
(2) Spor oplysninger
Oplysningerne om sporet er valgt i (1) vises.
Oplysninger om musiknummer, nummerets titel, oplysninger om MPEG filens video format og audioformat vises.

(3) Clip liste
En oversigt over de registrerede klip vises.
Rediger klippet i "Klip edit", sæt kapitlet punkter osv.
→ Tilføj fil
→ Tilføj DVD-Video
→ Rediger klip

{Arbejdsproces}
Tilføj først filer, der vil være i det materiale til din klip liste ‡ B.
Du kan tilføje filer ved hjælp af følgende metoder:
Brug "Tilføj filer-knappen" på højre side af vinduet.
"Drag & Drop"-filer direkte til Clip listen.
Højreklik på Clip listen og vælge "Tilføj fil".
Når du har registreret materialet i Clip listen, kan du vælge indstillinger for indsætte kapitel punkter osv. i
Clip redigering.
Afhængigt af video-filer eller strukturen i den ønskede DVD-Video, kan du redigere nummerlisten (3).
Hvis det virkelig ikke er nødvendigt med specielle indstillinger, eller hvis du er færdig, klik på "Opret menu" øverst i vinduet, og du vil gå videre til næste trin.
→ TRIN 3. Opret menu

Tilføj fil
Tilføj en MPEG-fil til Clip listen. → Tilføj fil

Tilføj DVD-Video
Tilføj DVD-Video, som du engang har forfattet, eller DVD-Video optaget med et DVD indspillet til et klip,
og re-forfatter materialet. → Tilføj DVD-Video
Rediger klip
Rediger et klip. Du kan angive indstillingerne for indsætte kapitlet punkt, eller skåret redigere.
→ Rediger klip
Slet klip
Slet et klip fra Clip listen. → Slet klip
Ryd
Initialisere Clip listen. → Ryd

Tilføj fil
Tilføj materiale (kildefiler) til centrum Clip listen.

Du kan tilføje klip ved at bruge følgende metode:

(1) Klik på "Tilføj fil" knappen på højre side af vinduet.

Når du trykker på "Tilføj fil" knappen på højre side, "Åbn fil" vises. Vælg MPEG-1 og MPEG-2 filer, som du
ønsker på din DVD-Video og klik på "Åbn".

(2)

Højreklik på Clip listen og vælge "Tilføj fil".
Placer musemarkøren på Clip listen og højreklik. Dette åbner et vindue, hvor du vælger "Tilføj fil".

(3)

"Drag & Drop" kilde filer direkte til klippet listen.
Tilføj filer direkte til Clip listen med "Drag & Drop" filer fra "Denne Computer" eller "Stifinder" osv.
Hvis der er nogen problemer med filerne, bliver de automatisk flyttet til "Tilføj klippet" skærm.

* Hvis en fejlmeddelelse vises, skal du handle i overensstemmelse med anvisningerne.

* Hvis du bruger GigaPocket, støtter vi trække kapsler fra GigaPocket Explorer ved hjælp af "Drag &
Drop".

klip oplysninger
Klippet oplysninger vises her. Du kan også ændre alle indstillingerne for klippet.

I "Video indstillinger" og "Lydindstillinger" vises fil placeringen af MPEG-fil, du er ved at tilføje og filformatet .
<Video indstillinger>
Video input filnavn
Navnet på video input filen vises. Du kan ændre filen ved at klikke på "Gennemse"-knappen.
Video input format
Oplysninger om formatet af video inputet vises.

<Audio indstillinger>
Audio input filnavn
Navnet på audio input filen i displayet.
Audio input format
Information om formatet af audio inputet vises.
Audio input type
Hvis du bruger en tosproget kilde, for eksempel en optagelse af et tosproget TV-program, hvor de vigtigste lyd-og sub-lyd er delt, kan du vælge indstillingerne her. Du kan skifte mellem de to sprog ved hjælp af
audio-switchen på DVD-afspilleren, eller i audio menuen på DVD-Videoen.
Re-kodningsindstillinger
Audio-formatet ændres til det format, du har valgt i spor indstillingerne.

Kapitel klip redigereing
Du kan klippe dele af videoen eller vælge indstillingerne for kapitlets punkt.

Du kan skære dele af videoen eller vælge indstillingerne for kapitel punktet.
Du kan lave en DVD med TMPGEnc DVD Author uden at redigere eller indsætte kapitler. Men hvis du vil
være i stand til at flytte foretrukne dele af dvd’en, gør du dette ved at indsætte "Kapitel punkter". Hvis du
vil klippe uønskede dele ud af dvd’en, kan du gøre dette i "Cut edit".
{Forklaring af skærmen}

(1) Skærmvisning
Dette er preview screen.You kan redigere, mens se selve billedet.
(2) Statusangivelse
Status vises. Du kan redigere, mens se rammen eller tiden.
IN

Tidskodeen på den valgte start ramme

OUT

Tidskoden på den valgte slut ramme

LEN

Tiden fra start rammen til slut rammen

Xxxxx / xxxxx

Nuværende ramme / total antal billeder

Xx: xx: xx xx

Tidskoden af den nuværende ramme

I: Kan indsætte kapitel.
GOP oplysninger. En MPEG-fil består af tre frames: I-billede, B-billede, og P-billede.
Du kan bekræfte, hvilken type det viste er i rammen.
I. Indsæt kapitel er muligt

En ramme, hvor det er muligt at indsætte et kapitel

B: Indsæt kapitel er ikke muligt

En ramme, hvor det ikke er muligt at indsætte et kapitel

P: Indsæt kapitel er ikke muligt

En ramme, hvor det ikke er muligt at indsætte et kapitel

B: Indsæt kapitel er muligt

Det vises, når MPEG-filen, lavet af en encoder bruges til et klip

Afspille knappen

Afspil videoen fra nuværende ramme

Pause knappen

Pause under afspilning af videoen

Stop knappen

Retur til første miniaturebillede efter at have stoppet afspilningen

Flyt ét billede frem / tilbage knapperne

Til at bevæge et billede fra nuværende ramme

Hurtig frem / tilbage knapperne

Et klik hurtigt fremad omkring 1 GOP. Hvis du klikker på løbende
fremskyndes spolingen fremad.

Speaker

Du kan skifte LPCM eller MP2 audio udgang ON /OFF. Du kan
også skifte mellem hoved– og sub-lyd

(3) Redigér miniaturebilleder

Vis miniaturebilleder

Vis miniaturebilleder for redigering. Når de vises, vil det blive brugt som standard til kapitel isætning og klipredigering. Når de ikke er angivet med et miniaturebillede, "Klik her for at vise miniaturebillede" vises i miniature displayet.
Hertil kommer, klik på et miniaturebillede så flyttes miniaturen til centrum.

Kapitel liste
(1) Kapitel list

Miniaturebilleder, kapitel nummer og tidskode af rammen vises. I begyndelsen af et klip, er et kapitel automatisk indsat.
Hvis miniaturen for kapitlet er føjet til listen dobbelt-klikkes, så

(2) Kapitel liste trække ned

tidskoden af de tilsatte kapitler vises.

(3) Tilføj

Tilføj et kapitel.

→ Tilføj kapitel vises Indsæt kapitler af tidskoden eller med antallet af billeder.
→ automatisk indsætte kapitler med
regelmæssige mel-

Det er muligt at anvende intervaller på mellem 1 til 60 minutter.

→ automatisk indSæt et bestemt antal kapitler med et bestemt interval. Antallet
sætte et bestemt an- af kapitler i et klip, kan være mellem 1 til 99 kapitler.
tal kapitler med et
(4) Slet

Slet det valgte kapitel (er).

Mulige handlinger, når du højre-klikker på kapitel listen
Tilføjet kapitel vises i tidskode

Indsæt kapitler af tidskode eller med antallet af frames.

Automatisk at indsætte kapitler med regelmæssige mellemrum

Det er muligt at anvende intervaller på mellem 1 til 60 minutter

Slet

Slet det valgte kapitel (r).

Slet alle

Slet alle kapitler er registreret i listen.

Visning kapitel punkt i denne ramme.

Springer til rammen af det valgte kapitel

Kontrolpanel

Sæt som start frame / sæt
som afslutning ramme

afstanden indstillet ved begyndelsen rammen og slutningen rammen er
brugt som objekt for produktion og redigering.

Forrige / næste

træk 1GOP. Da alle rammerne i GOP vises når de flytter, kan det bruges til

Flyt til startframen / Flyt til

Hop til rammen sæt som start frame eller slutningen ramme.

Klip

Slet den del mellem start ramme og ende ramme. ? I-frame GOP indstillet i
sidste ende ramme tilbage?? J I-frame er angivet i sidste ende ramme, er

Føj kapitel at præsentere
ramme

Indstil nuværende ramme som kapitel. Du kan kun angive I-frames og dele
af en B-frame som kapitel. Hvorvidt du kan indsætte et kapitel der vises
over "Play" knappen. Hvis en fejlmeddelelse vises, bedes du rette fejlen

Rediger menuen

Fortryd

Du kan vende tilbage til indstillinger eller klipredigering til den tidligere tilstand. Kapitlerne er
fastholdt.

Reset start-og slutpunkter

Specifikationerne for start og slut rammen er
slettet og er indstillet som oprindeligt

Klip aktuelt valgte områ- Slet den del mellem start rammen og slutningen
de
rammen.
Klip alle, i øjeblikket valg- Slet den del udenfor startbilledet og slutnings
te område
rammen.
Reset klipredigeringen

Fortryd al redigering. Kapitlet (er), som blev redigeret tilbage.

Hvis du klikker på "OK" knappen nederst til højre fra "Klip information" og "Kapitel skære edit", lukker
"Tilføj klippet" vinduet.

Hvis du ønsker at vende tilbage til "Klip oplysninger" eller "Kapitel cut edit" vinduet, skal du klikke på
knappen "Rediger" af klip vises i midten af skærmen eller "Rediger klip" knappen på højre side af skærmen . Dobbeltklikke på midten af klippet vil også bringe op Edit vinduet.

Tilføj DVD-Video/DVD-VR
Du kan tilføje en DVD-Video tidligere forfattet af TMPGEnc DVD Author eller en DVD-Video optaget i DVD
-VR foretaget på en DVD-optager eller en DVD-RAM-optager som et klip.
* Der er tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende ikke-standard DVD-Video eller DVD-Video forfattet
med anden software.
* Når der optages på DVD-RW med en forbruger DVD-optager, det nogle gange ske, at filerne ikke kan
læses i henhold til standardindstillingerne i Windows 2000/XP.To gør DVD-diske, som kan læses under
Windows 2000/XP, henvises til manuel af DVD-optageren.
* Det er ikke muligt at læse DVD-RAM-diske med andre end DVD-RAM-drev eller DVD-drev, der understøtter DVD-RAM

Du kan tilføje en DVD-Video ved at følge disse trin:
(1) Klik på "Tilføj DVD-Video" på højre side af vinduet.
Angiv den mappe på DVD-Video eller DVD-VR-tilstands mappe du ønsker at tilføje.

