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Velkommen til iDVD

 

iDVD inneholder verktøyene du trenger for å lage 
imponerende DVDer med filmene, bildene og musikken 
din. Det har aldri vært enklere å dele opplevelser.

 

Du kan spille platene du lager ved hjelp av iDVD, i de fleste DVD-spillere, inkludert 
datamaskiner med DVD-stasjoner.

Finn ut hvordan du bruker iDVD, og lag din første enkle DVD med dine egne filmer og 
bilder ved å utføre dette opplæringsprosjektet.

 

Dette kommer du til å lære

 

Hvis du følger alle trinnene i dette opplæringsprosjektet, vil resultatet bli et iDVD-
prosjekt som inneholder en film, en hovedmeny, en undermeny der brukeren kan gå 
direkte til bestemte scener, og en lysbildeserie laget av de digitale bildene dine. Du vil 
bli kjent med hvordan iMovie og iDVD fungerer sammen, og du vil også lære dette:
Â

 

Hente inn medieinnhold fra andre iLife-programmer til et iDVD-prosjekt
Â

 

Tilpasse iDVD-menyene
Â

 

Opprette og tilpasse lysbildeserier
Â

 

Bruke kartvisning for å redigere mer effektivt
Â

 

Brenne en DVD
Â

 

Spille en DVD
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Før du begynner

 

Det blir enklere å fullføre prosjektet hvis du skriver ut dette dokumentet før du 
begynner. 

I mange oppgaver som vises i denne opplæringen og i iDVD Hjelp, må du velge 
menykommandoer. De ser slik ut:

Velg Rediger > Kopier.

Det første ordet etter 

 

Velg

 

 er navnet på en meny på menylinjen i iDVD. Det neste ordet 
(eller de neste ordene) er elementene du velger på denne menyen.

Du trenger ikke å gå gjennom hele opplæringen uten opphold. Du kan når som helst 
arkivere prosjektet og fortsette på et senere tidspunkt. Du arkiverer prosjektet ved å 
velge Arkiv > Arkiver.

 

Dette trenger du

 

For å gjennomføre hele denne opplæringen, trenger du følgende materiell:
Â

 

En film fra iMovie som du har delt (velg Deling > «Del med andre programmer» 
i iMovie), slik at den blir tilgjengelig i iDVD.
Du kan bruke et hvilket som helst iMovie-format, inkludert HDV, MPEG-4, iSight og 
til og med filmer i 16:9-widescreenformat.

Â

 

Bilder til en lysbildeserie i iPhoto-biblioteket.
Â

 

Lydfiler i iTunes-biblioteket.
Â

 

En datamaskin med en SuperDrive-stasjon eller en datamaskin med en tilkoblet 
DVD-brenner fra en tredjepartsleverandør. (Du trenger ikke å ha dette hvis du ikke 
har tenkt å brenne prosjektet på en DVD.)

Hvis du har video, men ingen bilder, eller bilder, men ingen video, kan du likevel følge 
denne opplæringen. Sluttresultatet blir ikke det samme, men du har likevel et prosjekt 
som du kan brenne på en plate. Eksperimenter litt, og ha det gøy.
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Grensesnittet i iDVD

 

Etter hvert som du går gjennom opplæringen, lærer du mer om de ulike kontrollene og 
menyene i iDVD. Hovedvinduet, som vises nedenfor, er utgangspunktet når du skal lage 
en DVD. Herfra har du tilgang til de fleste funksjonene du buker når du skal opprette og 
redigere menyer og legge til filmer, bilder og musikk, slik at sluttresultatet blir en 
vellykket og spennende DVD.

Slippsone

Tilpass menyen ved å
flytte videoklipp,

lysbildeserier eller
stillbilder til de

forskjellige slippsonene.

Legg til-knapp

Klikk på denne knappen
for å legge til knapper

slik at du kan navigere til
innhold – en film,
undermeny eller

lysbildeserie – direkte fra
DVD-menyen.

Volumskyveknapp og 
forhåndsvisningsknapp

Endre maskinens lydvolum 
mens du arbeider i iDVD. 
Klikk på Forhåndsvis-
knappen for å se hvordan 
prosjekter ser ut.

Brenn-knapp

Klikk på denne knappen 
for å brenne DVD-platen 
når prosjektet er ferdig.

Kartvisning-, Bevegelse-
og Slippsone-knapp

Bruk disse knappene
til å bytte til kartvisning,
vise bevegelse i menyen

og få tilgang til
slippsoneredigering.
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Lær om iDVD

 

Kom i gang nå ved å lage et spennende DVD-prosjekt med 
dine egne mediefiler – filmer, bilder og musikk.

 

Når du er ferdig med denne opplæringen, har du et fullstendig prosjekt du kan 
fortsette å endre på, eller brenne på en DVD. Og da har du også fått en forsmak på alle 
de kreative mulighetene du har med iDVD, slik at det er morsommere enn noen gang å 
dele filmer og bilder med andre.

 

Trinn 1: Finn fram til filmene, bildene og lydfilene du skal 
bruke i opplæringsprosjektet

 

Før du starter på prosjektet, forsikre deg om at du vet hvilke filmer, bilder og lydfiler 
du vil bruke i prosjektet, og kontroller at de er i riktig format for iDVD. I dette 
opplæringsprosjektet bør du har klar til bruk én film, en del bilder og noen få lydfiler.

