
Film codec Guide
Indeholder informationer om, hvordan du kan afspille dine video, eller måske dine
film på din computer.
Så hovedformålet med denne guide er bl.a. at besvare dette meget ofte spurgte
spørgsmål; "Hvilket codec skal jeg bruge for at se dette format?".
Skrevet den 03. Feb 2009 af impulze I kategorien Generelt IT / Video | 

Dette skulle gerne gøre sådan, at dine film virker efter denne "korte" fortælling, da alt det jeg har
skrevet, man skal gøre, har jeg selv gjort og det virker 100%!

Skal vi komme igang?

OBS

Du starter med at af-installere alle de gamle codec og codec pakker, som du har på computeren, hvis du
lige har installeret Windows og ikke andet, så er det bare med at starte her fra.

1.
Det første vi starter med er at hente noget, der hedder Nimo. Der vil være mange, der siger, at det er
farligt og kan ødelægge alt på din computer. Det er også rigtig, HVIS du ikke installere det rigtigt! Hvis
du så installere det rigtig, så er du godt på vej til at afspille alle formater, som der bliver lavet nu og før.

Når du har hentet codec packet (hvor jeg anbefaler Nimo 5.0 Build 8!), så åbner du programmet og et
stort vindue åbnes.
I vinduet startes med at fortælle, det man ikke skal installere (under "Warning"). Der skal læses rigtigt
godt nu og de filer, du ikke skal installere er:

TFM Audio Filter v1.0 beta 7
Morgan Multimedia Stream Switcher 0.95
G400
Bicubic Resizer Filter

Ja der står, at du kan installer "TFM Audio Filter" eller "Morgan Multimedia", bare ikke sammen. Jeg
anbefaler, at du ikke installerer nogle af dem! Hvis det er, så er det på dit eget ansvar.
Derefter kommer der listen over alle de typer af filer, som den vil installere, og det er her, at du skal
huske de overstående 4 filer! Det kan bedst gøres ved at vælge Full og derefter fjerne de 4 filer og tryk
Next, hvorefter det er op til en selv.
Når det hele er færdig med, at installere, så skal der genstartes.

Hjemmeside: www.nimo.everwicked.com

2.
Næste trin er noget der hedder Xvid, det er et codec som alle de sidste nye film er lavet i. Der er mange

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.nimo.everwicked.com


forskelle versioner for Xvid men alle sammen har den fælles udgangspunkt som er, at få Xvid codec på
computeren.

Her under linket, er filen du kan downloade og er den, jeg selv bruger og forklarer om.
Så tag den version eller udgave af Xvid som hedder "Koepi's Binaries - XviD-1.0.1-05062004.exe".
(Du kan få hjælp til programmet længere nede af siden.)

Hjemmeside: www.divx-digest.com/software/xvid.html

3.
Næste og sidste trin for video codec er at installer den nyeste af DivX versioner, og det er så nemt, som
det kan overhovedet være. Hent, installer og genstart.

Hjemmeside: DivX.com

Programmer

XviD
Den har 3-4 ting i denne fil når du har installeret det. De fleste er noget som personligt jeg ikke ved så
meget om, for man kommer ikke til at bruge det til det formål jeg skriver om.
Den eneste jeg ved om er en lille program som hedder "AviC". Når du åbner den er der kun 3 ting, som
er at finde dine .avi filer, også er der "FourCC Description Code" og "FourCC Used Codec".

Lidt rodet forklaring måske, men hvis du finder den film, du vil lave om, da den bl.a. viser grøn eller
vender på hovedet (Billedet). Så kan du se i de to felter, hvilket codec den er i, de nyeste film er næsten
hele tiden på Xvid. I hvert fald er der en slags menu, hvor der gemmer de 6 formater:

XVID
DIVX
DIV3
DIV4
MP43
MP42

Tilbage til hvad du skal gøre med "fejlen" på filmen, hvis filmen viser Xvid i begge felter, så skal du på
"FourCC Used Codec" lave den om til DIVX og trykke på apply. Så nu kan du se den.

DivX
Der er 3 valgmuligheder på deres officielle download side. Tag Bundle udgaven med GAIN, da den er
gratis, men det eneste minus er, at GAIN er noget adware og kan komme op med små reklamer og et
DivX billede i de første 2 sekunder af filmen. Træls, ja men sådan er det blevet til, da de, der står bag
DivX, vil have penge for det.

Hjemmeside: DivX.com

VLC:
Du skal hente det bedste og det eneste program, som kan afspille alle film for dig. VLC media player
hedder programmet og er lige det, som du skal bruge.

http://www.divx-digest.com/software/xvid.html


Du skal bare huske, at se efter der er kommet nye versioner, da det kan være grunden til senere hen
det ikke virkere med, at se film/video.

Hjemmeside: www.VideoLan.org/vlc

Jeg fratager mig alt ansvar for, hvis der sker noget!

