Slik lager du film i photostory

Last evt ned photostory - det er gratis.
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Start programmet og velg "Begin a new story" og trykk Next-tasten nederst. Skal du redigere et
tidligere lagret prosjekt velger du Edit a project.
I neste bildet velger du "Import pictures" - det kommer opp en utforsker som gjør at du kan lete
deg fram til de bildene som skal være med (tips: legg bildene i samme mappe før du starter
photostory så er det enklere å finne dem. Du kan enten trykke på knappen Import Pictures flere
ganger for å importere flere bilder, men har du bildene i samme mappe kan du velge flere på en
gang ved å enten holde nede shift eller ctrl mens du trykker på bildene. Med shift blir bildene i
rekkefølge, mens med ctrl kan du velge ut hvilke av bildene du skal ha med uten at de trenger å
stå i rekkefølge). I bildet under ser du at jeg har importert bilder av sommerfugler.

Ordne bildene i den rekkefølgen du skal ha ved enten å
"dra" dem på på plass eller ved å bruke piltastene. Når du er
ferdig trykker du Next
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Du kan legge inn tekst på bildene ved å trykke på bildet
i bilderammen, skrive tekst i tekstfeltet og bruke
knappene for å bestemme hvor teksten skal stå på
bildene. Knappen med en trekant på er for å velge en
annen skrifttype.
Du kan også legge til ulike effekter på teksten ved å
velge effekt i rullgardinmenyen. Her har jeg valgt å ikke
ha effekt og at tekst skal være midtstilt og på toppen
av bildet.

Det neste bildet gjør at du kan bestemme hvor lenge
hvert bilde skal vises. Trykk på den røde knappen, og
når du har fått de sekundene du ønsker at bildet skal
vises trykker du på neste bilde i bilderamma under.
Trykker du på Customize Motion som er under det
store bildet får du valg på hvordan bildet skal vises.

Motion and Duration: her kan du velge hvor lenge
overganger skal vare og også om du skal bruke
zoomfunksjon, krysser du av i ruta kan du avgjøre hvor
zoomen skal starte og slutte.

Transition er overgang mellom bildene og det er mange ulike valg. Du
kan også bestemme hvor lang tid overgangene skal ta.
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Du kan legge til musikk, og du velger fra hvilket bilde musikken
skal starte - velg enten Select Music for å hente lydfiler som er
lagret på PC eller Create Music for å lage en lydfil fra et
bibliotek.

Trykker du Create Music får du flere valg; i Genre velger du
musikkstil (dance, western osv), og i Style får du noen alternative
kombinasjoner. Du kan endre tempo og intensitet. For å høre
trykker du Play. Det kan ta litt lenger tid å klargjøre photostoryen
dersom du lager musikk på denne måten enn om du velger en
ferdig lagret lydfil.

Det siste steget er å avgjøre hvordan du vil lagre photostoryen; her kan
du velge å lagre på egen PC, sende den på epost eller lagre på håndholdt
PC eller på smartphone (iPhone eller android mobiltelefon).

Hvis du skal lagre på PC velger du lagringssted og kvalitet (trykk browse
for å endre til en annen plassering av film). Deretter trykker du Next og
filmen blir laget. FERDIG!

Du kan velge å se på filmen når den er ferdig eller du kan
velge å starte et nytt prosjekt.
Trykker du Exit vil du få spørsmål om du ønsker å lagre
prosjektet. Hvis du svarer ja vil du ha mulighet til å endre og
evt lage en ny film - svarer du nei blir filmen lagret, men
uten mulighet til å redigere videre.
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