Disse objektene er automatisk i riktig format for bruk i iDVD:
Â

 

Filmer som er laget i iMovie
Hvis du vil bruke en iMovie-film i iDVD, må du først velge Deling > «Del med andre 
programmer» i iMovie. Den delte filmen blir da automatisk tilgjengelig i Filmer-
panelet i iDVD.

 

Viktig: 

 

Videoopptak må være tatt opp med 16-bits lyd for å kunne brennes på plate 
ved hjelp av iDVD. Slå opp i dokumentasjonen for kameraet ditt å finne mer 
informasjon om bitfrekvens og dybde..

Â

 

Lydfiler i iTunes-biblioteket
Â

 

Bilder i iPhoto-biblioteket

Hvis du har andre filer du er usikker på filformatet for, åpner du iDVD Hjelp og søker 
etter «filformater».
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I Medier-panelet i iDVD, som vises nedenfor, har du tilgang til sanger og bilder i iTunes- 
og iPhoto-biblioteket. Hvis du har lyd- og bildefiler i mapper utenfor iTunes og iPhoto, 
kan du flytte mappene til listen med bilder eller lydfiler i Medier-panelet etter at du har 
åpnet et prosjekt i iDVD. 

Filmer som er arkivert i Filmer-mappen på harddisken, dukker automatisk opp i Medier-
panelet. Du kan også flytte filmer fra andre mapper på harddisken til filmlisten.

I iDVD-valg kan du angi andre mapper med innhold som du vil at skal vises automatisk 
i Medier-panelet i iDVD. Filmer som er arkivert i disse mappene, legges automatisk til i 
filmlisten i Medier-panelet. Søk etter «legg til medier» i iDVD Hjelp hvis du vil vite mer 
om hvordan du gjør dette.

Klikk på disse 
knappene for 
å finne ulike typer 
mediefiler.

Klikk på Medier-knappen 
for å få tilgang til filmer, 
bilder og musikk.



 

8 Kapittel 2

 

    Lær om iDVD

 

 

 

 

 

Trinn 2: Opprett et nytt prosjekt

 

Når musikken, filmene og bildene du skal bruke, er i riktig format og plassert slik at du 
har enkel tilgang til dem, er du klar til å gå i gang.

 

Slik starter du et nytt iDVD-prosjekt:
Â

 

Hvis iDVD ikke er åpent, klikker du på programsymbolet for iDVD i Dock. Klikk på 
knappen «Opprett et nytt prosjekt» i åpningsdialogruten som vises nedenfor.

Â

 

Hvis åpningsdialogruten ikke vises, velger du Arkiv > Ny. Velg hvor du vil arkivere 
det nye prosjektet, og klikk deretter på Opprett.

Hvis du allerede har opprettet et prosjekt, er det mulig at iDVD-vinduet åpnes med en 
animert meny og musikk. Klikk på Bevegelse-knappen, som vises nedenfor, hvis du vil 
stoppe animasjonen og lyden.

 

Angi kvaliteten på kodingen

 

iDVD må «kode» informasjonen i prosjektet før den brennes på en plate. Det kan være 
lurt å velge en kodingsinnstilling før du begynner på prosjektet. Du har tre alternativer, 
og valget påvirker kvaliteten på det ferdige prosjektet og hvor lang tid 
kodingsprosessen vil ta.

Med Magic iDVD trenger 
du bare å velge et tema og 
filmene du vil ha med, så 
tar iDVD seg av resten.

Med OneStep DVD kan du 
kopiere opptak fra 
kameraet direkte til en 
DVD.

Bevegelse-knappen
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Slik angir du kvaliteten på kodingen:
m

 

Velg iDVD > Valg, og klikk deretter på Prosjekter. Velg en av kodingsinnstillingene.

Hvis du velger Beste ytelse, koder iDVD videoinnholdet i bakgrunnen mens du arbeider 
på prosjektet i stedet for å vente til du skal brenne det. Dette korter ned tiden det tar å 
lage en ferdig DVD, betraktelig. Dette er et godt valg hvis prosjektet har en varighet på 
én time eller mindre (på en ett-lagsplate). Du blir fortere ferdig med prosjektet, og 
kodingskvaliteten blir meget bra for denne mengden video.

Høy kvalitet er det beste valget for større prosjekter som er på mellom én og to timer 
(på en ett-lagsplate). Med denne innstillingen velger iDVD den beste bitfrekvensen for 
den mengden data du skal ha plass til på platen. Denne innstillingen «klemmer» inn 
alle dataene på en plate med en bithastighet som sikrer en høy videokvalitet. Fordi 
iDVD ikke koder i bakgrunnen med denne innstillingen, tar det lenger tid å brenne 
platen. Kodingsprosessen starter når du brenner DVDen, i stedet for mens du arbeider 
med prosjektet.

Koding med Profesjonell kvalitet bruker avansert teknologi for å kode videoen, slik at 
du får den beste mulige kvaliteten på videoen på den brente DVDen. I likhet med Høy 
kvalitet-innstillingen begrenser koding med Profesjonell kvalitet lengden på prosjektet 
til omtrent to timer hvis du brenner på en ett-lagsplate. Denne innstillingen bruker 
omtrent dobbelt så lang tid på å kode et prosjekt som Høy kvalitet-innstillingen. Bruk 
denne innstillingen hvis du har god tid.

