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Teknisk support
Om du har svårt att använda VideoPad Videoredigerare läs det aktuella ämnet innan du begär 
support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den aktuella 
VideoPad Videoredigerare Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/videopad/sv/support.html. 
Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska 
supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara
Om du har några förslag på förbättringar av VideoPad Videoredigerareeller förslag på annan 
relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på www.nch.com.au.

Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får 
en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

www.nchsoftware.com/videopad/sv/support.html
www.nch.com.au
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Om VideoPad
VideoPad är ett fullt utrustad videoredigeringsprogram för att skapa professionella videor på 
några minuter.
Funktioner
● Spela in video från en digital videokamera, videoinspelningsenhet eller webbkamera.
● Ladda en mängd olika videofilformat, inklusive AVI, MOV, MP4 och WMV.
● Redigera klipp med flera video- och ljudspår.
● Välj bland över 70 videoeffekter och övergångar.
● Spara den resulterande filmen i en fil, ladda upp den på YouTube eller bränn den på DVD.
Systemkrav
Operativsystem Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8,1 / 10
Cpu Intel Core 2 Duo 2,0 GHz

Eller
AMD Athlon 64 X2 5000+

Ram 2 GB
Grafikkort DirectX 9.0c-kompatibel 3D-accelererad, med 

uppdaterade drivrutiner
Visa 1024 x 768
Ljudkort Windows-kompatibelt ljudkort
Valfri Digital videokamera

Enhet för videoinspelning
Webbkamera
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Komma igång
Målet med den här guiden är att skapa en sekvens som kan sparas som en video.
NCH Software webbplats har också några video tutorials.
1. Lägga till klipp

Se Läsa in eller skapa klipp för hur du läser in videofiler som videoklipp. (Eller följ 
instruktionerna för att läsa in eller skapa någon av de andra klipptyperna.) Klipp visas på 
klippfacken. (Huvudfönsterreferensen visar var de viktiga kontrollerna finns.)

2. Förhandsgranska klipp
Markera ett klipp på en lagerplats för att visa det i förhandsgranskningenav klippet . 
Använd klippuppspelningskontrollerna för att kontrollera att det här är ett klipp som du vill 
använda i sekvensen.

3. Trimma klipp
Om du bara vill använda en del av ett videoklipp kan oönskade bildrutor trimmas från 
början eller slutet.

4. Lägga till och ordna klipp i sekvensen
Klipp från klippfacken ska nu läggas till i sekvensen. Det enklaste sättet att göra detta är att 
dra ett klipp från en lagerplats till sekvensen. En gång i en sekvens kan du fortsätta att 
flytta klipp för att ändra när de visas eller på vilket spår.

5. Tillämpa effekter och övergångar
Använd videoeffekter eller ljudeffekter för att ändra hur klipp ser ut eller låter. Använda en 
övergång, till exempel en tona eller rensa, för att animera mellan klipp på ett videospår.

6. Förhandsgranska sekvensen
Använd sekvensförhandsgranskningsuppspelningskontrollerna  för att förhandsgranska 
sekvensen med alla klipp, effekter, övergångar osv.

7. Skapa en video från sekvensen 
Den färdiga sekvensen kan nu sparas som en videofil, brännas till en video-DVD eller 
laddas upp till internet. Se: Spara, dela eller bränna en video 
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Hur...
● Ta bort ett avsnitt från sekvens
● Spara en enda bildruta
● Vattenstämpelbild eller bild-i-bild-video
● Blå eller grön skärm Chroma-knappning
● Ta bort annonser
● Skapa rullande krediter eller nyhetskring
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Dropbox
Dropbox (Dropbox)
Du kan öppna Dropbox exportdialogruta via någon av följande metoder:
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen. VäljDrop

box... Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljDropboxKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljDropbox...Alternativet.
När du har nått Dropbox exportdialogruta kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på 
det exporterade projektet. När du har gjort dina val klickar du på Länk till Dropbox...öppnar 
detta dialogrutan Dropbox-auktorisering.
När dialogrutan Auktorisering visas loggar du in på ditt Dropbox-konto och följer anvisningarna 
så att programmet kan komma åt din onlineprofil.
När auktoriseringen är klar kan du klicka på knappen Skapa för att påbörja export- och 
uppladdningsprocessen.
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Flickr
Flickr (på ett sätt
Du kan öppna dialogrutan För Export av Flickr via någon av följande metoder:
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen. VäljFlick

r... Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljFlickrKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljFlickr...Alternativet.
När du har nått flickr-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på det 
exporterade projektet.
När du har gjort dina val klicka på Skapa, att vara export och ladda upp processen.
Om det behövs visas dialogrutan Flickr-auktorisering och din webbläsare öppnas, så att du 
kan logga in på tjänsten.
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Google Drive
Google Drive
Du kan öppna exportdialogrutan för Google Drive med någon av följande metoder:
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen. VäljGoo

gle Drive... Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljGoogle DriveKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljGoogle Drive...Alternativet.
När du har nått exportdialogrutan på Google Drive kan du välja olika inställningar som ska 
tillämpas på det exporterade projektet. När du har gjort dina val klicka på Länk till Google 
Drive ... , detta kommer att öppna Google Drive Autentisering dialogrutan.
När dialogrutan Autentisering visas loggar du in på ditt Google-konto om det behövs och följer 
anvisningarna så att programmet kan komma åt din onlineprofil.
När autentiseringen är klar kan du klicka på knappen Skapa för att påbörja export- och 
uppladdningsprocessen.
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Du kan öppna dialogrutan För OneDrive-export med någon av följande metoder:
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen. VäljOne

Drive... Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljOneDriveKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljOneDrive...Alternativet.
När du har nått onedrive-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på 
det exporterade projektet. När du har gjort dina val klicka på Länk till Microsoft OneDrive ..., 
detta kommer att öppna Dialogrutan Microsoft-autentisering.
När dialogrutan Autentisering visas loggar du in på ditt Microsoft-konto om det behövs och 
följer anvisningarna så att programmet kan komma åt din onlineprofil.
När autentiseringen är klar kan du klicka på knappen Skapa för att påbörja export- och 
uppladdningsprocessen.
Om uppladdningsprocessen till OneDrive misslyckas kontrollerar du Felsökning av OneDrive.
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Youtube
YouTube (på)
Du kan öppna dialogrutan För YouTube-export via någon av följande metoder:
● Från och med Startfält {verktygsfält} Verktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullning

sknappen. Välj Youtube...Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljYoutubeKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljYoutube...Alternativet.
När du har nått dialogrutan För YouTube-export kan du välja olika inställningar som ska 
tillämpas på det exporterade projektet.
När du har gjort dina val klicka på Skapa, att vara export och ladda upp processen.
Om det behövs visas dialogrutan YouTube Authorization.  Logga in på ditt YouTube-konto 
och följ anvisningarna så att programmet kan komma åt din onlineprofil.
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Vimeo
Vimeo (på andra sätt)
Du kan öppna dialogrutan Vimeo-export med någon av följande metoder:
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen. VäljVime

o... Alternativet.
● Från och medExporteraVerktygsfältet. VäljVimeoKnappen.
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny. VäljVimeo...Alternativet.
När du har nått vimeo-exportdialogrutan kan du välja olika inställningar som ska tillämpas på 
det exporterade projektet.
När du har gjort dina val klicka på Skapa för att börja export och ladda upp processen.
Om det behövs visas dialogrutan Vimeo Authorization och din webbläsare öppnas, så att du 
kan logga in på tjänsten.
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NCH-programpaket
Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns tillgänglig från NCH 
Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova produkten och det kommer att ladda ner och installera det för 
dig att rättegången. Om du redan har installerat produkten kan du klicka på "Kör den nu" och 
programmet kommer att startas åt dig.

Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.
Sök
Sök på vår hemsida efter produkter som matchar alla sökord du skriver.
Visa mer av vår mjukvara
Bläddra på vår hemsida för mer programvara.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan 
avsluta prenumerationen när som helst.
Se de senaste rabatterna för köp
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter.
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Google auktoriseringsprocess i Windows XP och 
Vista
Extra steg krävs för att ge VideoPad behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller 
YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista: 
1. KlickaTillåta...  i {Auktorisering} TillståndDialogrutan.
2. På webbsidan som öppnas loggar du in på ditt Google-konto om det behövs.
3. Bekräfta att du godkänner VideoPad för åtkomst till de begärda funktionerna. 
4. KopieraAuktoriseringskod tillhandahålls av Google och klistra in den iBekräfta 

auktorisering  dialogruta i VideoPad. 
5. KlickaRedo för att bekräfta att auktoriseringen är klar.
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Licensvillkor för programvara
Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder 
dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)
Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs 
nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.
1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som 
distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla 
rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras 
med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn 
mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för 
något kreativt arbete som du, användaren utför.

2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen 
räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner 
något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här 
programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.

3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt 
skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som 
krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du 
testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta 
eventuella risker.

4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, 
inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss 
är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.

5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon 
risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får 
inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har 
antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data 
okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan 
användning.

6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga 
oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs 
registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du 
distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för 
varje plats där obehörig användning inträffar.

7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för 
NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik 
under begränsade omständigheter.

8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt 
företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor 
någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett 
australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital 
Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och 
oss, oavsett typ av tvist.
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9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du 
är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan 
oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa 
villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET 
KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om 
att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA 
KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS 
ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.
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Begrepp - Projekt
En VideoPad-projektfil har ett VPJ-tillägg. I tillståndet för allt projekt lagras innehållet i ett 
projekt, inklusive lagerplatser och mappar, klippoch sekvenser .
Viktigt: En projektfil lagrar bara sökvägarna för mediefiler (inklusive video-, ljud- och bildfiler) 
och inte hela filinnehållet. Följ instruktionerna i 
Säkerhetskopiering eller Flytta ett projekt till en annan dator om du vill behålla klippfilerna 
tillsammans med projektet.
Projektfilen behövs bara av den person som redigerar videon. Information om hur du delar den 
färdiga videon med andra finns i Spara, dela eller bränna en video. 
Ett tomt projekt skapas när VideoPad startar. Endast ett projekt kan vara öppet åt gången.
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Begrepp - Lagerplatser och mappar
Lagerplatser innehåller alla klipp som används i ett projekt och kan ordnas i mappar.
Standardlagerplatser
Det finns en uppsättning standardlagerplatser i varje projekt. Dessa lagerplatser kan inte byta 
namn, tas bort eller skapas manuellt.
När ett klipp läses in eller skapas läggs det automatiskt till på en av standardfackplatserna. 
Standardfackplatser innehåller inte andra klipp än de angivna typerna. Det går till exempel inte 
att ett ljudklipp flyttas till papperskorgen för videofiler.
Standardlagerplats Klipp  
Sekvenser  Sekvenser 
Videofiler Laddade videofiler (2D och 3D)
Ljudfiler Laddade ljudfiler

Rippade CD-ljudspår 
Bilder Laddade bildfiler (2D och 3D)

Textklipp
Tomma klipp
Ögonblicksbilder av sekvenser

Videoinspelningar* Spelad video
Ljudinspelningar* Inspelat ljud

Inspelade berättarröster
 

* Videoinspelningar, och ljudinspelningar lager är anpassade fack (se nedan), som 
automatiskt läggs till Capturing Videoom du utför en relaterad åtgärd. t.ex.
Anpassade lagerplatser

Anpassade lagerplatser kan ha valfritt namn och kan innehålla alla typer av klipp. Det finns 
inga anpassade lagerplatser i ett nytt projekt, men valfritt antal av dem kan skapas. De kan 
användas för att ordna klipp. Till exempel efter scen eller plats.

Mappar
Mappar kan skapas på lagerplatser för att ordna klipp ytterligare. Mappar får inte innehålla 
andra mappar.
Flytta klipp
Dra och släpp kan användas för att flytta klipp mellan lagerplatser, genom att släppa dem på 
en lagerplatsflik, förutsatt att lagerplatsen kan innehålla klipp av den typen. (Se ovan.) Dra och 
släpp kan också användas för att flytta klipp till eller från en mapp.
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Begrepp - Klipp
Klipptyper

Video (på nytt)
Videoklipp kan läsas in från en mängd olika filformat eller spelas in i VideoPad. 2D- och 
3D-video  hanteras båda. Som standard visas en video med ljud som ett klipp i klippfacket, 
men ljudet kan vara olänkat för att använda video och ljud som separata klipp.
Ljud
Ljudklipp kan läsas in från en mängd olika filformat, eller berättas eller spelas in i VideoPad.
Titel
Titelklipp är programmerade animeringar som kan användas som rubriker. Titelklipp skapas 
från en av mallarna och kan redigeras i förhandsgranskning av klipp.
Text
Textklipp kan användas för titlar och krediter . Textverktyg som teckensnitt, storlek, färg, 
kantfärg, justering, etc. är alla konfigurerbara. Texten kan vara statisk eller rullas med en 
rörelseeffekt .
Bild
Bildklipp kan läsas in från en mängd olika filformat eller skapas från en ögonblicksbild av en 
sekvens i projektet. 2D- och 3D-bilder hanteras båda.
Tomt
Tomma klipp kan användas av videoklipp mellan klipp (t.ex. för användning i klipp eller 
övergångar), bakom andra klipp (för att ändra bakgrundsfärgen) eller ovanför andra klipp 
(för att dölja något). Färgen på ett tomt klipp kan konfigureras.

Sekvens
En sekvens är ett arrangemang av klipp, men en sekvens kan också placeras på en annan 
sekvens, genom att behandla det som en annan typ av klipp.
Platshållare för video eller ljud
Platshållarklipp kan ersättas genom att dra och släppa klippet på platshållarklippet i 
sekvensen eller genom att markera ett klipp på lagerplatsen och högerklicka på 
platshållaren och välja alternativet Ersätt med valt lagerplatsklipp.
Lägga till animering från Express Animate
Animering från Express Animate kan läggas till i projektet som en ny komposition eller 
befintlig komposition genom att välja Hem -> Lägg till objekt  -> Lägg till animering från 
Express Animera .
Bin klipp och spåra klipp
När ett klipp först läses in eller skapas placeras det i en klipplagerplats. 
Söka efter klipp
När du har lagt till i projektet kan du hitta klipp genom att välja Redigera  -> Hitta klipp...
Varje gång du trycker på knappen Sök nästa  i den resulterande dialogrutan markeras 
nästa klipp i projektet som matchar alla sökvillkor som du har angett i de tillgängliga fälten.
Du kan lämna fält tomma om du inte vill söka efter det villkoret.

21

content_creatingclips.html
content_capturingvideo.html
content_3d.html
editing_linkedgrouped.html
content_creatingclips.html
content_narration.html
content_recordaudio.html
clippreview.html
tasks_scrollingcredits.html
texttools.html
effects_videoeffects.html
content_creatingclips.html
tasks_savingframe.html
content_3d.html
concepts_sequences.html
concepts_binsfolders.html


Begrepp - Sekvenser
En sekvens är ett arrangemang av klipp på ljud- och videospår. Varje projekt kan ha flera 
sekvenser.
Sekvenser kan visas i antingen tidslinje- eller storyboardläge.
En sekvens kan användas som ett klipp i en annan sekvens. Varje scen kan till exempel 
redigeras i sin egen sekvens, och sedan kunde alla sekvensklipp beställas i en annan sekvens 
för att montera den slutliga videon. Observera att undertexter som läggs till i en sekvens inte 
visas när sekvensen används som ett klipp i en annan sekvens.
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Begrepp - Spår
Varje sekvens har ett eller flera videospår och ett eller flera ljudspår. Observera att inte alla 
spår kommer att vara synliga när du redigerar i storyboard-läge.
Videospår

Videoklipp, bildklipp, textklipp och tomma klipp kan alla placeras på videospår.
När flera videospår används återges klipp på högre spår ovanpå klipp på lägre spår. T.ex. 
ett rubriktextklipp på videospår 2 visas ovanpå ett videoklipp på videospår 1.
Visa / Dölj
I tidslinjeläge avmarkerar du Spår  -> Visa spår vid utdataeller klickar på ögonikonen till 
vänster på spåret för att tillfälligt stoppa eventuella klipp på spåret från att återges i 
sekvensen. Detta påverkar både sekvensförhandsgranskningen och alla sparade videor, 
inklusive när den aktuella sekvensen används som ett klipp i en annan sekvens.

Aktivera / inaktivera Solo
I tidslinjeläge markerar du Spår  -> Solo trackeller klickar på personikonen till vänster om 
spåret om du tillfälligt vill att endast klippen på spåret återges i sekvensen. Detta påverkar 
både sekvensförhandsgranskningen och alla sparade videor, inklusive när den aktuella 
sekvensen används som ett klipp i en annan sekvens.

Lås / Lås upp
I tidslinjeläge väljer du Spåra  -> Lås spåreller klickar på låsikonen för att förhindra 
oavsiktliga ändringar av klipp på spåret.
Komprimera / expandera
I tidslinjeläge markerar du Spår  -> Dölj spåreller klickar på ikonen för det tunna fältet till 
vänster på spåret om du vill använda mindre utrymme för spåret i sekvensen. Miniatyrer 
visas bara på spårklipp när spåret expanderas, annars visas klippets namn i stället.

Ljudspår
Endast ljudklipp kan placeras på ljudspår.
Alla ljudspår blandas ihop när sekvensen spelas upp eller sparas som en video. T.ex. Ett 
berättarljudklipp på ljudspår 2 kan höras samtidigt som ljudspåret på en video på ljudspår 1.
Ljud av
I tidslinjeläge väljer du Spåra  -> Ljud av spåreller klickar på högtalarikonen till vänster på 
spåret för att tillfälligt stoppa eventuella klipp på spåret från att höras i sekvensen. Detta 
påverkar både sekvensförhandsgranskningen och alla sparade videor, inklusive när den 
aktuella sekvensen används som ett klipp i en annan sekvens.

Aktivera / inaktivera Solo
I tidslinjeläge markerar du Spår  -> Solo trackeller klickar på personikonen till vänster om 
spåret om du tillfälligt vill att endast klippen på spåret ska höras i sekvensen. Detta påverkar 
både sekvensförhandsgranskningen och alla sparade videor, inklusive när den aktuella 
sekvensen används som ett klipp i en annan sekvens.

Lås / Lås upp
När det gäller videospår.
Komprimera / expandera
När det gäller videospår visas en vågform i stället för miniatyrer när de expanderas, förutom 
ljudklipp.
Volym och panorering
I tidslinjeläge har varje spår ett volymreglage och ett reglage för stereopanor. Den här 
volymen och panoreringen tillämpas på alla ljudklipp på spåret.
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Användargränssnitt - Huvudfönster
1. Verktygsfältet Snabbåtkomst  Verktygsfältet snabbåtkomst ger dig snabb och enkel 

åtkomst till några av de vanligaste åtgärderna i VideoPad. Dessa åtgärder omfattar Skapa 
nytt projekt, Läs in projekt , Spara projekt , Ångra  och Gör om.

2. Verktygsfält 
På den rullgardinsmenyn visas andra objekt som Arkiv, Redigera, Klipp, Spår, Sekvens, 
Videoeffekter, Ljudeffekter, Övergång, Export, Verktyg, Visa och Hjälp. Flikarna Start, 
Klipp, Sekvens och Ljud ändrar layouten för huvudfönstret och knapparna i verktygsfältet 
för att markera de funktioner som är viktiga under de olika stadierna av att skapa en video.

Fliken Start
En bra flik att använda när du startar ett projekt, eller om du bara tänker utföra 
grundläggande redigeringsuppgifter. Knapparna och layouten ger tillgång till en mängd 
olika funktioner.

Fliken Klipp
Användbart när projektet innehåller ett stort antal klipp och / eller om du behöver spendera 
mycket tid att hitta, sortera, förhandsgranska eller trimma klipp. Förhandsgranskningen av 
sekvensen är dold för att ge plats åt större klipplagerplatser och en större clip preview.

Fliken Sekvens
I likhet med fliken Start, men när sekvensen är i tidslinjeläge, läggs tonvikten på videospår, 
vilket gör att du kan finjustera effekter och övergångar.
Fliken Effekter
Använd den här fliken om du vill lägga till vanliga effekter och övergångar till markerade 
klipp i projektet.
Fliken Ljud
I likhet med fliken Start, men när sekvensen är i tidslinjeläge, läggs tonvikten på ljudspår, 
vilket gör att du kan finjustera placering och ljudeffekter.
Fliken Exportera 
Använd den här fliken om du vill exportera projektet till en videofil som kan spelas upp, 
3D-videofil, DVD med mera. Ladda upp din exporterade video till YouTube, Twitter, Vimeo, 
Flickr, Dropbox eller Google Drive. 

Fliken Svit
Om du väljer den här fliken visas relaterade program i verktygsfältet och huvudvyn växlar 
till samma som på fliken Start.
Anpassad flik
Du kan välja knappar från de andra flikarna som ska visas på den här fliken, i vilken 
ordning du vill.

3. Fästfack 
Se: Referens för klippfack

4. Förhandsgranskningar av klipp och sekvens 
Se: Förhandsgranskningsreferens för klipp/sekvens

5. Sekvenser och spår 
För sekvenser, se: Begrepp: Sekvenser För spår, se: Begrepp: Spår
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Användargränssnitt - Fästfack
Varje flik här är en bin, för att hålla klipp och / eller mappar. Lagerplatser kan visas i miniatyr- 
eller listvyn genom att klicka på vyväxlingsknappen till höger i verktygsfältet för lagerplatsflikar.

Miniatyrvy
Varje klipp eller mapp representeras av en stor bild. Dubbelklicka på en mapp för att visa de 
klipp den innehåller. Namnet på den aktuella mappen kommer att visas under 
lagerplatsflikarna. Klicka på knappen Återgå till överordnad bin för att avsluta en mapp. 
Om du vill ändra bilden som visas för ett klipp markerar du klippet, flyttar 
uppspelningspositionen i Clip Preview till önskad ram, högerklickar sedan på 
förhandsgranskningen och väljer Använd Den här ramen för tumram . 
Listvy
Kolumner visas med extra information om varje klipp, inklusive klippets varaktighet, 
filsökväg etc. Klipp i mappar visas indragna under sin överordnade mapp. Dubbelklicka på 
en mapp för att komprimera den och dölja de klipp den innehåller. Dubbelklicka igen för att 
expandera den. 

Se även begrepp: Lagerplatser och mappar
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Användargränssnitt - Granskning av klipp/sekvens
Den här referensguiden är till både fönstret Förhandsgranskning av klipp och 
förhandsgranskningsfönstret för sekvens. Observera att det finns skillnader mellan varje rutas 
utseende och funktionalitet. Fönstret Förhandsgranskning av klipp visas nedan.

1. Namnlisten  Visar namnet på det valda klippet / sekvensen. Klipp kan bara byta namn i 
klippfacken , antingen från högerklick-menyn eller från Clip-menyn. 

2. Förhandsgranska  
Visar klippets/sekvensens bildruta vid den aktuella uppspelningspositionen. Observera att 
förhandsgranskningar använder en upplösning som kan vara lägre kvalitet än den slutliga 
videon. Spara sekvensen som en video  för att se den slutliga kvaliteten. 