Når du har valgt VIDEO_TS mappen eller DVD_RTAV mappen, klik på "OK"-knappen.
Alle filer (. IFO,. VOB, VRO osv.) foretaget fra authoring processen er nødvendig.
Når du bruger DVD + VR, skal du vælge VIDEO_TS mappen.
2) Vælg den titel til det klip, du vil tilføje.

Vælg titelnummeret til det klip, du vil tilføje, og klik på knappen "Næste".
Hvis lyden er tosproget, skal du vælge, hvilken lyd der skal bruges.

Vælg enten Audio 1 eller Audio 2, og klik på "Næste" knappen.

Hvis det valgte lydspor er et Dolby Digital AC-3 format, TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 er nødvendig for at
re-encode denne bane i et andet format eller bruge det som BGM i menuen.
(Cut-redigere en DVD-Video output fra AC-3 spor er mulig uden AC-3-plug-in, men ingen lyd overvågning
er tilgængelig).
Vælg det program, for at tilføje som et klip (for DVD-VR).

Vælg nummeret på det program, du ønsker at tilføje som et klip, og klik på knappen "Næste".

(3) Læsning kapitel oplysninger, og vælge om du vil gemme videoklippet til harddisk.

Læsning af kapitel oplysninger.

Læsning af kapitlet oplysninger fra DVD-Video titel, eller DVD-VR-program, og derefter vende tilbage til
"Kapitel cut" side.
Hvis kapitel oplysningerne om den valgte titel er meget lang, kan denne proces tage tid.

Lagring af videoklippet til harddisk.

DVD-Video titel eller DVD-VR-program er kopieret til den angivne placering på harddisken.

Hvis du re-forfatter DVD-Video, der er blevet gemt på DVD medier, læsehastighed er betydelig langsommere end når man læser det fra harddisk, og derfor har en stor indflydelse på hastigheden under kapitel
skåret redigere eller når der udsendes filen.
Brug af ovenstående indstilling filen vil blive kopieret til harddisk og derefter læse fra dette sted.
(Denne måde er det ikke påvirkes af indholdet af dvd-mediet. Desuden vil filer én gang kopieret til harddisk ikke slettes af TMPGEnc DVD Author.)

(4)

"Kapitel skære edit" den ekstra DVD-Video.

Når læsningen af kapitel er blevet afsluttet, kan du tilføje kapitler til eller redigere oplysninger om DVDVideo titel eller DVD-VR-programmet direkte i TMPGEnc DVD Author.

(5) DVD-Video titel du lige har tilføjet, føjes til klippet listen.

I den ekstra DVD-Video/DVD-VR, er MPEG-1 og MPEG-2 fil behandlet som ét klip i ét spor.
Selv hvis du har tilføjet DVD-Video/DVD-VR, hvis video formatet og audio formatet er kompatibelt, kan
du tilføje både MPEG-1 og MPEG-2 filer ved hjælp af "Tilføj fil".

Rediger klip
Hvis du ønsker at redigere et klip en gang mere, skal du vælge klip i klippet listen i midten af skærmen og
klik på "Rediger klip"-knappen.

→ Klip oplysninger
→ kapitel skåret redigere
Du kan udføre den samme handling ved at klikke på knappen "Rediger" i klippet der vises i klip listen i
midten af skærmen, eller dobbelt klikke på klippet i kliplisten.

Slet klip
Slet klippet aktuelt valgte i klippet listen i midten af skærmen.

Sletning af et klip vil slette alle oplysninger om klippet.
En meddelelse der beder dig om at bekræfte sletningen af klippet vil poppe op. Vær helt sikker før du
sletter klippet.

Du kan udføre den samme handling ved at klikke på "slet"-knappen for klip, som vises i klip listen i midten af skærmen.

Ryd
Slet alle klip i øjeblikket vises i klippet listen i midten af skærmen.

Alle oplysninger om det slettede klip vil blive tabt.
En meddelelse der beder dig om at bekræfte sletningen vil poppe op. Vær helt sikker før du klikker på
knappen "OK".
→ Opret menu

Spor indstillinger
Du kan ændre indstillingerne for sporene der er registreret i spor listen ved at klikke på hver af numrenes
'"Indstillinger"-knap.

Klik på knappen "Indstillinger" af sporet der er registreret i nummerlisten.
Et vindue som nedenstående vil poppe op. Eftersom alle de grundlæggende indstillinger angives automatisk, er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne.

spor navn
Navnet på sporet.
[Video format]
Komprimeringsformat

Videoen komprimeringsformat vises.

Opløsning

Resolutionen (vindue størrelse) vises.

Aspect ratio

Aspect ratio vises.

Frame rate

Frame rate vises.

TV-system format

Formatet for TV-system vises.

Maksimal bitrate

Den maksimale bitrate af kildefilen vises

[Audio format]
Komprimeringsformat

Vælg lydkomprimering format dette spor. Hvis sporet og klippene inkluderet i dette spor har et andet format, som de vil blive konverteret
til det format her.

Sampling frekvens

Vælg den lyd samplingfrekvens på dette spor. Hvis sporet og klippene
inkluderet i dette spor har et andet format, som de vil blive konverteret til det format her.

Kanaltilstand

Vælg lydkanal mode. Hvis sporet og klippene inkluderet i dette spor har
et andet format, som de vil blive konverteret til det format her.

Multi lydtilstand

Vælg antallet af audio i dette spor. Da antallet automatisk er indstillet
til det antal er angivet i "Audio input type" i "Clip edit" vinduet, er der
normalt ingen grund til at indstille det manuelt.

Re-kodning bitrate

Hvis sporene indgår i klippet er nødvendigt at re-kodet, vil de blive rekodet på den bitrate angivet her.

Retur til anbefalede værdier
Retur ændrede indstillingerne til deres anbefalede værdier.
OK
Retur til "Kilde setup" at acceptere de ændrede indstillinger.
Annuller
Retur til "Kilde setup" kasserer de ændrede indstillinger.

Lydspor sprogindstilling
DVD-Video afspiller, der understøtter denne indstilling kan vise det sprog, navn, når ouputting et spor.
• TMPGEnc DVD Author Standardindstillingen er "Uspecificeret"
Der er ikke noget særligt problem i at forlade denne indstilling uspecificeret, men nogle software DVDVideo afspiller understøtter muligvis ikke denne indstilling og fejl occures. I et sådant tilfælde, indbygget
en DVD-Video whith sproget navnet sæt.

• Hvis du indstiller "Multi audio mode" indstillingen til "Bilingual" du kan sætte et sprog navn for hvert
spor.

Du vil nedenfor en liste over tilgængelige sprog navn.
(Indstilling af et sprog, ikke vælger en bestemt skrifttype eller lyd).
abkhasiske, afar, afrikaans, albansk, amharisk, arabisk, armensk, Assamesisk, Aymara, aserbajdsjanske,
Bashkir, baskisk, bengali, Bangla, Bhutani, Bihari, Bislama, Breton, bulgarsk, burmeser, Hviderussisk, cambodjansk, catalansk, kinesisk, korsikansk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, esperanto, estisk,
færøsk, Fiji, finsk, fransk, frisisk, galicisk, georgisk, tysk, græsk, grønlandsk, Guarani, gujarati, hausa, hebraisk, hindi, ungarsk, islandsk, indonesisk, interlingua, Interlingua, Inuktitut, Inupiak, irsk, italiensk, japansk,
javanesisk, kannada, Kashmir, kasakhisk, Kinyarwanda, kirgisere, kurundi, koreansk, kurdisk, Laotisk, latin,
lettisk, lettiske, Lingala, litauisk, makedonsk, madagaskisk, malajisk, malayalam, maltesisk, Maori, marathi,
Moldavien, mongolsk, Nauru, nepali, norsk, Occitansk, oriya, pashto, Pushto, persisk (persisk), polsk, portugisisk, punjabi, quechua, Rhaeto-romantik, rumænsk, russisk, samoansk, Sangho , sanskrit, skotsk gælisk, serbisk, serbocroatian, Sesotho, Setswana, Shona, Sindhi, singalesisk, Siswati, slovakisk, slovensk, somali, spansk, Sundanese, swahili, svensk, tagalog, tadsjikiske, tamil, Tatar, telugu, thai, tibetansk, Tigrinya,
Tonga, Tsonga, tyrkisk, turkmensk, TWI, uigur, ukrainsk, urdu, usbekiske, vietnamesisk, Volapyk, walisisk,
wolof, xhosa, jiddisch, Yoruba, Zhuang, Zulu.

Ved at højre-klikke på skærmen vises ovenfor, kan du vælge "Preview" og se sporet forhåndsvisning som
afspilning.

Opret menu
Opret menu vises, når afspilning af DVD’en i en standalone DVD eller en software DVD-afspiller.
* Hvis du vil lave en dvd, der indeholder flere spor uden nogen form for "menu tema", kan der være et
problem med kompatibilitet. Hvis du bruger flere spor, skal du vælge en menu tema.

{Forklaring af skærmen}
(1) "Menu tema valg rullemenuen"
Vælg menuen tema. Hvis du klikker vil åbne rullemenuen. Vælg den foretrukne menu.
→ Menu tema valg af rullemenuen
(2) "Side listevisning"
Strukturen i de spor vises. Da den struktur vil ændre sig afhængigt af Menu tema, henvises til denne liste.
→ Page listevisning
(3) "Menu edit vindue"
Skærmen, hvor du redigerer menuen. Du kan indstille hvilken minibillede, skrifttype eller titel for at bruge
osv.
→ Menu redigeringsvindue
(4) "Display menu-indstillinger"
Vælg indstillinger for Motion menu, hvilke kapitler for at vise, hvilke foranstaltninger der skal træffes efter kapitel slutter, eller indstille menupunkter fremhæve farven.
→ Skærm menuindstillinger
(5) "Firstplay handling rullemenuen"
Indstil, hvilken handling der skal træffes, når DVD-disken er indsat i afspilleren.
→ Firstplay handling rullemenuen
(6) "menuen Rediger tema"
En ny menu tema kan skabes, og menuen skærmen kan redigeres
→ menuen Rediger tema

{Arbejde procedure}
1. Klik på (1) "Menu tema" rullemenuen og vælg den foretrukne menu.
2. Opsætning hver menu. Input navn, ændre billedet osv.
3. Hvis du ikke er tilfreds med den aktuelle menu skabeloner, kan du ændre thumbnail størrelser,
deres holdninger og så videre. Kontroller venligst: [(6) menuen Rediger tema]
4. Klik på (5) "Firstplay handling rullemenuen", og vælg den foretrukne foranstaltninger der skal træffes.
5. Ved at trykke på [Edit]-knappen, kan du angive baggrund eller skrifttype for alle sider på en gang.
6. Når alle indstillinger er fuldført, skal du klikke på "Output" i toppen af skærmen, og fortsæt til næste
trin.
→ STEP.4 Output

Menu tema valg pulldown
Her kan du skifte mellem "No menu", "Cool 1", "Cool 2", "Cloud 1", "Cloud 2", "Doubletrack 1",
"Doubletrack 2", og "Blue".
Du kan også vælge, hvilken BMP-fil eller JPEG-fil du vil bruge som baggrundsbillede ved at klikke på et
baggrundsbillede for hvert tema. (Opløsningen af billederne skal være tæt på 4:3 (720 * 480.640 *
480.352 * 240.320 * 240 osv.), for at vise dem uden forvrængning.