I siste instans er kvaliteten på DVDen avhengig av kvaliteten på kildematerialet. Filmer 
med lav oppløsning, for eksempel QuickTime-filmer som er lastet ned fra Internett eller 
VHS-video, vil gi dårligere kvalitet enn video som er tatt opp med et DV- eller HDV-
videokamera og redigert med videoredigeringsprogramvare som iMovie, Final Cut 
Express eller Final Cut Pro.

iDVD er som standard 
satt til riktig modus for 
regionen din. PAL-
formatet brukes i de 
fleste europeiske land.

Velg en 
kodingsinnstilling 
før du legger til en 
film i prosjektet.
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Trinn 3: Velg et tema for DVDen

 

Utseendet på en DVD-meny og knappene i den kalles et 

 

tema. 

 

Temaet defineres av 
fargene og de grafiske elementene som benyttes i menyen, fonten og størrelsen på 
teksten, formen på knappene og mye mer. En 

 

temafamilie

 

 er en samling menyvarianter 
i samme stil, som har samme type undermenyer. 

Du kan bruke en av de profesjonelt utformede kvalitetstemaene som følger med iDVD. 
Eller du kan ta utgangspunkt i ett av iDVD-temaene, tilpasse det og arkivere det som 
en favoritt som du kan bruke i andre prosjekter. I denne opplæringen lærer du hvordan 
du starter med et eksisterende iDVD-tema og tilpasser deler av det.

 

Merk: 

 

Bruk Myk ramme-temaet, som angitt nedenfor, i dette prosjektet slik at du får med 
deg alt. Etter at du har gjennomført opplæringen, kan du bruke det du har lært og velge 
et annet tema og gjøre andre endringer før du brenner DVDen.

 

Slik velger du tema til en DVD-meny:
1

 

Klikk på Temaer-knappen nederst i iDVD-vinduet. 

Temaer-panelet åpnes til høyre for iDVD-vinduet.

 

2

 

Rull opp eller ned for å vise temaene.

 

3

 

Klikk på lokalmenyen, og velg 7.0-temaer. Rull nedover til du finner Myk ramme.

 

4

 

Klikk på trekanten ved siden av temaet. Dette viser alle menymalene i temasamlingen 
Myk ramme. 

 

5

 

Klikk på Hoved for å velge temasamlingen som skal brukes i prosjektet.

Etter et kort opphold endres menyen til temaet du har valgt. Tittelen i menyen endres 
til navnet på temaet du har valgt.
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I likhet med mange av de andre iDVD-temaene, går Myk ramme-temaet automatisk til 
widescreenformat (16:9). Hvis du vil bytte til standardformat (4:3), velger du Prosjekt > 
«Endre til Standard (4:3)».

 

Merk: 

 

Når du har endret på en meny, kan du arkivere den som et tilpasset tema. 
Tilpassede temaer vises i Temaer-panelet under Favoritter. Du kan bruke temaet 
i fremtidige prosjekter på samme måte som andre temaer.

Hvis du vil vite mer om hvordan du tilpasser temaer, søker du etter «tema» i iDVD Hjelp.

Velg et temasett i denne 
lokalmenyen.

Klikk på trekanten for å
se alle menymalene i

temasamlingen.
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Trinn 4: Legg til en film

 

Etter at du har valgt et tema, kan du legge til én eller flere filmer og annet innhold 
i iDVD-prosjektet. I dette trinnet skal du legge til en film.

Når du flytter en film til en meny, legger iDVD automatisk til en knapp i menyen som 
brukere kan klikke på for å starte filmen. Knappen får en etikett med filmens navn, men 
du kan endre dette. 

 

Slik legger du til en film:
1

 

Klikk på Medier-knappen.

 

2

 

Klikk på Filmer-knappen øverst i Medier-panelet (vist nedenfor). 

 

3

 

Marker Filmer-mappen eller en annen mappe som inneholder filmer. 

Miniatyrbilder av filmene i mappen vises i den nedre halvdelen av panelet.

 

4

 

Flytt et filmminiatyrbilde til menybakgrunnen til venstre i iDVD-vinduet. 

Du kan slippe opp museknappen når du ser en grønn sirkel med et plusstegn. I menyen 
Myk ramme – hoved hvor du kan slippe filmen, er alt klar bortsett fra slippsonene og 
den midlertidige teksten. 

Når du slipper filmen, vises det en knapp på menyen som har samme navn som filmen 
du har lagt til. Du finner ut hvordan du endrer knappenavnet i «Redigere knappetekst» 
på side 22.
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Merk: 

 

Hvis det dukker opp stiplete linjer i menyen når du flytter filmen, må du flytte 
markøren til de stiplete linjene forsvinner før du slipper filmen. Stiplete linjer angir en 

 

slippsone

 

. Dette er områder hvor du kan legge til videoklipp og bilder. Videoklipp som 
legges til i en slippsone, blir en del av menybakgrunnen og ikke en av hovedfilmene på 
DVDen.