Upplösning för förhandsgranskning av klipp
För clip Preview visas det markerade klippet med det ursprungliga bildförhållandet och 
med begränsad upplösning. Om du vill ha bättre kvalitet /upplösning bör du byta till 
helskärmsförhandsvisning med hjälp av knappen Maximera.
Matchning av förhandsgranskning av sekvens
Sekvensförhandsgranskningens proportioner kan väljas manuellt och klippen i 
sekvensen kommer att letterboxed eller pillarboxed för att uppfylla det proportionerna. 
Du kommer dock förmodligen vill behålla den på standardinställningen, Matcha innehåll

Alternativet Matchövervakaren matchar visningsproportionens bildförhållande med 
bildskärmens proportioner.
Om förhandsgranskningen spelas upp i en region som ännu inte har cachelagrats och 

bildrutor inte kan återges i realtid kan ett meddelande visas här i stället för 
förhandsgranskningen.

Högerklicka på förhandsgranskningen för en snabbmeny: 
Visa föregående och nästa bildrutor
När markerad visas föregående, aktuella och nästa bildrutor sida vid sida. Klicka på 
föregående eller nästa bildruta för att söka till den ramen.
Använd den här ramen för tummen
Om det markerade klippet finns på en klipplagerplats ändras ramen som visas i 
klippfacket i miniatyrvyn. Om det markerade klippet är i en sekvens ändras den tumbild 
som visas när sekvensen är i storyboard-läge.

Widescreen-bildförhållande passar 
Detta ändrar bildförhållandets utdata för klippet. 
Ta ögonblicksbild av klipp
Sparar ramen från den aktuella förhandsgranskningspositionen i en bildfil och lägger till 
den i klippfacket Bilder. När du klickar på den nedrullnings- menyn visas en uppmaning 
där du uppmanas att ta igen ögonblicksbilden. Mer information om tillgängliga 
lösningsalternativ finns på http://www.nch.com.au/kb/10231.html.
Vänd
Vänd videoramen vågrätt, lodrätt eller både och.
Den här kontrollen är bara tillgänglig om det markerade klippet finns på en klippkorg.
Rotera
Roterar videoramen i 3D runt mitten i 90, 180 och 270 grader
Den här kontrollen är bara tillgänglig om det markerade klippet finns på en klippkorg.
Redigera video-/ljudeffekter...
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Varje video, ljud, bild, text eller tomt klipp kan ha en eller flera videoeffekter tillämpade 
på den. Med det här objektet kan du redigera de effekter som används på klippet.

3. Visa region  
När tidslinjen (se nedan) zoomas in representerar det ljusgråtta området i visningsområdet 
området för klippet/sekvensen som visas i tidslinjen.
Klicka i vyområdet för att söka till den positionen i klippet eller sekvensen. Om du drar den 
aktuella positionen rullas visningsområdet.

4. Miniatyrer 
En miniatyr bildruta visar en bildruta i förhållande till dess plats i klippet/sekvensen.

5. Tidslinjen 
Den vertikala röda linjen visar den aktuella positionen i klippet/sekvensen. Vänsterklick i 
tidslinjen kommer att söka till den positionen och visar även menyn ingår följande 
alternativ: 
● Dela klipp  - Dela ett klipp på aktuell position.
● Ange sluttid  - Ställ in sluttid till aktuell tidslinjeposition.
● Ange start - Ställ in starttid till aktuell tidslinjeposition.
Klicka på knapparna Zooma in / ut (nedan) om du vill ändra hur mycket av 
klippet/sekvensen som syns på tidslinjen.
Klippets och sluttidens start- och sluttid visas med röda respektive blå trianglar.
Se även klippning och klipp
När förhandsgranskningscachen skapas fylls tidslinjen i blått för att visa förloppet.

6. Kontroller 
Uppspelningskontroller
Spela upp, pausa, sök till föregående eller nästa bildruta, eller gå början eller slutet av 
klippet / sekvensen. Loop: låt spela i ett upprepningsläge utan att stanna. 
Uppspelningshastighetsändring: ändra video-/ljuduppspelningshastighet.

Rubrikredigering (endast förhandsgranskning av rubrikklipp)
Klicka på knappen Redigera  för att visa popup-fönstret popup-fönster för 
titelklippsinställningar. Klicka utanför popup-fönstret för att stänga redigeringsfönstret.
Textinnehåll (endast förhandsgranskning av textklipp)
Texten som återges till ramen när det här klippet visas.
Textklipp i en sekvens använder samma text som motsvarande klipp på facken.
Tom klippfärg (endast förhandsgranskning av tomma klipp)
Markera det tomma klippets fyllningsfärg genom att klicka här.
Tomma klipp i en sekvens använder samma färg som motsvarande klipp på facken.
Aktuell position
Visar markörens aktuella position. Klicka här om du vill söka till en angiven position.
Start-/sluttid (endast förhandsgranskning av video- och ljudklipp)
Används för att trimma klipp / sekvenser. Klicka här om du vill ange en ny start- eller 
sluttid.
Se: Trimma och dela klipp
Varaktighet (endast förhandsgranskning av titel, bild, text och tomt klipp)
Klicka här om du vill ändra klippets varaktighet.
Animeringslängd (endast förhandsgranskning av rubrikklipp)
Klicka här om du vill ändra klippets animeringstid.
Visa (endast videoklipp i förhandsgranskning av klipp)
Välj listrutan om du vill växla vad som visas för spårklipp eller klicka på knappen för att 
bläddra igenom alternativen. 

● Endast klipp  - Visa bara spårklippet.
● Klipp + Bakgrund - Visa spårklippet och alla klipp under det i sekvensen.
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● Sekvens - Visa alla spår, även om de täcker det valda spåret.
Placera på sekvens (endast förhandsgranskning av klipp)

Lägger till ett klipp från en klipplagerplats i den aktuella sekvensen genom följande 
alternativ: 

● Lägg till i sekvens vid start
● Lägg till på sekvens vid markören
● Lägg till i sekvens i slutet
● Överlägg på sekvens vid markören
Den här kontrollen är bara tillgänglig om det markerade klippet finns på en klippkorg.

3D-alternativ
När du klickar på rullgardinsmenyn kommer du att presenteras med flera stereoskopiska 
layouter som bilder och video ofta ordnas med att bevara vänster och höger 
ögoninformation. Om du väljer något av dessa alternativ laddas förhandsgranskningen 
av klippet om för att visa en bildruta (vänster eller höger) från källan som du försöker 
förhandsgranska, så att den kan visas korrekt.

360 år
Växla den här knappen På och av, aktiverar och inaktiverar vyns 360 graders 
förhandsgranskningsläge.
Medan det här läget är aktiverat klickar du och drar i muspekaren för att ändra vyns 
rotationsvinkel.
Dela klipp (Alla klipp, förhandsgranskning av klipp och förhandsgranskning av 
sekvens)
Dela ett klipp på den aktuella positionen på den aktuella sekvensen i flera klipp. Kan 
användas på valda klipp, alla videoklipp, alla ljudklipp, alla spår eller specifikt 
ljud-/videospår.

Se: Trimma och dela klipp
Ta bort länken / Länka om (Ljud och videoklipp som ursprungligen länkades, Clip 
preview)
Ta bort länkar eller Länka om ett par ljud- och videoklipp.
Se: Länkade och grupperade klipp
Proportioner (endast förhandsgranskningar av sekvens)
När du klickar på rullgardinsmenyn kan du ändra apektförhållandet för alla spår.
Zooma in / ut
Ändrar hur mycket av klippet/sekvensen som syns på tidslinjen. Zooma in för mer 
noggrannhet när du söker, placera start / sluttid, etc. Zooma ut för att se mer av klippet 
/sekvensen i tidslinjen.

Maximera
Med den här knappen kan du starta en helskärmsförhandsgranskning av 
förhandsgranskningsfönstren för klipp eller sekvens.
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Användargränssnitt - Fönstret Effekter
Använda och redigera effekter för det aktuella markerade klippet i fönstret Effekter. Klippet och 
de tillämpade effekterna visas iFörhandsgranskning av klipp.

Visa fönstret Effekter  
Fönstret Effekter öppnas när du lägger till eller redigerar effekter. Se Videoeffekter eller 
ljudeffekter för att komma igång med att lägga till eller redigera effekter.
Lägga till effekter, anpassade effektkedjor eller plugins 
Tryck 

på för att öppna effektlistan. Du kan välja en effekt eller en anpassad effektkedja  
som ska läggas till i det aktuella klippet.
En anpassad effektkedja är en sparad mall som innehåller flera effekter. Ordningen på 
effekterna och parametervärdena sparas också i den anpassade effektkedjan. 
Du kan också välja Ladda plugin  för att ladda ett plugin från en fil. 
Välj aktuell effekt 
Klicka på en effekts namnlist för att välja en effekt. Effektens namnlist blir blå för att visa 
att den har valts.
Clip Preview  visar effektwidgeten och låter dig redigera den aktuella markerade 
effekten.
Ta bort effekter 
Klicka på x  till höger i namnlisten för att ta bort effekten.
Visa/dölj effektdetaljer  
Klicka - till vänster i namnlisten för att minimera effektdetaljerna.
Klicka på +  till vänster i namnlisten för att maximera effektdetaljerna.
Förinställning av  
effektVissa effekter har definierade förinställda alternativ. En förinställning kan väljas på 
den nedrullningsbara  menyn Välj förinställning under namnlisten.
Menyn Effektparameter
Vissa effektparametrar har alternativ som kan väljas från Effektparametermenyn. 
Menyn Effektparameter kan öppnas genom att klicka på 

knappen.
Du kan återställa, kopiera och klistra in animeringskurvan med hjälp av 
Effektparametermenyn. Du kan också ändra kurvan genom att välja från fördefinierade 
kurvor. 

Animera effekter
Vissa effektparametrar kan animeras med hjälp av Effect Animation Editor. Editorn kan 
visas genom att trycka på 

knappen.
För mer detaljer om animera effekter, vänligen se Animera Videoeffekter. 
Effekt maskering
En effektmask definierar en viss region för att använda effekter. Utan en mask används 
effekter på hela ramen. Med en mask används effekter endast på den angivna regionen. 
En effektmask kan läggas till genom att klicka på 

knappen.
För mer detaljer om hur du använder effektmasken, se Effektmaskering . 
Spara anpassad effektkedja 
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Klicka på 

knappen om du vill spara den aktuella effektkedjan som en anpassad effektkedja.
Sparade effektkedjor finns i effektlistan i avsnittet Anpassade effektkedjor.
Redigera anpassad effektkedja 
Klicka på 

knappen om du vill öppna listan över anpassade effektkedjor där du kan byta namn 
på eller ta bort anpassade effektkedjor.
Ändra effektordning
Klicka 

eller på knappar för att flytta en 

markerad effekt uppåt eller nedåt i effektlistan.
Alternativt kan du också använda mus dra och släpp för att ordna om ordningen. 
Använda effekter på flera klipp
Klicka 

för att ersätta effekterna för alla markerade klipp i tidslinjen. 
Klicka 

på För att Lägga till effekter till slutet av effektkedjan för alla markerade klipp i 
tidslinjen. 
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Användargränssnitt - Dockningsbara Fönster
Vissa fönster kan kopplas från huvudfönstret. De kan också dockas (flyttas tillbaka) till 
huvudfönstret efter att ha kopplats från. Dockningsbara fönster är användbara när du behöver 
mer utrymme för sekvensredigering eller för flera bildskärmar.

För att lossa ett fönster från huvudfönstret, klicka på knappen Avdocka i det övre högra 
hörnet av fönstret. 
Om du vill åter docka fönstret tillbaka in i huvudfönstret stänger du det helt enkelt. 
Dockningsbara Fönster  
1. Förhandsgranskning av klipp
2. Förhandsgranskning av sekvens
3. Fästfack
4. Tidslinje och storyboard
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Användargränssnitt - Kortkommandon
Kortkommandon tillgängliga i huvudfönstret

Arkiv
Ctrl+N Nytt projekt
Ctrl+O Öppna Projekt
Ctrl+S Spara projektfil
Ctrl+Shift+S Spara projektfil som
Ctrl+Skift+X Exportera alla sekvenser
Ctrl+B Exportera video
Ctrl+E Video via e-post
Ctrl+M Lägga till filer
Ctrl+I Spela in video
Ctrl+Shift+I Spela in ljud
Alt Öppna meny
Alt+F4 Avsluta

 
Redigera

Ctrl+Z Ångra
Ctrl+Y Gör om
Ctrl+X Klipp klipp ut klipp
Ctrl+C Kopiera klipp
Ctrl+V Klistra in klipp
Alt+Ta bort Ta bort klipp [Spåra endast klipp] 
Ta bort Rippel Ta bort klipp
Ctrl+A Välj alla
Ctrl+F Hitta klipp
 

Klipp
Ctrl+M Lägga till filer
Ctrl+T Lägg till textklipp
Ctrl+K Lägg till tomt klipp
Ctrl+W Placera klipp på sekvens
Ctrl+Shift+Hem Placera på sekvens vid start
Ctrl+Shift+Infoga Placera på sekvens vid markören
Ctrl+Shift+Slut Placera på sekvens i slutet
Ctrl+Shift+PageUp Överlägg på sekvens vid markören
Ctrl+I Spela in video
Ctrl+Shift+I Spela in ljud
Alt+Retur Egenskaper
F2 (andra) Byt namn
Alt+E Använda sista effekten
 

Klipp spelare
Ctrl+Blanksteg Spela upp/pausa klipp
Ctrl+] Nästa bildruta i Klipp
Ctrl+. Föregående bildruta i Clip
Ctrl+Home Gå till Klippstart
Ctrl+End Gå till Slutet av klippet
Ctrl+F11 Ögonblicksbild av förhandsgranskning av klipp
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Ctrl+Num + Zooma in klipp i
Ctrl+Num- Zooma ut klipp
Ctrl+Num * Visa hela klippet
Ctrl+Shift+ , Ställ in starttid till aktuell tidslinjeposition
Ctrl+Shift+ . Ange sluttid till aktuell tidslinjeposition
 
Kortkommandon för inställning av start- och sluttid är endast relevanta för klipptyper med start- och 
sluttid.
(t.ex. video, ljud, sekvens.)
Spår
Ctrl+PageUp Flytta spår upp
Ctrl+Sida Flytta spår nedåt
 

Sekvens
Skift+L Dela markerade klipp
L Dela alla spår
J Dela alla videospår
K Dela alla ljudspår
 

Sequence Spelare
Utrymme Spela upp/pausa sekvens
Rätt Nästa ram
Vänster Föregående ram
Skift+Vänster Gå till föregående klippkant
Skift+Höger Gå till nästa klippkant
Hem Gå till Start
Slutet Gå till slutet
F11 (andra) Ögonblicksbild av förhandsgranskning av sekvens
Skift+G Gå till tidslinjens position
Antal + Zooma in tidslinjen
 Num - Zooma ut tidslinjen
Num * Visa hela regionen
Ctrl+Shift+B Ange bokmärke vid markören
Ctrl+Shift+Vänster Gå till Föregående bokmärke
Ctrl+Shift+Höger Gå till Nästa bokmärke
 

Effekter
Alt+V Aktuella egenskaper för video-/bildeffekt
Alt+A Egenskaper för aktuell ljudeffekt
 

Verktyg
Ctrl+Shift+L Undertexter
Ctrl+Tab Välj nästa fack (sekvenser, videofiler, ljudfiler, 

bilder, etc.)
fliken Ctrl+Shift+ Välj föregående fack (Sekvenser, videofiler, 

ljudfiler, bilder, etc.)
 

Hjälp
F1 (andra) Hjälp innehåll
 

Kortkommandon tillgängliga i effektfönstret
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Redigerare för nyckelbildruta
Ctrl+A Markera alla nyckelrutor
Fly Avmarkera nyckelrutor
 Ta bort Ta bort markerade nyckelrutor
Antal + Zooma in tidslinjen
Num - Zooma ut tidslinjen
Num * Visa hela tidslinjen
Håll Ctrl Begränsa tangentrörelsen till bara en axel
Alt+E Använda sista effekten
 

Kortkommandon som är tillgängliga i berättarfönstret
Tidslinje

Hem Gå till Start
Slutet Gå till slutet
Ctrl+Left Steg bakåt
Ctrl+Right Steg framåt
+ Zooma in tidslinjen
- Zooma ut tidslinjen
 

Kortkommandon tillgängliga i undertextsfönstret
Undertexter

Utrymme Spela upp/pausa
Ta bort Ta bort markerade undertexter
Esc Stäng fönster
Ctrl+A Välj alla undertexter
Ctrl+Z Ångra
Ctrl+Y Gör om
 

Kortkommandon tillgängliga i NCH Sound Library
Förhandsgranska ljud

Utrymme Spela
 

Kortkommandon tillgängliga på fliken Start
Hem

Ctrl+N Öppna
Ctrl+S Spara projekt
Ctrl+M Lägga till filer
Ctrl+K Lägg till tomt
Ta bort  Ta bort{Beskrivning av kortkommando} 
Ctrl+Shift+L Undertexter
Alt+V Video-/bildeffekter
Alt+A Ljudeffekter
 

Lägga till objekt
Ctrl+T Lägg till enkel text
Ctrl+K Lägg till tomt klipp
 

Spela in
Ctrl+I Spela in video
Ctrl+Shift+I Spela in ljud
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Trimma
Ctrl+Shift+. Ange klipp på plats(trimma start)
Ctrl+Shift+. Ange utklippsposition(trimslut)
 

Kortkommandon som är tillgängliga på fliken Klipp
Klipp

Ctrl+M Lägga till filer
Ctrl+T Lägg till text
Ctrl+K Lägg till tomt
Ctrl+Shift+. Trimma start
Ctrl+Shift+. Trimma ände
Ta bort  Ta bort{Beskrivning av kortkommando} 
Ctrl+F Hitta
Alt+V Video-/bildeffekter
Alt+A Ljudeffekter
Ctrl+Shift+. Split
 

Kortkommandon som är tillgängliga på fliken Sekvens
Sekvens

Ctrl+L Dela alla spår
Ta bort  Ta bort{Beskrivning av kortkommando} 
Ctrl+Shift+L Undertexter
Alt+V Video-/bildeffekter
Alt+A Ljudeffekter
 

Kortkommandon som är tillgängliga på fliken Effekter
Effekter

Ctrl+Shift+L Undertexter
Alt+V Video-/bildeffekter
Alt+A Ljudeffekter
 

Kortkommandon tillgängliga på fliken Ljud
Ljud

Ctrl+M Lägga till filer
Alt+A Ljudeffekter
Ta bort  Ta bort{Beskrivning av kortkommando} 

Spela in
Ctrl+Shift+I Spela in ljud
 

Kortkommandon tillgängliga för effekter och övergångar
Videoeffekter

Ctrl+0 Zoom
Ctrl+1 Beskära
Ctrl+2 Rotera
Ctrl+3 Färgjusteringar
Ctrl+4 Panorera och zooma
Ctrl+5 Grön skärm
 

Övergång
Ctrl+6 Blekna
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Ctrl+7 Kors tona
 

Ljudeffekter
Ctrl+8 Förstärka
Ctrl+9 Normalisera
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Användargränssnitt - Videoguider
VideoPad Tutorials Länk: http://www.nchsoftware.com/videopad/tutorial.html
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Mediefiler och annat innehåll - Läsa in eller skapa 
klipp
Video-, ljud- eller bildfiler

Ladda videofiler (.avi, .mov, etc.), ljudfiler (.aac, .mp3, etc.) eller bildfiler (.jpg, .png, etc.) på 
något av följande sätt:

● Dra och släpp en eller flera filer från Utforskaren eller skrivbordet till klippfacket. 
● Välj "Arkiv" -> "Lägg till filer".  
● Klicka på knappen "Lägg till fil" .
● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till filer". 
Som standard har bildklippen den varaktighet som anges i Alternativ: Media .

Se även: Om 3D / Stereoscopic Media och Om 360 Media 
Spela in video
Spela in video från en digital videokamera, videoinspelningsenhet eller webbkamera på 
något av följande sätt:

● Välj "Clip" -> "Record" -> "Capture Video".
● Klicka på knappen "Spela in".
Se: Mediefiler och annat innehåll: Spela in video

Rubrikklipp
Klicka på knappen "Lägg till rubrik" och välj en av rubrikmallarna för att skapa ett rubrikklipp.
Du kan också klicka på verktygslisten "Lägg till objekt" och välja en av rubrikmallarna på 
menyn "Lägg till animerad rubrik".
Attributen för titeln (teckensnitt, storlek, färg, etc.) kan sedan ändras i klippet förhandsvisning

Textklipp
Skapa ett textklipp på något av följande sätt:

● Välj "Clip" -> "Lägg till text".
● Du kan också klicka på verktygsraden "Lägg till objekt" och välja "Lägg till enkel text".
● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till text". 
Skriv in klippets namn och innehållet i texten och klicka sedan på "Lägg till". Textens 

attribut (teckensnitt, storlek, färg osv.) kan sedan ändras i förhandsgranskningenav klippet .
Tomma klipp
Skapa ett tomt klipp på något av följande sätt:

● Välj "Clip" -> "Lägg till tomt bakgrundsklipp".
● Du kan också klicka på verktygsraden "Lägg till objekt" och välja "Lägg till tomt 

bakgrundsklipp".
● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till tomt klipp". 
Så här lägger du till ett tomt klipp: 

1. Klicka på varaktigheten och sträck ut klippet till önskad varaktighet.
2. Välj antingen alternativknappen "Färg" eller "Övertoning" för att välja fyllningsformat.
3. Klicka på lämplig färgväljare och välj en färg eller en uppsättning färger och en riktning 

för övertoningen.
4. Klicka på knappen Lägg till tomt om du vill lägga till klippet på en lagerplats.
Klippets längd och färg kan ändras senare i förhandsgranskningenav klippet .
Platshållare Klipp
Ett ljud- eller videoplatshållarklipp kan skapas via verktygsfältet "Lägg till objekt". 
Platshållarklipp är avsedda att användas i mallprojekt. Mer information finns i avsnittet 
om guiden . 
Bildöverlägg
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Lägg till bildöverlägg på följande sätt:
● Dra och släpp ett klipp från "Klippfacket" till önskat "Videospår" i "Sekvens".
● Du kan också klicka på verktygsraden "Lägg till objekt" och välja "Lägg till 

överläggsbild".
Mer information finns i inlägget på Videospår.
Överlägg för text

Lägg till textöverlägg på följande sätt:
● Dra och släpp önskat "Textklipp" från "Klippfacket" till önskat spår i videosekvensen.
● Du kan också markera ett klipp i "Sekvens" som du vill använda ett animerat 

överlägg på. Klicka på knappen "Texteffekter" och välj önskat alternativ.
Rippa CD-ljud

Rippa spår från en ljud-CD på något av följande sätt:
● Välj "Clip" -> "Lägg till ljud från CD".
● Klicka på knappen "Lägg till CD-spår" .
● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till ljud från CD".  
Se: Så här laddar du en ljud-CD.