(1) "No menu"
Hvis du vil lave en dvd, der indeholder flere spor uden nogen form for "menu tema", kan der være et problem med kompatibilitet. Hvis du bruger flere spor, skal du vælge en menu tema.

(2) "Cool 1"
"Cool 1" er en menu, der kombinerer "Main menu" med "Vælg spor screen" og "Track menuen" med
"Vælg kapitlet skærm".

(3) "Cool 2”
”Cool 2" er en menu, der kombinerer "Main menu" med "Vælg spor" skærm og "Track menuen" med
"Vælg kapitlet" skærm. I "Track menuen" visningen af miniaturebilleder er ikke tilgængelig, og antallet af
kapitler er øget til seks.

(4) "Cloud 1"
En menu, hvor "Track menuen og vælge spor skærmen" og "Spor menuen og vælg kapitlet skærm" er
kombineret.

* Hvis antallet af sider, herunder både "Vælg spor" og "Vælg kapitlet" overstiger ni der kan være et problem med montering af nummeret i menuen (som kan ses nedenfor). Når du bruger "Cloud 1", så prøv og
brug ikke mere end ni sider.

(5) "Cloud 2"
En menu, hvor "Track menuen og vælge spor skærmen" og "Spor menuen og vælg kapitel skærm" er
kombineret. Miniaturebillederne på "Vælg kapitel"-skærmen ikke længere er synlig, og antallet af kapitler
pr side er 10.
Som med "Cloud 1", hvis antallet af sider, herunder både "Vælg spor" og "Vælg kapitlet" overstiger ni kan
der være et problem med montering af nummeret i menuen. Dette vil ikke påvirke anvendeligheden af
menuen.
Denne menu består for det meste af tekst, og kan derfor vise mange kapitler.

(6) "Doubletrack 1"
"Doubletrack 1" er en menu, der kombinerer "Vælg spor" skærm med "Vælg kapitlet" skærm.
Der er en grænse på to baner og seks kapitler pr side. I dette tema ikke mere end seks kapitler i hvert
spor kan vises. Enten slette overskydende kapitler i "Kapitel cut edit"-skærmen eller ændre antallet af
kapitler, der skal vises.
Den eneste forskel mellem "Doubletrack 1" og "Doubletrack 2" er farven.

(7) "Doubletrack 2"
"Doubletrack 2" er en menu, der kombinerer "Vælg spor" skærm med "Vælg kapitel" skærm.
Der er en grænse på to baner og seks kapitler pr side. I dette tema kan ikke mere end seks kapitler i hvert
spor vises. Enten slette overskydende kapitler i "Kapitel cut edit"-skærmen eller ændres antallet af kapitler, der skal vises.
Den eneste forskel mellem "Doubletrack 1" og "Doubletrack 2" er farven.

(8) "Blue"
Denne menu er temmelig ortodoks Når DVD'en afspiller hovedmenuen, Vælg spor, spor menuen, og kapitel menu vises i orden med de valgte billeder.)

(9) "Nyt tema …”
I "Opret nyt tema", indretning af hovedmenu / spor menuen, knap billede, miniatureframe kan baggrundsbillede angives.
* Du kan let skifte fra "Opret nyt tema" til "Edit menuen tema".

Side listevisning
Menuen vises i en træstruktur.

DVD-sporet vises. Da den struktur vil ændre sig afhængigt af Menu tema, henvises til denne liste.
Ved at klikke på træet, er hver af de indstillinger, der vises i "Menu edit" vinduet

Menu redigeringsvindue
Her kan du opsætte dvd-menuen. (Titel, skrifttype for sporet eller kapitlet osv.)

Du kan indstille "tekst indstillinger" ved at klikke på titlen, track navn, eller kapitlet navn.

Input titel

Indtast titel.

Input kapitel navn
Miniaturebilledet af kapitlet vises i tekst indstillinger af kapitel navnet.

Skift miniature for kapitlet
Du kan vælge et andet miniaturebillede (et lille billede fra videoklippet) ved at dobbeltklikke på det nuværende thumbnail.

Klik på "OK", når du har valgt det ønskede billede som miniature.

"Forrige side, næste side, redigere knappen"

"Forrige side" knappen, og "Næste side"-knappen
Hvis du har mange spor eller kapitler, kan de ikke vises på én skærm.
I dette tilfælde kan du gå frem og tilbage mellem siderne ved hjælp af de respektive knapper.
"Forrige side, Næste side" samt "Page listevisning" gør det muligt for dig at udføre lignende handlinger.
* Under dvd-afspilning, knapper såsom "Forrige side", "Næste side", "Track menu", og "Kapitel menu" (når du bruger det blå tema) og "<<", "<", ">", ">> "kan bruges til navigation.

"Knappen Rediger"
Du kan ændre baggrundsbilledet ved at klikke på denne knap.
Du kan vælge baggrundsbilledet for hvert tema blandt alle BMP eller JPEG-filer. (Det skærmformat af de
valgte filer skal være så tæt på 4:3 (fx 720 * 480.640 * 480.352 * 240.320 * 240) for at undgå enhver fordrejning i billedet.

"Førstegangs handling" rullemenuen
Dette angiver, hvilken handling den tager, når den oprettede dvd er blevet indsat i DVD-afspilleren.

Du kan vælge, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når DVD er indsat i DVD-afspilleren.
Vælg den ønskede handling.

"Display Main menu"
Hovedmenuen vises, når DVD'en er indsat.
"Afspil alle spor"
Når alle spor og kapitler er blevet spillet, vises hovedmenuen .
"Spil kun første spor"
Kun det første spor er afspillet, og derefter vises hovedmenuen .

"Afspil alle spor" er sat som standard handling.

Display menuindstillinger
Vælg display menuindstillingerne.

Vælg hvilken menu skal vises, eller som der skal ske, når DVD'en er indsat eller efter hvert kapitel.

* Main menu og Track menu → "Glossary"

Hvis flere kapitler er inkluderet, er det muligt at skjule dem, du ikke ønsker skal vises på menuen.

Kapitler, der er markeret vises ikke i menuen.
Vælg hvilke kapitler skal vises når du har valgt et spor fra rullemenuen.
Opsætning af om du vil bruge motion menu eller ej.

Hvis du vil bruge motion menuen, skal du markere feltet.
For at bruge motion menuen, skal du sørge for at angive MPEG-1 og MPEG-2 filer til miniaturebillederne
og baggrund. BMP-filer eller JPEG-filer kan ikke bevæge sig.

Spor miniaturebillede

Sporets miniaturebillede vil blive animeret til det angivne antal sekunder inde i området, som miniaturebillede.

Kapitel miniaturebillede

Kapitlet miniaturebilledet vil blive animeret til det angivne antal sekunder inden for
området, som miniaturebillede.

Ekstra billeder til baggrunden osv.

Når et billede i en MPEG-1 eller en MPEG-2 fil er angivet som et baggrundsbillede, vil
det blive animeret til det angivne antal sekunder.

Vælg om du vil bruge BGM til menuen Når et billede i en MPEG-1 eller en MPEG-2 fil er angivet som et baggrundsbillede, vil
eller ej,
lyden fra disse filer afspilles. Lyden skal være MPEG-1 Audio Layer2 eller Linear PCM.
(AC-3 kan ikke anvendes).
Indstil længden af den bevægelse
menuen

Du kan vælge fra 1 til 300 sekunder i 1 sekund intervaller. Animationen vil fortsætte så
længe som specificeret, og derefter gentage sig selv.

Fremhæv farve
Angiver udvælgelse og aktiverings farve der vælges til DVD-menupunkter.
Hver skabelon indeholder et sæt højlys farver.
Denne indstilling giver dig mulighed for at tilpasse farvevalget, du ønsker til baggrunden.
Hvis ingen farve er angivet vil standardfarve sættet blive brugt (Valgt: gul, Aktiveret: rød).

• Vend tilbage til standard
Indstiller standardfarverne. (Valgt: gul, Aktiveret: rød) <
• Opacitet
Angiver gennemsigtigheden af fremhævningsfarven, når emnet er valgt.
En farve for uigennemsigtige forhindrer det valgte emnes figurer eller et billede fra at være korrekt set og
derfor svært at vælge.
Vælg også en uigennemsigtighed, der passer til menu baggrunden.

Rediger menu tema
Menuen temaer kan redigeres (men ikke skabelonerne, som der er iTMPGEnc DVD Author).
Det er muligt at vælge layout til hovedmenuen, og spor menuen eller vælg miniaturebilledernes ramme,
billederne til knapperne eller baggrunde.

Hvis du klikker på [Edit menuen tema], når du har valgt en forudsat skabelon, vil denne meddelelse vises:

Hvis du vil oprette et nyt tema, klik på [YES]. Hvis du ønsker at stoppe temaredigering Klik på [NO].
<1> Liste over temaets materialer

Du kan her vælge layout og materialer til
temaet.

<2> Screen of [Edit menuen tema]

(1) Lav nyt tema
Du kan ændre ting såsom layout, miniaturebillederne og knap materialer til det tema, du redigerer.
Vær forsigtig, hvis du ændrer temaet, selvom du bruger den samme struktur, størrelse af miniaturen for
eksempel, vil det gå tilbage til den oprindelige størrelse
(2) Gem tema
Hvis du efterlader en tom plads for temaet navn, vil den, der anvendes, når du gemmer filen vælges.
Det gemte tema vil blive føjet til rullemenu listen over [Opret menu].
(3) Opsætning af menu
Der er de samme som dem, for [Indstillinger i menuen display] i [Opret menu].
Du kan gøre indstillingerne i [Edit menuen tema] eller [Opret menuen tema], men de sidste indstillinger
vil sejre.

(4) Optioner
Du kan vælge følgende indstillinger: [Vis gitter], [altid justere til gitter], [Vis det sikre tv-område],
[Vis frame], [Vis midterlinien].
(5) Side listevisning
Menuen vises i en træstruktur. Da den struktur vil ændre sig afhængigt af Menu temaet.
Der henvises til denne liste.
Ved at klikke på træet, er hver af de indstillinger, der vises i [Edit menuen tema] vinduet.
(6) Punkter valg trækker ned
Du kan angive sporets navn, sidetallet, miniaturebillederne og knap positioner, og deres størrelser.
Hvis du har valgt flere spor, vil indstillingerne anvendes på hver af dem.
(7) Layout / item redigeringsskærmen
Miniaturer billeder og titelnummerets navne kan ændres, samt [Opret menu] billeder.
I [Edit menuen tema], miniaturer og poster kan positioner ændres frit.
(8) [Edit] knappen
Indstillinger som: [Angiv baggrundsbillede] [Return baggrundsbilleder til standard], [Angiv baggrunden
billeder af alle sider]
[Return baggrundsbilleder af alle sider], [Set skrifttype til alle sider], eller [Sæt skriftfarve til alle sider] kan
angives.
Når du redigerer hovedmenuen, vil du også have [Opret nyt tema til hovedmenuen], og når du redigerer
spor menuen [Opret nyt tema for spor menu].
(9) Layout / item 's redigeringsskærmen pop-up
Indstillinger for hver enkelt elementer kan angives. Detaljerede indstillinger af billeder eller tekster kan
gøres, eller du kan vælge flere elementer og vælge deres positioner.