Hvis du ikke har arkivert endringene i prosjektet, kan du slette en film du har lagt til, ved 
å velge Rediger > Angre Legg til film. Hvis du allerede har arkivert prosjektet, klikker du 
på knappen som er koblet til filmen du fjerne, og velger Rediger > Klipp ut.

Med iDVD har du mulighet til å opprette en scenevalgmeny, som du ofte finner på 
DVDer som er i salg. Scenevalgmenyen gjør det mulig for de som skal se DVDen, å gå 
direkte til bestemte scener i filmen. Du må først opprette kapittelmarkører i filmen. 
Disse genererer automatisk en scenevalgmeny. Hvis du vil vite mer om dette, søker du 
etter «kapittelmarkører» i iDVD Hjelp.

 

Endre menytittelen

 

Når du oppretter et nytt prosjekt i iDVD, har hovedmenyen i prosjektet en 
standardtittel som er navnet på menytemaet. Det er enkelt å endre tittelen på et 
iDVD-prosjekt.

 

Slik endrer du tittelen:
1

 

Dobbeltklikk på tittelen slik at teksten markeres. Et lokalt redigeringsverktøy (vist 
nedenfor) vises under teksten.

 

2

 

Skriv inn «Ferier» i stedet for standardtittelen.

 

3

 

Hvis du vil, kan du ved hjelp av det lokale redigeringsverktøyet endre skriftsnitt, stil og 
størrelse for tittelteksten. 

Du lærer mer om hvordan du kan endre teksten på skjermen i «Trinn 7: Legg til og 
endre utseendet på menytekst» på side 20.
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Trinn 5: Legg til en lysbildeserie
Å legge inn en lysbildeserie på serien, er en flott måte å forbedre DVDen på og vise fram 
bildene dine. Du kan bruke en lysbildeserie som du har laget i iPhoto, eller du kan bruke 
iDVD til å lage en lysbildeserie av en gruppe bilder. 

Du kan til og med opprette en DVD som ikke inneholder filmer i det hele tatt, men kun 
bilder du har lagt i én eller flere lysbildeserier. Avhengig av mengden annet innhold på 
DVDen og størrelsen på bildene, kan en DVD inneholde opptil 9801 bilder.

I dette trinnet skal du lage en lysbildeserie av bilder og filmer i iDVD og legge til et 
lydspor.

Slik lager du en lysbildeserie i iDVD:
1 Hvis hovedmenyen ikke vises, klikker du på Tilbake-knappen i scenevalgmenyen for 

å gå tilbake til hovedmenyen.

2 Klikk på Legg til-knappen nederst i iDVD-vinduet, og velg Legg til lysbildeserie fra 
lokalmenyen. 

En knapp med teksten «Min lysbildeserie» vises i menyen. Det er mulig at denne 
knappen vises for langt fra filmknappen. Vi kommer tilbake til dette senere. Du lærer 
om hvordan du flytter knapper i «Endre form på knapper» på side 23.

Dobbeltklikk sakte på Min lysbildeserie for å markere teksten, og skriv inn Mine bilder. 

Hvis du vil endre teksten, gjør du det ved hjelp av det lokale redigeringsverktøyet.

3 Klikk utenfor tekstområdet for å oppheve markeringen av teksten, og dobbeltklikk på 
Mine bilder-knappen for å åpne lysbilderedigering.

iDVD-vinduet endres automatisk til å vise Bilder-panelet.
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Lysbilderedigering (vist nedenfor) er en blank skjerm med teksten «Flytt bilder hit». 

4 Flytt bilder ett om gangen eller i grupper fra Bilder-panelet til lysbilderedigering.

Du kan til og med flytte et helt album til lysbilderedigering.

Hvis du ikke har importert noen bilder til iPhoto, vises ingen bilder i denne listen. Du 
kan når som helst åpne iPhoto og importere bilder, eller du kan flytte bilder fra andre 
plasseringer på harddisken direkte til lysbilderedigering.

5 Ordne bildene i den rekkefølgen du vil at de skal vises. 

Flytt bildene i lysbilderedigering for å endre rekkefølgen på dem. Hvis du vil slette 
bilder, markerer du bildene du vil slette, og trykker deretter på slettetasten på 
tastaturet.

Legge til en overgang mellom bilder
iDVD inneholder en rekke overganger du kan bruke i lysbildeserier, slik at du får en jevn 
overgang fra ett bilde til et annet. 

Slik legger du til en overgang:
1 Klikk på Overgang-lokalmenyen, og eksperimenter med overgangene i menyen til du 

finner en som du har lyst til å bruke. 

Hvis en av pilene til høyre for Overgang-lokalmenyen markeres når du velger en 
overgang, kan du velge en retning for overgangen. Klikk på en av pilene for å velge 
en retning.

Legg til bilder i 
lysbildeserien fra 
Bilder-panelet.
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Hvis du vil forhåndsvise overgangen, klikker du på Forhåndsvisning-knappen (vist 
nedenfor). iDVD-fjernkontrollen vises. Den fungerer som en vanlig fjernkontroll, og du 
kan bruke kontrollene til å klikke på knapper og navigere til alle menyene i prosjektet.