Inspelning Berättarröst
Om du vill spela in berättarröst måste det redan finnas minst ett klipp (av valfri typ) i 
sekvensen. Gör sedan något av följande:

● Välj "Clip" -> "Record" -> "Berätta".
● Klicka på pilen bredvid knappen "Spela in" i verktygsfältet och välj "Berätta".
Se: Skärmreferenser: Berättarröst

Spela in annat ljud
Ljud kan spelas in från andra källor (t.ex. från en analog kassettbandspelare) på något av 
följande sätt:

● Välj "Clip" -> "Record" -> "Spela in ljud".
● Klicka på pilen bredvid knappen "Spela in" i verktygsfältet och välj "Spela in ljud".
Se: Skärmreferenser: Spela in ljud

NCH-ljudeffektbibliotek
Välj en av de tusentals royaltyfria ljudeffekterna som du vill lägga till i projektet på något av 
följande sätt:

● Välj "Clip" -> "Lägg till ljud från NCH Sound Effect Library".
● Klicka på knappen "Lägg till lagerljud" .
● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till ljud från 

NCH-ljudeffektbiblioteket". 
Se: Mediefiler och annat innehåll: NCH-ljudeffekter Bibliotek

NCH Clipart-bibliotek
Välj en av de hundratals royaltyfria bilderna som du vill lägga till i projektet på något av 
följande sätt:

● Högerklicka på en klipplagerplats och välj "Lägg till bilder från NCH Clipart-bibliotek". 
● Välj "Clip" -> "Lägg till bilder från NCH Clipart Library".
Se: Mediefiler och annat innehåll: NCH Clipart-bibliotek

Bildsekvenser
Så här importerar du en sekvens av bilder:
1. Välj "Arkiv" -> "Lägg till bilder som video...".
2. Klicka på "Lägg till filer" eller "Lägg till mapp" och bläddra till de bildfiler som du vill lägga 

till. Alla bilder som du väljer måste ha samma upplösning.
3. Välj en bildrutehastighet eller bildrutelängd som ska användas när videofilen skapas 

med hjälp av indatakontrollerna högst upp i dialogrutan. Den utdatavideofil med har en 
konstant bildhastighet.
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4. Klicka på knappen "Importera" längst ned i dialogrutan. 
Det finns ett förhandsgranskningsfönster och uppspelningskontroller till vänster i dialogrutan 
som du kan använda för att se ungefär hur videofilen för utdata kommer att se ut.
Du kan ändra inställningarna för videokodaren genom att klicka på knappen 
"Kodarinställningar" .
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Mediefiler och annat innehåll - Ta skärmdumpar
Du kan fånga en skärmbild av en eller alla dina anslutna bildskärmar. Välj Arkiv  -> Spela in -> 

( eller klicka på knappen Record  dropdown på verktygsfältet, för att 
fånga en skärmbild av den angivna bildskärmen. 
En dialog kommer att visas. Efter att ha klickat på knappen Start timer på dialogen kommer 
det att finnas en fem sekunders fördröjning innan din skärmbild tas och automatiskt importeras 
till det aktuella projektet. 
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Mediefiler och annat innehåll - Spela in video
Du kan spela in video direkt från videokameran till VideoPad, redo att redigera. Välj Arkiv  -> S
pela in  -> Spela in video...eller klicka på knappen Spela in i verktygsfältet för att öppna 
dialogrutan Spela in video.
Fånga från videokamera
Du kan enkelt spela in video direkt från din DV-videokamera. Om du har en hårddiskbaserad 
videokamera eller har spelat in på ett minneskort läser du läsa videofiler i stället.
Om du vill förbereda att spela in video från en videokamera kontrollerar du att enheten är 
ansluten till datorn och påslagen. Välj videokameran på rullbara menyn Capture From. Du 
måste sedan ge videon du ska ta ett logiskt namn, för att göra det enklare att hitta filen senare. 
Slutligen väljer du den plats på datorn där du vill lagra den infångade videon. Du är nu redo att 
fånga.

Om du vill spela in video från en videokamera kontrollerar du först att videokameran är i uppsp
elningsläge  och inte i inspelningsläge.  Mer information finns i videokamerans 
handbok.
Du kan sedan klicka på knappen Spela in under förhandsgranskningen av källan. När du är 
redo att sluta spela in klickar du på stoppknappen. Filen läggs sedan automatiskt till i 
videopadprojektet. Du kan klicka på Spela in och stoppa så många gånger du vill för att fånga 
många olika klipp från en källa. Du kan använda snabbspolnings-  eller bakåtspolningskontr
ollerna  på kameran om du behöver navigera till en viss plats på 
DV-bandet.
Fånga från en annan enhet
Med VideoPad kan du spela in video från en webbkamera, ett TV-inspelningskort eller andra 
enheter som är anslutna till datorn.
Om du vill förbereda att spela in video väljer du den enhet som du vill spela in på rullmenyn i 
dialogrutan Spela in video. Kontrollera att du också har rätt ljudkälla ansluten. Du måste sedan 
ge videon du ska ta ett logiskt namn, för att göra det enklare att hitta filen senare. Slutligen 
väljer du den plats på datorn där du vill lagra den infångade videon. Du är nu redo att fånga.

Om du vill spela in video klickar du på knappen Spela in under förhandsgranskningen av 
källan. När du är redo att sluta spela in klickar du på stoppknappen. Filen läggs sedan 
automatiskt till i videopadprojektet. Du kan klicka på Spela in och stoppa så många gånger du 
vill för att fånga många olika klipp från en källa.
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Mediefiler och annat innehåll - Skärminspelning
VideoPad kan starta Debut Video Capture Software, som kan användas för skärminspelning.
Om du vill starta Debut i skärminspelningsläge väljer du Arkiv  -> Spela in -> Inspelningsskär
m... eller klickar på listrutan Inspelning  på verktygsfältet och väljer Spela in 
skärm... . Det kommer att laddas ner och installeras om det ännu inte finns i din dator. I Debut 
kan du göra fullständig eller partiell skärminspelning. Använd bara markeringsverktyget för att 
definiera det område på skärmen som ska spelas in. När du är klar med inspelningen 
importeras videon automatiskt till VideoPad.
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Mediefiler och annat innehåll - Om 360 Media
En 360 bild eller video är skev på ett sätt som gör att vissa tittare att titta runt scenen som om 
de är i centrum för det. 360 Media kan vara antingen monoskopisk eller stereoskopisk
Laddar 360 media

360 bildklipp och / eller videoklipp kan läggas till alla projekt, med hjälp av instruktionerna i 
Laddar eller skapa klipp.
Förhandsgranska 360 Media
Antingen Sekvens ellerFörhandsgranskning av klipp. kommer att ha en växlingsknapp 
tillgänglig för att växla mellan Platt och 360 visningar. När du är aktiverad kan du klicka och 
dra inom förhandsgranskningen för att betygsätta vyns riktning.

Redigera 360 Media
Att redigera 360 media fungerar på samma sätt som alla andra medier. Du kan använda 
effekter, t.ex.Svartvitt , men överlagring av text och andra bilder kanske inte ser korrekta ut. 
I det här fallet kan du lägga ett klipp över på en nySpår, och tillämpaPlats i 360Effekt. Du 
bör sedan kunna förhandsgranska detta genom att klicka och flytta Förhandsgranska{och 
flytta förhandsgranskningen}. 

Spara 360 media
Att spara 360 media fungerar på samma sätt som spara normala media{Spara 360 sparar 
normalt medium}. 
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Mediefiler och annat innehåll - Om 3D / 
Stereoskopisk Media
En "stereoskopisk" bild eller video presenterar en annan bild för varje öga, vilket ger en 
3D-effekt.
Läsa in 3D-media

3D-bildklipp och / eller 3D-videoklipp kan läggas till alla projekt, med hjälp av instruktionerna 
i Loading or Creating Clips .
När du läser in en 3D-bild eller videofil blir du ombedd att välja sitt stereoskopiska format. 
Markera kryssrutan Använd det här formatet för alla 3D-filer som jag läser in för att 
ange detta som standard. Standardformatet kan ändras senare i Alternativ: Exportera.
Om du vill ändra stereoskopisk format för ett klipp efter att det har lästs in använder du 
dialogrutan klippegenskaper.
Spara 3D-videor
Följ anvisningarna i Spara, dela eller bränna en video.  Välj stereoskopiskt 
3D-utgångsformat, som visas i Utdatavideo till Stereoscopic 3D. 
Stereoskopiska format
Sida vid sida, eller Över / Under
Information för vänster och höger ögon lagras i separata delar av varje ram. Om ramens 
bredd eller höjd är inställd på hälften betyder det att utdata visas utsträckt som om 3D-filen 
var mosad till halv bredd eller höjd.

Anaglyph (olika)
Information för vänster och höger ögon lagras tillsammans, genom att flytta färger. 
Glasögon med olika färgade linser krävs för att visa 3D-effekten.
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Mediefiler och annat innehåll - 
NCH-ljudeffektbibliotek
NCH Sound Effect Library  är en samling av tusentals royaltyfria ljudeffekter som kan läggas 
till i projektet.
Öppna biblioteket på något av följande sätt:

● VäljKlipp ->Lägga till ljud från NCH-ljudeffektbibliotek  . 
● Högerklicka på en klipplagerplats och väljLägga till ljud från NCH-ljudeffektbibliotek  .

När du har öppnat biblioteket visas följande kontroller:
1. Mappträd 

På vänster sida representerar varje mapp en kategori av ljud. Expandera en mapp för att 
se dess undermappar eller listan över ljud som den innehåller.

2. Ljudlista 
Till höger visas alla ljud i den valda kategorin. Detta kommer att vara tomt tills en kategori 
har valts.

3. Förhandsgranska ljud 
Markera ett ljud i listan och klicka sedan påSpela (eller tryck på Utrymme nyckel) för att 
höra det. När du är klar klickar du på Stanna .

4. Hämta  
Markera ett ljud i listan och klicka sedan påHämta för att hämta ljudet (om det inte redan 
har hämtats) och lägga till det i klippfacket för det öppna projektet.
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Mediefiler och annat innehåll - NCH 
Clipart-bibliotek
NCH Clipart-biblioteket är en samling av hundratals royaltyfria bilder som kan läggas till i 
projektet.
Öppna biblioteket på något av följande sätt: 

● Högerklicka på en klipplagerplats och välj Lägg till bilder från NCH Clipart-bibliotek. 
● Välj Klipp  -> Lägga till bilder från NCH-klipparbiblioteket
Använd panelen till vänster för att välja en clipart-kategori. När en kategori är markerad 

visas en lista med ClipArt-bilder i mitten av dialogrutan. Klicka på en bild i listan för att se en 
förhandsgranskning till höger i dialogrutan.

När du hittar en clipart-bild som du gillar klickar du på knappen Hämta.  När bilden har lästs in 
läggs ClipArt-bilden till i projektet.
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Mediefiler och annat innehåll - Undertexter
Dialogrutan Undertexter
Med dialogrutan undertexter kan du importera, exportera, skapa och redigera undertexter för 
den aktuella sekvensen. Om du vill lägga till undertexter i en sekvens kontrollerar du först att 
sekvensen har lagt till ett eller flera klipp, välj  verktyg -> Undertextereller klicka på knappen U
ndertexter  på verktygsraden på fliken Sekvens.
Undertexter för en sekvens visas inte när sekvensen används som ett klipp i en annan 
sekvens.
Importera och exportera
Du kan importera en undertextfil genom att klicka på knappen Läs in högst upp i dialogrutan 
undertexter. Observera att vissa texteffekter, till exempel Karaoke, inte läses in korrekt i 
VideoPad på grund av skillnader mellan undertextformat, men undertexttexttexten visas 
fortfarande.

Du kan exportera en undertextfil genom att klicka på knappen Spara  högst upp i dialogrutan 
undertexter.
VideoPad stöder lastning och sparande av tre undertextfilformat: 

● SSA (SubStation Alpha)
● SRT (subrip)
● VTT (WebVTT)
Om du sparar till SSA, kommer du att presenteras med en dialogruta där du uppmanas att 

ange titel och författare information. Dessa kan lämnas som standardvärden eftersom de inte 
påverkar undertextutdata.
Åtgärda importerade undertexter Visa problem
Om texten är för stor eller liten markerar du den i huvudundertextlistan genom att klicka på den 
och justerar sedan storleken med hjälp av storlekskontrollen,  som finns på fliken Format.
Om texten har en bra storlek men en del av den är avskuren eller överlappande kan du prova 
att redigera undertexten genom att klicka på undertexten i listan och lägga till några 
radbrytningar (genom att trycka på Retur på tangentbordet) i texten i undertextinmatningsrutan 
längst ned till vänster i dialogrutan.

Generera undertexter automatiskt
Om du vill generera undertexter automatiskt med röstigenkänningen klickar du på Knappen Sk
apa automatiskt  i verktygsfältet. Undertexterna genereras med motsvarande tidsstämplar 
och läggs till i undertextlistan.
Lägga till egna undertexter
Om du vill skapa en underrubrik klickar du först på knappen Lägg till undertext  i 
verktygsfältet och skriver sedan text i textningsrutan längst ned till vänster i dialogrutan. Du 
kan justera visnings- och dölj-tiderna genom att klicka på tiderna under 
förhandsgranskningen eller genom att dra de röda och blå hakparenteserna på tidslinjen.
Om du vill redigera texten i en undertext markerar du den först i listan och ändrar sedan texten 
i undertextinmatningsrutan längst ned till vänster i dialogrutan. Du kan också justera format 
som fetstil, kursiv, understrykning, färg, konturfärg, bakgrundsfärg och storlek med hjälp av 
kontrollerna på fliken Format. Visa och dölja tider kan också justeras för befintliga undertexter.

Ta bort undertexter genom att markera en eller flera undertexter i listan och klicka sedan på 
knappen Ta bort i verktygsfältet.
Om du vill byta text på en undertext markerar du den först i listan. Sedan byta den valda 
undertexten med den ovanför, använd knappen Flytta upp och för att byta undertext med den 
under den använda knappen Flytta ner.
Om du vill göra om eller ångra dina åtgärder klickar du bara på knappen Gör om eller Ångra.
Dölja undertexter
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Du kan dölja alla undertexter från en sekvens genom att avmarkera knappen Visa undertexter

Ange standardlängd för undertext
Du kan ange standardvaraktighet när du lägger till en undertext genom att klicka på Knappen 
Alternativ
Lägga till/ta bort en undertextkanal
Om du vill lägga till en undertextkanal klickar du först på knappen Lägg till... i verktygsfältet 
och skriver sedan in det nya kanalnamnet och klickar på OK.
Du kan ta bort den tillagda kanalen genom att markera i rulllistan Kanal och sedan trycka på Ta
bort .
Observera att MKV är det rekommenderade exportformatet för flera undertextkanaler.
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Mediefiler och annat innehåll - Tal till text
Dialogrutan Tal till text
Med dialogrutan tal till text kan du generera texten från en ljudfil.
Om du vill använda funktionen klickar du på knappen Tal till text i verktygsraden på fliken Ljud

alternativ -> Tal till text  och klickar på knappen Konfigurera 
inställningar för genererade textklipp...
Du kan också justera format som fetstil, kursiv, understrykning, färg, konturfärg, bakgrundsfärg 
och storlek med hjälp av kontrollerna i den här dialogrutan och se resultatet i 
förhandsgranskningsfönstret.

50



Mediefiler och annat innehåll - Text till tal
Med funktionen text till tal kan du skriva in text och låta den generera en ljudfil från texten.
Så här använder du funktionen: 
1. Klicka på knappen Text till tal på fliken Ljud.
2. Ange den text som du vill konvertera till en ljudfil.
3. Klicka på knappen Syntetisera tal.
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Mediefiler och annat innehåll - Synkronisera ljud
Synkronisera ljud  
Sync Audio  används för att justera flera videoklipp med samma ljudspår på tidslinjen genom 
att matcha ljudet. Den här funktionen används ofta för Multicam-redigering.
För att använda den här funktionen måste du placera videoklippen på olika spår. Markera ett 
eller flera klipp och klicka på Synkronisera ljud  på fliken Ljud. De valda klippen justeras till 
närmaste spår som matchar ljudet. 
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Redigering - Grupp videoredigering
Batch Video Editor  kan användas för att tillämpa en uppsättning transformeringar, effekter 
och formatera konverteringar på många klipp samtidigt.
Om du vill öppna batchvideoredigeraren väljer du batchvideoredigeraren på Verktyg-menyn.
Det finns sex steg för att slutföra ett batchkonverteringsjobb: 
1. Val av fil. Markera de filer som du vill använda i batchredigeringsprocessen.
2. Batchfilsbelastning.  Läs in en befintlig kommandofil. Detta är valfritt, se steg 5.
3. Lägg till transformeringar. Ändra filegenskaper som vändning, rotation, beskärning och 

proportioner förändringar.
4. Lägg till videoeffekter.  Lägg till videoeffekter som Svartvitt, Rotation, Sepia med mera.
5. Utdatainställningar. Välj önskade utdatainställningar. Utdatafilformatet kan ändras eller 

behållas på samma sätt. Du kan också spara batchinställningarna i en fil för senare 
användning i steg 2.

6. Utdataprocessen.  Här väntar du på att batchprocessen ska slutföras.
7. Slutförande. När batchprocessen är klar kan du välja att importera de redigerade filerna till 

VideoPad-projektet eller bläddra till utdatamappens plats.
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Redigering - Redigera i en extern redigerare
Så här redigerar du en bild eller ljudfil som du har lagt till i VideoPad i en extern redigerare:
1. Högerklicka på klippet på en lagerplats och väljÖppna fil medfrån snabbmenyn.  
2. Om du har angett en extern redigerare iRedigering i alternativdialogrutan öppnas den 

redigerare du har valt. Annars öppnas standardredigeraren (WavePad för ljudfiler, 
PhotoPad för bildfiler).

3. Gör önskade ändringar i den externa redigeraren, leta upp och klicka påSpara i din externa 
redigerare.

4. Näraden externa redigeraren när den har sparat ändringarna.
5. Ändra programfokus tillbaka till VideoPad.

Det bör finnas ett meddelande som säger:
"Fil: [FilePath] 
Redigerar i en extern redigerare...
Tryck på OK när du är klar."

Klicka påOkejKnappen.
6. VideoPad laddar om filen så att ändringarna visas.
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Redigering - Tidslinje- och storyboardlägen
Sekvensvyn i den nedre halvan av huvudfönstret  kan visas i antingen tidslinje- eller 
storyboardläge.
Om du vill växla mellan de två lägena väljer du Visa -> Sekvens -> Tidslinjeläge  eller Storyb
oard-läge eller klickar på knappen Tidslinje eller Storyboard under sekvensflikarna.
Tidslinjeläge
Tidslinjeläget visar alla video- och ljudspår och alla klipp på dem. Bredden på varje klipp är 
proportionell mot dess varaktighet. T.ex. ett två minuter långt klipp blir dubbelt så brett som ett 
enminuterslångt klipp. Klippets varaktighet kan ändras genom att dra dess vänstra eller högra 
kant. Ett klipp kan dras för att ändra dess position eller för att flytta det till ett annat spår. Alla 

länkade eller grupperade klipp flyttas också.
En lista över de kontroller som är tillgängliga på varje spår finns i: Begrepp: Spår
Storyboard-läge
Storyboard-läge är en förenklad vy som lämpar sig för att snabbt montera och ordna klipp när 
du skapar en ny sekvens, eller göra enkla ändringar i befintliga sekvenser som inte använder 
sig av många spår. Endast klipp på videospår 1 (och eventuellt ljud som är länkade till dessa 
klipp) är synliga. När du flyttar eller ändrar klippens längd i en sekvens som innehåller klipp på 
många spår rekommenderas tidslinjeläge i stället.

Bredden på varje klipp är densamma, oavsett dess varaktighet. Avståndet mellan klippen visas 
som ett fast mellanrum, samma bredd som ett klipp, oavsett utrymmets varaktighet. Klipp kan 
ordnas om genom att dra dem före eller efter andra klipp eller luckor.
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Redigering - Lägg till klipp i en sekvens
Om du vill lägga till ett eller flera klipp i den aktuella sekvensen gör du något av följande:

● Markera klipp på en lagerplats och välj en avKlipp ->Placera på sekvens vid start,Plac
era på sekvens vid markören ,Placera vid markören på nytt spårEllerPlacera 
på sekvens i slutet.

● Markera klipp på en lagerplats och klicka påPlacera klipp på sekvens (grön nedåtpil 
ikon), under förhandsgranskningen av klippet. Välj placeringsmetod (se nedan) frånPlac
era klipp på sekvens Dialogrutan.

● Högerklicka på klipp på en lagerplats och väljPlacera på sekvens .  Välj 
placeringsmetod (se nedan) frånPlacera klipp på sekvensDialogrutan.

● Dra klipp från en bin och släpp den / dem på sekvensen på önskat spår och position.
Om flera klipp placeras på en sekvens samtidigt placeras det första klippet på den valda 

positionen och efterföljande klipp placeras till höger.
Placeringsmetoder

Placera på sekvens vid start
Klipp placeras på video- eller ljudspår 1, på plats 0:00:00.0. Alla klipp som redan finns på 
dessa spår flyttas till höger av längden på de klipp som läggs till.
Placera på sekvens vid markören
Klipp placeras på video- eller ljudspår 1, i uppspelningsmarkörens position (den vertikala 
röda linjen). Alla klipp som redan finns på dessa spår flyttas till höger av längden på de klipp 
som läggs till.

Placera vid markören på nytt spår
Klipp placeras på uppspelningsmarkörens position (den vertikala röda linjen), på det första 
spåret som inte har några klipp vid den punkten.
Placera på sekvens i slutet
Klipp placeras på video- eller ljudspår 1, efter alla andra klipp på dessa spår. Sekvensens 
varaktighet blir längre.
Om dialogrutan Placera klipp i sekvens alltid utför markerad åtgärd. Fråga mig inte igen.

Alternativ -> Media -> Lägg till nytt klipp på följande position.
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Redigering - Flytta klipp
När ett klipp är på en sekvenskan det flyttas runt genom att dra det. Beteendet ändras 
beroende på om sekvensvyn är i tidslinje- eller storyboardläge.
Tidslinjeläge
I tidslinjeläge kan klipp dras åt vänster och höger och flytta dem tidigare eller senare i 
tidslinjen, eller uppåt och nedåt för att flytta dem till olika spår .
När klippet som dras antingen är i slutet av ett annat klipp, eller början eller slutet av 
sekvensen, kommer det att "snap" till den positionen. Håll ned Skift-tangenten medan du drar 
för att tillfälligt inaktivera det här beteendet.

När du flyttar ett klipp så att den vänstra kanten finns inuti ett annat klipp delas det andra 
klippet och klippet infogas vid den tidpunkten. Håll ned Alt-tangenten när du släpper klippen för 
att tillfälligt inaktivera det här beteendet.

Storyboard-läge
I Storyboard-läge kan klipp bara dras åt vänster och höger för att flytta dem före eller efter 
andra klipp. Klipp på samma spår flyttas automatiskt för att göra plats för de klipp som dras, 
vilket innebär att de inte trunkeras eller tas bort. Klipp på andra video- eller ljudspår, som inte 
visas i Storyboard-läge, kan dock påverkas.

I både tidslinje- och storyboardlägen flyttas länkade eller grupperade klipp tillsammans.
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Redigering - Trimma och dela klipp
Trimma video- och ljudklipp
Varje video- eller ljudklipp, antingen i en lagerplats eller i en sekvens, har en starttid och en 
sluttid. När ett klipp placeras i en sekvens används endast ramar eller exempel från området 
mellan start- och sluttiden. Ramar eller exempel före starttiden och efter sluttiden trimmas.

Som standard är ett klipps starttid i början av klippet och sluttiden är. dvs ingenting trimmas.
I förhandsgranskningen av klipp
Markera ett video- eller ljudklipp på en lagerplats eller på en sekvens för att visa det i 
förhandsgranskningen av klippet. På tidslinjen för förhandsgranskning av klipp visas starttiden 
som en röd triangel och sluttiden visas som en blå triangel. Dra i någon av triangeln om du vill 
flytta in- eller sluttiden. Du kan också flytta klippets aktuella uppspelningsposition och välja Klip
p  -> Player -> Ange starttid för klipp eller Ange sluttid för klipp eller klicka på ikonen för 
röd eller blå flagga. Om klippet du ändrar finns i sekvensen och den nya in- eller sluttiden du 
har valt kommer att stå i konflikt med ett annat klipp i sekvensen flyttas klippen åt höger så att 
inga klipp överlappar varandra. Håll ned Alt när du ändrar in- eller sluttiden för att tillfälligt 
inaktivera det här beteendet.