(1) Lav nyt tema
Layout, eller elementer som rammer og knapper i det redigerede tema kan ændres.
Vær forsigtig, når du ændrer temaet,
Selv hvis du vælger den samme struktur som den aktuelle, vil størrelsen af miniaturebilleder vende tilbage
til standard.

Vælg det layout / emne, du vil bruge, og klik på OK

(2) Gem tema
Hvis du efterlader en tom plads for temaets navn, vil den, der anvendes, når du gemmer filen vælges.
Det gemte tema vil blive føjet til rullemenu listen over [Opret menu].
Når du gemmer det tema, du har oprettet, stilarter af [spor menuen] og [Main menu] gemmes sammen.
Så vil for hver side af [spor menuen] og [Hovedmenu], de elementer, positioner og størrelser blive gemt.
"Vigtigt": Her er kun tema informationerne gemt. Hvis du vil gemme menuen på selve projektet,
Brug [spare projekt] af TMPGEnc DVD Author.
Når du bruger temaet til et andet projekt, hvis der er spor, der ikke fandtes i det gemte projekt,
vil standardindstillingerne for [Opret nyt tema] brugt dengang, blive anvendt.

* Hvis du vælger [Billede / video filer der vil indgå i temaet fil]
vil alle de billeder til baggrunde / knapper / thumbnail billeder blive gemt.
Så hvis nogle billeder er blevet valgt fra en film, vil filmen i sig selv blive gemt, derfor kan tema filen være
meget stor.
Sørg for at du har plads nok på din harddisk.

3) Menu skærmindstillinger
Det er det samme som den i vinduet i [Opret menu].
Her kan du angive indstillingerne for menu displayet, første gangs virkningen af hvert spor, kapitlet skærm
og bevægelses menuen.

Du kan lave indstillingerne i [Edit menuen tema] eller [Opret menuen tema], men de sidste indstillinger vil
sejre.
(4) Optioner
Du kan vælge følgende indstillinger: [Vis gitter], [altid justere til gitter], [Vis det sikre tv-område], [Vis frame], [Vis midtlinjerne].

[Vis gitter]
Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, vil de horisontale og vertikale linier vises på skærmen.
Så kan du let vælge positions elementerne.

[Juster altid til gitter]
Hvis du markerer dette felt, er de punkter sat automatisk på de linjer i risten.
Så placeringen af de elementer er afstemt.

[Vis det sikre tv-område]
Der er en forskel for displayet området mellem computerskærme og tv-skærme.
Hvis det er inden for det [sikre tv-område], vil det blive vist i de fleste af TV-skærme, men hvis det er ud af
det, kan punkter ikke blive vist.
Du kan lægge ting ud af [sikre tv-område], hvis det ser bedre ud, og hvis det kan vises på din skærm.

[Vis frame]
Hvis du markerer dette felt, vil den plads, der anvendes for det blive vist.
For knapperne, er den virkelige plads, der bruges til knappen er forskellige fra størrelsen af bunden. Så
ved at bruge [Vis ramme] kan man undgå overlapning af knapper.
Hvis der er et overlap af knapper, kan de ikke fungere korrekt.

[Vis midtlinjerne]
Hvis du markerer dette felt, vil de vandrette og lodrette centrum streger vises.
Så det vil være lettere at have en vis symmetri for placeringen af elementer.

[Hjælp]
Hjælpe-filen vil blive vist.

(5) Side listevisning
Menuen vises i en træstruktur. Da den struktur vil ændre sig afhængigt af Menu temaet, henvises til denne liste.
Ved at klikke på træet, er hver af de indstillinger, der vises i [Edit menuen tema] vinduet.

Hvis du højreklikker på træet, vil de indstillinger vises, som når du klikker på knappen [Edit] .
Indstillinger som: [Angiv baggrundsbillede] [Return baggrundsbilleder til standard], [Angiv baggrunden
billeder af alle sider]
[Return baggrundsbilleder af alle sider], [Set skrifttype til alle sider], eller [Sæt skriftfarve til alle sider] kan
angives.
(6) varer valg trækker ned
Du kan angive sporet navn, sidetallet, miniaturebillederne og knapper positioner, og deres størrelser.
Hvis du har valgt flere spor, vil indstillingerne skal anvendes på hver dem.

Efter du har valgt dine tingr i rullemenuen eller redigere skærmen, kan du ændre deres positioner og størrelser numerisk.

(7) Layout / item redigeringsskærmen
Miniaturer billeder og titelnummerets navne kan ændres, samt [Opret menu] billeder.
I [Edit menuen tema], miniaturer og poster positionerne kan ændres frit.
* Du vil primært bruge "træk og slip" for det. Mens du bruger "træk", kan du trykke på [Esc] tasten for at
sætte den tilbage i den oprindelige position.
(Den vil ikke gå tilbage, når stillingen er fast efter "drop")
(Bemærk)
Mens du redigerer miniaturebillederne kan de virke svage eller diset, er det kun fordi en mindre billedstøj
bruges.
Når filen er skrevet, vil de originale billeder og miniaturebilleder genskabes. Så vil billederne blive klarere.

* Vær forsigtig, når du ændrer holdninger eller størrelsen af elementerne. Hvis der er et overlap, kan de
ikke fungere korrekt, når du vil bruge menuen på din DVD-afspiller.
(8) [Edit] knappen
Indstillinger som: [Angiv baggrundsbillede] [Return baggrundsbilleder til standard], [Angiv baggrunden
billeder af alle sider]
[Return baggrundsbilleder af alle sider], [Set skrifttype til alle sider], eller [Sæt skriftfarve til alle sider] kan
angives.
Når du redigerer hovedmenuen, vil du også have [Opret nyt tema til hovedmenuen], og når du redigerer
spor menuen [Opret nyt tema for banen menu].

Hvis du højreklikker på træet på siden listevisning, vil den samme procedure vises.

(9) Layout / elementets redigeringsskærmen pop-up
Detaljerede indstillinger af billeder eller tekster kan gøres, eller du kan vælge flere elementer og vælge
deres positioner.

[Juster Venstre]
[Juster Horisontal Center]
[Juster Højre]
[Juster Top]
[Juster Vertikal Center]
[Juster nederst]

Indstillinger

[Vis gitter]
[Juster altid grid]
[Vis det sikre tv-område]
[Vis frame]
[Vis midterlinien]

Flere elementer kan vælges, og du kan angive deres layout (retning /
position) samtidig.
Det grundlæggende element, der vil blive anvendt til nivellering er det,
du højreklikkede på for at vise pop-up-menuen.

Disse indstillinger er de samme som den, der er skrevet i (4) Optioner.

* Hvis du markerer en tekst og et billede sammen og får vist pop-op-menuen, kan du ikke bruge hverken
billede menuen eller tekst-menuen. For at gøre indstillingerne for flere elementer samtidig, er du nødt til
at vælge netop tekster eller bare billeder.
Skygge indstillinger
Angiver skyggeeffekt der anvendes på et menupunkt (baggrundsbillede undtaget).
Elementer med en standard skygge har allerede begynder værdier.
Vælg et emne uden skyggen derefter åbne skygge indstillings vinduet. Indstillingens værdi for tæthed,
størrelse, vinkel og afstand er sat til 0.

* Historien kan indeholde op til ti indstillinger.

Specifikationer for oprindelige baggrundsbilleder, knap billeder, og ramme billeder
Brug venligst højtydende grafiske software-værktøjer som "Photoshop" (Adobe Systems).
* Bemærk: teknisk støtte til at lave oprindelige billeder er ikke givet.
Baggrundsbillede
24bit BMP, JPG og PSD-filen kan bruges til baggrundsbilleder.
Den anbefalede størrelse på baggrundsbilleder er 768x576 pixel.
knapflade
PSD-filen kan bruges til knap billeder
Når en "Highlight" lag er medtaget i PSD-fil, vil fremhæve billedet blive genereret i den uigennemsigtige
del af laget.
Hvis emboss eller effekter, der gør billedet usynligt anvendes til at fremhæve lag, vil de blive ignoreret.
Så den oprindelige åbenhed i anvendte niveau inden behandlingen vil blive valgt.
ramme billede
PSD-filen kan bruges til ramme billeder
Hvis der i PSD-fil, er et lag kaldet "Thumbnail", vil miniaturebilledet være input i den uigennemsigtige del
af laget.
Hvis emboss eller effekter, der gør billeder usynlige bruges til laget, vil de blive ignoreret.
Så den oprindelige åbenhed i anvendte niveau inden behandlingen vil blive valgt.

Hvis der i PSD-fil, er et lag kaldet "Highlight", vil fremhævede billeder være input i den uigennemsigtige
del af laget.
Hvis emboss eller effekter, der gør billedet usynligt bruges til laget, vil de blive ignoreret.Så den oprindelige åbenhed i anvendte niveau inden behandlingen vil blive valgt.

Materialer til [Edit menu temaer] i TMPGEnc DVD Author,
leveres af Remedia Ltd

Produktion
Her kan du ændre indstillingerne for produktionen af DVD-Video mappe

Dette vindue består af "Opret DVD mappe", "Begin output, Abort", og "Progress status".
Det er her, "DVD-Video-filstrukturen" er gemt på din computer.
Opret DVD mappe
En DVD mappe er oprettet og authoring starter.
destinationsmappe
DVD'en mappe er først skabt i en mappe kaldet "TMPGEnc DVD" i "Mine Dokumenter" på C: drevet.
Hvis du ønsker at ændre destinationen, skal du sørge for at vælge et drev med masser af ledig plads.
Brug altid D: drevet.
fremskridt status
Når "fremskridt status" er nået til 100% af produktionen er afsluttet
<Arbejds procedure>
Når du har bekræftet, at der er nok ledig plads (hvis det er muligt der skal være 10 GB ledig plads) på C:
drevet eller det drev, du har angivet som destination, klik på "Begin output" knappen.

Ved at trykke på "Afbryd" knappen efter produktionen er begyndt, vil ´produktions processen stoppe.
Den del af de filer, der er blevet produceret vil blive gemt på disken. Men vær opmærksom på, at det ikke
vil være muligt at fortsætte med disse filer.

Når produktions processen er afsluttet åbnes ovenstående vinduet.
Hvis du ønsker at skrive mapper til et skrivbart dvd-medie, såsom en DVD-R ved hjælp af DVD skrivnings
værktøj der indgår i TMPGEnc DVD Author, skal du klikke på "Open DVD Writing Tool" knappen.
Hvis der vises en "Nej ASPI driver" fejlmeddelelse må du genstarte programmet.

Når DVD Skrivnings Værktøjet starter mappen, der lige er blevet udsendt, allerede er valgt.
Indsæt en skrivbar dvd i drevet og når du klikker på "Write DVD"-knappen begynder skriveprocessen.
Hvis du bruger en DVD-RW eller DVD + RW, kan du ikke skrive filer til den, hvis den allerede indeholder
filer, så må du slette disken først.
For at tage marginen i betragtning, er skrive grænsen sat til 4.480 MB
Hvis du ønsker at bruge DVD skrive software fra en anden virksomhed, eller hvis du ønsker at gemme
DVD-data som en ISO-billedfil, skal du klikke på "Opret ISO-image" knappen. Det vil gemme den valgte
mappe som en ISO-billedfil.
Når ISO-billedfilerne er gemt påharddisken kan de skrives til en DVD ved at klikke på "ISO → DVD"knappen og vælge ISO-billedfil.

