
Rip lyd fra pc
En enkel metode til at rippe lyden fra din stereo mixer direkte til en wma eller mp3
fil
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Denne lille beskrivelser forklarer dig en enkel, ud af mange forskellige, metoder, til at rippe lyd fra din
computer. Vi snakker altså den lyd som du får ud igennem dine højttalere...

1) Du skal have fat i programmet Nero Wave Editor som følger med de nyere versioner af Nero Burning
Rom, der som regel altid følger med købet af en ny pc...

2) Dobbeltklik på lydikonet nederst til højre (tray) og vælg Indstillinger > Egenskaber

3) Vælg: Juster lydstyrken for > Indspilning  og sørg for der er sat hak i Stereo Mix. Klik OK

4) Tryk vælg under lydstyrken for 'stereo mix' og skru helt ned til omkring 5-10% lydstyrke.

5) Nu skal du så bruge Nero wave editor. Klik optag nederst og ok, og den optager nu alt lyd der kommer
igennem lydkortet.

6) Når du er færdig stopper du naturligvis bare optagelsen, hvorefter du kan klippe/regigere lyden. Lyden
kan gemmes i mp3-format hvis du har en encoder til dette. Der følger dog et vist antal gratis gange med
programmet, hvor du kan gemme gratis i mp3 format. Ellers kan den altid gemmes i wma.

---
Du kan selvfølgelig også til nød bruge programmet "lydoptager" der ligger i start-menuen under Tilbehør.
Fremgangsmåden er den samme, du optager bare i det andet program og filerne, der max kan vare 60
sek, kan kun gemmes i wave-format...
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Opensource lydredigeringsprogrammet Audacity, som jeg personligt kan anbefale(mange andre har også
gode erfaringer med det), kan også bruges istedet for Nero som man skal betale for.
http://audacity.sourceforge.net/
Med Audacity kan man også gemme optagelsen i både Ogg Vorbis, WAV og MP3 format - helt gratis.
Husk at slå eventuelle Windows lyde fra, så der ikke lige pludselig kommer en eller anden Windows lyd
midt i noget lyd(f.eks. musik) du optager.
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Den artikeln har jeg ventet SÅ LÆNGE på.... Endelig kan jeg gøre det, tak! :D
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Generelt - her er også et andet program/guide:
http://www.piratgruppen.org/article.php3?id_article=35 - under punktet [Rip Lydklip på PC]

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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udemærket artikel, tror lige den skal testes:)