Klicka på knappen Dela i förhandsgranskningen av klipp så sparas ett dubblett videoklipp i 
papperskorgen med den redigerade start- och sluttiden. Markera det sparade videoklippet från 
lagerplatsen och placera uppspelningspositionen på tidslinjen igen någonstans mellan start- 
och sluttiden. Du kan använda knappen Dela igen för att spara ett annat dubblett videoklipp 
med olika start- och sluttid.

Trimma klipp i sekvens och sekvensförhandsgranskning
På en sekvens
Klicka på tidslinjen till en plats där ett markerat klipp finns. Högerklicka på ett markerat klipp 
och klicka på Dela markerade klipp  
På en sekvens (endast tidslinjeläge)
Håll musmarkören över vänsterkanten i ett klipp så ändras markören till storleksändring av 
markören. Klicka och dra för att flytta klippets vänsterkant och ändra klippets Starttid. På 
samma sätt ändras dess Sluttid när du drar högerkanten i ett klipp. Observera att starttiden 
inte kan dras tidigare än början av klippet och att sluttiden inte kan dras senare än i slutet 
av klippet. Om du stämmer av ett klipp så att det överlappar med ett annat klipp sedan vissa 
klipp kommer att flyttas till höger på sekvensen för att kompensera så att inga klipp kommer 
att överlappa. Håll i Alt medan du Ã¤terÃ¤nder om du vill inaktivera det här beteendet till 
sÃ¤nde. 

På en sekvens (endast Storyboard Mode)
Starttiden för ett klipp kan inte ändras här, men ändra varaktigheten (genom att klicka på 
varaktigheten längst ned i klippet) kommer att flytta Sluttiden. 
Dela klipp i sekvens och sekvensförhandsgranskning

Alla typer av klipp i en sekvens kan skäras i två delar genom att dela upp det. Delning kan 
användas för att ta bort en del av ett klipp från en sekvens (t.ex. ta bort annonser),för att flytta 
en del av ett klipp (t.ex. för att göra plats för en cut-away skott), så att en övergång som ska 
användas, eller många andra skäl.

Om du vill dela ett eller flera klipp flyttar du den aktuella uppspelningspositionen på sekvens- 
eller sekvensförhandsgranskningen till delad position och gör något av följande:

● Klicka påDela spårknappen längst upp menyn underSekvensTab.
● Klicka påSplit(saxikon) under sekvensförhandsgranskningen för att dela upp alla spår.
● Klicka på den lilla triangeln bredvidSplit(saxikon) under förhandsgranskningen av 

sekvensen och välj en av de delade metoderna.
Metoderna för uppdelning är:
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Dela markerade klipp
Alla markerade klipp, inklusive länkade eller grupperade klipp, på alla video- eller ljudspår 
kommer att delas. 
Dela alla spår
Alla klipp, markerade eller inte, på något video- eller ljudspår kommer att delas.
Dela alla videospår
Alla klipp, markerade eller inte, på något videospår kommer att delas.
Dela alla ljudspår
Alla klipp, markerade eller inte, på något ljudspår kommer att delas.
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Redigering - Länkade och grupperade klipp
Länkade klipp
När en fil med både video och ljud läggs till i ett projekt visas den som ett enda videoklipp på 
papperskorgen. Som standard är ljudet länkat till videoklippet. När videoklippet placeras på en 
sekvens placeras även det länkade ljudet på sekvensen och de två klippen förblir länkade.

Om två klipp i en sekvens länkas samman kommer även det andra klippet att flyttas om du 
flyttar det andra klippet. På så sätt förblir videon och ljudet synkroniserade.
Om du vill ta bort länken från ett videoklipp på en soptunna klickar du på videoklippet och 
väljer Klipp  -> Ta bort länken Ljud och video  på menyn eller högerklicka på klippet och välj 
Ta bort länk ljud och video. 
Om du vill ta bort länken till klipp i en sekvens markerar du videoklippet och väljer  klipp -> Ta 
bort länken Ljud och video på menyn, eller högerklicka på något av klippen och välj Ta bort 
länken från Ljud  eller Ta bort länk från video. 
Du kan också ta bort länken eller länka om ett (ursprungligen länkat) klipp genom att markera 
det och sedan klicka på knappen Ta bort länk  eller Länka om i 
förhandsgranskningen av Klipp .
Grupperade klipp
När du länkar används för att ansluta ett videoklipp med originalljudet kan gruppering 
användas för att ansluta två eller flera klipp av alla typer. Gruppering fungerar bara på klipp i 
en sekvens. Exempel på användningsområden för gruppering är:

● Synkronisera ljudeffekter eller musik med videoklipp.
● Behåll tidpunkten för ett textklipp, till exempel en rubrik eller bildtext, i förhållande till ett 

videoklipp.
● Håll flera bilder av en scen tillsammans.
● Etc.
To group clips, select multiple clips in a sequence and select Sequence  -> Group 

Selected Clips from the menu, or right-click on one of the selected clips and select Group 
Selected Clips. Select Ungroup Selected Clip(s) instead to ungroup clips. 
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Redigering - Bokmärken
Du kan lägga till bokmärken på tidslinjen för att avgränsa tidslinjen i avsnitt. Dessa bokmärken 
kan senare användas som DVD-kapitel.
Lägga till ett bokmärke

Så här lägger du till ett bokmärke:
● VäljSekvens->Spelare->Ange bokmärke vid markören...  

Det nya bokmärket visas på markörens position på tidslinjen.
● Högerklicka på tidslinjen vid den punkt där du vill lägga till ett bokmärke och väljAnge 

bokmärke .  
Dialogrutan Redigera bokmärke öppnas. Ange bokmärkets namn och välj den färg du vill 
att bokmärket ska vara genom att klicka på färgprovet och klicka sedan på OK.
Om du vill kontrollera namnet på ett bokmärke flyttar du musen över det och väntar tills 
verktygstipset visas.
Redigera bokmärken
Om du vill ändra namn eller färg på ett bokmärke högerklickar du på det och väljer Rediger
a bokmärke...  
Ta bort bokmärken
Om du vill ta bort ett bokmärke högerklickar du på det och väljer Ta bort bokmärke . 
Navigera bokmärken
Du kan flytta tidslinjens position så att den matchar ett skapat bokmärke i en sekvens 
genom att välja bokmärket från Sekvens -> Spelare  -> Goto Bokmärke...  -> Bokmärke-Na
mn  
Bokmärken i den här listan kommer att beställas sekventiellt så som de visas i sekvensen.
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Redigering - Volymnivåer
Det finns många metoder för att ändra volymen för specifika objekt eller grupper av objekt i 
VideoPad.
Ändra volymen på enskilda klipp

Clip Volym Dialog
Clip-volymdialogen kan öppnas genom att trycka på knappen Volym som finns i det 
nedre vänstra hörnet på alla ljudspårsklipp som finns inom någon sekvens . Du kan 
också högerklicka på ljudklippet och välja Justera klippvolymen... från snabbmenyn. 
Använd skjutreglaget för volymkontroll för att öka eller minska volymen. Kontrollera 
kryssrutan För ljud av klipp om du inte vill höra ljudet för det här klippet. Klicka på 
knappen OK om du vill spara eventuella volymjusteringar i klippet. 

Toningspunkter 
Tona punkter kan användas för att tillämpa en jämn ökning eller minskning på ett klipps 
volym som tillämpas över en önskad varaktighet.

Ljudeffekter 
Ljudeffekter som Amplify och Compressor kan användas för att öka, minska och

begränsa volymen av klipp på diverse sätt.
Ändra volymen på hela spår  I 
tidslinjeläge har varje spår ett volymreglage och ett reglage för stereopanor. Den här 
volymen och panoreringen tillämpas på alla ljudklipp på spåret. 
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Slutföra ett projekt - Förhandsgranska ett projekt
Du kan titta på en helskärmsförhandsgranskning av vad som finns i din sekvens, inklusive 
effekter och övergångar, genom att klicka på knappen Maximera eller Helskärm på 
kontrollerna.
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Slutföra ett projekt - Spara en video
När du har redigerat projektet kan du spara eller ladda upp en video för att dela den med andra.
Välj Exportguiden på knappen Exportera video på fliken Start. Exportguiden guidar dig 
genom videoexportprocessen.
Exportera kö 
Flera exportuppgifter kan köas upp för att slutföras i bakgrunden. På så sätt kan ett annat 
projekt redigeras medan ett eller flera andra projekt redan exporteras.
Tryck på länken Avbryt om du vill avbryta en aktivitet som bearbetar eller väntar på 
bearbetning. Tryck på länken Ta bort för att ta bort en aktivitet som har slutförts eller 
misslyckats. Dialogrutan Exportera kö kan säkert stängas medan export pågår. 
Exportaktiviteterna fortsätter i bakgrunden och du kan spåra deras framsteg genom att titta i 
statusfältet i huvudfönstret.

Dialogrutan Exportera kö kan öppnas igen genom att klicka på pilknappen i statusfältet eller 
genom att välja menyalternativet Visa -> Visa exportkö.

64



Slutföra ett projekt - Dela en video
Dela en video
Du kan dela eller ladda upp projektet till någon av följande tjänster:
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● Youtube  
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Slutföra ett projekt - Bränna en video
Bränna en video
De typer av media som du kan bränna ditt projekt är DVD-skivor . 
Du kan också bränna ditt projekt till detta medium på två olika sätt. 
● Videoskivor

Projektet exporteras i det format som konsumentenheter kommer att kunna spela upp din 
video med. 
Det vill säga som en vanlig DVD. 

● Dataskivor
Projektet exporteras som en fil. Som visas på DVD:n du bränner den till. 
Till skillnad från en vanlig videoskiva kanske vissa konsumentenheter inte kan spela upp 
din video, eller så kan du behöva navigera i enhetsspecifika menyer för att hitta och spela 
upp dem. 

Detta liknar att sätta in en USB-enhet i mediaspelaren, om den stöder den funktionen. 
Du kan börja bränningsprocessen genom att välja ett DVD-alternativ  från någon av följande 
platser: 
● Från och medHemVerktygsfältet. Klicka påExportera videonedrullningsknappen.
● Från och medExporterafliken på flikenVerktygsfältet .
● Från och medExporterafliken på flikenHuvudmeny.
När du har gjort dina val i dialogrutan Välj skivinställningar  klickar du på Skapaoch följer 
eventuella uppmaningar på skärmen.
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Slutföra ett projekt - Förlustfri export
Förlustfri export ger video av högsta kvalitet. Detta sker bara genom att koda om videofilen när 
det behövs. Vissa redigeringsfunktioner kräver att videon kodas om vid export. Det handlar 
bland annat om att lägga till övergångar, lägga till effekter eller exportera till en annan filtyp än 
originalfilen.

Du kan använda den här funktionen från File->Exportera förlustfri video. Kontrollera 
förlustfria exportinställningar för mer information.
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Slutföra ett projekt - Exportera alla sekvenser
Om du har flera sekvenser i projektet kan du exportera dem alla i följd med hjälp av funktionen 

Du kan också exportera det valda området i sekvensen 

genom att välja knappen Exportera markerad region på popup-menyn som visas när du 
har gjort ditt val.

Du kommer att presenteras med en serie exportvideoguider, så att du kan ställa in olika 
exportinställningar för varje sekvens. Mer information om exportguiden finns i Spara, dela eller 
bränna en video. 
Du kan använda den här funktionen från Arkiv->Exportera alla sekvenser.
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Slutföra ett projekt - Lägga till DVD-kapitel
Om en sekvens ska brännas som en video-DVD kan kapitel läggas till på DVD-skivan genom 
att ställa in bokmärken.
1. Lägg först tillBokmärkentill din tidslinje:

● Högerklicka på tidslinjen på den plats där du vill att kapitelavgränsaren ska vara och välj
.  

● Ändra namn och färg på bokmärket om du vill (detta påverkar inte DVD-kapitlen) och 
klicka sedan på OK.

● Upprepa ovanstående steg för varje position du vill starta ett nytt kapitel. Varje 
bokmärke används som kapitelavgränsare.

2. För det andra väljer du att exportera filmen till DVD:
● Följ instruktionerna iSpara, dela eller bränna en videoför att bränna en DVD.
● En dialogruta visas och du frågar om du vill exportera dina bokmärken som 

DVD-kapitel. VäljAnvända bokmärken som kapitel.

69

bookmarks.html
finalise_saving.html


Slutföra ett projekt - Säkerhetskopiera eller flytta 
ett projekt till en annan dator
En projektfil  lagrar bara sökvägarna för mediefiler (inklusive video-, ljud- och bildfiler) och inte 
hela filinnehållet. När en projektfil läses in försöker den hitta och läsa in mediefilerna med hjälp 
av dessa filsökvägar. Om en mediefil har flyttats eller tagits bort, eller om projektfilen ensam 
har kopierats eller flyttats till en annan dator, kan VideoPad inte hitta de ursprungliga 
mediefilerna.

Om du vill säkerhetskopiera ett projekt och alla dess mediefiler, eller för att flytta ett projekt och 
alla dess mediefiler till en annan dator, väljer du Arkiv  -> Säkerhetskopiera projektfiler till 
mappeller Spara bärbart projekt som . Detta sparar en ny kopia av projektets (.vpj) fil i den 
valda mappen, och alla mediefiler som används i projektet kommer också att kopieras till 
samma mapp. Hela den här mappen kan sedan sparas i säkerhetskopieringsmedia eller 
kopieras eller flyttas till en annan dator.
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Hur - Ta bort ett avsnitt från sekvens
I tidslinjeläge klickar du på och drar på tomt utrymme för att markera ett avsnitt i sekvensen. 
Ta bort det markerade området från sekvensen genom att göra något av följande: 

● Tryck på 
● Klicka på knappen 

i verktygsfältet Start
● När du har gjort ditt val visas en 

popup-meny och klickar sedan på knappen 
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Hur - Spara en enda bildruta
Du kan spara en bildruta från den aktuella förhandsgranskningen genom att först flytta den 
aktuella förhandsgranskningspositionen tills önskad bildruta visas i förhandsgranskningen och 
sedan göra något av följande:

● VäljSekvens->Spelare->Ögonblicksbildfrån menyn och välj en upplösning för att ta 
en ögonblicksbild av sekvensförhandsgranskningen med den upplösningen.

● VäljKlipp ->Spelare->Ögonblicksbildfrån menyn och välj en upplösning för att ta en 
ögonblicksbild av förhandsgranskningen av klippet med den upplösningen.

● Tryck på F11. Detta tar en ögonblicksbild av sekvensförhandsgranskningen.
● Högerklicka på själva förhandsgranskningen och väljTa ögonblicksbild av sekvens. 

Om du högerklickade på förhandsgranskningen av klippet står detTa ögonblicksbild av 
klipp.

Ramen sparas i mappen som anges i Alternativ -> Disk  -> Spara ögonblicksbilder i. Det 
kommer också att läggas till som ett bildklipp i det aktuella projektet.
Alternativt kan du spara alla bildrutor i en sekvens som en serie bilder, se Bildsekvens i 
Spara, Dela eller Bränna en video.  
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Hur - Vattenstämpelbild eller bild-i-bild-video
Vattenstämpelbild
En vattenstämpelbild är en liten, ofta delvis genomskinlig, bildöverlagad i ett hörn av en video. 
Om du till exempel vill visa en företagslogotyp på en företagsvideo. Den här effekten kan 
uppnås med hjälp av följande steg:

1. Läsa in en bildfil för att skapa ett nytt bildklipp.
2. Lägga över bildklippet i sekvensen genom attlägga till dentill ett videospår ovanför 

bakgrundsklippen.
3. RedigeraVideoeffektertillämpas på bildklippet.
4. Lägg till eller markera effekten Rörelse. Minska skalningsvärdet så att bilden blir mindre. 

Justera position X- och Y-värdena för att flytta bilden nära ett hörn.
5. Lägg till eller markera effekten Opacitet. Minska opacitetsvärdet så att bilden är delvis 

genomskinlig.
Bild-i-bild
Bild-i-bild liknar en vattenstämpel, men överlagrar en liten video i stället för en liten bild. Till 
exempel, för att visa en närbild av någon som ger en kommentar om vad som händer i 
huvudvideon. Den här effekten kan uppnås med hjälp av följande steg:

1. Läsa in en videofil för att skapa ett nytt videoklipp.
2. Lägga över videoklippet på sekvensen genom att lägga till dentill ett videospår ovanför 

bakgrundsklippen.
3. RedigeraVideoeffektertillämpas på videoklippet.
4. Lägg till eller markera effekten Rörelse. Minska skalningsvärdet så att videon blir mindre. 

Justera position X- och Y-värdena för att flytta videon.
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Hur - Blå eller grön skärm Chroma-knappning
Även känd som "blå skärm" eller "chroma keying", grön skärm är processen att ta bort en vald 
färg från en bild. Om du till exempel vill visa en skådespelare som står framför en 
datorgenererad bakgrund kan bilden av skådespelaren spelas in mot en grön skärm. 
Bakgrunden kan sedan tas bort med den gröna skärmen video effekt för att avslöja ett annat 
klipp under som kommer att ge den nya bakgrunden.

Följ instruktionerna i Videoeffekter för att lägga till en grön skärm videoeffekt. Om du vill 
konfigurera effekten, när dialogrutan Videoeffekter  är öppen, klickar du på 
förhandsgranskningen av klippet för att välja vilken färg som ska tas bort. Du kan göra detta 
när markören som hovrar över den ändras till en pipettikon. Du kan också använda 
färgväljaren till vänster i dialogrutan för att välja en färg mer exakt. Ändra värdena 
tröskelvärde  och blekning om du vill justera hur lika en färg måste vara den valda färgen för 
att den ska tas bort. Om du väljer Färg i listrutan Baserat på: tas färg bort i videon baserat på 
hur nära den matchar den valda färgen. Om du väljer Färg + Ljusstyrka i listrutan Baserat på:

och ljusstyrkan  för den valda 
färgen. Om du väljer Auto i listrutan Baserat på: försöker du automatiskt växla mellan Färg 
och färg + ljusstyrka  baserat på den valda färgen. För bästa resultat kan det dock vara 
nödvändigt att manuellt välja ett av de andra alternativen. Detta är användbart när du behöver 
använda en grön skärmeffekt på en video med en ljusvit eller mörk svart bakgrund.När tröskelvärd
et  ökar får skjutreglaget Blekning mindre och mindre av en effekt (dvs. när reglaget Trösk
elvärde  är fullt har skjutreglaget För toning ingen effekt).
Parametern Feathering  används för att använda en "mjuk kant" eller alfakanaloskärpa på 
förgrundsbilden. Detta är användbart om du har några överblivna gröna pixlar på den 
knappade bilden, om du mjukar upp kanterna då dessa pixlar inte kommer att vara lika 
märkbar när du ersätter i en ny bakgrund. Observera att det här alternativet kan vara relativt 
långsamt om du väljer ett stort luddvärde.

För bästa resultat måste bakgrunden som ska tas bort vara en mycket jämn färg (t.ex. utan 
högdagrar eller skuggor) och bakgrundsfärgen får inte visas på aktörer eller objekt som du inte 
vill ta bort.

För att hjälpa till att finjustera nyckeln tillhandahålls alternativet Visa alfamask.  När det är 
aktiverat visas alfa-kanalen eller genomskinlighetslagret i det förhandsgranskade klippet i 
svartvitt. På så sätt kan du se exakt vilka regioner som knappas ut (svart) och vilka som 
lämnas orörda (vita). Om Blekning eller Ludd används kan du se halvgenomskinliga områden 
på den resulterande ramen, som visas som en gråaktig färg. Att se de nyckelfärdiga och 
onyckelrade regionerna i svartvitt är praktiskt för att upptäcka mindre nyckelfel som kanske inte 
är så uppenbara annars.
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Hur - Ta bort annonser
Så här tar du bort annonser eller oönskade scener från ett videoklipp:

● Placera videoklippet i en sekvensoch se till att den är markerad.
● Flytta den aktuella sekvensuppspelningspositionen till början av den oönskade scenen.
● VäljSekvens->Dela spår->Dela markerade klipp , eller klicka på den högra sidan avSp

lit (saxikon) under förhandsgranskningen av sekvensen och väljDela markerade 
klipp.

● Flytta den aktuella sekvensuppspelningspositionen till slutet av den oönskade scenen.
● VäljDela markerade klipp Igen.
● Välj den oönskade scenen och väljSekvens->Klippa , eller högerklicka på den och väljT

a bort markerade klipp .  
● Flytta det återstående klippet för att fylla tomrummet.
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Hur - Skapa rullande krediter eller nyhetskring
Rullande krediter
Rullningskrediter kan läggas till i en sekvens med hjälp av ett textklipp med en rullande riktning.
1. Lägga till ett textklipptill projektet. Skriv in alla krediter som textklippets textinnehåll.
2. Från textklippetsFörhandsgranskning av klipp . PåTextverktygfönster ställer du inRullning

Nederkantför att rulla upp eftertexterna från skärmens nederkant. Justera de 
andra attributen (teckensnitt, storlek, färg osv.) efter behov.

3. Alla krediter visas under textklippets längd. Standardvaraktigheten för ett textklipp är kort, 
vilket innebär att eftertexterna rullar mycket snabbt. Gör längden på textklippet längre om 
du vill rulla eftertexterna långsammare.

4. Lägga till klippet i en sekvens. Kom ihåg att andra klipp kan placeras på videospår ovanför 
eller under eftertexttextklippet. t.ex. Placera ett tomt klipp, ett bildklipp eller till och med ett 
videoklipp på ett lägre videospår för att ändra vad som visas bakom eftertexterna.

Nyheter Ticker
Om du vill skapa vågrätt rullande text, som en nyhets- eller lagerkringsbok, följer du 
ovanstående instruktioner med dessa små skillnader:

● Kontrollera att all textklipps text finns på en enda rad (dvs. inga nya radtecken).
● AnvändHöger-vänsterrullningstyp.
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Verktyg - Döljning av effekt
Döljning av effekt
Effektmaskfunktionen gör att en eller flera effekter endast kan tillämpas på ett visst område i 
ett klipp. Masker kan animeras med tiden, till exempel för att följa ett rörligt objekt i en video.
Masker består av tre eller fler punkter, som var och en kan animeras separat.
Du lägger till, ändrar och animerar effektmaskering görs i effektfönstret . Information om hur du 
öppnar effektfönstretfinns i Videoeffekter.
Lägga till en mask  
1. Klicka på 

knappen i verktygsfältet 
2. Maskens form syns i Klippförhandsvisningen  
Ändra formen på en mask  
1. Välj masken genom att klicka på dess namnlist i effektfönstret
2. Om du vill flytta en befintlig punkt klickar du och drar den i Klippförhandsgranskningen 
3. För att lägga till en ny punkt, klicka på linjen mellan två punkter
4. För att radera en punkt, högerklicka på den
Rensa en mask 
1. Klicka på 

knappen i verktygsfältet 
2. Masken är nu rensad och alla ytterligare effekter som läggs till i effektkedjan gäller för hela 

klippet
Animera en mask  
1. Välj masken genom att klicka på dess namnlist i effektfönstret
2. Se till att animeringsredigeraren visas
3. Klicka på 

knappen för att visa animeringsraden i animeringsredigeraren 
4. Flytta den röda tidslinjemarkören till den plats där en viss maskform krävs
5. Klicka på 

knappen för att lägga till en ny nyckelruta om det inte redan finns en vid den tidpunkten 
6. Ändra maskens form
7. Upprepa steg 4–6 tills alla nyckelrutor är inställda
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Verktyg - Animera videoeffekter
Många videoeffekter har parametrar som kan animeras. Parametern för vågrät position för 
effekten Rörelse kan till exempel animeras för att panorera över ett klipp. Varje animatable 
parameter representeras av ett diagram, där X-axeln är tid, och Y-axeln är parameterns värde.