Ved brug af andre DVD skrive software for at skrive DVD, skal du brænde de to mapper der udsendes af
TMPGEnc DVD Author som ISO / UDF Bridge.

Brug af "Denne computer" eller "Stifinder", kan du se, at en "AUDIO_TS" mappe og en "VIDEO_TS" mappen er blevet oprettet i "Volume 1" mappen i TMPGEnc DVD mappe (i My Documents eller den mappe du
selv har valgt).
Ved at brænde disse mapper til en DVD-R ved hjælp af din DVD-skrive-software, vil du have afsluttet din
DVD-Video.
Der henvises til manualen for din dvd skrive software for yderligere information.

DVD Skrive Værktøj
Om DVD Skrive Værktøj indgår i TMPGEnc DVD Author.

Sådan bruges DVD Skrivning Tool.
1. Forklarings skærmen

(1) DVD mappestruktur

Gennemse

Vælg den mappe, hvor den udsendte DVD mappe er blevet oprettet

Slet

Slet den valgte mappe / fil

Slet alle

Slet alle mapper / filer

(2) Skrivnings betingelser
Skrive hastighed

Angiver hastigheden for at skrive data til dvd.
Hastigheden kan indstilles manuelt eller automatisk i henhold til det drev og medier understøtter hastigheden.

Optager

Angiver det drev der skal bruges til at skrive filer til DVD. (Drive karakter: drev navn)

(Note) Skriften specifikationer kan ændre sig afhængigt af din DVD-optager.
(Note) Kun DVD-drev, der understøtter DVD ± R / RW vil blive vist. Ikke drev, der kun understøtter CD-R/
RW eller DVD-RAM.

Disc label

Angiver, at etiketten på disken, der vil blive brændt til DVD. Du kan bruge op til 16 tegn. Hvis du indtaster ugyldige tegn vil en advarsel blive vist lige før skriveprocessen begynder. Hvis du ikke indtaster en
etiket på disken vil den ikke have nogen.

(Note) "Etiketten på disken" er undertiden benævnt "volume label" i anden software.
(3) Størrelse og udvikling
Størrelse

Dette viser den samlede størrelse af filerne i den valgte mappe. Hvis størrelsen er mindre end 1 GB vil
det blive vist i MB, og hvis det er over 1 GB vil det blive vist i GB

Fremskridt

Dette viser forløbet af processen i procenter. Da det viser udnyttelsesgraden på den interne forarbejdning, betyder det ikke nødvendigvis at den viser den relative tid af hele processen.

(4) Procesudvælgelse
Skriv DVD

Begynder DVD skriveprocessen.

Slet DVD ± RW

Sletter alt indhold, der tidligere er skrevet til en DVD-RW eller DVD + RW.

Opret ISO image

Opretter en ISO-billedfil. Ved at klikke på knappen, popper den angivne fils dialogboks op.

ISO → DVD

Skriver en oprettet ISO-billedfil til DVD. Når du klikker på knappen vil du blive bedt om at angive ISObilledfilen.

Afbryd

Denne afbryder hver af de processer Skriv DVD, slet DVD ± RW, Opret ISO image, og ISO → DVD. Knappen vil blive vist i stedet for skriv DVD-knappen én gang en af disse processer er startet.
Hvis du klikker på knappen under Skrive DVD processen kan den nogle gange ikke afbryde processen
med det samme og det kan tage op til ti minutter, før processen effektivt ender.

2. Kørsel af programmet
DVD'en Skrive værktøjet køres indefra TMPGEnc DVD Author. Der er to måder at køre programmet:
1) Hvis du klikker på "Skriv DVD mappe til DVD" knappen på "Start"-skærmen i TMPGEnc DVD Author.
2) Hvis du klikker på "Open DVD Skrivning Tool" knappen, som vises, når de udsender mappen er færdig.

3. Afslutning af programmet
Du kan afslutte DVD Skrivning Værktøj ved at gøre et af følgende:
1) Vælg Afslut fra Filer-menuen.
2) Hvis du klikker på X-tegn i øverste højre hjørne af vinduet.
Efter at have bekræftet, at skriveprocessen er afsluttet, skal du klikke på OK. Hvis du lukker programmet,
mens du skriver til en disk skriveprocessen vil blive afbrudt. Da nogle diske bliver ulæselige, hvis skriveproces afbrydes, skal du ikke lukker programmet under skriveprocessen.

4. Grundlæggende procedure (når du skriver til DVD lige efter udsendelse af filen fra TMPGEnc DVD
Author)
Hvordan man skriver en mappe, der er blevet udsendt af TMPGEnc DVD Author til en dvd:
1) Forfat din fil (er) i TMPGEnc DVD Forfatter og udgang til en dvd-mappe.
2) Når produktionen er færdig, og "Skrive komplet" vinduet vises, så skal du klikke på "Open DVD Writing
Tool" knappen.
3) DVD skrive værktøjet starter og udsendte DVD mapper angives automatisk.
4) Når du har bekræftet, der optager til at bruge, skal du indtaste en disk mærke hvis det er nødvendigt.
5) Indsæt en skrivbar dvd i det skrivbare dvd-drev.
6) Ved at klikke på "Write DVD"-knappen, skriveprocessen begynder.
7) Når skriveprocessen har været gennemført en besked vises, og disken er automatisk skubbes ud af drevet.

5. Grundlæggende procedure (Når du skriver en tidligere udsendes DVD mappe til DVD)
Hvordan man skriver en DVD mappe, der tidligere har været udsendt af TMPGEnc DVD Author til en DVDdisk.
1) Klik på "Skriv DVD mappe til DVD" knappen på "Start"-skærmen i TMPGEnc DVD Author.
2) DVD Writing Tool starter.
3) Klik på "Gennemse" knappen og vælge DVD-mappen. Hvis VIDEO_TS mappen er i en mappe kaldet "D: \
DVDVolume \ mixmusic \ Volume1", skal du vælge "Volume1" mappe.
4) Sørg for, at DVD mappe struktur ligner den, der vises på næste side.

5) Efter bekræftelse af skrivehastighed og optageren, skal du indtaste en disk mærke hvis det er nødvendigt.
6) Indsæt en skrivbar dvd i det skrivbare dvd-drev.
7) Ved at klikke på "Write DVD"-knappen, skriveprocessen begynder.
8) Når skriveprocessen har været gennemført en besked vises, og disken er automatisk skubbes ud af
drevet.

6. Oprettelse af en ISO-billedfil og skriver til dvd fra en ISO-billedfil
Denne proces sætter ikke indholdet af DVD mappen til en DVD-disk, men i en ISO-billedfil. Senere kan du
så skrive ISO-billedfil til DVD-disken. Hvis du ønsker at skrive DVD mappen direkte til DVD ISO-billedet er
det ikke nødvendigt.
(1) Oprettelse af en ISO-billedfil
1) Start DVD skrive værktøj.
2) Hvis den udgående mappe ikke er valgt, skal du klikke på "Browse" knappen og angive DVD mappen.
3) Klik på "Opret ISO-image" knappen.
4) I "ISO-vindue" angiv hvor og med hvilket navn du vil gemme ISO-billedfilen.
5) Hvis du klikker på "Gem" knappen vil den begynde ISO-billedfilens udsendelses proces.
6) Når den udgåendeISO-billedfil proces er blevet gennemført vil en besked blive vist.
(Note) Hvis det drev, som ISO-billedfilen bliver gemt på, er FAT32-format, er den maksimale størrelse af
ISO-billedfilen 4 GB.
(Note) Det er muligt at lave ISO-billedfiler større end hvad der kan passe på en DVD-R, men vi tilbyder
ikke nogen støtte til denne.

(2) Skriver til dvd fra en ISO-billedfil
1) Start DVD skrive værktøjet
2) Indsæt en skrivbar DVD i det skrivbare dvd-drev.
3) Klik på "ISO → DVD"-knappen.
4) I "ISO-vinduet" oplys hvilke ISO-billedfil, du ønsker at skrive til DVD.
5) Hvis du klikker på "Åbn" knappen vil den begynde at skrive fra en ISO-billedfil til DVD proces.
6) Når skriveprocessen har været gennemført vises en besked, og disken bliver automatisk skubbet ud af
drevet.

7. Sletning af et DVD-RW/DVD + RW-disk
Det er muligt at slette og omskrive en DVD-RW/DVD + RW disk. Dette er, hvordan man slette en disk.
1) Indsæt den DVD-disk, du ønsker at slette i det genskrivbare dvd-drevet.
2) Klik på "Slet DVD ± RW"-knappen.
3) En meddelelse, der beder dig om at bekræfte sletningen processen vises. Hvis du er sikker på du vil
slette disken, skal du klikke på "Ja". Hvis du klikker på "Nej" til at slette processen er afbrudt.
4) Når sletningen er fuldført vises en meddelelse, og den DVD-RW/DVD + RW disken er nu klar til at blive
skrevet til igen.

8. DVD Writing Tool FAQ
Q1. DVD'ens skrive værktøj kan ikke køre.
A2. DVD'ens skrive værktøjet kan ikke køre uafhængig. For at bruge DVD skrive værktøj, skal du køre det
fra TMPGEnc DVD Author som beskrevet ovenfor i "2. Running programmet".
Q2. Ved at klikke på "Write DVD"-knap, ses en meddelelse om, at der ingen VIDEO_TS mappe er i den angivne mappe og skrivning til dvd kan ikke udføres.
A2. Denne meddelelse vises, når strukturen i den mappe, der skrives til DVD ikke er korrekt. Bekræft venligst, at DVD-mappe strukturen er identisk med den, der vises nedenfor.

Q3. Jeg vil gerne skrive data, som ikke har nogen forbindelse til DVD-Video til dvd-mappen. Er det muligt?
A3. DVD-Video er inde i "VIDEO_TS" mappen, så det er muligt at medtage data der ikke er relateret til
DVD-Video i en anden mappe. For at gøre dette, skal du placere data i samme mappe som "VIDEO_TS"
mappen er placeret i.
Ex. Den fil, du ønsker at inkludere "Forklaring af video.txt" er placeret i den udsendte mappe "Volume1".
På denne måde kan en datafil skrives til disken.

Q4. Ved at klikke på "Write DVD"-knappen en fejlmeddelelse siger "Skrivning kan ikke begynde, fordi størrelsen overstiger det, der kan passe på en dvd-medier." vises. Hvad er den filstørrelse grænse for en DVD
mappe?
A4. I DVD Writing Tool, hvis den samlede størrelse af filerne er under 4480MB det kan skrives til en dvd. I
Windows Stifinder denne størrelse vises som 4.37GB.
* I TMPGEnc DVD Author øvre grænse for filstørrelsen er "4438MB". Dette er en indbygget margen, der
sikrer, at selv om filstørrelsen på det udsendes filen er lidt større kan det stadig være skrevet til DVD.