2 Klikk på Innstillinger-knappen, og angi flere kreative innstillinger i lysbilderedigering: 

Â Velg «Lysbilder i sløyfe» hvis du vil at lysblideserien skal gjentas kontinuerlig.
Â Velg «Vis navigeringspiler» for å vise navigeringspiler i lysbildeserien. Disse pilene er 

ikke funksjonelle. De er en visuell påminnelse til brukeren om at det er mulig å bruke 
kontrollene på fjernkontrollen for å gå videre i lysbildeserien.

Â Velg «Legg bildefiler på DVD-ROM» hvis du vil legge kopier av originalbildene på 
DVD-ROM-delen av platen. Dette gir brukeren mulighet til å overføre kopier av 
bildene fra DVDen til sin egen datamaskin. 

Merk: Når du legger til filer på DVD-ROM-delen av platen, bruker du plass som det er 
mulig at du trenger til prosjektet. Du kan kontrollere størrelsen på prosjektet mens du 
arbeider ved å velge Prosjekt > Prosjektinfo. Ved siden av kapasiteten der du hvor mye 
plass du har brukt.

Â Velg «Vis titler og kommentarer» hvis du vil vise tittelen og teksten under bildene. 
Du legger til titler og kommentarer ved å klikke på teksten nedenfor miniatyrbildene 
i lysbilderedigering og skrive inn tekst i feltene som vises.

Legge til et lydspor 
Du kan gjøre lysbildeserien mer interessant ved å legge til et lydspor.

Slik legger du til et lydspor i en lysbildeserie:
1 Klikk på Lyd-knappen øverst i Medier-panelet. 

Innholdet i iTunes-biblioteket og all musikken du har laget i GarageBand, vises i 
lydlisten. Hvis det ikke vises noe musikk i lydlisten, sjekker du at du har importert 
musikk til iTunes. 

2 Klikk på Spill-knappen nederst på Medier-panelet hvis du vil lytte til en sang før du 
legger den til DVDen.

Klikk på Overgang-
lokalmenyen for å velge en 
overgang.

Klikk på Forhåndsvisning-
knappen for å se 
forskjellige overganger.
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Du kan raskt finne en bestemt sang ved å skrive inn navnet på sangen i søkefeltet. 

3 Når du finner en sang du vil bruke, flytter du den fra lydlisten til lydfeltet i 
lysbilderedigering (vist ovenfor).

Legg merke til at når du har flyttet sangen til lydfeltet, endres Lysbildevarighet-
lokalmenyen automatisk til «Tilpass til lyd». Dette gjør at lysbildeserien og musikken 
begynner og slutter på likt. Ved hjelp av Lysbildevarighet-skyveknappen kan du 
imidlertid angi hvor lenge hvert enkelt lysbilde skal vises på skjermen. 
Lysbildevarigheten gjelder kun for bilder i lysbildeserier. Den påvirker ikke hvor lenge 
en film spilles.

4 Klikk på Forhåndsvisning-knappen for å se hvordan lysbildeserien ser ut. Klikk på Exit 
på fjernkontrollen for å gå tilbake til lysbildeserieredigering.

Du kan fortsette å gjøre endringer i lysbildeserien til alt er nøyaktig slik som du vil ha 
det. Flytt «Lysbildeserievolum»-skyveknappen til høyre eller venstre for å justere volumet 
til lydsporet.

5 Klikk på Tilbake-knappen hvis du vil gå ut av lysbilderedigering og tilbake til 
hovedmenyen.

6 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Lydfelt

Legg til et lydspor i 
lysbildeserien fra Lyd-
panelet.

Forhåndsvisning-knapp
Volum-skyveknapp
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Trinn 6: Legg til medier i slippsoner
iDVD-temaer kan være uten slippsoner, ha flere slippsoner eller til og med ha dynamiske 
slippsoner som beveger seg i bakgrunnen til en meny. En slippsone er ikke en knapp. 
Det er et område der du kan plassere medier for å gjøre menybakgrunnen mer 
interessant. Du kan legge til et stillbilde, en lysbildeserie eller en film i en slippsone.

Du kan legge til en hvilken som helst kombinasjon av bilder, videoklipp og 
lysbildeserier i slippsonene i prosjektet. Du kan også skjule slippsonene i en meny slik 
at de ikke vises i det ferdige prosjektet. Hold markøren over menyen (mens ingen 
knapper eller tekstobjekter er markert), og trykk Kommando (x)-I for å åpne Menyinfo-
vinduet. Fjern deretter markeringen for «Vis slippsoner og relatert grafikk». Slippsonene 
i menyen forsvinner umiddelbart. 

Menyen «Myk ramme – hoved» har tre slippsoner som «spilles av» etter hverandre i 
hovedmenyen. Det vises derfor bare én slippsone om gangen i hovedmenyen. Du kan 
enkelt finne ut hvor mange slippsoner det er i en meny, ved å klikke på Slippsone-
knappen. Da åpnes slippsoneredigering der det er et felt for alle slippsonene i menyen. 
Klikk på Slippsone-knappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen.

I dette trinnet skal du fylle alle tre slippsonene i hovedmenyen ved hjelp av 
slippsoneredigering. Du skal legge til en lysbildeserie i en av slippsonene. Det gjør du 
på omtrent samme måte som du lagde en lysbildeserie i «Trinn 5: Legg til en 
lysbildeserie» på side 14.