Så här animerar du effektparametrar:
● Följ instruktionerna för att öppnaVideoeffekter Dialogrutan.
● Klicka på

i verktygsfältet för att visa redigeraren för animeringsnyckelbildrutor.  
● Om effekten du vill animera är komprimerad klickar du på+på effektrubriken för att 

expandera den.
● Klicka på

bredvid den parameter som du vill animera för att visa animeringsraden i 
nyckelbildsredigeraren. 

● Du kan också välja en fördefinierad animeringskurva på parametermenyn. Om du vill 
öppna parametermenyn klickar du på

bredvid parametern.  
● Ändra animeringskurvan genom att lägga till och ändra nyckelrutorna. (Se nedan.)
Om animeringskurva
En animeringskurva representerar hur effektparametervärdet (Y-axeln) ändras i tiden 
(X-axeln).
Kurvan kan styras av nyckelrutor. En nyckelbildruta begränsar parametern till ett angivet 
värde vid tidspositionen. Du kan välja antingen linjär eller en bezierkurva för att interpolera 
värdet mellan två nyckelrutor.

Om en parameter inte har några nyckelrutor är den inte animerad. Diagrammet kommer att 
vara en plan, horisontell linje under klippets längd.
Lägg till nyckelrutor
Om du vill lägga till en nyckelbildruta gör du något av följande:

● Vänsterklicka på grafraden på en plats där det inte finns några befintliga nyckelrutor.
● Högerklicka på grafraden på en plats där det inte finns några befintliga nyckelrutor. 

VäljaLägga till nyckelbildruta för kurvaEllerLägga till linjär nyckelbildruta . 
● Flytta den aktuella tidslinjepositionen och klicka på

Knappen.  
Välj nyckelrutor

Om du vill välja en enda nyckelbildruta klickar du på den.
Gör något av följande om du vill välja flera nyckelrutor: 

● Klicka på tomt utrymme och dra en rektangel. Nyckelrutor inuti rektangeln markeras 
när du släpper musknappen.

● Håll Control kontrolltangenten, klicka på nyckelrutorna en efter en för att välja dem.
Flytta nyckelrutor

Om du vill flytta en nyckelbildruta gör du något av följande:
● Klicka på en nyckelbildruta och dra den. Om flera nyckelrutor är markerade flyttas de 

tillsammans.
● Flytta den aktuella tidslinjepositionen över nyckelrutan och justera parameterns 

värde med hjälp av dess kryssruta, skjutreglage eller numerisk inmatningskontroll.
Ta bort nyckelrutor
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Så här tar du bort nyckelrutor:
● Tryck påTa borteller klicka på

för att ta bort markerade nyckelrutor. 
● Om du vill ta bort en enda nyckelbildruta högerklickar du på den och väljerTa bort 

nyckelbildruta  . 
● Om du vill ta bort alla nyckelrutor för en parameter väljer duÅterställa från 

parametermenyn.
Om kurvhandtag

Kurvhandtagen är tangenter på kurvan och påverkar hur kurvan ser ut mellan nyckelrutor.
Om det inte finns ett kurvhandtag på båda sidor av ett segment blir segmentet en rak linje.
Kurvhandtag är kopplade till nyckelrutor. En nyckelbildruta kan ha vänster-, höger- eller 
båda kurvhandtagen kopplade. Kurvhandtag läggs till när du lägger till en böjd 
nyckelbildruta.

Lägga till/ta bort kurvhandtag
Det finns fyra knapp på verktygsfältet för att lägga till eller ta bort kurvhandtag på 
nyckelrutor. Medan nyckelrutor är markerade: 

● Klicka på knappen 

för att ta bort kurva handtag på båda sidor. 
● Klicka på knappen 

för att lägga till en kurva handtag endast till höger. 
● Klicka på knappen 

för att lägga till en kurva handtag endast till vänster. 
● Klicka på knappen 

för att lägga till kurvhandtag på båda sidor. 
Alternativt kan du använda snabbmenyer med högerklick för att lägga till eller ta bort 

kurvhandtag: 
● Högerklicka på kurvhandtaget och välj Ta bort kurvhandtag . 
● Högerklicka på nyckelrutan och välj bland kommandona för att lägga till eller ta bort 

kurvhandtag. 
● Högerklicka på linjesegmentet för att välja mellan Make Curve eller Make Linear . 

Dessa kommandon påverkar kurvhandtagen på båda sidor av segmentet. 
Flytta kurvhandtag

Kurvhandtag kan flyttas genom att dra dem.
Medan slät växlingsknapp 

är på, kommer kurvhandtaget på andra sidan av nyckelbildrutan att spegla det rörliga 
handtaget.
Spegelkurva handtag
När ett kurvhandtag är en spegel av handtaget på andra sidan av nyckelbildrutan, kommer 
kurvan att passera genom nyckelbildrutan smidigt (inga skarpa vinklar).
Om du vill skapa speglade kurvhandtag gör du något av följande: 

● Aktivera Tvinga smidig ändring på nyckelrutan för att automatiskt spegla det 
andra kurvhandtaget medan du drar det. 

● Om du aktiverar Tillåt skarp ändring på nyckelrutan kan du dra kurvhandtaget 
individuellt. 
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● Markera nyckelrutorna. Från rullgardinsmenyn för spegelalternativ i verktygsfältet 
väljer du ett av alternativen 

för spegelkurvan: 
● Spegel från höger kurvhandtag 
● Spegel från vänster kurvhandtag 
● Genomsnittliga kurvhandtag 
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Verktyg - Anpassade effektkedjor
Spara anpassade effektkedjor  
Så här sparar du en grupp effekter som en anpassad effektkedja för att senare tillämpas på 
andra klipp: 

● Öppna effektfönstret genom att markera ett klipp och gå till Videoeffekter -> Aktuella 
effektegenskaper....

● När detta är gjort kan du tillämpa eller redigera de effekter du vill spara som en 
anpassad effektkedja och sedan trycka på knappen Spara som anpassad effektkedja.

● Ange ett beskrivande namn som ska användas för din anpassade effektkedja (t.ex. 
Krymp till hörn) och tryck på Spara.

Grattis! Du kan nu tillämpa den exakta effekten på alla andra klipp genom att välja knappen 
Lägg till effekt/effektkedja och bläddra för att hitta din anpassade effektkedja.
Redigera anpassade effektkedjor 
Så här byter du namn på en tidigare skapad anpassad effektkedja: 

● Följ det första steget från avsnittet Spara anpassade effektkedjor ovan för att öppna 
effektfönstret.

● Klicka nu på knappen Redigera anpassad effektkedja, välj den anpassade effektkedjan 
som du vill byta namn på och tryck på Byt namn.

Så här redigerar du effekterna i en anpassad effektkedja: 
● Följ stegen för att skapa en anpassad effektkedja från avsnittet "Spara anpassade 

effektkedjor". (Du kan använda en effektkedja som du vill redigera för att komma igång).
● När du sedan trycker på "Spara som anpassad effektkedja", ange samma namn  som 

den anpassade effektkedjan du vill redigera. När du uppmanas att skriva över väljer du 
"Ja". 

Ta bort anpassade effektkedjor 
Så här tar du bort en anpassad effektkedja: 

● följ det första steget från avsnittet Spara anpassade effektkedjor ovan för att öppna 
effektfönstret.

● Klicka nu på knappen Redigera anpassad effektkedja, välj den anpassade effektkedjan 
du vill ta bort och tryck på Ta bort.
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Verktyg - Videostabilisering
Videostabilisering eliminerar kamerans skakningar och gör panorering, rotation och zoomning 
smidigare.
Så här tillämpar du videostabilisering:

● Högerklicka på ett videoklipp på en lagerplats och väljStabilisera video... 
● VäljEffekter ->Stabilisera video... 
● Välj en kvalitetsnivå i listrutan och välj sedanOkej 
Då skapas en ny videofil. När konverteringen är klar kan du använda det stabiliserade 

klippet i stället för det ursprungliga klippet eller lägga till det stabiliserade klippet på 
lagerplatsen som ett nytt klipp.

VideoPad implementerar videostabilisering med deshakerfiltret, av Gunnar Thalin.
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Verktyg - Automatisk duckning
Automatisk duckning: Använd den här funktionen om du vill använda en automatisk ankaeffekt 
på det markerade klippet.
VideoPad känner av volymen på kontrollspårsklippet och tillämpar volymminskning på 
duckspår. Det är bra om du vill sänka musikbakgrunden när en sång är huvudfokus och sedan 
höja musikbakgrunden när sången är tyst.

Så här använder du 
Kräv minst 2 ljudspår i sekvensen för att använda den automatiska duckingseffekten.
Om du vill använda automatisk ljudankningseffekt på ett ljudklipp i sekvensen högerklickar 
du på det och väljer Bakgrundsljud.
Det tillämpade ljudklippet kommer att duckas bas på volymen som upptäckts i de andra 
ljudspåren.
Inställningar för automatisk duckning 
Om du vill konfigurera inställningarna för automatisk duckning går du till 
Hem>Alternativ->Fliken Ljud.

Ducka dämpning:  Mängden dämpning som tillämpas vid ducka
Ducka blekna i längd: Hur länge ankningen aktiveras
Ducka tona ut längd: Hur lång tid ankningen frigörs
Ducking Tröskel:  Ducking aktiveras när volymen av huvudljudet träffar den här nivån
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Verktyg - Tona punkter för ljud
Förutom att kunna ändra volymnivåerna för ett helt spår eller ett helt klipp, är det också möjligt 
att variera volymen på ett klipp genom dess varaktighet, genom att lägga till toningspunkter.
Om du vill börja redigera toningspunkter markerar du ett ljudklipp, antingen från en lagerplats 
eller på en sekvens, för att visa dess vågformsbild i förhandsgranskningen av klippet. Överlagd 
på bilden är en blå linje som visar hur mycket förstärkning som ska tillämpas vid varje tidpunkt. 
Negativ vinst, när den blå linjen är under mitten, kommer att göra ljudet tystare. Positiv vinst, 
när den blå linjen är ovanför mitten, kommer att göra ljudet högre.

Håll muspekaren över en toningspunkt för att visa dess position och vinna värde.
Förinställda toningspunkter
Right-click on the audio clip preview, or on an audio clip within a track, and select one of the 
following fade effect options to automatically add fade points. 

Fade In 
Produce a transition from silence to the start of the sound in an input duration. 
● At the current position: start fade in from current position in an input duration. 
● At the beginning of the audio clip: start fade in from the beginning of the clip in an input 

duration. 
● Between the beginning and the current position: start fade in from the beginning of the 

clip to current position. 
● To current from the beginning: start fade in to current position in an input duration. 
Fade Out 
Produce a transition from the start of the sound to silence in an input duration. 
● At the current position: start fade out to current position in an input duration. 
● At the end of the audio clip: start fade out to the end of the clip in an input duration. 
● Between the current position and the end: start fade out from current position to the end. 
● To the end from current: start fade out from current position in an input duration. 
Cross Fade 
Fade out and fade in the two *bottom most* tracks in the sequence at the current position. 
This effect requires at least two audio tracks on the sequence at the current position. 
Fade Entire Clip  
An alias for the Amplify audio effect. Refer to Amplify audio effect. 
Lägga till toningspunkter

Klicka på den blå linjen, bort från befintliga toningspunkter, för att lägga till ytterligare en 
toningspunkt.
Flytta toningspunkter
Klicka på en befintlig toningspunkt och dra den för att flytta den.
Ta bort toningspunkter
Om du vill ta bort en enda toningspunkt högerklickar du på den och väljer Ta bort den här 
toningspunkten. Om du vill ta bort alla toningspunkter högerklickar du var som helst i 
förhandsgranskningen av ljudklippet och väljer Ta bort alla toningspunkter. 
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Verktyg - Equalizer
Equalizer
En equalizer ändrar frekvenssvaret för en signal så att den har olika tonala egenskaper.
När du har valt Effekt-menyn -> Equalizer visas en dialogruta som innehåller tre olika 
Equalizer-representationer. Använd flikarna högst upp för att välja mellan vyerna Visuell 
equalizer, grafik och parametrisk equalizer.

Visuell equalizer 
Vänsterklicka på någon punkt för att skapa en ny bandpunkt. För att ta bort ett band punkt 
högerklicka på den. För att hjälpa dig med att forma Equalizer-diagrammet på det sätt du vill, 
finns det en förinställd lista som visar de vanligaste typerna av filter som används i 
Equalizer-diagrammet. Du kan välja ett förinställt filter från listan och sedan ändra filtret för att 
uppnå den effekt du önskar. Listan över filter att välja mellan och hur du kan forma dem 
förklaras nedan. Observera att alla fält där ett frekvensvärde anges kan ha ett maximalt värde 
på 20000 (Hertz).

Grafisk equalizer 
Den grafiska equalizern använder diskreta reglage för att ställa in förstärkning eller dämpning 
av en signal med en viss frekvens. Du kan välja hur många skjutreglage du vill manipulera 
genom att ange ett värde mellan 3 och 20 i rutan högst upp på skärmen. När du ändrar antalet 
skjutreglage som du vill använda tilldelas frekvenserna automatiskt för att bäst kunna spänna 
ut det hörbara frekvensområdet från 20 Hz till 20 kHz. Genom att välja förinställningar kan du 
enkelt konfigurera vanliga filter som lågpass eller högpassning. Observera att när du ändrar 
grafikutjämningen ändras inte vyerna Visuell och Parametrisk equalizer, eftersom ändringarna i 
de tre vyerna inte är kompatibla.

Parametrisk equalizer  
Parametrisk equalizer liknar den grafiska equalizern, men med mer kontroll. Här kan du justera 
frekvensen och bandbredden för de enskilda skjutreglagen genom att vänster klicka på 
frekvens- eller Q-värdena under varje skjutreglage. Frekvensen måste ställas in mellan 20Hz 
och 20 000 Hz. Parametern Q måste ställas in mellan 0,05 och 20. En högre Q orsakar vinst 
eller dämpning topp på frekvensen vara mycket skarpare, och därför mindre benägna att 
påverka intilliggande frekvensinnehåll, medan en lägre Q tillämpar ändringen smidigare över 
frekvensspektrumet.

   -Filter för bandpass
   -Håller bara dessa frekvenser i ljudet mellan ett visst intervall.    -Startfrekvens
   -Det lägre cutoff-frekvensvärdet, i Hertz.
   -Slutfrekvens
   -Det övre cutoff-frekvensvärdet, i Hertz.
   -Lutning längd
   -Bredden på lutningen sträcker sig från de nedre och övre cutoff punkter, i Hertz.
   -Amplitud
   -Graden som frekvenserna utanför cutoff-området undertrycks. 6dB innebär att volymen 
reduceras till hälften, 12dB innebär att volymen minskas till en fjärdedel. Högsta värde är 60dB.
   -Filter för bandstopp/klippning
   -Håller alla frekvenser i ljudet utom de mellan ett visst intervall.
   -Startfrekvens
   -Den nedre stoppfrekvensen, i Hertz.
   -Slutfrekvens
   -Den övre stoppfrekvensen, i Hertz.
   -Lutning längd
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   -Bredden på lutningen sträcker sig från de nedre och övre stopppunkterna, i Hertz.
   -Avvisande
   -Graden som frekvenserna inom stoppområdet undertrycks. 6dB innebär att volymen 
reduceras till hälften, 12dB innebär att volymen minskas till en fjärdedel. Högsta värde är 60dB.
   -Högpassfilter
   -Håller bara dessa frekvenser i ljudet över ett visst värde.
   -Pass frekvens
   -Peka på vilket alla frekvenser över ska hållas, in Hertz.
   -Lutning längd
   -Bredden på lutningen sträcker sig från passfrekvensen, i Hertz.
   -Lågpassfilter
   -Håller bara dessa frekvenser i ljudet under ett visst värde.
   -Pass frekvens
   -Peka på vilket alla frekvenser nedan ska hållas, i Hertz.
   -Lutning längd
   -Bredden på lutningen sträcker sig från passfrekvensen, i Hertz.
   -Hackfilter
   -Dämpar frekvenserna i det angivna området till mycket låga nivåer och passerar alla andra 
frekvenser oförändrade. Det finns ingen lutning - frekvenser är antingen försvagade eller inte.
   -Startfrekvens
   -Det lägre cutoff-frekvensvärdet, i Hertz.
   -Slutfrekvens
   -Det övre cutoff-frekvensvärdet, i Hertz.
   -Öka filter
   -Antingen dämpar eller ökar frekvenserna i det angivna området och passerar alla andra 
oförändrade.
   -Startfrekvens
   -Det lägre boost/cut frekvensvärdet, i Hertz.
   -Slutfrekvens
   -Det övre boost/cut frekvensvärdet, i Hertz.
   -Lutning längd
   -Bredden på lutningen sträcker sig från de nedre och övre ladd/skärpunkter, i Hertz.
   -Amplitud
   -Graden av att frekvenserna inom boost/cut-området antingen förstärks eller skärs. 6dB 
betyder att volymen förstärks till två gånger det ursprungliga beloppet, och 12dB innebär att 
volymen förstärks till fyra gånger det ursprungliga beloppet. 20dB.

   -Högt lösenord hylla filter
   -Dämpar signaler av frekvenser under skärfrekvensen och passerar alla andra oförändrade.
   -Startfrekvens
   -Det lägre snittfrekvensvärdet, i Hertz.
   -Sluttningen
   -Bredden på lutningen sträcker sig från de nedre och övre skärpunkter, i Hertz.
   -Avvisande
   -Graden som frekvenserna inom skärområdet skärs. 6dB betyder att volymen är försvagad 
till ungefär hälften av den ursprungliga nivån, och 12dB betyder att volymen är försvagad till 
ungefär en fjärdedel av den ursprungliga nivån.

   -Hyllafilter med lågt pass
   -Dämpar signaler av frekvenser ovanför snittfrekvensen och passerar alla andra oförändrade.
   -Startfrekvens
   -Det lägre snittfrekvensvärdet, i Hertz.
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   -Sluttningen
   -Bredden på lutningen sträcker sig från de nedre och övre skärpunkter, i Hertz.
   -Avvisande
   -Graden som frekvenserna inom skärområdet skärs. 6dB betyder att volymen är försvagad 
till ungefär hälften av den ursprungliga nivån, och 12dB betyder att volymen är försvagad till 
ungefär en fjärdedel av den ursprungliga nivån.

Om du använder equalizern helt enkelt för att släppa lägre frekvenser, bör du alltid prova High 
Pass-filtret först (Effects-menyn -> High Pass Filter), eftersom det är bättre och snabbare för 
mycket låga frekvenser.
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Verktyg - Redigeraren för surroundljud
Redigeraren för surroundljud
Med Surround Sound Editor kan du blanda flera ljudspår för att producera surroundljud. 
Surround Sound Editor stöder standardalarlayouter för 5.1- eller 7.1-ljud. Den kan också 
konfigureras för att stödja alla 2D-högtalarlayout.

Följande är de viktigaste delarna i Surround Sound Editor:
   -Radar Display:
   -Högtalare och ljudspår kan placeras grafiskt med hjälp av radardisplayen. Högtalare och 
ljudspår kan läggas till eller tas bort.
   -Fillista:
   -Alla ljudfiler som öppnas för tillfället visas i fillistan. Detta gör det möjligt att välja/avmarkera 
ljudspår som ska inkluderas i radardisplayen.
   -Ljudspår:
   -Alla ljudspår är mono. Alla flerkanaliga ljudspår är uppdelade i flera monoljudspår och läggs 
till i fillistan. Ett spårnummer visas tillsammans med en spårikon.
   -Högtalare:
   -En högtalare representerar en kanal i surroundljudblandningen, som vanligtvis spelas upp 
via en enda högtalare. Ett kanalnummer visas tillsammans med en högtalarikon.
   -LFE Högtalare:
   -En LFE-högtalare är en speciell typ av högtalare. Det bär vanligtvis en låg frekvens effekter 
(LFE) ljud spår. Alla ljudspår som tilldelas en LFE-högtalare spelas upp endast via den 
högtalaren (kanal).

   -Volymindikator:
   -Längden på en blå linje som sträcker sig från högtalarikonen mot radardisplayens mittpunkt 
visar en högtalares relativa volym. När ett ljudspår väljs anger linjens längd procentandel av 
den totala volymen för det valda spåret som spelas upp via högtalaren.

   -Panorera kuvert:
   -Panorera kuvertet på ett ljudspår mellan flera högtalare. Detta kan användas för att skapa 
en rörlig ljudeffekt. Den grafiska visningen av panoreringshöljen består av två uppsättningar 
punkter. Punkterna på den gula linjen styr den horisontella rörelsen och punkterna på den 
gröna linjen styr den vertikala rörelsen.

   -Rumslig oskärpa:
   -Spatial Blur är en parameter som styr volymfördelningen för ett ljudspår mellan flera 
högtalare. Dess huvudsakliga användning är att sudda ut lokaliseringen av ett spår. Lägre 
värden innebär högre lokalisering.

   -Högtalare Vikt:
   -Som standard har alla högtalare samma vikt vid surroundpanorering. Detta kan styras 
genom att tilldela varje högtalare en vikt. Låg vikt innebär lågt bidrag vid panorering (Obs: 
LFE-högtalaren väger inte). Om du ställer in den lägsta vikten får du ett totalt undantag för en 
högtalare från panorering.

Följande är de alternativ som är tillgängliga i dialogrutan för surroundljudredigeraren:
   -Lägg till en högtalare:
   -Klicka på knappen Lägg till.
   -Lägg till en LFE-högtalare:
   -Klicka på knappen Lägg till LFE.
   -Ta bort en högtalare:
   -Markera högtalaren med musen och klicka på knappen Ta bort.
   -Välj en förinställd högtalarkonfiguration:
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   -Välj en högtalarkonfiguration som är tillgänglig i kombinationsrutan för högtalarkonfiguration.
   -Lägga till/ta bort ett spår:
   -Markera/avmarkera ett spår i fillistan.
   -Ändra positionen en högtalare/spår:
   -Vänsterklicka och dra högtalar-/spårikonen med musen.
   -Tilldela ett ljudspår till en LFE-högtalare:
   -Dra och placera ett spår ovanpå en LFE-högtalare. Färgen på högtalarikonen ändras till blå 
vid tilldelning.
   -Ändra högtalarvikt:
   -Välj en högtalare och ändra skjutreglaget för högtalarvikt.
   -Ändra den rumsliga oskärpan:
   -Markera önskad rumslig oskärpa med skjutreglaget Spatial Blur.
   -Aktivera/inaktivera panoreringshölje (Rörlig ljudeffekt):
   -Markera ett spår och klicka på Kryssrutan Panorera kuvert.
   -Kontrollera den rörliga ljudeffekten:
   -Välj ett spår och justera punkterna på de gula och gröna linjerna för att styra position och 
tid. Den gula linjen styr den horisontella rörelsen och den gröna linjen styr den vertikala 
rörelsen. Vänsterklicka och dra skapar nya punkter och högerklicka tar bort en punkt. Klicka på 
den röda markören och dra för att förhandsgranska ljudrörelsen grafiskt.