Bemærkninger om at skrive til dvd-medier
Du kan skrive til dvd-mediet ved hjælp af DVD skrive værktøjet der indgår i TMPGEnc DVD Author.
Hvis du ønsker at bruge din egen dvd-skrive-software kan du gøre meddelelser om følgende:
(Notes)
* Brug venligst den nyeste version af dit skrive software.
* Læs venligst manualen til din skriftligt software, før du skriver filer til disken.
* Ved at bruge gode kvalitets DVD medier er risikoen for skrive fejl og hoppende afspilning på standalone
dvd-afspillere reduceret betydeligt.
* Selvom flere og flere standalone dvd-afspillere understøtter DVD-RW medier, anbefaler vi kun at bruge
DVD-R medier til bedre støtte og højere kvalitet afspilning.
* Ved brænding ved den laveste hastighed, reducere du risikoen for skrivefejl.
Ved at skrive de to mapper oprettet af TMPGEnc DVD Author (illustreret nedenfor) til en DVD ved hjælp
af din DVD-skrive software, kan du lave en DVD-Video skive.

Et eksempel på hvordan man skriver mapperne til dvd-mediet
For yderligere oplysninger henvises til den vejledning, der fulgte med dig at skrive software.
Nero Burning ROM
Kør Nero Burning Rom.
Hvis guiden starter op, skal du lukke den.
1. Vælg DVD-ROM (UDF / ISO)
2. Klik på Ny, og derefter etiketten UDF.
3. Vælg Fysisk partition, filsystem UDF 1,02 og markere feltet "Force DVD-Video kompatibilitetstilstand
(kræves til Xbox TM)"
4. Træk og slip de to mapper (AUDIO_TS og VIDEO_TS) fra File browser (højre side) til det nye samling
(venstre side).
5. Klik på Skriv-CD dialogen knappen.

optioner
Hvis du klikker på knappen
indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen vil du åbne en menu, hvorfra du kan få adgang til: Hjælp, selskabets hjemmeside, Projektledelse, ændre Miljø-indstillinger,
og versionsoplysninger.
Hjælp
Hjælp-filen vises. Hjælpe filen er den online manual, du i øjeblikket læser.
TMPGEnc DVD Author hjemmeside
Gå til selskabets hjemmeside
nyt projekt
Begynd et nyt projekt.
Åbn projekt
Åbn et eksisterende projekt.
Gem projekt
Gem det projekt, du er ved at oprette.
Gem projekt som
Gem projekt med et andet filnavn.
miljømæssige indstillinger

Opret automatisk et barn mappe med navnet "Volume xxx", når der udsendes en DVD mappe.
Aktivering af denne indstilling vil automatisk oprette en mappe kaldet "Volume1", hvor VIDEO_TS og AUDIO_TS mapper vil blive oprettet.
Opret automatisk en lille mappe med navnet "Volume xxx (projektets navn)", når der udsendes en DVD
mappe.
Aktivering af denne mulighed vil automatisk oprette en mappe kaldet "projekt NAVN1", hvor VIDEO_TS
og AUDIO_TS mapperne vil blive oprettet.
Dolby Digital (AC-3) encoder indstilling
• Re-encode LPCM lyd til Dolby Digital (AC-3) lyd som standard.
• Re-encode MP2 lyd til Dolby Digital (AC-3) lyd som standard.
Hvis TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 er installeret vises mulighederne ovenfor i vinduet.
Hvis aktiveret, er LPCM audio kodet i 256 kbps AC-3, er MP2 re-kodet i AC-3 til det nærmeste bitrate til
rådighed.
Hvis TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 ikke er installeret eller korrekt anerkendt / aktiveret, vises nedenstående meddelelse.

DVD-kapacitet skærmtype
Angiver den type medier, der anvendes til at beregne mediernes kapacitetsudnyttelse.
• 4,7 GB DVD-medier
Angiver, at mediet er et enkelt lag 4,7 GB DVD.
• Double layer 8,5 GB DVD-medier
Angiver, at mediet er et dobbelt lag 8,5 GB DVD.
Midlertidig mappe indstilling
Angiver, hvor man vil gemme midlertidige filer. Vælg en mappe med masser af ledig plads.
Version oplysninger
Vis oplysninger om den TMPGEnc DVD Author version, du bruger.

TMPGEnc DVD Author Specifikationer
Systemkrav
PC

IBM-kompatible

OS

Windows 2000/XP

CPU

PentiumIII 800Mhz og derover (Pentium 4 anbefales)

RAM

256 MB (512 MB og derover anbefales)

Ledig plads på harddisken

20 MB (til programmet) 5GB (i det mindste for opbevaring af DVD-Video)

Skærmopløsning

1024 * 768

Harddisk-formatet

NTFS-format

Understøttede input filer

MPEG-1

Input videofilformat *

MPEG-1 system stream (. MPG)
MPEG-1 elementære stream (. M1v)

Input audio-filformatet

MPEG-1 Audio Layer2 (. Mp2)
Dolby Digital Audio AC-3 (. AC3)
Linear PCM (. Wav)

Input video format

NTSC 352x240 / PAL 352x288

Aspect Ratio

4:3

Video bitrate

Max. 1.8Mbps

Audio-format *

MP2 mono 32kbps-192kbps, stereo 64 kbps-384 kbps
Dolby Digital mono 64 kbps-256kbps, stereo 128kbps-448kbps
Linear PCM mono 768kbps, stereo 1536kbps

MPEG-2
Input videofilformat *

MPEG-2 program stream (mpg,. M2P)
MPEG-2 elementær stream (. M2V)

Input audio-filformatet

MPEG-1 Audio Layer2 (. Mp2)
Dolby Digital Audio AC-3 (. AC3)
Linear PCM (. Wav)

Input video format

NTSC
352x240 / 352x480
704x480 / 720x480
PAL
352x288 / 352x576

Skærmformat

4:3 / 16:9

Video bitrate

Max. 9848kbps

Audio-format *

MP2 mono 32kbps-192kbps, stereo 64 kbps-384 kbps
Dolby Digital mono 64 kbps-256kbps, stereo 128kbps-448kbps
Linear PCM mono 768kbps, stereo 1536kbps

Understøttede video-stream specifikationer

Kodningsmetode

MPEG-1

MPEG-2

CBR

CBR / VBR

Interlace
Progressive

O
O

O

Afspilning 3:2 pulldown

O

Inverse 3:2 pulldown

O

Profil & Level

MP & ML

Video format

NTSC / PAL

NTSC / PAL

GOP struktur

Max. 18 frames (NTSC) / 15 frames
(PAL)

Max. 18 frames (NTSC) / 15 frames (PAL)

Sekvens header interval

Et header pr GOP (en sekvens header
foran alle GOP)

En header pr GOP (en sekvens header foran alle GOP)

VBV bufferstørrelse

40KB

224KB

Rediger behandling funktioner
Kilde områdeindstillinger

Det er muligt at indstille kilden rækkevidde, når authoring DVD-Video.

Klip-funktion

Det er muligt at skære bidder af video, når authoring DVD-Video.

Indsæt kapitelpunkter

Indsæt kapitler i DVD-Video

Output filformatet
Output fil

En dvd-video fil baseret på DVD-Video-format standard, der består af en. IFO fil og en. VOB-fil.

Andre funktioner
Audio formatkonvertering *

Ved brug af forskellige lyd-formater i det samme spor, vil disse automatisk blive formateret til
det samme lydformat.

Audio samplingfrekvens kon- Når du indtaster ikke standard 32 kHz, 44,1 kHz audio-filer, kan de blive konverteret til høj kvavertering *
litet 48 kHz
Vis også audio *

Det er muligt at lave en multi-lyd DVD-Video fra MPEG-filer fanget fra et tosproget TVprogram, ved at isolere de vigtigste lyd og sub-lyde til selvstændige audio streams.

Bemærk:
Om MPEG filer, der bruges som input
Denne software understøtter MPEG-filer, der følger de standarder for DVD-Video, samt filer fra TMPGEnc,
TMPGEnc Plus og andre MPEG Encoder software (herunder fanget real-time MPEG-filer), og filer, som stilles ved hjælp af en hardware encoder.
* AC-3 encode er tilgængelig, når TMPGEnc Sound Plug-in AC-3 er installeret.
* Summen af video-bitrate og audio bitrate bør være mindre end 9848 kbps.
* Den vigtigste lyd vil være i den venstre kanal og sub-lyd vil være i den rigtige kanal.
* Double Layer DVD skrivning er tilgængelig på Dobbeltlagsskriver enhed udstyret systemet kun.
* Produktet specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Om AC-3 plug-in
Til brugere, der har købt AC3 plug-in.
(→ For yderligere oplysninger om AC-3-plug-in, se Pegasys hjemmeside.)

Takket være denne plug-in, er det nu muligt at afkode og indkode (2 kanaler) i AC-3 lyd. Og selv om lyden
er i AC-3, kan du få lyden for eksempel, de afskårne / kapitel redigeringer, og også ved fastsættelsen af
baggrundsbilledet.

AC-3-plug-in
-Hvis du har installeret AC-3-plug-in, kan du afkode og indkode i AC-3
*** Du kan ikke bruge AC-3-plug-in, uden licens verifikation ***
Læs helpfile af AC-3-plug-in til licensen verifikation.
Hvis AC-3 plug-in er installeret:
-Du kan se AC-3 logo i [Om TMPGEnc DVD Author].
* Klik på [Funktioner] og derefter [Om TMPGEnc DVD Author]
-I [Environmental indstillinger], er det næste valg, tilføjede:
[Set "re-encode MP2 audio-filer til Dolby Digital (AC-3)-lyd"
som standard, når du bruger NTSC DVD.]
* Klik på [Funktioner] og derefter [Environmental indstillinger]

-Det er muligt at vælge AC-3 lyd, til lyden af din DVD.

-Du kan også re-encode i AC-3, tosproget udsendelse (anvendes i nogle coutries). * Men AC-3 med 5.1
kanaler eller andre multi-kanaler kan kilden ikke omkodes.

-Du kan høre AC-3-lyd, mens cut / kapitel redigering, så det bliver nemmere at redigere.

-Du kan spille og vælge AC-3 lyd til menuen BGM (baggrundsbilleder).

--------- Audio format til standard-DVD-video --------Der er forskellige specifikationer til DVD-video-diske og dvd-afspillere.
For kommercielle DVD-diske:
-I NTSC (tv og video Standard for Nordamerika og Japan), region, er en kommerciel DVD-disk, der kun
MP2 audio ikke er standard.
En standard DVD-video disk skal omfatte mindst Linear PCM audio-eller AC-3 lyd.
-I PAL (tv og video standard for Europa) region, har den til at omfatte mindst et af disse formater, Linear
PCM, MP2 eller AC-3.
For DVD-afspillere:
-I NTSC region, har alle DVD-afspillere til at understøtte LinearPCM og AC-3 lyd.
-I Pal-regionen, har alle DVD-afspillere til at understøtte LPCM, MP2 og AC-3 lyd.