Kommentar af chalde d. 13. Aug 2004 | 1

"Tag Bundle udgaven med GAIN, da den er gratis, men det eneste minus er, at GAIN er noget adware og
kan komme op med små reklamer og et DivX billede i de første 2 sekunder af filmen."

Nej, nej, nej.

1) Divx billedet fjernes ved at gå i decoder config->quality->disable logo
2) Hvorfor skal man dog vælge den med gain?????? Gain er og bliver noget skidt der skal holdes langt væk
fra computere. Standard udgaven er uden gain.

Btw, brugte også selv engang nimo, og havde talrige diskussioner med folk om hvor god den var (og ja, jeg
tog nu engang fejl). Bruger nu det samme som el barto, og slipper derfor for en masse unødvendige
bugfyldte codecs.

En anden ting. Installeres nimo som full, virker worms armageddon ikke. Der ligger nogle directshow filtre
som spillet (og formentlig også andre) ikke bryder sig om.

Men igen, tag det som konstruktiv kritik.

Kommentar af espersen d. 12. Aug 2004 | 2

Nimo er nu en gang det samme som at spille russisk roulette med sin PC. Den kan IKKE afinstalleres
korrekt bagefter ; derfor min lave karaktér.

Kommentar af phatlasse (nedlagt brugerprofil) d. 12. Aug 2004 | 3

En ret tynd artikel.
Disse forklarinnger er set i utalige gange på Eksperten.
Det er egentlig bare en guide til hvordan du installere codecs, hvilke i sig selv ikke skulle være noget
problem for den alm. Windows bruger.
Giver også Espersen ret - Nimo (og andre codec packs) er og bliver noget lort. Fint det virker 100% for dig
som har skrevet artiklen - men det gør det bestemt ikke for alle.
Også en lidt tynd forklaring om FOURCC. FOURCC headeren bruges kun til at fortælle afspilleren hvilke
codec der skal bruges til at afspille filmen. I stedet for at ændre på tingene, er det nemmere bare at
installere en ordetnlig decoder, som f.eks. ffdshow.

Kommentar af henninga d. 04. Nov 2006 | 4

Udmærket artikel som fortæller dét mange spørger om som standard og det er osse derfor den er skrevet.
At det så ofte er noget skidt med de pakkeløsninger er noget helt andet.
Det bedste ved artiklen er dog at den er gratis. Jeg har betalt point for artikler der var meget mindre
oplysende end denne her!

http://www.VideoLan.org/vlc


Kommentar af webcreator d. 11. Aug 2004 | 5

XviD: "det er et codec som alle de sidste nye film er lavet i" - Nej! Det er det format som mange ulovligt
kopierede film komprimeres i. Nyeste film købes naturligvis på DVD :-)

I øvrigt så kan jeg lige anbefale folk at hente fx. Knoppix Linux i stedet. Det er en bootable Linux (som
altså ikke skal installeres). Med denne følger medie-afspilleren Xine som afspiller stort set alle tænkelige
formater. Så hvis man har en film man selv har optaget, og mod forventning ikke kan huske hvilket format
man har komprimeret den med, så er Xine sagen :-)
http://www.knoppix.net/

Kommentar af net-base.dk d. 12. Aug 2004 | 6

Jeg bruger selv GordianKnot 1.6 Codex det er en indstallation pakke som starter alle de andre
installationer som man har brug for, det eneste man skal være opmærksom på er at den kommer og siger
den skal genstarte under installationen det skal man ikke for der er mere der skal installeret

Kommentar af henrik6666 d. 12. Aug 2004 | 7

Udemærket vejledning ! Løste et problem jeg havde ..

Kommentar af dragox d. 12. Aug 2004 | 8

programmet understøtter kun platform win32, derfor dårlig.
holder mig til k-litecodex pakke minus de diverse ting

Kommentar af el_barto (nedlagt brugerprofil) d. 12. Aug 2004 | 9

Efter min mening er det en elendig artikel, der i bedste fald sørger for at du ikke kan afspille halvdelen af
dine film.

Min erfaring er at DivX 3.11a, DivX 5.x, Xvid og AC3 filter er alt hvad du behøver i 99,9% af tilfældene.

Kommentar af fahrenheit d. 13. Aug 2004 | 10

synes egentlig heller ikke at artiklen er så god!
jeg holder også med al barto's kommentar:
i de fleste tilfælde vil XviD, DivX, AC3-Filter og en DVD-afspiller være nok til afspille næsten alle film.

Kommentar af mustafa_temiz d. 17. Aug 2004 | 11

Der måtte gerne være lidt mere uddybende information. Hvad jeg specielt har undret mig over er hvad gør
NIMO ved ens computer? Hvordan kan den smadre compen?

Kommentar af splatter47 d. 16. Dec 2004 | 12

Du er genial... impulze, Fed guide.
Fedt at se du har brugt så lang tid på at sidde og sætte det hele sammen for vores skyld *GG* :) ej Kanon
guide

http://www.knoppix.net/