   -Spara utdata:
   -När du har placerat dina källor skapar knappen Använd ett nytt vågfönster med lika många 
kanaler som högtalarna som du har valt. Detta kan sedan sparas i ett filformat som stöder 
surroundljud, till exempel WAV.
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Effekter och övergångar - Videoeffekter
Varje video, bild, text eller tomt klipp kan ha en eller flera videoeffekter tillämpade på den.
Redigera effekter
Om du vill redigera de videoeffekter som används i ett klipp öppnar du dialogrutan Videoeffekt
er  genom att markera klippet och göra något av följande:

● VäljVideoeffekter ->Egenskaper för aktuell effektfrån huvudmenyn.
● Klicka påVideoeffekter i verktygsfältet.
Om klippet är på en lagerplats kan du också högerklicka på klippet och välja Videoeffekter .

Lägg till ny effekt
Om du vill lägga till en ny effekt i ett klipp gör du något av följande:

● Markera klippet och välj en av effekterna iVideoeffekterMenyn.
● Markera klippet och klicka på den högra sidan avVideoeffekter i verktygsraden och välj 

en av effekterna.
● Öppna Effekter fönster med någon av metoderna ovan klickar du påLägg till effekt i 

verktygsfältet iEffekteroch välj önskad effekt.
VirtualDub Plugins

Fler effekter kan läggas till genom att installera VirtualDub plugins.
Se: VirtualDub Video Effect Plugins
Döljning av effekt
Effektmasker används för att endast använda en eller flera effekter på ett visst område i ett 
klipp. Som med de flesta effekter kan en mask animeras med tiden för att ändra dess form och 
storlek. Specifika exempel på vilka effektmasker som är användbara för: 
● Sudda ut ytor (med effekten Oskärpa)
● Pixelating bil registreringsskyltar (med pixelate-effekten)
● Markera ett ansikte eller en annan funktion (med effekten Färgjusteringar)
Se: Effekt maskering
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Effekter och övergångar - Ljudeffekter
Varje ljudklipp kan ha en eller flera ljudeffekter tillämpade på det.
Om du vill redigera de effekter som används på ett ljudklipp öppnar du dialogrutan Ljudeffekter

● VäljEffekter ->Ljudeffekter->Egenskaper för aktuell effekt . 
● Klicka på höger sida avLjudeffekteri verktygsfältet eller väljLjudeffekter->Egenskaper

för aktuell effekt .  
Om ljudklippet finns i en lagerplats kan du även högerklicka på klippet och välja Redigera 

effekter . Om ljudklippet finns på en sekvens klickar du på knappen med stjärnikonen längst 
ned till vänster i klippet. 
Om du vill lägga till en ny effekt i ett ljudklipp gör du något av följande:

● Markera klippet och välj en av effekterna iLjudeffekterMenyn.
● Markera klippet och klicka på den högra sidan avLjudeffekteri verktygsfältet och välj en 

av effekterna.
● ÖppnaLjudeffekterdialogrutan med någon av metoderna ovan klickar du påLägg till 

effekt i verktygsfältet iLjudeffekterdialogrutan och välj önskad effekt.
Blandning av effektförhandsgranskning

När du redigerar effekter för ett spårklipp kan du välja att förhandsgranskningsspelaren ska 
blanda med andra klipp eftersom det skulle låta i sekvensen. Om du vill aktivera eller inaktivera 
det här blandningsläget klickar du på knappen Blanda  i verktygsfältet.
Typer av ljudeffekter

Förstärk
Att "förstärka" är att öka ljudstyrkan eller volymnivåerna i det valda området. Om du vill göra 
en del av inspelningen mjukare eller högre markerar du den och använder sedan menyn 
Effekter -> Amplify. Volymen anges i procent (100 är ingen förändring, 50 är -6dB mjukare 
eller 200 är +6dB högre).

Kör
Refrängen ljudeffekt används för att göra en röst eller ett instrument låter som 3 röster eller 
instrument genom att spela originalet med variably fördröjd och något pitch ändrade kopior 
av originalet.

Obs: Chorus är ett mycket användbart sätt att göra en mono källa ljud mer stereo. Du bör 
konvertera filen till stereo i ett ljudredigeringsprogram först innan du använder Chorus.
Kompressor
Kompressorn minskar volymen för alla ljud som överskrider inställningen "Tröskel". När en 
signal överskrider tröskeln dämpar kompressorn gradvis ljudet för att få ner det under 
dB-nivån, och gör det på ett sådant sätt att lyssnaren inte kommer att vara medveten om 
dämpningen sker.

Inställningen "Ratio" definierar förhållandet mellan den minskning av volymen av ljud som 
överskrider kompressortröskeln. Om förhållandet till exempel är 4:1 och volymen 
överskrider tröskelvärdet med 4dB, minskas volymen till att endast överskrida tröskelvärdet 
med 1dB. Observera att ett förhållande på 1:1 innebär att det inte blir någon 
volymförändring. den stänger effektivt av kompressorn.

Distorsion
Medan normalt vi gör allt för att minska distorsion, ibland vill du lägga till den. Det är 
populärt för användning med gitarrer. Distorsionen mäts mellan 0,0 (av och 1,0 urklipp). Du 
anger också den nivå där den sparkar in i dB.

För ett mer konsekvent ljud bör du använda Dynamic Range Compression först innan du 
lägger till distorsion.
Eko
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Ett eko är en upprepning av ljudet efter en kort tid (vanligtvis 400 - 1000ms). Det låter lite 
som om personen är i en stor arena eller skriker mellan två berg.
Om du vill lägga till eko markerar du området och använder menyn Effekter -> Ekot och 
anger sedan ekots varaktighet och amplitud. Varaktigheten är den tid efter vilken ljudet 
upprepas - vanligtvis är detta mellan 400 och 1000ms. Amplituden kan vara mellan 1 - 99% 
(99 är ett mycket högt eko).

Fläns
En Flanger-ljudeffekt liknar fasningen förutom att fördröjningen långsamt moduleras med 
tiden. Du anger startfördröjningstiden, moduleringsfrekvensen, moduleringsdjupet och den 
våta torrvinsten (100% feller våt, 0% feller torr).

Högpassfilter
Ett högpassfilter (kallas ibland ett lågt skuren filter) tar bort alla låga frekvenser under en 
angiven Hz. Detta är användbart om du vill göra ditt inspelningsljud tydligare eller mindre 
lerig. Det är mycket vanligt att använda ett högpassfilter på ca 300Hz på alla 
röstinspelningar för att förbättra begripligheten.

Panorera
Att panorera ljud i en stereokonfiguration är att tona ljudet mellan vänster och höger kanal.
Reverb (reverb)
Reverb är många små reflektioner av ljudet som kommer efter en viss tid. Det inträffar oftast 
när någon talar i ett rum, hall etc. Mer reverb kallas våt, ingen reverb kallas torr.
Använd menyn Effekter -> Reverb och ange efterklangsnivå och efterklangstid. 
Reverb-nivån är amplituden - 99 är mycket våt, 0 är torr. Tiden kan vara mellan 100 och 
800ms - 200ms låter som ett litet rum eller 800ms en stor hall.

Om du lägger till för mycket reverb det kan låta som personen är i ett rör eller i badrummet.
Equalizer (equalizer)
Se Equalizer
Normalisera
Att normalisera är att justera volymen så att den mest högljudda toppen är lika med (eller en 
procentandel av) den maximala signalen som kan användas i digitalt ljud. Vanligtvis 
normaliserar du filer till 100% a1s det sista steget i produktionen för att göra det mest 
högljudda möjligt utan distorsion. En annan anledning att normalisera är att ha flera spår 
ljud lika högt, eller att ha lika genomsnittlig ljudstyrka.

Normaliseringsmetoden Peak hittar provet av den största magnituden i filen. Normalisering 
görs sedan med det här värdet som topp. Med normalisera toppnivå inställd på 100% (0dB), 
kommer hela filen att förstärkas så att toppen når 0dB.

Brusborttagning
För att använda detta allt du behöver göra är att ange den nivå under vilken du förväntar dig 
buller. Vanligtvis är detta mellan -30dB och -20dB. Om inte tillräckligt med brus minskar öka 
värdet. Om för mycket minskas minska det.

Surroundljud
Se surroundljud
Förinställningar

Vissa ljudeffekter har en lista med förinställningar. Välj en förinställning om du snabbt vill ställa 
in alla parametrar för en effekt på några vanliga värden.
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Effekter och övergångar - Övergångar
Videoövergångar
En övergång döljer gradvis ett videoklipp när det når sitt (\övergång ut\), och eventuellt gradvis 
visas klippet som följer omedelbart (\övergång i\). Den här ändringen kan göras med blekning, 
avtorkning eller ett antal andra effekter.

En övergång kan bara tillämpas på ett klipp i en sekvens och endast på ett videospår (vilket 
innebär att övergångar endast kan användas på video-, bild-, text- eller tomma klipp).
Tillämpa en övergång
Övergångar kan tillämpas på ett av två sätt:

● Övergång från klipp A till ingenting. (Om inget klipp omedelbart följer det markerade 
klippet på samma spår.)

● Övergång från klipp A och in till klipp B. (Om ett klipp omedelbart följer det markerade 
klippet på samma spår.)

Om du vill använda en övergång gör du något av följande:
● Välj det klipp som ska övergå och välj vilken typ av övergång som ska tillämpas frånÖve

rgångar Menyn.
● Klicka påÖvergången längst upp till höger i klippet för att gå över och välja vilken typ av 

övergång som ska tillämpas.
Dialogrutan Övergångsegenskaper visas. För de flesta övergångstyper behöver du bara 

ange övergångens varaktighet. Zoomövergången kommer också att fråga efter start- och 
slutpositionen. Slide övergången kommer att fråga för start-och slutpositioner och en lätthet in / 
ut värde.

Justera varaktighet eller andra egenskaper
När en övergång har lagts till gör du något av följande för att ändra varaktigheten och/eller 
andra egenskaper:

● Markera övergångsklippet och väljÖvergångar->Aktuella övergångsegenskaper . 
● Klicka påÖvergången längst upp till höger i övergångsklippet och väljAktuella 

övergångsegenskaper  . 
Ta bort en övergång

När en övergång har lagts till gör du något av följande för att ta bort den:
● Markera övergångsklippet och väljÖvergångar->Ingen övergång  . 
● Klicka påÖvergången längst upp till höger i övergångsklippet och välj Ingen övergång  .

Starta en sekvens med en tona in
En övergång tillämpas i slutet av ett klipp. Om du vill tona in i början av en sekvens kan detta 
bearbetas genom att placera ett tomt klipp omedelbart före det första klippet i sekvensen och 
använda övergången Tona på den.
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Effekter och övergångar - Plugin-program för 
VirtualDub-videoeffekt
Förutom de medföljande videoeffekternakan VideoPad även använda VirtualDub-plugins. 
Många VirtualDub plugins kan laddas ner gratis från 3: e parts webbplatser som de som anges 
på http://www.nchsoftware.com/videopad/free-plugins.html/ .
Några exempel på tillgängliga plugins är:

● Tecknad rendering
● Deinterlacing
● Ta bort logotyp
● Etc.
Laddar en plugin

När du har laddat ner ett plugin väljer du klippet och öppnar Videoeffekter . Bläddra längst ner 
tills du hittar avsnittet Plugins  och klicka sedan på Ladda plugin . Klicka på Läs in filer... för 
att läsa in .vdf-plugin-filen och klicka på Öppna  för att lägga till den i listan över 
plugin-program. Eller välj en eller flera plugins och klicka på Unload Files  för att ta bort 
oönskade plugins från listan. 
Använda en plugin-effekt
När en plugin har lästs in visas den i rulllistan över effekter i dialogrutan Videoeffekter.  Välj 
plugin-effekten och klicka på Lägg till om du vill använda den på ett klipp. Klicka på Konfigure
ra plugin  om du vill ändra parametrarna för effekten.
Stöd
VirtualDub plugins är 3: e parts programvara och inte testas av NCH Software. Insticksprogram 
kan orsaka instabilitet i VideoPad. Spara ditt projekt innan du lägger till några plugins.
NCH Software erbjuder ingen dokumentation av 3: e parts plugin funktioner, och inget stöd om 
en plugin inte fungerar som förväntat.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Beskära
Beskär
Kan användas för att ta bort en kantlinje från ett bildklipp eller svarta fält från en video som 
sparats i ett felaktigt bildförhållande. Justera parametrarna Vänster, Överkant, Höger eller 
Nederkant om du vill beskära pixlar från klippets kant. De beskurna delarna av klippet lämnas 
tomma. Om du vill ändra storleken på ett klipp använder du effekten Rörelse och justerar 
parametern Skala.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Zoom
Zooma in
Zoomar in på en del av en bild eller video. Denna effekt kan användas för att uppnå Ken 
Burns-effekten.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Spegel
Spegel
Speglar ena halvan av ramen på den andra halvan av ramen.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Rörelse
Rörelse
Ändrar positionen (översättningen), rotationen och skalan för ett klipp. Användbart för att 
placera ett klipp som ett överlägg ovanpå ett annat. När animerade, kan användas för 
panorering och zoomning klipp, till exempel för anpassade övergångar.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - 
Rörelseoskärpa
Rörelse oskärpa
Simulerar den rörelseoskärpaseffekt som orsakas av en lång exponeringstid för videokameror.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Panorera 
och zooma
Panorera och zooma
Denna effekt kan användas för att uppnå Ken Burns-effekten. En enklare animerad zoomeffekt.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Plats i 
360
Plats i 360
Tillämpar en inverterad förvrängning på en bild eller video som efterliknar krökningen av ett 
plan i en sfärisk miljö.
Denna effekt kan användas för att korrigera den förvrängning som skapas genom att tillämpa 
platt text, bilder, etc till 360 graders material. Så att när de ses, deras raka linjer verkar mer rak.
Effekten kan också användas för att placera media runt bilden så att de kan ses ovan, nedan 
och i valfri vinkel runt den främre betraktningsvinkeln för 360-mediet.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Position
Position
Ändrar videoramens position.
Se även wrap-effekten .
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Omvänd
Markera kryssrutan Spela upp klippet i omvänd ordning  för att spela upp klippet baklänges 
från slutet av klippet. Dessa ändringar kan också tillämpas genom att högerklicka på själva 
klippet.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Rotera
Rotera
Roterar videoramen i 3D runt mitten. För att få den vanliga 2D-rotationen roterar du runt 
Z-axeln.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Rotera 
och vänd
Rotera och vänd
Roterar videoramen i 3D runt mitten i 90, 180 och 270 grader och Vänd den horisontellt, 
vertikalt eller båda.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Flip
Vänd
Vänd videoramen vågrätt, lodrätt eller både och.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Skala
Skala
Skalor (sträcker ut eller squashar) videoramen vågrätt, lodrätt eller båda.

107



Effekter - Rörelse och transformeringar - Skaka
Skaka
Skakar klippet som om att filmas med en ostadig kamera.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - 
Hastighetsändring
Använd Hastighetsändring för att spela upp ett klipp snabbare eller långsammare än normalt.
t.ex. 50% is halv normal hastighet, 100% is normal hastighet, 200% is två gånger normal 
hastighet, etc.
Användning
Ändringar av klippuppspelningshastigheten i procent kan tillämpas på följande sätt:

1. Högerklicka på ett klipp på en lagerplats och välj Ändra klipphastighet... (Se 
anmärkning om sekvenser nedan.) 

2. VäljEffekter -> Ändra klipphastighet... 
3. Högerklicka på ett klipp i en sekvens och välj  Ändra klipphastighet... 
Skriv in procenttal om du vill ändra klipphastigheten i förhållande till den ursprungliga 

hastigheten.
Du kan också klicka på varaktigheten och sträcka ut klippet till önskad varaktighet.
Markera kryssrutan Behåll ljudtitchen oförändrad  för att hålla ljudhöjden densamma när du 
snabbar upp eller saktar ned. Om detta är omarkerat, kommer att sakta ner ljudet kommer att 
minska tonhöjden och påskynda det kommer att öka tonhöjden.

Klipphastighetsinställningarna för ett klipp kan ändras när som helst.
Hastighetsändring kommer att ändra hur andra effekter fungerar. t.ex. Om du använder 
hastighetsändring för att spela upp ett klipp bakåt när klippet har en animerad 
rörelsevideoeffekt kommer rörelsen att spelas upp bakåt. Detta gäller oavsett om den andra 
effekten lades till före eller efter att hastighetsändringen gjordes.

Sekvenser kan bara ha ändringar tillämpas på deras hastighet genom att lägga till dem i en 
annan sekvens, välja sekvensen på spåret, och med hjälp av metoder 2  eller 3  ovan.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Delad 
skärm
Delad skärm
Gör att du kan beskära klippet så att det tar upp en fördefinierad del av bilden. För att uppnå 
en splitscreen-effekt, överlägg två klipp och tilldela var och en till olika halvor.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Visa i 360
Visa i 360
Mappar ett klipp till ett sfäriskt 3D-utrymme, vilket gör att betraktaren känner att de sitter mitt i 
det.
Visningsriktningen kan justeras, så att betraktaren kan titta runt i detta 3D-utrymme.
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Effekter - Rörelse och transformeringar - Wrap
Wrap (wrap)
I likhet med effekten Position, förutom att videon sveps runt om den flyttas utanför bildrutan.
Har möjlighet att spegla (vänd horisontellt / vertikalt) vid omslag.
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Effekter - Omformar proportioner - Beskär till 
proportioner
Beskär till proportioner
Beskär klippet till ett visst bildförhållande.
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Effekter - Omformar proportioner - Letterbox till 
proportioner
Letterbox till proportioner
Brevlådor eller pelarrutor klippet till ett visst bildförhållande.
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Effekter - Omformar proportioner - Sträcka till 
proportioner
Sträcka till proportioner
Sträcker ut klippet till ett visst bildförhållande.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Automatiska nivåer
Automatiska nivåer
Justerar nivåerna för varje bild dynamiskt för att ge god ljusstyrka och kontrast.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Färgjusteringar
Färgjusteringar
För ljusstyrka:  Negativa värden ger en mörkare bild. Positiva värden ger en ljusare bild.
För kontrast: Negativa värden ger lägre kontrast, vilket gör att mörka områden ser ljusare ut 
och ljusa områden ser mörkare ut. Positiva värden ger högre kontrast, vilket gör att mörka 
områden ser mörkare ut och ljusa områden ser ljusare ut.

För gamma: Värdet anger icke-linjär gammakorrigering. Värden mindre än 1 ger en mörkare 
bild. Värden större än 1 ger en ljusare bild.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Färgökning
Färgökning
Ökar kontrasten och mättnaden för din bild eller video. 
Användning

Använd skjutreglaget Ljusstyrka:  för att justera effektens ljusstyrka. 
Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka. 
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Färgkurvor
Färgkurvor
Mappa om varje färg i bilden eller videon från den ursprungliga färgen till en som definieras av 
färgkurvan.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - Tabell 
för färguppslag
Tabell för färguppslag  
Om du vill använda videoeffekten för färguppslagstabell på VideoPad klickar du på 
Videoeffekter knappen under effekter flik. Alternativt kan du också växla klippet eller 
sekvensen som du vill tillämpa effekten på och sedan helt enkelt trycka på Alt + 
V-genvägsknappen . 
När popup-fönstret Videoeffekter öppnas visas alla tillgängliga videoeffekter som du kan 
använda på ditt valda klipp / sekvens. Bläddra bara ner och leta efter färguppslagstabellen 
under kategorin Alla färgeffekter. (Observera att du kan bokmärka effekter helt enkelt genom 
att högerklicka på dem) 
När effekten har valts laddar du upp din LUT- eller Slå upp tabellfil genom att klicka på 
ellipsknappen (...) under fliken Färguppslagstabell. När det är klart kan du fortsätta att anpassa 
aspekter av din färguppslagstabelleffekt, till exempel styrka och parametrar. 
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Exponering
Exponering
Simulerar kameran under / över exponering.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - Grön 
skärm
Grön skärm
Se: Blå eller grön skärm Chroma Keying.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - Nyans
Nyans
Skiftar nyansen för varje färg i ramen med den angivna procentsatsen, vilket ger onaturliga 
färger.

123



Effekter - Blandning och färgkorrigering - Mättnad
Mättnad
Negativa värden gör att färgerna desatueras, där minimivärdet ger en svartvit bild. Positiva 
värden gör att färgerna är övermättad.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Temperatur
Temperatur
Används för att korrigera färger i video eller bilder tagna med felaktig vitbalans. Negativa 
värden gör bilden svalare. Positiva värden gör bilden varmare.
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Effekter - Blandning och färgkorrigering - 
Öppenhet
Öppenhet
Vid minsta opacitet är klippet helt transparent och kan inte ses alls. Vid maximal opacitet är 
klippet helt synligt. 
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Effekter - Filter - Oskärpa
Oskärpa
Det gör att bilden blir suddig. Kallas även "mjukgörande".
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Effekter - Filter - Cirkulär oskärpa
Cirkulär oskärpa
Gör klipp suddiga som om de snurras från en pivot i mitten. Du kan kombinera detta med 
Shake effekt eller rotation effekt för att få några häftiga resultat.
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Effekter - Filter - Riktningsoskärpa
Riktningsoskärpa
Gör klipp suddiga som de rör sig i en viss riktning.
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Effekter - Filter - Radiell oskärpa
Radiell oskärpa
Gör klipp oskärpa i en zoomning rörelse, som om det finns vissa framåt hastighet tillämpas på 
klippet.
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Effekter - Filter - bärnsten
Bärnsten
Mappar skuggor färger till lila, mellantoner till orange och högdagrar till gult. 
Användning

Använd skjutreglaget Ljusstyrka:  för att styra bildens eller videons ljusstyrka. 
Mörkning av bilden eller videon ökar mängden lila. 
Om du lyser upp bilden eller videon ökar mängden gult.
Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka. 
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Effekter - Filter - Aqua
Aqua (vatten)
Gör mörkare färger blå och ljusare färger beige. 
Användning  

Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka.
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Effekter - Filter - Svartvitt
Svartvitt
När den är aktiverad visas bilden svartvitt. Kallas även gråskala. Använd mättnadseffekten i 
stället för delvis desaturerande färger.
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Effekter - Filter - Censurera
Censurera
Censurerar ett område i videon genom att antingen sudda ut den eller täcka den med svart.
Kan vara i form av antingen en oval eller en rektangel.
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Effekter - Filter - elektrisk
Elektrisk
Ökar mättnaden på din bild eller video och lägger till extra blått till mörkare färger. 
Användning  

Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka.
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Effekter - Filter - Glitch
Glitch 
Om du vill använda Glitch-effekten på VideoPad och få dina bilder att se ut att glittra eller 
orsaka glitchliknande artefakter på ditt klipp, klicka på Video effekter knappen under effekter 
flik. Alternativt kan du också växla klippet eller sekvensen som du vill tillämpa effekten på och 
sedan helt enkelt trycka på Alt + V-genvägsknappen . 
När popup-fönstret Videoeffekter öppnas visas alla tillgängliga videoeffekter som du kan 
använda på ditt valda klipp / sekvens. Bläddra bara ner till botten och leta efter "Glitch" under 
kategorin Alla effekter. (Observera att du kan bokmärka effekter helt enkelt genom att 
högerklicka på dem) 
När du väljer glitch-effekten får du en meny för att ytterligare förfina detaljerna i din effekt. 
Detta gör att du kan justera färgseparationen, förskjutningarna och parametrarna för den valda 
effekten. 
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Effekter - Filter - Nyanscykel
Nyanscykel
Samma som nyanseffekten, men animerar automatiskt nyansens förskjutning genom klippets 
varaktighet.
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Effekter - Filter - Negativa
Negativt
Varje färg ersätts med sin negativa färg, som en film negativ.
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Effekter - Filter - Mörkerseende
Mörkerseende
När det är aktiverat, gör klipp ser ut som du tittar igenom mörkerseende glasögon.
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Effekter - Filter - nattlig
Nattligt
Desaturerar dina foton och lägger till en touch av blått och kricka. 
Användning

Använd skjutreglaget Ljusstyrka:  för att styra bildens eller videons ljusstyrka. 
Mörkning av bilden eller videon ökar mängden lila. 
Om du lyser upp bilden eller videon ökar mängden gult.
Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka. 
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Effekter - Filter - Brusreducering
Brusreducering
Brusreduceringseffekten minskar bullret i de videor som har spelats in i miljöer med svagt ljus.