Slik legger du til medier i slippsoner:
1 Klikk på Slippsone-knappen. Slippsoneredigering åpnes (vist nedenfor).

2 Klikk på Medier-knappen, og velg Filmer øverst i Medier-panelet.

Når du arbeider i 
slippsoneredigering, vises 
prosjektmenyen i iDVD-
vinduet.

Det er tre slippsonefelter i 
slippsoneredigering. Det 
betyr at dette temaet har 
tre slippsoner i 
hovedmenyen.

Slippsone-knapp
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3 Flytt et videoklipp fra Filmer-panelet til det første slippsonefeltet i slippsoneredigering.

Til forskjell fra bilder endres ikke størrelsen på videoklipp slik at de passer i slippsonen. 
Noe av filmen kan derfor bli kuttet bort i slippsonen.

Merk: Du bør unngå å bruke lange filmer i sllippsonene fordi de tar opp mye plass 
i prosjektet. Det er dessuten lite sannsynlig at brukere vil bli i menyen lenge nok til 
å se hele filmen.

4 Klikk på Slippsone-knappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen. 

Legg merke til at det første bildet i videoklippet vises i slippsonen.

5 Klikk på slippsonen. 

Et panel vises der du ved hjelp av skyveknapper kan angi hvor klippet skal starte 
og slutte. Flytt skyveknappene for å angi hvilken del av klippet som skal spilles av 
i slippsonen. 

På denne måten kan du enkelt korte ned et videoklipp i en slippsone.

6 Klikk på Slippsone-knappen for å gå tilbake til slippsoneredigering.

7 Klikk på Bilder-knappen øverst i Medier-panelet.

8 Flytt ett bilde til det andre slippsonefeltet i slippsoneredigering.

9 Flytt et fotoalbum eller en mappe med bilder fra bildelisten til det tredje 
slippsonefeltet. 

Det første bildet i albumet eller mappen vises i slippsonen.

10 Dobbeltklikk på det tredje slippsonefeltet.
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Slippsonens lydbilderedigering åpnes. Den ligner lysbilderedigeringen du brukte da du 
lagde en DVD-lysbildeserie i «Trinn 5:  Legg til en lysbildeserie.» Det vises miniatyrbilder 
av alle bildene du har lagt til.

11 Flytt bildene til den rekkefølgen du vil ha dem i, og slett de bildene du ikke vil ha med. 

Du kan også flytte andre bilder, fra Bilder-panelet eller andre steder på datamaskinen, 
til slippsonens lysbilderedigering. 

Når du er ferdig med å organisere bildene, klikker du på Tilbake-knappen for å gå 
tilbake til slippsoneredigering. 

12 Klikk på Slippsone-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen.

13 Klikk på Bevegelse-knappen for å se hvordan slippsonene spilles av i hovedmenyen. 

Bildene spilles av i sløyfe, det vil si at de spilles av kontinuerlig. Klikk på Start-knappen 
en gang til når du har sett nok.

14 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Trinn 7: Legg til og endre utseendet på menytekst 
Nå som du har lagt mer innhold i DVD-prosjektet, må du kanskje gjøre noen endringer 
på teksten i hovedmenyen. Du kan legge til tekst i menyen, og deretter kan du endre 
skriftsnitt, størrelse og farge og legge til skygge. Du kan også endre plasseringen av 
teksten, slik at den passer bedre inn i menyen. Menytekst, også kalt «tekstobjekter», 
kan ikke klikkes på. Dette er forskjellig fra knappetekst, eller knappeetiketter, som kan 
klikkes på.

I dette trinnet skal du legge til en undertittel, endre utseende på teksten og flytte den 
til et annet sted i menyen. Husk at teksten du legger til, ikke må begrenses til korte 
titler og undertitler. Du kan for eksempel legge til lengre tekst med informasjon om 
medvirkende eller annet.
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Slik tilpasser du teksten:
1 Pass på at prosjektets hovedmeny er åpen, og velg deretter Prosjekt > Legg til tekst.

Plassholderteksten «Klikk for å redigere» vises i menyen. 

2 Flytt teksten dit du vil ha den under tittelen.

Hvis du må flytte hovedtittelen for å få plass til undertittelen under den, klikker du én 
gang på tittelen for å markere den og flytter den deretter til en ny plassering. Du kan 
markere og flytte alle tekstobjektene i menyen.

3 Klikk på plassholderteksten for å markere den, og skriv deretter inn «Et år med moro» 
som undertittel. 

Når du klikker på teksten, vises et lokalt redigeringsverktøy under den. Du kan bruke 
redigeringsverktøyet til å endre skriftsnitt, stil og størrelse på teksten. Vi skal ikke bruke 
dette redigeringsverktøyet akkurat nå.

4 Når teksten er markert, trykker du Kommando (x)-I for å åpne Tekstinfo-vinduet (vist 
nedenfor). 

Tekstinfo-vinduet har kontroller du kan bruke til å endre utseendet på teksten. Du kan 
blant annet endre fargen og angi om det teksten skal ha skygge. Du kan flytte det dit 
du vil ha det på skjermen.