* Dolby og dobbelt-D symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Liste over genveje
CTRL + SHIFT + [P] (samme som CTRL + SHIFT + [F])
CTRL + SHIFT + [U] Pause
CTRL + SHIFT + [S] Abort
CTRL + SHIFT + [B] Rewind (afhængigt af hvornår den bruges. Se "Gennemse")
CTRL + SHIFT + [F] Forward (afhængigt af hvornår den bruges. Se "Gennemse")
CTRL + SHIFT + [←] Tilbage ét billede
CTRL + SHIFT + [→] Videresend ét billede
CTRL + SHIFT + [<] (samme som CTRL + SHIFT + [→])
CTRL + SHIFT + [>] (samme som CTRL + SHIFT + [→])
CTRL + SHIFT + [Q] Indstil nuværende ramme som udgangspunkt ramme
CTRL + SHIFT + [W] Spring til startframen
CTRL + SHIFT + [E] serie, hvis rammen som afslutning ramme
CTRL + SHIFT + [F] Gå til ende ramme
CTRL + SHIFT + [A] Klip aktuelt valgte område
CTRL + SHIFT + [D] Klip alle, men i øjeblikket valgte område
CTRL + SHIFT + [G] Fortryd tidligere skåret redigering
CTRL + SHIFT + [H] Flyt til den nærmeste forudgående rammen, hvor et kapitel kan indsættes
CTRL + SHIFT + [J] Flyt til den nærmeste næste ramme, hvor et kapitel kan indsættes
CTRL + SHIFT + [K] Tilføj kapitel til nuværende ramme
* De aktioner på genvejen CTRL + SHIFT + [B] (tilbagespoling)
Under afspilning eller hurtigt fremad → pause
Under spole → øger spole hastigheden
Andre eksempler → begynder tilbagespoling
* De aktioner på genvejen CTRL + SHIFT + [F] (Forward)
Under tilbagespoling → pause
Under afspilningen → begynder hurtigt fremad
Under hurtig fremspoling → øger den hurtige kørehastighed
Andre eksempler → begynder afspilning

Clip redigeringsvindue
["Sæt som begyndelsen af kilde rækkevidde"
] "Sæt som slutningen af kilde rækkevidde"
Return "Indsæt kapitlet"
Slet "Klip markerede område"
Shift + Delete "Klip alle, men valgte range"
Hjem "Første billede af kilden range"
End "Sidste frame af kilden range"
Shift + Home "Første frame"
Shift + End "Sidste frame"
↑ "Før frame, hvor et kapitel kan indsættes"
↓ "Næste ramme, hvor et kapitel kan indsættes (med glat rulle)"
Shift + ↓ "Næste billede, hvor et kapitel kan indsættes (uden glat rulle)"
← "Forrige billede"
→ "Næste billede"

TMPGEnc DVD Author (Frequently Asked Questions)
Q1. Jeg vil gerne vide om opdateringer, nye produkter mv
A. Se venligst på selskabets hjemmeside. Der kan du finde oplysninger om opdateringer, FAQ, og anden
støtte funktioner.
http://www.pegasys-inc.com
Q2. Det ser ud til du ikke kan konvertere AVI-filer til DVD-Video?
A. Det er nødvendigt at konvertere det format til MPEG-1 / 2 format baseret på DVD-video-standard.
Denne funktion er dog ikke tilgængelig i denne software. For at ændre AVI filen til en MPEG-1 / 2 fil baseret på DVD-video standard, anbefaler vi at bruge vores virksomheds MPEG-1 / 2 encoder TMPGEnc Plus.
Q3. Hvilken MPEG1 / 2 filer kan bruges som input?
A. Se venligst TMPGEnc DVD Author specifikationer.

Q4. Hvor meget fri harddisk er nødvendigt?
A. For at skrive en fuld 4,7 GB DVD-R-disk, er det nødvendigt med mindst 9,4 GB ledig plads.
Q5. Hvordan kan jeg skrive en "DVD mappe" til en DVD-R?
A. Hvis du skriver udsendes "VIDEO_TS" mappen og "AUDIO_TS" mappe til en DVD-R med DVD skrivesoftware, kan du bruge, er som en DVD-Video disc.
Hvis du ikke bruger DVD Writing Tool indgår i TMPGEnc DVD Author, skal du følge nedenstående retningslinjer.
For nedenstående produkter, kan du skrive det som "Data DVD".
Aplix WinCDR
BHA B Recorder GOLD
Padus Disc Juggler
Veritas Record Now
Roxio Easy CD Creator
DVD-Video-formatet er ISO / UDF Bridge.
For Ahead Nero, skal du brænde den som DVD-ROM (ISO / UDF) og "Force DVD-Video kompatibilitetstilstand".
For detaljeret information, se venligst oplysninger om "brænde en dvd mappe" i Hjælp sektion for hvert
af produkterne.

Q6. Når jeg forsøger at læse en VRO fil optaget på en DVD-optager, kan det ikke læse filen korrekt.
A. TMPGEnc DVD Author understøtter VRO filer optaget på en dvd-optager. Dog kan TMPGEnc DVD
author ikke læse VRO filer, hvor opløsningen ændringer undervejs, såsom med avanceret VBR, fordi dette
format ikke i overensstemmelse med de DVD-video-standard. Desuden VRO filer oprettet i opløsninger
andre end 720 * 480, 704 * 480, 352 * 480, og 352 * 240 heller ikke i overensstemmelse med DVD-Video
standard, og kan ikke læses. Lydformatet skal ligeledes samlet i LinearPCM, MPEG-1 Audio Layer2, eller
Dolby Digital AC-3.

Q7. Kan du redigere kopibeskyttede DVD-Video?
A. Redigering er begrænset til DVD-Video er baseret på DVD-standarden, som kopieres forbud behandlingen ikke anvendes, såsom ens oprindelige arbejde.
Q8. Under afspilning, er starten af den første ramme omkring 0,5 sekunder efter kilden video.
A. Hvis længden af video og audio i kildefilen ikke var lige lange, er længden korrigeres ved at slette den
første GOP. Dette gøres for at undgå at lyde hul. Alternativt kan du optage flere sekunder for meget, og
derefter redigere det bagefter i Cut redigering.
Q9. Da det ikke er muligt at redigere ved at ramme, uønskede dele forbliver, når man skærer redigering.
A. Cut redigering er udført af MPEG GOP. Ifølge MPEG specifikationen, kan redigering kun udføres ved
hjælp af en I-frame.
Q10. Kan du re-encode video og lyd i TMPGEnc DVD Author.
A. Du kan ikke omkode videoen i TMPGEnc DVD Author. Du kan re-encode Linear PCM, MPEG-1 Audio
Layer2 lydformater men brugeren har til at angive denne mulighed.
Q11. Når du forsøger at spille en forfattet MPEG-1 fil i en PlayStation2, er der intet billede, når jeg vælger
at spille fra menuen.
A. Når MPEG-1 filer er blevet skrevet i TMPGEnc DVD Author og derefter afspilles på en Playstation 2
(SCPH-50000 og tidligere versioner), det nogle gange sker det, at MPEG-1 filer ikke kan vises, hvis de følger enten en MPEG-2 fil eller efter en menu har været vist. Hvis disken kun består af MPEG-1, har ingen
menu, og hvis det kun indeholder ét spor, er det muligt at se videoen tilfredsstillende.
Q12. DVD-RW-diske i DVD-VR-tilstand kan ikke læses.
A. Hvis DVD-RW er blevet optaget på en husstand DVD-optager, undertiden den oprettede disk kan ikke
læses i Windows 2000/XP med standardindstillinger. Se venligst med DVD-optageren manualen eller kontakte DVD-optageren producenten.
Q13. DVD-RAM-diske kan ikke læses.
A. Der er nogle dvd-drev, der ikke understøtter læsning af DVD-RAM-diske, når disse er blevet optaget på
en husstand DVD-optager. Brug venligst et DVD-drev, der understøtter DVD-RAM. For information om,
hvorvidt dit drev understøtter DVD-RAM, bedes du kontakte producenten af dvd-drevet eller butikken,
hvor du købte den.
Q14. Den DVD-Video kan ikke læses.
A. Ud af standard DVD-Video eller DVD-Video forfattet af anden software kan nogle gange ikke læses. Vi
håber på din forståelse.

Ordliste
. IFO-fil
Den fil, der indeholder oplysninger om, DVD-Video-menuen, den titel, de kapitler, osv.
3:2 pulldown-afspilning
3:2 pulldown-afspilning gør det muligt under afspilning til automatisk at skifte video lavet med 24 billeder
per sekund til 30 billeder per sekund, som bruges til NTSC TV-udsendelser. Det er muligt at indkode med
3:2 pulldown afspilning på TMPGEnc Plus.
Skærmformat
Forholdet mellem bredden og højden på videobilledet. For TV-udsendelser er det normalt 4:3, og til video
er det som regel 16:9. DVD kan håndtere både 4:3 og 16:9 video.
Authoring
At forberede videofiler, omstrukturere dem, tilføje en menu og tilføje en menu, således at afspille dem på
en dvd standalone eller ved hjælp af DVD-software.

Capture
For at overføre video og lyd fra en tv-udsendelse eller en video-optager til en pc. For de fleste pc'er er det
nødvendigt med nogle ekstra hardware.
Kapitel
Mærker, der er sat i slutningen af en video eller på valgfrie punkter, for at gøre brugeren i stand til nemt
at flytte til disse punkter. For en DVD-Video standard, disse kaldes "del af titel" (PTT), men er generelt kaldes "kapitel" med hensyn til Laser-diske eller DVD, og bruges også i TMPGEnc DVD Author.

Klip
Navnet bruges i TMPGEnc DVD Author til video og audio materiale (kildefiler).

Overholder DVD-standard
Dette refererer til DVD-standard. I TMPGEnc DVD Author, er det muligt at lave MPEG-filer, der opfylder
DVD-Video standard i DVD-Video format. Der henvises til TMPGEnc DVD Author specifikationer i hjælp.

Klip redigering
En proces, hvor du kan skære væk uønskede dele fra dit klip. I TMPGEnc DVD Author kan du ændre kapitlet indstillinger på samme tid.
Decode
For at vende tilbage komprimeret video og lyd til sin oprindelige tilstand. En dvd standalone eller en dvdafspiller afspiller en DVD ved at afkode lyd og video.

Dolby Digital AC-3
En af de lydformater bruges til en DVD. Der er flere AC-3 formater, den ene er den kendte 5,1-kanal med
fem primære kanaler: venstre, center, højre, venstre surround og højre surround, plus en lav frekvens
effekter (LFE) bas kanal. For forbrugerne DVD-optagere, optagelse i 2channel AC-3 lyd er mest udbredt.
DVD
Digital Versatile Disc. En af Digital Video Diske, der kan håndteres i TMPGEnc DVD Author. (Se "DVDVideo")

DVD-R
Forkortelse af DVD-Recordable. En af de standarder for skrivbare DVD-medier. Andre medier omfatter
DVD-RW, DVD-RAM, DVD + R, DVD + RW osv.
DVD-Video
Den kommercielle DVD er gemt i DVD-Video format. Det er det originale format blandt de DVDstandarder. Hvis du gemmer dine filer i dette format kan du bruge dem til en DVD enkeltstående eller en
pc.
DVD-VRF
Forkortelse af Video Recording Format. Det format, der bruges til en DVD-RAM-optager eller en DVDoptager, der kan håndtere DVD-RW. Diske optaget i dette format kan ikke nødvendigvis læses på en pc.
Desuden er det niveau af kompatibilitet mellem de forskellige virksomheder, der anvender VRF er temmelig lav.
DVD-skrivning software
DVD-skrivning software er som regel sammen med en DVD-optager. Det bruges til at skrive filer til en DVD
-R og andre medier. (At skrive software er inkluderet i TMPGEnc DVD Author.)