Styrka: Det här skjutreglaget styr mängden brus som ska tas bort från videon. Högre värden 
kommer att vara mer aggressiva på att ta bort bruset från videon, men finare detaljer kan gå 
förlorade.

Utjämning: Det här skjutreglaget styr hur mycket detaljer som ska bevaras i videon. Högre 
värden tar bort mer detaljer och hjälper till att ta bort mer brus. Lägre värden kommer att 
bevara mer detaljerat, men kommer också att lämna mer brus i videon.

Anm.: Brusreducering är en tidskrävande process, och denna effekt kan ta lång tid att slutföra. 
Hög upplösning och långa videor och gamla datorer kommer att göra processen tar ännu 
längre tid. Om du flyttar skjutreglaget Styrka till högre värden ökar också den tid som behövs 
för att slutföra brusreduceringen.
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Effekter - Filter - Orkidé ljus
Orkidé ljus
Lyser upp mitten av din bild eller video med en mjuk orange färg och lägger till en lila vinjett 
runt utsidan. 
Användning  

Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka.
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Effekter - Filter - Sepia
Sepia (sepia)
Färgar klippet med sepiafärg.
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Effekter - Filter - Skärpa
Skärpa
Gör kanterna skarpare i bilden
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Effekter - Filter - Sunglow
Sunglow (sunglow)
Gör skuggor röda, markerar gult och lägger till en vinjett. 
Användning  

Använd skjutreglaget Styrka: för att justera effektens styrka.
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Effekter - Filter - Nyans
Tint (färg)
Färgar klippet med ett RGBA -färgvärde (röd /grön /blå/alfa). Skjutreglaget Intensitet ändrar 
alfa.
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Effekter - Filter - Tvåfärgad
Tvåfärgad
Den ljusaste halvan av pixlarna konverteras till en färg medan resten konverteras till en annan 
färg. De två färgerna kan animeras med tiden.
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Effekter - Filter - skörd
Årgång
Efterliknar utseendet på ett foto eller en video som tagits med en äldre kamera. 
Användning  

Blekmedel
Den här inställningen simulerar en förbikoppling av blekmedel. Detta tvättar bort ljusare 
färger och ger bilden eller vidoe mer kontrast.
Klicka på kryssrutan Blekmedel om du vill aktivera eller inaktivera den här aspekten av 
effekten. Använd skjutreglaget Mängd för att justera blekmedelseffektens styrka. 

Vinjett  
Detta lägger till en vinjett till bilden eller videon (liknar vinjetteffekten). Klicka på 
kryssrutan Vinjett för att aktivera eller inaktivera den här aspekten av effekten. Använd 
skjutreglaget Storlek för att justera vinjettens storlek. Använd skjutreglaget Styrka för att 
justera vinjettens synlighet. 
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Effekter - Filter - Röntgen
Röntgen
När det är aktiverat, gör klipp ser ut som en röntgen.
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Effekter - Konstnärlig - Ram
Gräns
Använder en kantlinje med en enfärgad färg på klippet. Bredden och färgen på kantlinjens ram 
kan väljas och animeras med tiden.
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Effekter - Konstnärlig - Tecknad
Tecknad film
Får ett foto eller en video att se ut som om det är en tecknad film.
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Effekter - Konstnärlig - Diffus
Diffus
Byter pixlar med slumpmässiga andra pixlar inom en viss radie. Kan användas för att uppnå en 
frostat glas effekt.
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Effekter - Konstnärlig - Prickar
Punkter
Ritar ett rutnät med cirklar eller rutor över bildens överkant.

153



Effekter - Konstnärlig - Dröm
Dröm
Ger bilden eller videon en drömlik kvalitet, desaturating det och lägga till en bloom-stil effekt.
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Effekter - Konstnärlig - Kantidentifiering
Kantidentifiering
Söker efter och markerar kanterna på objekt i ramen.
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Effekter - Konstnärlig - Fisheye
Fisheye (fisköga)
Gör att du kan simulera en fisheye kameralins eller ta bort en fisheye effekt från en video.
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Effekter - Konstnärlig - Fisheye Borttagning
Fisheye Borttagning
Gör att du kan ta bort en simulerad fisheye-effekt från en video. 
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Effekter - Konstnärlig - Glöd
Glöd
Gör de ljusare delarna av videon ännu ljusare och verkar lysa, samtidigt som mörka områden 
blir desamma.
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Effekter - Konstnärlig - Interlace
Sammanflätning
Flätar samman videon, så att alla andra scanline är från nästa bildruta i videon.
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Effekter - Konstnärlig - Buller
Buller
Slumpmässiga pixlar ritas ovanpå klippet. Ju högre intensitet, desto mer brus läggs till och det 
mindre av det ursprungliga klippet är synligt.
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Effekter - Konstnärlig - Oljemålning
Oljemålning
Klippet återges som om det hade målats med en borste av given storlek.
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Effekter - Konstnärlig - Gammal film
Gammal film
En animerad effekt som simulerar bristerna i en gammal film genom att tona den, lägga jitter, 
fluktuera ljusstyrkan, etc.
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Effekter - Konstnärlig - Pixelat
Pixelat
Ju högre grovhetsvärde, desto större storlek på de block som används för att återge klippet, 
och ju lägre upplösningen visas.
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Effekter - Konstnärlig - Färgreduktion
Posterize (posterize)
Minskar det uppenbara antalet färger i ett klipp och ändrar övertoningar till platta färgområden.

164



Effekter - Konstnärlig - Rippel
Rippel
Klippet krusar, som om det sågs genom rörligt vatten.
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Effekter - Konstnärlig - Skugga
Skugga
Lägger till en dropshadow under bilden eller videon, med anpassningsbara parametrar som 
färg, vinkel och avstånd.
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Effekter - Konstnärlig - Spotlight
Spotlight (strålkastare)
Fyller det mesta av ramen med en färg på ditt val (vanligtvis svart). Och lägger till en rörlig 
spotlight som du kan använda för att visa vad som finns under.
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Effekter - Konstnärlig - Plattor
Plattor
Gör klippet ser ut som det är gjort av plattor. Formen på plattorna kan vara antingen hexagon 
eller rektangel. Antalet paneler och avståndet mellan paneler kan också ändras och animeras 
med tiden.
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Effekter - Konstnärlig - Vinjett
Vinjett
Skuggar kanterna på ett klipp med en alfablandad färg samtidigt som en cirkel i mitten av 
klippet lämnas orörd. Färgen, hårdheten och storleken på skuggan kan ändras.
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Effekter - Konstnärlig - Vågor
Vågor
Klippet böjer sig och vinkar från sida till sida.
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Effekter - Kreativa överlägg - Ballonger
Ballonger
Ballongeffekten överlagrar ett videoklipp med animerade ballonger.Ballonger (per sekund): 
Detta reglage styr spawn rate av ballonger. Högre värden skulle leka fler ballonger per sekund.
Livslängd (ms): Det här skjutreglaget anger hur lång tid en pratbubbla visas på skärmen i 
millisekunder.
Storlek:  Det här skjutreglaget styr storleken på ballongerna. Lägre värden ger mindre 
ballonger.
Opacitet: Det här skjutreglaget styr ballongernas opacitet. Vid minsta opacitet, ballonger är 
helt transparent och kan inte ses alls. Vid maximal opacitet är de helt synliga.
Riktning: Standardriktningen är nedifrån och upp, men kryssrutan Överifrån och ned ändra 
riktning.
Wobble reglagen:  Styrkan eller frekvensen av wobble kan väljas och animeras med tiden.
Färg:  Klicka på färgväljaren om du vill använda en viss färg för alla ballonger eller välja från en 
rad fördefinierade färgpaletter via listrutan.
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Effekter - Kreativa överlägg - Snö
Snö
Snöeffekten överlägg ett videoklipp med animerad snö. Snö (per sek): Det här reglaget styr 
mängden snö som visas per sekund. Högre värden skulle ha mer snö per sekund.
Skärmtid (ms): Detta reglage ställer in hur lång tid en snöpartikel ska visas på skärmen i 
millisekunder. Ett högre värde skulle få snön att falla långsammare.
Storlek:  Detta reglage styr storleken på snön. Lägre värden gör mindre snö.
Storlek Varians:  Detta reglage används för att slumpmässigt fluktuera storleken på snön inom 
ett intervall för att lägga djup till snön.
Opacitet: Detta reglage styr opaciteten i snön. Åtminstone opacitet, snön är helt transparent 
och kan inte ses alls. Vid maximal opacitet är snön helt ogenomskinlig.
Luddighet  Detta reglage tonar snökanterna till bakgrunden.
●

anger att parametern kan animeras med tiden.
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Effekter - Kreativa överlägg - Snöflingor
Snöflingor
Snöflingorna effekten överlägg ett videoklipp med animerade snöflingor. Snö (per sek): Det 
här reglaget styr mängden snö som visas per sekund. Högre värden skulle ha mer snö per 
sekund.

Skärmtid (ms): Detta reglage ställer in hur lång tid en snöpartikel ska visas på skärmen i 
millisekunder. Ett högre värde skulle få snön att falla långsammare.
Storlek:  Detta reglage styr storleken på snön. Lägre värden gör mindre snö.
Storlek Varians:  Detta reglage används för att slumpmässigt fluktuera storleken på snön inom 
ett intervall för att lägga djup till snön.
Opacitet: Detta reglage styr opaciteten i snön. Åtminstone opacitet, snön är helt transparent 
och kan inte ses alls. Vid maximal opacitet är snön helt ogenomskinlig.
Skjutreglage för Sway: Amplituden och frekvensen av gungan kan ställas in av dessa 
reglage.
Snurra hastighet:  Detta reglage styr snörotationshastigheten.
Spin Speed Varians:  Detta reglage används för att slumpmässigt fluktuera 
snörotationshastigheten för att lägga till ett mer naturligt utseende.
●

anger att parametern kan animeras med tiden.
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Effekter - Kreativa överlägg - Regndroppar
Regndroppar
Får det att se ut som regndroppar faller på klippet.
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NCH-ljudbibliotek - NCH-ljudbibliotek
NCH Sound Library  är en samling av tusentals royaltyfria ljudeffekter som kan läggas till i ditt 
projekt.
När du har öppnat biblioteket visas följande:

Mappträd
På vänster sida representerar varje mapp en kategori av ljud. Expandera en mapp om du 
vill se dess undermappar eller en lista med ljud som den innehåller.
Ljudlista
Till höger visas alla ljud i den valda kategorin. Detta kommer att vara tomt tills en kategori 
har valts.
Förhandsgranska ljud
Markera ett ljud i listan och klicka sedan på knappen Spela upp för att höra det. När du är 
klar klickar du på Stoppa. 
Ladda ner
Välj ett ljud i listan och klicka sedan på knappen Hämta  för att hämta ljudet (om det inte 
redan har hämtats). 
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Skärmreferenser - Lägg till / byta namn
Många objekt, inklusive klipp, sekvenser, spår, lagerplatser och mappar, kan namnges för att 
kategorisera och organisera projektet bättre.
En dialogruta visas när en lagerplats eller mapp läggs till, eller när ett objekt läggs till på en 
lagerplats eller mapp, där ett nytt namn för objektet kan anges.
Om du vill byta namn på ett visst objekt efter den första skapandet högerklickar du på objektet 
och väljer Byt namn på...eller väljer Klipp  -> Byt namn...  med objektet markerat i 
projektfönstret. 
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Skärmreferenser - Dialogrutan Välkommen
Dialogrutan Välkommen visar när VideoPad startar och har alternativ för att skapa ett nytt 
projekt, öppna ett befintligt projekt, visa videopad-självstudier eller läsa komma igång-guiden.
Avmarkera kryssrutan Visa den här dialogrutan när VideoPad startar  för att förhindra att 
dialogrutan visas igen. Om du vill aktivera det här alternativet igen senare markerar du 
Alternativ -> Visa -> Visa välkomstdialogrutan när videopad startar.
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Skärmreferenser - Dialogrutan Matcha filer som 
saknas
Dialogrutan Matcha saknade filer visas när du har försökt läsa in en projektfil och några av 
filerna saknades.
För varje fil som saknas uppmanas du att lösa.
Om du väljer alternativet Lös uppmanas du att bläddra till och välja en ny fil för klippet. 
Observera att den nya filen måste vara av samma typ som den ursprungliga filen som saknas.
När du har löst saknade filer klickar du på Slutför för att fortsätta läsa in projektet. Filer tas 
bort från projektet om de inte matchas.
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Skärmreferenser - Det gick inte att läsa in klippfiler
Den här dialogrutan visas om en eller flera filer som du försöker lägga till eller använda i ett 
projekt inte kan läsas in korrekt.
Det kan finnas flera orsaker till att en fil inte läses in.
Det går inte längre att hitta de angivna mediefilerna.

En flyttbar enhet eller en nätverksenhet kanske inte längre är tillgänglig eller så kan 
projektfilen ha sparats på en annan dator.

Om du vill flytta projekt mellan flera datorer måste du säkerhetskopiera projektet .
Om det inte går att hitta något medium i projektet måste du hitta mediet på datorn och 

antingen lägga till mediet i projektet  igen eller återställa mediet till den katalog som 
projektet förväntar sig att det ska hittas.
Mediefilerna kanske inte är giltiga.
Bilder eller video som du försöker läsa in kan antingen vara skadade eller i ett format som 
VideoPad ännu inte känner igen.

Om det finns ett okänt bild- eller videoformat som du använder regelbundet. Överväg att 
användaHjälp->Skicka förbättringsförslag eller feedbackför att hjälpa oss att utöka VideoPads 
funktionalitet och göra den ännu mer användbar för dig. 

Det kanske inte finns tillräckligt med ledigt minne för att ladda önskat medium
Vissa bilder eller video kanske inte kan läsas in om mediets dimensioner är extremt stora.
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Skärmreferenser - Egenskaper för klipp
Visa egenskaper för ett klipp, antingen på en lagerplats eller på ett spår, genom att göra något 
av följande:

● Markera klippet och välj sedanKlipp ->Egenskaper .
● Högerklicka på klippet och välj sedanEgenskaper .  
Observera att spårklipp ärver vissa egenskaper från det lagerplatsklipp som de skapades 

från. t.ex. namn, anteckningar, etc. I dessa fall kan egenskapen ändras för lagerplatsklippet, 
men är skrivskyddad för spårklippet.
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Skärmreferenser - Spela in ljud
Använd Spela in ljud för att spela in ljudklipp av valfri längd, eller när ljudet inte (ännu) 
behöver synkroniseras med video. Om du vill spela in en berättarröst som är synkroniserad 
med en befintlig sekvens använder du Spela in berättarröst i stället. 
Börja med att välja Arkiv  -> Spela in -> Spela in ljudeller klicka på pilen bredvid  knappen 
Spela in i verktygsfältet och välj Spela in ljud.
Dialogrutan Spela in ljud visas.
Välj ljudenhet och ingångskanal att fånga från. Skriv in ett filnamn för inspelningen och klicka 
på knappen Välj mapp om du vill spara någon annanstans än standardmappen. 
Klicka på knappen Spela in för att starta inspelningen. Inspelningens varaktighet och den 
aktuella ljudnivån visas. Om du vill pausa inspelningen klickar du på knappen Pausa . Du kan 
sedan återuppta inspelningen genom att klicka på knappen Spela in igen. Klicka på knappen S
topp  om du vill stoppa inspelningen och lägga till den inspelade filen i det aktuella projektet. 
Om du vill spela in ytterligare klipp klickar du på Spela in igen. 
När du har spelat in ljudklipp klickar du på Stäng  för att stänga dialogrutan.
Spela in strömmande ljud 
Med den här funktionen kan du spela in strömmande ljud som internetradio, webbsändningar 
och VOIP-konversationer som utförs med softphones som Zoom eller Skype. 
Om du vill spela in ljud som spelas upp i datorns standardljudspelare väljer du Spela in strömm
ande  ljud i listan Spela in strömmande ljud i listan Spela in från. Den här funktionen 
rekommenderas starkt när du vill spela in Zoom- eller Skype-möten. 
NCH rekommenderar ASIO eller Windows Core Audio för både uppspelning och inspelning. 
ASIO och Windows Core Audio ger bästa prestanda och lägsta möjliga latens och ger största 
noggrannhet vid synkronisering av inspelningar. ASIO låter dig också spela upp och spela in 
från flera kanaler på samma enhet. Om du inte har ett ASIO-kompatibelt ljudkort bör du välja 
Windows Core Audio som uppspelnings- och inspelningsalternativ. 
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Skärmreferenser - Spela in berättarröst
Använd Spela in berättarröst när den markerade sekvensen redan har ett eller flera klipp 
placerade på sig och du vill spela in ljud synkroniserat med den här sekvensen. Om du vill 
spela in ljud av godtycklig längd, som inte behöver synkroniseras till en befintlig sekvens, 
använder du Spela in ljud i stället. 
För att öppna dialogrutan Spela in berättarröst, välj Arkiv  > Spela in > Spela in berättarröst... 
eller klicka på pilen bredvid knappen Spela in i verktygsfältet och välj Spela in berättarröst... .  
Dialogrutan Spela in berättarröst visas. 
Förbereda att spela in
Dialogrutan Spela in berättarröst innehåller en förhandsgranskning och tidslinje för 
sekvensen. Om du vill förbereda för att spela in ljud väljer du först Sound In-källan  . Ge 
ljudinspelningen ett namn och välj den plats på datorn där du vill spara inspelningen. Du är nu 
redo att börja spela in. 

Alternativ för inspelning
Det finns tre alternativ att välja när du vill stoppa inspelningen: 

● I slutet av videon: Inspelningen stoppas när du når slutet av sekvensen.
● Efter varaktighet: Du kan ställa in inspelningens varaktighet och den stoppas 

automatiskt efter den angivna varaktigheten.
● Manuellt: Inspelningen fortsätter tills du klickar på stoppknappen.
Spela in ljud

Om du vill börja spela in ljud navigerar du först med förhandsgranskningstidslinjen till den plats 
där du vill börja spela in. När du är nöjd med platsen klickar du på inspelningsknappen  och 
börjar spela in ditt ljud. Om du vill pausa inspelningen klickar du på knappen Pausa . Du kan 
sedan återuppta inspelningen genom att klicka på knappen Spela in igen. När du är klar med 
inspelningen klickar du på knappen Stopp . Ditt inspelade ljud läggs automatiskt till i din 
sekvens på exakt den plats som du valde att börja spela in. Om du vill spela in ljud på olika 
platser i projektet kan du upprepa processen eller spela in  och stoppa så många gånger du 
vill. 
Spela in ljud på för att återanstitt
Om du vill göra om ljudinspelningen stänger du bara dialogrutan Spela in berättarröst och tar 
bort den tidigare inspelningen från sekvensen. Följ sedan anvisningarna ovan för att öppna 
dialogrutan Spela in berättarröst igen och börja spela in igen. 
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Skärmreferenser - Textverktyg
Textverktyg
När du redigerar text visas ett textverktygsfönster och låter dig ändra teckenattribut som 
teckensnitt, stil, färg och storlek för vald text. Du kan också välja textjustering, kontur, 
bakgrund, bild och rullningsanimering från textverktygsfönstret. 

Du kan anpassa attributen för valda tecken. 
Teckensnitt 

Den här rullgardinsmenyn innehåller en lista över teckensnitt som är installerade på din 
dator. 

Stil  
Om du klickar på en kombination av dessa knappar ändras stilen på din text till fet, kursi
v  eller understruken. 

Färg 
Kontrollerna Textfärg, Konturfärg och Bakgrundsfärg, när du klickar på dem, visar 
en dialogruta där du kan välja färger på din text. Om du avmarkerar kryssrutan Visa 
kontur döljs textkonturen. 

Storlek 
Med den här kontrollen justeras textens höjd i procent av ramhöjden, från 1 % to 100 %. 

Justering 
Om du markerar en av justeringsknapparna justeras textens justering i ramen.

Rullning (endast textklipp)  
Den här rullgardinsmenyn listar flera rullningsmetoder som kan tillämpas på din text. 
Om du väljer antingen topp till botten eller botten till toppen kommer din text att rulla 
vertikalt, liknande en kreditrulle. 
Om du väljer antingen vänster till höger eller höger till vänster kommer texten att 
rulla i en vågrät markeringsram. När du använder en rullningsmetod börjar din text 
utanför skärmen och rullar i den valda riktningen tills all inmatad text lämnar ramen på 
motsatt sida. Hastigheten med vilken din text kommer att rulla beror på längden på ditt 
textklipp. Om du vill att texten ska rulla långsammare förlänger du klippets varaktighet. 

Infoga bild 
Detta låter dig lägga till en bild i din text. 
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Skärmreferenser - Bränn inställningar
Följande inställningar kan ändras för att påverka bränningsprocessen. De som anges som 
standard väljs ursprungligen. Alla inställningar kommer ihåg så att du inte behöver ändra dem 
mellan användning av VideoPad.

Skrivhastighet
Välj den skrivhastighet du önskar. Endast giltiga hastigheter för enheten och media visas. Välj i 
allmänhet [MAX] för att skriva så snabbt som möjligt.
Kopior
Detta är antalet kopior av skivan som ska brännas (standard till 1).
Använd överbränning
Om detta är markerat försöker VideoPad skriva alla filer som du har angett även om det är 
längre än mediets nominella storlek. Om bränningen misslyckas bör du skriva färre filer. 
Observera att detta oftast misslyckas för DVD-media.

Radera skrivbara
Om du bränner till en skrivbar skiva (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BE-RE) raderas skivan 
automatiskt om du markerar det här alternativet. Om du inte markerar det här alternativet och 
skivan inte är tom kommer du att bli tillfrågad och bränningen kommer att avbrytas. Du kan 
radera en skiva med menyalternativet Brännare och välja Radera skrivbar skiva.

