Veje til multimedier

Kommercielle programmer:
Har man store ambitioner og mange penge
findes der kommercielle programmer der kan
matche enhver udfordring indenfor
multimedie. Macromedia Director, Scala og
lign. er programmer til over 5000 kr. De kan
bruges til selvstændige kommercielle
slutprodukter. Mediator og MultiMedia Lab
er programmer til 3-5000 kr. De er betydelig
nemmere at gå til. Mediator bruges meget i
den danske folkeskole

Shareware programmer:
På internettet kan man downloade mange
sharewareprogrammer, som før man registrerer
dem har begrænset funktionalitet. Enten i form af
tidsbegrænsning eller f.eks. at man ikke kan
gemme sine færdige produkter. Jeg har selv brugt
DOS-versionen af Neobook, som var/er et
fremragende program. Slutproduktet er én stor
exe-fil som rummer alt (lyd, billeder osv.).
Shareware programmer kan som regel ikke købes
eller registreres i Danmark. Men det kan gøres på
nettet f.eks. med VISA-kort. Pris niveauet varierer
fra 500-2000 kr.

Præsentationsprogram
En anden måde at komme til at arbejde med
multimedier er ved at bruge et
præsentationsprogram, f.eks. Power Point som
følger med Office-pakken fra Microsoft. Power
Point kan ikke købes seperat, men skal er en del
af pakken. Den er ret dyr 4-5000 kr. hvis den
købes "løst" og 2-3000 hvis den købes sammen
med en PC, en såkaldt OEM-version.
"OpenOffice.org" er et gratis alternativ til Officepakken fra Microsoft. Den ligner næsten på en
prik, både når det gælder skriveprogrammet og
præsentationsprogrammet som svarer til Power
Point. Det smarte ved "OpenOffice.org" er også at
den både kan skrive og læse både Word-filer og
Power Point-filer

HTML som multimedie
IE 6.0 i kioskmode
En hjemmeside er også multimedie. Der kan vises
billeder, spilles lyd vises tekst og indbygges
interaktivitet. Bagved hjemmesiderne ligger HTMLkoden som kan produceres med en simpel tekst
editor, hvis man er nørdet nok. Eller ved hjælp af
programmer som også kan fås som enten freeware
eller shareware programmer. Selv bruger jeg
Frontpage Express som fulgte med den fulde
installation af IE4.0 og visse versioner af win98. Det
vil sige at det findes på dansk. Og det fungerer
stadig under winMe og winXP.

Freeware programmer:
Disse programmer decideret gratisprogrammer
og ikke piratkopier. Nogle er gamle versioner af
nuværende kommercielle programmer. Andre er
gratis under open-source ideen eller simpelthen
lavet af nogle flinke programmører. Game Maker
og Klik & Play er programmer målrettet til at
lave spil, men kan sagtens bruges til at lave
andre multimedie typer. Jeg har selv brugt Klik &
Play under win3.11. Det har nogle avancerede
funktioner med programmering i flere niveauer.
Det er også win3.11 versionen der kan
downloades til freeware brug i skole
sammenhæng.

Både IE6 og Opera kan startes fra begyndelsen i
fuldskærm. På den måde kan man ”skjule” browseren
fuldstændig. Ved IE6 kan man ikke i denne ”mode”
vende tilbage til normal visning ved at trykke på
[F11]. Denne funktion ved en browser kaldes også
”kiosk-mode” ”Hokus pokus”
Nu har du et simpelt forfatterprogram ganske gratis.
Nu skal man bare forsyne sine sider med passende
”links” til at navigere fra side til side og til at lukke
programmet med. Og for at gøre det ekstra fint skal
sidens lay-out tilpasses din skærmopløsning.
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