
Kursus i at lave MP3 musik på Windows Media Player

Når man ønsker at indsætte musik til sin video, er det praktisk at have sin musik i mp3 format på sin
PC, i stedet for en CD skive.

Ved hjælp af Windows programmet Windows media player, kan man ribbe (kopiere) musikken fra 
CD skiven. 

Hvis windows player ikke er installeret på din PC, skal du i søgefeltet skrive Windows medie 
player.

Prøv så, om du kan finde dette ikon på din PC .

Dette ikon skal du klikke på, når du har indstillet Windows Medie Player 

Inden kopiering skal vi se på skærmbilledet her, som dukker op ved at vælge organiser/indstillinger 
øverst i venstre side for at indstille (konfigurere) medie playeren .

På min PC ser det sådan ud. Jeg har selv beholdt √  mærkerne i afkrydsnings felterne, måske ønsker
du nogle flere. Prøv eventuel selv! 

Vi springer over OK knappen og vælger fanen kopier musik fra cd (rip)
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 Så dukker dette billede op.                                                                                       

                                                                                                                        
Som du kan se i eksemplet på min PC, bliver den rippede musik kopieret over på mit C drev til 
musikmappen på min PC. 

Dette skal du naturligvis ændre, så det passer til din computer. 

Tryk derfor på knappen Skift, så får du mulighed for at gemme musikken der, hvor du ønsker på din
egen PC. Måske skal du først lave en musik mappe.

Ved at trykke på knappen under Skift knappen kan du vælge, hvad du vil have med af oplysninger 
på din musik. 

Formatet kan ligeledes ændres – ved at trykke på knappen med teksten MP3. (ikke særlig aktuel !)

Ved at sætte √  mærket i linjen under MP3-linjen kopieres alle musiknumrene automatisk, ellers kan
du vælge numrene enkeltvis. Det kan jo være sådan, at du ikke vil have alle titlerne på din PC!

√ mærket i næste linje er derimod ganske praktisk at beholde.

Kvaliteten på din musik vælges ved med musen at flytte den blå ”skyder” til den placering, du 
ønsker. Placeringen helt til højre (den bedste kvalitet) fylder mest. Stillingen 192 kbps er et godt 
valg.

Nu er Medie Playeren konfigureret og klar til brug. Tryk på OK.
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Læg nu en musik CD i dit CD-drev og vær sikker på, at du er på nettet.  

Hvis du ser dette billede skal du vælge Gå til biblioteket. 

Hvis du ikke kan se denne tekst, men i stedet ser et billede af CD'ens cover, skal du med musen 
pege på kvadratets øverste højre hjørne og klikke på det symbol, der kommer frem her.

Straks vil du se, titlerne på din CD-plade på skærmen. 

Hvis du selv vil vælge musiknumrene enkeltvis skal du først fjerne √ mærket i øverste linje og så 

sætte √ mærket ellers får du alle melodierne på pladen med – analogt med, hvad jeg tidligere har 
nævnt.

Så vil jeg ønske dig held og lykke med arbejdet.

God fornøjelse

Poul Andersen
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