Redigeringssoftware
Det refererer til video og lyd redigeringssoftware. Det kan bruges til at fjerne uønskede dele af videoen,
eller fjerne støj osv. Du kan udføre den samme redigering med dette selskabs software, TMPGEnc Plus.

Elementær stream
En MPEG-fil, der kun indeholder lyd eller video. Filen udvidelser er. M1v,. M2V,. Mp2 osv.
Encode
For at komprimere video eller lyd til et bestemt format. Dette selskab er encoding software TMPGEnc
Plus understøtter kodning til MPEG-1 og MPEG-2 format.

GOP
Forkortelse af gruppe billeder. I en MPEG-fil hver frame består af tre typer af billeder: Jeg har billeder,
hvis oplysninger kan bruges til at gendanne et billede, B billeder, som refererer til de foregående eller efterfølgende billeder til at forudsige ændringen, og P-billeder, der refererer til Forrige Jeg forestiller eller P
billede at forudsige ændringerne. I en dvd det maksimale antal frames i hver GOP er 18 frames for NTSC
og 15 billeder for PAL.

Interlace
Displayet format, der bruges til TV-udsendelser. Fordi PC i øjeblikket bruger progressive visningsformat,

er det ofte nødvendigt at løfte interlace for at kunne se tv-udsendelser på pc'en. I MPEG-2 format er muligt at optage interlace, og det kan derfor også bruges til tv-udsendelser mv

Linear PCM
Ukomprimerede audio data. I Windows er det normalt bruges til Wave-filer. Da ikke meget er ændret fra
de oprindelige data de to formater er meget ens. Men fordi det ikke har været komprimeret filstørrelsen
er ganske stor.

Hovedmenu og spor menu
Hovedmenuen består af "Main menu rod" og "Track valgmenuen". Den Track Menuen består af "Track
menuen root", den "Kapitel valgmenuen" og "Audio valgmenuen". I TMPGEnc DVD Author rødderne og
udvælgelsen menuerne er blevet slået sammen, afhængigt af menuen tema. Hertil kommer i nogle menu
temaer Audio valgmenuen er ikke inkluderet. Da de andre menuer nås fra hovedmenuen, vil det være
umuligt at springe mellem numre Hvis hovedmenuen ikke er inkluderet.
Hoved / sub-lyd
I en tv-udsendelse den vigtigste lyd er i venstre side og sub lyd er i højre side. Optagelse af dette med et
slag kort, er det muligt i TMPGEnc DVD Author til forfatter i tosprogede tilstand og derefter være i stand
til at skifte mellem de primære og sub-lyd når man spiller det på en dvd-afspiller osv.

Motion menu
Animation kan bruges i DVD-menuen.
(I TMPGEnc DVD Author, kan du bruge animation til baggrund / miniaturebilleder ved at specificere MPEG
-filer)

MPEG
Forkortelse af Moving Picture Experts Group. Navnet på den gruppe, der standardiseret komprimering af
video og lyd. Lyd og video komprimeret med det system, fastlægges af MPEG kaldes ofte MPEG.
MPEG-1
Et format til at gøre videobånd indspilning og reproduktion af en synkroniseret billede og lyd. Det bruges
til video-cd, film scener fra et computerspil, etc.
MPEG-1 Audio Layer2
Et lydformat, defineret af MPEG-1, og den omtales ofte som MP2 lyd. Forgængeren til den populære mp3lydformatet. Blandt NTSC DVD-Video, flere og flere dvd-afspillere og DVD-software afspillere osv. er i stand
til at spille nonstandard MP2-format.
NTFS
Det filsystem anvendes til WindowsNT baserede systemer. Selv i systemer, præinstalleret med Windows
2000 eller Windows XP, den oprindelige opsætning bruger FAT, hvilket er det samme filsystem som bruges
til Windows 9x. Hvis dette er tilfældet, er det nødvendigt at ændre filsystemet til NTFS. Se din Windowsmanual for yderligere oplysninger.

Output-format
Formatet når der udsendes til DVD. I TMPGEnc DVD Author, kan du indstille lyden format i Clip oplysninger vinduet.

Profil og niveau (P & L)
Tolerance niveau af datasættet som standard for MPEG-2. I DVD-Video, er det MP & ML (Main Profile &
overordnede niveau).

Program Stream
En MPEG-2 fil, hvor lyd og video er blevet kombineret. Filen udvidelser er. Mpg,. M2P osv.
Progressive
Den video display format, der bruges til den seneste high-end TV. Sammenlignet med interlaced format,
der er mindre flimmer. I den seneste pc'er progressive skærm er blevet standard. Det er muligt at optage
MPEG-1 og MPEG-2 i progressivt format.
Projekt
Oplysninger om den oprettede menu, eller redigering af oplysninger for klippet bruges til at lave en DVD
er lagret i et projekt fil.

PSD-fil
Filer lavet af grafiske software som "Photoshop" (Adobe Systems).
De kan bruge til [Edit menuen tema] i TMPGEnc DVD Author.

Re-encode
Det refererer til kodningen allerede er kodet data. TMPGEnc DVD Author understøtter re-kodning af lyd.
(Re-kodning AC-3-format er ikke muligt af Dolby).

Omvendt 3:2 pulldown
Det er muligt at indkode ved hjælp af reverse 3:2 pulldown på TMPGEnc Plus. Under kodning, er videofilen analyseret, hvilke dele der er 24 fps, og som er 30 fps bestemmes. Videoen er derefter lavet progressiv og ændret til interlaced format.
Sekvens header
Den video oplysninger, der bliver gemt i MPEG-filen. Det lagrer GOP størrelse, videoproportionen osv. For
en DVD hver GOP skal have sin egen sekvens header.

Kilde
Den henviser til video-og lydfiler, der anvendes i TMPGEnc DVD Author som materiale til en DVD.

System Stream
En MPEG-fil, hvor lyd og video er blevet kombineret (multiplex). Filtypen er mpg osv.

Tema
Modellen af menuen. I TMPGEnc DVD Author kan flere menuen modeller anvendes.

Tema-fil
I [Edit menuen tema] af TMPGEnc, kan du oprette og gemme tema fil.
Stilarter hovedmenuen og de faste menu gemmes sammen.

Thumbnail
Et minimeret billede. Når det er svært at skelne mellem filer etc. kun bruger skriftlig information, er en
miniature bruges til nemt at identificere indholdet af filen.

Spor
At blande video og audio med forskellige format på en disk, er det nødvendigt at gemme det i forskellige
spor. For en DVD-standard, er det normalt kaldes en titel, men i TMPGEnc DVD Author navnet "spor" anvendes, som også bruges til en normal CD (audio CD).

TV sikkert område
Displayet område af tv-skærme er anderledes med den ene for pc-skærme, det omfatter en overscan område omkring billedet.
Selv hvis billedet vises på din pc-skærm, kan en del af det blive slettet din TV-skærm.
(I TMPGEnc DVD Author, for [Edit menuen tema], kan du bruge [sikre tv-område], for at vide hvordan det
vil se ud på dit tv og for at undgå fejl.)

VIDEO_TS / AUDIO_TS
De vigtigste mapper i en DVD-Video struktur. Ved at skrive disse to filer til en DVD-disk, kan du oprette en
DVD-Video.
VOB-fil
En MPEG-fil konverteret til DVD-Video format. Fordi DVD-Video er opdelt i filer på 1GB det anvendes på
en DVD-video sammen med en. IFO-fil

XDVD
Den XDVD standard er en udvidet dvd-format med en lav bitrate-høj fejl elasticitet koder som tillader oprettelse af lange afspille DVD-Video.
Du kan oprette en XDVD kompatibel MPEG-fil ved at bruge TMPGEnc 3,0 XPress. Denne software indeholder en lav bitrate encoder opnå en høj kvalitet billede.
Den XDVD standard udvider længden af en GOP, begrænset til 18 frames i DVD-format, til mere end 60
billeder uden fejl. En DVD authoring software tillader længe GOP som f.eks TMPGEnc DVD Author er nødvendig.
Dette format er ude af DVD-standard, men følger MPEG-2 standard, skal næsten alle DVD-afspiller være i
stand til at læse en XDVD.
På grund af den lange GOP, kan software DVD-afspiller prioritere hastighed over præcision vise fejl og derfor ikke være i stand til at vise den fulde billedkvalitet. Vi anbefaler at bruge en forbruger dvd-afspiller for
at se en XDVD video.

Brugersupport
1. Du registrere dig som bruger
Du registrere dig som bruger på selskabets hjemmeside:
http://www.pegasys-inc.com
Registrering som bruger berettiger dig til brugersupport.
Derfor kan du registrere dig som bruger.

2. Hvis du har brug for teknisk support.
Sørg for at du har været registreret som bruger, før du anmoder enhver form for teknisk support.
For kunder, der ikke har registreret, vi dybest set ikke yde teknisk support.
Når du anmoder om teknisk support, bedes du give så mange oplysninger som muligt, ved at udfylde support formularen.
(dvs. computer brand, computerudstyr, indgangskilde filer specifikationer, osv.)
For spørgsmål relateret til eksterne enheder eller anden software, bedes du kontakte producenten af den
pågældende vare.
E-mail support kan rekvireres fra selskabets hjemmeside:
http://www.pegasys-inc.com/e_main.html
* Brug formularen i [Support]!
Ved at udfylde formularen, vil det give de nødvendige informationer til Support Center.
Du kan også være i stand til at finde løsningen i FAQ også placeret i støtte siden i virksomhedens websted.

3. opdater
Besøg => http://www.pegasys-inc.com/e_main.html
Der, vil du være i stand til at opdatere dit produkt.
Det vil tillade dig at have den nyeste version, med nye features og bug fix.

Oplysninger om copyright
Copyright © 2003-2004 / Pegasys Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Oversættelse, genopbygning, omfordeling, og salg af denne software eller hjælpe manual, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Pegasys Inc. er forbudt.
Bemærk:
· Der henvises endvidere til de manualer for andre produkter såsom PC, brændende software, capture
udstyr mv
· Produkt specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
· Vær venlig ikke at udføre nogen handlinger, som er i strid med lov om ophavsret.
Om varemærker og registrerede varemærker.
· Microsoft, Windows, DirectShow, DirectX er alle registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og / eller i andre lande.
· Optagelse Teknologi med Sonic Solutions.
· Denne software er delvist baseret på arbejdet i Independent JPEG Group.
· Den baggrundsbilleder blev leveret af Remedia Ltd
· Desuden er angivet de forskellige navne i dette Hjælp-fil, er varemærker, firmanavne etc. varemærker
eller registrerede varemærker i hvert selskab.