Kontrollera att bränt innehåll är korrekt efter bränning
Ditt innehåll kommer att verifieras när VideoPad har slutfört bränningen.
Skapa en DVD-etikett med Disketch Label Maker
I väntan på att bränningsprocessen ska slutföras använder du Disketch Disc Label Software 
för att skapa en DVD-etikett eller ett omslag. 
Använda bokmärken som kapitel
Använd bokmärken på tidslinjen för att exportera som kapitel i filmen. Om du vill lägga till ett 
bokmärke högerklickar du på tidslinjen och väljer "Ange bokmärke" på snabbmenyn.
Lägg till meny
Tryck på den här knappen för att öppna dialogrutan för innehållsdyer och skapa en meny för 
skivan.
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Skärmreferenser - Flickr tillstånd
Du måste fylla Flickr tillstånd innan några videor kan laddas upp till ditt Flickr-konto.
● KlickaTillåta... .  
● På webbsidan som öppnas loggar du in på Flickr.
● Bekräfta att du tillåter VideoPad att ladda upp videor till ditt Flickr-konto.
● Stäng webbsidan och återgå till VideoPad.
● KlickaRedo för att bekräfta att auktoriseringen är klar.
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Skärmreferenser - Trollkarl
Videoplatta - Guide  
Med VideoPad kan du skapa introduktioner, outros och fullständiga videofilmer för dina videor. 
Välj den mall som du vill använda. Detta är relativt enkelt att använda tack vare 
steg-för-steg-guiden för att skapa önskat projekt. 

● Introduktionsmallar - Detta gör att du kan skapa introduktionstitlar för dina videor. 
● Outro-mallar - Detta gör att du kan skapa outro-titlar för dina videor. 
● Fullständiga mallar - Detta gör att du kan skapa fullständiga videomallar. Några av de 

fullständiga videomallarna har ett intro eller outro. 
När du har skapat din intro, outro och full video kan den exporteras som en fil på din dator, 

DVD eller laddas upp direkt till Youtube, Flickr, Google Drive, Dropbox, Vimeo och Microsoft 
OneDrive. 

Du kan också skapa den direkt till ditt projekt. När introt automatiskt placeras i början av 
tidslinjen och utbrytningen automatiskt placeras i slutet av tidslinjen. 
Kom igång genom att klicka på Menu -> Tools och välj Guiden Video maker...  
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Skärmreferenser - Lägga till bilder som video
Dialogrutan Lägg till bilder som video kan användas för att konvertera en sekvens av bildfiler 
till en videofil.
Så här importerar du en sekvens av bilder: 
1. Klicka på Bläddra  och bläddra till de bildfiler du vill lägga till. Alla bilder som du väljer 

måste ha samma upplösning.
2. Ange en bildrutehastighet som ska användas när du skapar videofilen med hjälp av 

indatakontrollerna högst upp i dialogrutan. Videofilen för utdata har en konstant 
bildhastighet.

3. Klicka på knappen Importera längst ned i dialogrutan.
Det finns ett förhandsgranskningsfönster och uppspelningskontroller till vänster i dialogrutan 
som du kan använda för att se ungefär hur videofilen för utdata kommer att se ut.
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Skärmreferenser - Välj Ström
Välj en ljudströmLjudström:
Välj en ljudström från filen
Fråga mig inte igen.
Undertrycka popup-dialogrutan för att välja ljudström
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Skärmreferenser - Bränna ljud-CD
Följande inställningar kan ändras för att påverka bränningsprocessen. De som anges som 
standard väljs ursprungligen. Alla inställningar är ihågkomna så att du inte behöver ändra dem 
mellan användning av Express Burn

Bränna med internt stöd (standard)/Bränn med Windows Media Player
I samtliga fall rekommenderar vi att du använder det interna stödet (standard) och endast 
använder Windows Media Player om du får problem med windows media player kan endast 
användas för att bränna CD/DVD för användare av Windows XP.

Brännare Enhet
Välj den enhet du vill bränna till.
För data-CD/DVD-skivor kan du också välja Bildfil. Detta gör att du kan skapa och ISO-fil (t.ex. 
bild. ISO) på hårddisken. Detta kan senare brännas med alternativet Avancerat Skriv 
ISO-avbildning. Den här funktionen är endast tillgänglig i Express Burn Plus.

Skrivhastighet
Välj den skrivhastighet du önskar. Endast giltiga hastigheter för enheten och media visas.
Kopior
Detta är antalet kopior av CD/DVD som ska brännas (standardvärdet 1).
Använd överbränning
Om detta är valt kommer Express Burn att försöka skriva alla filer som du har angett även om 
detta är längre än den nominella storleken på CD-mediet. Om bränningen misslyckas bör du 
skriva färre filer.

Radera skrivbara
Om du bränner till en skrivbar skiva (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE) raderas skivan 
automatiskt om du markerar det här alternativet. Du kan radera en skiva med menyalternativet 
Brännare och välja Radera skrivbar skiva.

Använd standardspårpaus
Bränna session samtidigt för att anpassa paus
Pausa spår
Som standard har en ljud-CD en paus på 2 sekunder mellan spåren. Välj Använd 
standardspårpaus om du vill använda den här standardpausen. Om du vill ha en annan tid, 
även ett värde på noll för ingen paus sedan välja Bränn session på en gång för att anpassa 
paus. Här bör du också ändra värdet i Track Pause till önskat belopp.

Observera att vissa äldre drivrutiner inte stöder anpassning av pausen och du måste använda 
Använd standardspårpaus. Bränningen misslyckas i det här fallet med ett fel om att ställa in 
skrivparametrarna.

Om du anpassar tiden Express Burn kommer att utföra session på en gång bränning och det 
kommer att avkoda ljudet innan bränning. Detta kommer att skapa en stor tillfällig fil på din 
dator på upp till 700Mb. Tänk på detta är att du väljer att använda det här alternativet.

Slutför
För ljudskivor skrivna Track At Once (dvs utan att anpassa spåret paus) kan du välja att inte 
slutföra en skiva. Du kan sedan lägga till ytterligare spår vid ett senare tillfälle. När du är klar 
väljer du alternativet slutför. Observera att vissa fristående spelare inte kan spela skivor som 
inte har slutförts.

Gör skivstartbar (endast dataskivor)
Detta kommer att skapa en startbar skiva, men du måste ge en bild av startsektorer som 
copywrite hindrar oss att leverera dem. Detta måste vara en bild av upp till 16 sektorer från 
början av en startbar skiva. Filen ska vara en ISO-bild av 16 2048 byte sektorer.
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Skärmreferenser - Välj den enhet som ska 
användas
På den här sidan väljer du den brännare du vill använda. Detta är normalt valfritt eftersom 
Express Burn upptäcker när du sätter i en skiva i en enhet och automatiskt väljer den enheten 
för bränning.
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Skärmreferenser - Dialogrutan Färgväljare
Dialogrutan Färgväljare  
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera sätt att välja en färg:
Visuellt justera färg 

Den övre halvan av dialogrutan består av 2 färgade rutor, en som låter dig välja en punkt i 
en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som ett långt reglage. Vilka färger som 
visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är markerad (se nedan), men i 
samtliga fall ändras de färger som finns i rutan. Vilken punkt som någonsin markerats i den 
fyrkantiga rutan är den valda färgen.

Justera med RGB eller HSV 
Under den fyrkantiga rutan finns en serie på 6 alternativ (1 vardera för nyans, mättnad, 
värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, ett skjutreglage 
och en upp-och-ned-nummerkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är markerad 
representeras det värdet av det visuella skjutreglaget (se ovan) medan de två andra 
värdena är axlarna i den fyrkantiga färgrutan. Kontrollerna fungerar på samma sätt om en 
av RGB-alternativknapparna är markerad. Du kan också justera dessa värden med 
skjutreglagen bredvid etiketterna samt upp/ner-kontrollerna bredvid skjutreglagen. Alla 
justeringar av dessa värden uppdaterar de visuella kontrollerna och varje justering av dessa 
visuella kontroller uppdaterar dessa värden.

Vald färg  
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas diagonalt, 
med det övre vänstra avsnittet märkt Nytt (färgen du skapar) och det nedre högra avsnittet 
med etiketten Aktuell (färgen som redan finns och fortsätter att markeras om du avbryter 
dialogrutan). Under det är hex-värdet för den valda färgen (du kan också ange valfritt giltigt 
hex-värde där för att uppdatera den valda färgen). Det finns en pipettknapp till höger om 
den valda färgen som gör att du kan ställa in den valda färgen genom att prova var som 
helst på skrivbordet.

Användardefinierad färgpalett 
Längst ned i dialogrutan hittar du en serie av 12 färgade rektanglar tillsammans med en 
knapp med titeln Ställ in på Färgruta. Dessa omfattar den användardefinierade färgpaletten 
och gör att du kan skapa och spara (dessa kommer att finnas kvar även när VideoPad is 
stängda) dina egna anpassade färger. Om du vill ange färgrutans färg markerar du först 
färgrutan genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg och klicka slutligen på knappen 
Ställ in på färgruta. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att klicka på 
den färgrutan.
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Skärmreferenser - Anpassad upplösning
I den här dialogrutan kan du ställa in upplösningen för videon när du sparar den. Om du vill 
ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och väljer 
alternativen Skiva: Skapa dataskiva, dator/data, bärbar enhet, bildsekvens eller stereoskopisk 
3D. Välj Anpassad på menyn Upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i pixlar och 
klickar på OK.
Om kryssrutan Behåll proportioner är tillgänglig kan du kontrollera att den har samma 
proportioner när du ändrar bredden eller höjden.
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Skärmreferenser - Anpassad upplösning 
(360-graders video)
I den här dialogrutan kan du ställa in upplösningen för din 360-graders video under sparandet. 
Om du vill ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och 
väljer alternativet 360 videofil. Välj Anpassad på menyn Upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i pixlar och 
klickar på OK.
Bredden måste vara exakt dubbelt så hög som för 360-graders videor.
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Skärmreferenser - Anpassad bildhastighet
I den här dialogrutan kan du ställa in bildrutefrekvensen (antal bildrutor per sekund) för videon. 
Om du vill ange en anpassad bildhastighet klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och 
väljer något av alternativen för skiva: Gör dataskiva, dator/data, bärbar enhet eller 
stereoskopisk 3D. Välj Anpassad på släppmenyn Bildhastighet.

I dialogrutan Anpassad bildrutehastighet som öppnas matar du in bildrutehastigheten och 
klickar på OK.
Standardbildhastigheten är VFR (Variable Frame Rate),  men i dialogrutan kan användaren 
välja Konstant bildhastighet (CFR) genom att markera kryssrutan Konstant bildhastighet.

194



Skärmreferenser - Upptäckt format
I den här dialogrutan visas videosekvensens identifierade format under besparingsprocessen. 
Om du vill identifiera videoformatet klickar du på knappen Exportera video i flikfältet Start och 
väljer något av följande alternativ: Videofil, 3D-videofil, bärbar video, förlustfri video, 
DVD-filmskiva, DVD-dataskiva, bildsekvens, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive eller Vimeo.

Klicka på knappen Identifiera bredvid fältet Förinställning. Detect justerar formatet för 
videoutdataupplösning baserat på bildskärmens skärmstorlek.
Om du vill använda ett annat format kan du välja formatet i listrutan Förinställning.
Klicka på OK om du vill använda det markerade formatet som utdataformat.
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Skärmreferenser - Inställningar för 
DVD-bithastighet
I den här dialogrutan kan du ange bithastighet för DVD-video. Om du vill öppna dialogrutan 
klickar du på ikonen Spara i verktygsfältet och väljer alternativet Spara skiva och klickar på 
alternativet Skapa DVD-film. Klicka på knappen Avancerat för att öppna dialogrutan 
Inställningar för DVD-bithastighet.

Standardalternativet är att beräkna bithastigheten automatiskt. Om du vill ställa in 
bithastigheten manuellt väljer du det manuella alternativet och justerar video- och 
ljudbithastigheterna.
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Skärmreferenser - Innehålls- och skivmeny 
skapare
På den här fliken kan du välja den mall som du vill använda för dina menyer. Mallen 
förhandsgranskas i det stora området till höger, med viss beskrivande text nedan.
Tills du klickar på Spara meny kommer inga faktiska ändringar att ske för filmmenyn.
Sök efter nya mallar
Kontrollera om det finns några nya mallar att använda för att skapa en meny. Detta kommer att 
kräva en internetuppkoppling för att göra en online-kontroll.
Titel:
Det här är bildtexten som visas högst upp på menyn.
Underrubrik:
Det här är en andra bildtext som visas högst upp på menyn.
Textjustering:
Det finns 3 vågräta justeringsalternativ för titeln och undertexten: vänster, mitten och höger.
Förhandsgranskning av menyn:
Med knapparna Föregående/Nästa kan du välja mellan de möjliga menyerna när en malltyp för 
lista överskrider en sida
Bredbildspassning för bakgrundsbild
Välj proportioneringsläge för menyns bakgrundsbild.

● Ingen: Bakgrundsbilden behåller sitt nuvarande bildförhållande oavsett videoutdata.
● Beskär: Bakgrundsbilden beskärs för att matcha bildförhållandet för videoutdata. Delar 

av bakgrundsbilden kan vara avskurna om proportionerna inte stämmer överens.
● Letterbox: En svart bakgrund visas bakom bilden för att skapa rätt bildförhållande för att 

matcha videoutgången.
● Sträcka: Bakgrundsbilden sträcks vågrätt eller lodrätt för att matcha bildförhållandet för 

videoutgången.
Välj anpassad bild för den här mallen...

Med den här knappen kan du ändra bakgrundsbilden som visas på menyn. Bildformat som 
stöds är jpg/jpeg/jpe, png, gif.
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Skärmreferenser - Välj mallar
I det här fönstret kan du välja mallar som kan laddas ner och installeras. Markera de mallar 
som ska installeras och klicka på knappen Hämta när du är klar. Knappen Välj alla 
väljer/avmarkerar alla mallar.
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Skärmreferenser - Inställningar för GIF-kodning
Looping
Välj det här för att få din GIF upprepa sig oändligt.
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Skärmreferenser - Inställningar för videokvalitet
När du importerar videofiler till medielistan är det ibland nödvändigt att konvertera videofiler för 
att tillåta ickelinjär redigering. Med dialogrutan Installationsprogram för videokvalitet kan du 
ändra inställningarna för konverterade filer. Dessa inställningar används också när du sparar 
en video efter stabilisering.
● Kvalitet: Ange kvaliteten för konverterade filer. Premiumkvalitet rekommenderas inte för 

långa videor eftersom den konverterade filen kommer att förbruka stora mängder 
hårddiskutrymme.

● Spara konverterade filer till:  Ange utdatamappen för konverterade filer.
● Konfigurera Deshaker: Konfigurera avancerade videostabiliseringsinställningar.
● Återställ Deshaker:  Återställ videostabiliseringsinställningarna till standardvärdena.
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Skärmreferenser - Hastighetsändring
Håll ljudhöjden oförändrat
Om den här kryssrutan är markerad kommer ljudutgången (om någon) inte att få sin tonhöjd 
ändrad. Detta är användbart när du vill snabba upp eller sakta ner rösten men ändå kunna 
förstå det.

Infoga övergångsramar när hastigheten sänks
Om den här kryssrutan är markerad läggs blandade ramar till för att hjälpa till med övergången 
mellan bildrutor när hastigheten sänks.
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Skärmreferenser - Omvänd
Spela upp klippet i omvänd ordning
Om den här kryssrutan är markerad spelas klippet upp bakåt.
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Skärmreferenser - Ange position
När du redigerar varaktigheten för ett klipp i området Förhandsgranskning av markerat klipp 
öppnas dialogrutan Ange ny punkt om du klickar på fältet Inställt punkt och om du klickar på 
fältet Punkt för utgång öppnas dialogrutan Ange ny utgångspunkt. När någon av dessa 
dialogrutor är öppen skriver du en ny in- eller utpunkt i fältet och klickar på OK för att spara 
ändringen.

I dialogrutan Undertexter visas objekten ovan som refererar till punktfälten "In" och "Ut", 
som och redigerar punktegenskaperna "Visa" och Dölj för den aktuella undertexten.
I Storyboard-läge kan varje mellanrum vara högst 5 timmar långt när du anger en 
mellanrumslängd.
Observera att de flesta användare aldrig behöver skapa eller ändra luckor längre än några 
sekunder vardera.
Den här metoden för att redigera klipplängder är bäst när exakta längder har fastställts i 

förväg. Om du föredrar att rada in och ut pekar upp till visuella signaler i klippet använder du 
navigeringsknapparna för klipp i området Förhandsgranskning av markerat klipp för att visa 
upp det exakta ögonblicket för in- eller utpunkten och använder sedan de röda och blå 
flaggorna för att markera in- eller utpunkten.
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Skärmreferenser - VST-insticksprogram
VST-insticksprogram  Med den här funktionen kan du använda DLL-insticksprogram (Virtual 
Studio Technology) för att tillämpa effekter på ljudet du arbetar med i VideoPad. För att 
använda den här funktionen väljer du Audio Effects-menyn -> VST-insticksprogram, och i 
fönstret som visas kan du bläddra efter katalogen på din dator som innehåller 
VST-insticksprogram - observera att instickspluggarna måste vara DLL-filer! När du har angett 
ett katalognamn bör du se en lista med VST-plugin-namn visas i en lista i fönstret. Tryck på 
knappen "Uppdatera" om du inte ser önskat plugin-program i listan, men det finns i den valda 
mappen. Klicka sedan på knappen "OK" för att se det valda effektfönstret VST-plugin.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Visa
Här kan du justera inställningar som är relaterade till hur VideoPad starts upp och hur klipptider 
visas.
Förhandsgranskningar av klipp 

Visa dubbla förhandsgranskningar - Markera om du vill visa förhandsgranskningar av klipp 
och sekvens separat.
360 Förhandsgranska FOV  
Ändra fältet för visning som används i förhandsgranskningar av klipp och sekvens med 360 
förhandsgranskningsläge aktiverat.
Startup Start 
Visa välkomstdialogrutan när VideoPad startar - Avmarkera för att inaktivera 
välkomstdialogrutan.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Ljud
Uppspelningsenhet 

Välj standardenheten för ljuduppspelning i rulllistan. Om en ljudenhet installerades eller 
kopplades in efter att alternativdialogrutan öppnats måste du öppna dialogrutan igen för att 
uppdatera listan över enheter.

Inställningar för 
ljudankningOm du vill aktivera ljudankningen för ett ljudklipp i sekvensen högerklickar du på 
vågformen och kontrollerar Bakgrundsljud otpion.
Ducka dämpning: Mängden dämpning tillämpas vid ducka
Ducka blekna i längd: Den tid under vilken ducka aktiveras
Ducking blekna ut längd: hur lång tid under vilken ducka frigörs
Ducking Tröskel: Ducking aktiveras när volymen av huvudljud träffar denna nivå
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Media
Här kan du välja hur du VideoPad works med mediefiler.
Lägga till nytt klipp på följande plats 

Välj ett sätt som du vill använda för att lägga till nya videoklipp i sekvensen:
● Placera på sekvens vid start
● Placera på sekvens vid markören
● Placera på sekvens i slutet
● Placera på sekvens på nytt spår
Standardvaraktighet för stillbilder  

Ange standardvaraktigheten för en stillbild när den läggs till i sekvensen. Obs: Gäller inte för 
bilder som redan lagts till i medielistan.
Stereoformat (3D) 
Om du kommer att importera Stereo (3D) Video kan du välja det stereoformat som ska 
användas:

● Fråga mig
● Sida vid sida, vänster bild först
● Sida vid sida, höger bild först
● Över / Under, vänster bild överkant
● Över / Under, höger bild överkant
● Anaglyph Bild, Röd-Cyan
● Anaglyph Bild, Cyan-Röd
Normalisera automatiskt ljudvolymen för externa ljud-/videofiler 

Markera rutan Normalisera ljudvolymen automatiskt om du vill justera ljudvolymen till en 
optimal nivå automatiskt. Detta gäller externa ljud-/videofiler.
Normalisera automatiskt ljudvolymen för ljudinspelningar som gjorts 
Markera rutan Normalisera ljudvolymen automatiskt om du vill justera ljudvolymen till en 
optimal nivå automatiskt. Detta gäller ljudinspelningar gjorda av videopad.
Visa dialogrutan videokvalitet och stabiliseringsinställningar när videofiler 

konverteras och stabiliseras  
Välj om du vill visa dialogrutan inställningar för videokvalitet när du konverterar och 
stabiliserar videofiler.
Flyttbara media 
Du kan välja hur du hanterar flyttbara media (t.ex. flash-enhet eller CD) genom att justera 
inställningarna i gruppen "Flyttbara media".

Be om att lägga till filer i projektet när flyttbara media är anslutet till datorn
Mediefiler identifieras automatiskt av videopad från ett anslutet flyttbart medium.
När mediefilen finns på borttagningsbara media:
● Fråga mig
● Kopiera till mappen nedan
● Öppna filen direkt (rekommenderas inte)
Kopiera filer till: (sökväg markerad från bläddring)
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Redigering
StandardövergångsvaraktighetAnge standardvaraktigheten för övergångar som tillämpas på 
klipp i sekvensen.
Eventuella ändringar av övergångsalternativ kommer inte att tillämpas på klipp som redan finns i 
sekvensen.
Standardundertextens längdAnge standardvaraktighet när du lägger till en underrubrik.
Externa redigerare  
Välj externa program som du vill använda för att redigera olika typer av filer.

Lämna alla fält tomma i du vill använda standardredigeraren.
Mer information om hur du använder externa redigerare finns 
i Redigera i en extern redigerare
Effektalternativ 

Lägg automatiskt till genomskinliga klipp som överläggsspår
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Exportera
Här kan du justera inställningar som är relaterade till export av sekvenser.
Exportera fil 

Du kan välja en mapp där videor, skivavbilder och mappar med bildsekvenser som standard 
kan exporteras.
Bränning 
Om du vill göra ändringar i skivbränningen kan du justera inställningarna genom att välja 
något av följande alternativ nedan.

● När den valda skivan redan har data raderar och ersätter den med min video
● Verifiera data efter bränning
● Mata ut skiva när bränningen är klar
Andra  

Alternativet nedan används i slutet av dina sekvenser och kommer att ge ditt ljud en tona ut 
i stället för ett abrupt.

● Tona ut ljud i 500 ms i slutet av sekvenser
VideoPad stöder också Lossless Export  som gör att en sekvens som ska exporteras 

med minimal omkodning av de ursprungliga videofilerna. Detta bibehåller högsta möjliga 
kvalitet i din exporterade video. För att den här funktionen ska fungera måste 
indata-/utdatavideon uppfylla följande kriterier.

● Vi stöder för närvarande H.264 och MPEG4-kodare videokällor.
● Utdataformatet måste matcha indataformatet. Format som stöds är .avi, .mkv, .mov, 

.mp4
● Utdata och indata måste ha samma dimensioner, kodarprofil, nivåer och extradata.
● Visuella effekter stöds inte. Alla avsnitt av videon som innehåller visuella effekter 

kommer att kodas om.
● Minst 10% of din sekvens måste uppfylla kriterierna för förlustfri redigering. Om färre än 

1022222fsekvensen uppfyller kriterierna kodas hela sekvensen om under export.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Disk
Här kan du välja hur du VideoPad works med mediefiler och konfigurationscacheparametrar.
Spara nytt medium i mapp Du kan välja en mapp där du kan spara videor, fångat ljud, 
berättarröster, rippade ljudspår, konverterade filer och ögonblicksbilder som skapats av 
VideoPad. 

Cache 
● Cachemapp - Ange en mapp där du vill lagra cachelagrade data.
● Rensa oanvända cachefiler - Tryck på den här knappen för att ta bort alla cachefiler som 

för närvarande inte används.
Varna mig när ledigt diskutrymme går under (MB)När den angivna gränsen för ledigt 
utrymme har uppnåtts kommer du att varnas om den.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Avancerade
Tal till text Välj en tal till text-motor som VideoPad kan använda för att automatiskt generera 
undertexter för din video.
GPU-videoprocessor  
Välj vilken GPU som ska användas för videobehandling. Detta träder i kraft nästa gång du kör 
VideoPad.
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