5 Klikk på skriftsnittlokalmenyen, og velg et annet skriftsnitt.

6 Bruk størrelsesskyveknappen til å velge en mindre størrelse, slik at undertittelen passer 
under hovedtittelen.

7 Klikk på fargekontrollen hvis du vil åpne Farger-vinduet. 

Prøv de forskjellige fargevalgene i Farger-vinduet. Når du klikker på en farge, endres 
teksten i menyen til den fargen du har valgt. Når du har funnet en farge som du har lyst 
til å bruke, lukker du Farger-vinduet.

8 Marker avkrysningsruten Skygge for å legge til en skygge på teksten.

9 Lukk Tekstinfo-vinduet.

10 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.
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Menyen under viser den nye tittelen og undertittelen.

På noen TV-skjermer vil ikke hele menyen vises. Du kan legge et omriss over menyen 
for å se hva som vil være synlig på disse TVene. Dette kalles TV-området. Hvis du vil ha 
mer informasjon, søker du etter «TV-område» i iDVD Hjelp.

Trinn 8: Endre utseende på knapper
Knappestilene er utformet slik at de passer til temaet, men du kan endre knappene slik 
at den passer til innholdet eller egne preferanser. Knappene kan være kun tekst, eller de 
kan ha forskjellige former med tekst, et stillbilde, en lysbildeserie eller en video på. 
Knappene i hovedmenyen din er for eksempel knapper med kun tekst.

I dette trinnet skal du redigere teksten på en knappeetikett, endre formen på knappene 
og velge et bilde til én av dem.

Redigere knappetekst
Du redigerer teksten på knappeetiketter på omtrent samme måte som du endrer tekst 
på skjermen.

Slik redigerer du teksten på knappeetiketter:
1 Dobbeltklikk sakte på filmknappen i hovedmenyen for å markere teksten.

Et lokalt redigeringsverktøy vises nedenfor teksten (vist nedenfor), tilsvarende det som 
vistes nedenfor DVD-tittelteksten da du endret den.

2 Skriv inn et nytt navn. 
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3 Du kan bruke redigeringsverktøyet til å endre skriftsnitt, fontstil og fontstørrelse på 
knappeetiketten.

4 Klikk Kommando (x)-I mens knappen er markert for å endre fargen på teksten. 

Knappeinfo-vinduet åpnes (vist nedenfor). Det har flere kontroller enn det lokale 
redigeringsverktøyet.

5 Klikk på fargekontrollen (standardfargen er hvit) for å åpne Farger-vinduet, og prøv 
deretter forskjellige farger i Farger-vinduet. 

Når du klikker på en farge, endres knappeetiketten til den fargen du har valgt. Når du 
har funnet en farge som du har lyst til å bruke, lukker du Farger-vinduet.

Hvis du vil endre utseendet på alle knappeetikettene samtidig, markerer du en knapp 
og velger deretter Rediger > Marker alle knapper. Trykk deretter Kommando (x)-I for å 
åpne Knappeinfo-vinduet. Alle innstillinger du gjør, vil gjelde for alle knappeetikettene.

6 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Endre form på knapper
Du kan gjøre enhver tekstknapp om til en formknapp (eller bildeknapp). Bildeknapper 
består av en tekstetikett og en miniatyrbildeform. Du kan legge til bilder eller filmklipp 
i miniatyrbildedelen av bildeknapper for å gjøre menyene mer visuelt interessante. 

Du kan bruke samme form på alle knappene i en meny, eller du kan blande stiler. 

Slik endrer du knappeformer:
1 Klikk én gang på en av knappene i hovedmenyen for å markere den, og velg deretter 

Rediger > Marker alle knapper.

Hvis du vil at alle knappene skal være forskjellige, markerer du og endrer stilen for én 
knapp om gangen.

Klikk på fargekontrollen
for å velge en ny farge for

den markerte teksten.
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2 Klikk på Knapper for å åpne Knapper-panelet (vist nedenfor).

3 Velg Standardfigurer fra lokalmenyen øverst i panelet.

Hvis du velger ett av de tre knappealternativene øverst i lokalmenyen – Tekst, 
Punkttegn og Former – får knappene grafiske elementer som i de fleste tilfellene kun 
vises når knappen er markert. Ved å bruke de fem knappealternativene nederst i 
lokalmenyen kan du lage knapper som har en etikett og en form som du kan legge til 
et bilde eller filmklipp i. 

4 Klikk på én av knappeformene.

Prøv forskjellige knappeformer til du finner en som ser bra ut i menyen. 

Når du legger til en form, vil sannsynligvis knappene i menyen overlappe hverandre. 
Det fikser du i trinn 6 nedenfor.

5 Når alle knappene er markert, trykker du Kommando (x)-I igjen for å åpne Knappeinfo-
vinduet. 

Bruk kontrollene i Knappeinfo-vinduet til å angi flere kreative innstillinger:

Â Flytt Miniatyrbilde-skyveknappen for å endre størrelsen på knappeformen. 
Â Bruk etikettlokalmenyen til å endre hvor knappeetiketten vises i forhold til formen.

Marker en kategori 
med knappeformer 
fra denne 
lokalmenyen.
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6 Hvis knappene fremdeles overlapper hverandre, klikker du i menyen, men ikke på en 
slippsone eller et tekstobjekt. Menyinfo-vinduet vises (vist nedenfor). 

7 Marker «Fri plassering» i Knapper-delen i vinduet. Da kan du flytte knappene rundt 
i menyen.

8 Lukk vinduet, og flytt deretter knappene dit du vil ha dem i menyen. 

Når du flytter knappene, vises gule hjelpelinjer som hjelper deg med å plassere dem.

9 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Endre knappebilde
Du kan enkelt endre bildet som vises på en knapp, slik at du har mer kontroll over 
hvordan menyen ser ut.

Slik endrer du bildet på en lysblideserieknapp:
1 Dobbeltklikk sakte på formdelen av lysbildeserieknappen. 

Et Bilde-panel (vist nedenfor) vises ovenfor knappen. 

2 Flytt skyveknappen til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene i lysbildeserien. 

Bla til du finner bildet du vil bruke på knappen.

3 Når du er ferdig, klikker du utenfor knappen. Bilde-skyveknappen forsvinner.
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Slik endrer du bildet på en filmknapp:
1 Dobbeltklikk sakte på formdelen av filmknappen. 

Et Film-panel (vist nedenfor) vises ovenfor knappen. 

2 Flytt skyveknappen til venstre eller høyre for å markere filmbildet du vil bruke på 
knappen. 

Hvis du vil at knappen kun skal vise videobildet du har markert, og ikke spille av 
videoen, merker du avkrysningsruten Stillbilde. 

Menyen din skal nå ligne menyen nedenfor.

3 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Trinn 9: Legg til knappeoverganger
Nå har DVDen en pen meny med tilpassede knapper. Du kan legge til overganger som 
jevner ut forflytningen fra hovedmenyen på DVDen til filmen, scenevalgmenyen og 
lysbildeserien. 

Slik velger du overganger for hovedmenyen:
1 Klikk på en av knappene i hovedmenyen for å markere den, og velg deretter Rediger > 

Marker alle knapper.

Hvis du vil bruke forskjellige overganger på alle knappene, markerer du og velger 
overgang for én knapp om gangen.
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2 Trykk Kommando (x)-I for å åpne Knappeinfo-vinduet.

3 Velg Skyv fra Overgang-lokalmenyen (vist nedenfor).

Den andre lokalmenyen endres til «Høyre til venstre». Det betyr at du kan angi retningen 
for overgangen.

4 Du kan velge en annen retning fra den andre lokalmenyen. 

5 Klikk på Forhåndsvisning-knappen, og bruk DVD-fjernkontrollen til å velge 
menyknappene en etter en for å se resultatet. 

Når du er ferdig, klikker du på Exit på DVD-fjernkontrollen.

6 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Trinn 10: Organiser prosjektet i kartvisning
I kartvisning får du en visuell oversikt over prosjektet. Dette er spesielt nyttig når 
prosjektet blir mer komplekst. Du kan også bruke kartvisning til grupperedigering og til 
å legge til en film med automatisk avspilling på DVDen. 

I dette trinnet skal du bruke kartvisning til å legge til en film med automatisk avspilling 
i prosjektet og se hvordan DVD-kartet er organisert.

Slik går du til kartvisning:
m Klikk på Kart-knappen (vist nedenfor).

I kartvisning (vist nedenfor) kan du skjule deler av kartet for å gjøre visningen mer 
oversiktlig. Du kan også zoome inn for se flere detaljer, eller zoome ut for å se hele 
prosjektet i ett vindu.

Kartknapp



28 Kapittel 2    Lær om iDVD 

 

Merk: Kartvisningsbildet nedenfor viser ikke hvordan kartvisningen for prosjektet ditt 
ser ut. Bildet nedenfor viser et annet prosjekt, slik at du kan se hvordan kartvisningen 
kan se ut for mer komplekse prosjekter.

Endre retning på kartvisningen
Du kan veksle mellom vertikal og horisontal kartvisning med å trykke på en knapp. 

Slik endrer du retning på kartvisningen:
1 Klikk på visningsknappene nederst til venstre i vinduet for å veksle mellom horisontal 

og vertikal kartvisning.

2 Klikk på visningstrekanten til hovedmenysymbolet. 

Menyen trekkes sammen slik at kartet blir enklere.

3 Klikk på visningstrekanten en gang til for å utvide kartet.

4 Flytt zoomskyveknappen nederst i vinduet til venstre eller høyre for å justere hvor 
detaljert kartvisningen er. 

Du kan også bruke det horisontale og vertikale rullefeltet, som vises når ikke hele kartet 
får plass i DVD-vinduet, til å bevege deg i kartet. 

Legge til en film med automatisk avspilling
Du kan også bruke kartvisning til å legge til en film med automatisk avspilling i et 
prosjekt. Filmer med automatisk avspilling spilles av med en gang DVDen settes inn i 
spilleren, før hovedmenyen vises. 

Visningsknapper

Visningstrekant for
scenevalgmenyen

Zoomskyveknapp
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En film med automatisk avspilling kan være video eller en lysbildeserie. Du kan for 
eksempel lage lysbilder med en innledning eller rulletekst som vises før DVD-menyen 
kommer på skjermen. En lysbildeserie kan bestå av ett enkelt bilde når du bruker den 
som film med automatisk avspilling. 

Slik legger du til du en film med automatisk avspilling:
1 Finn det grå prosjektsymbolet øverst i kartet.

2 Klikk på Medier-knappen, og klikk på Bilder eller Filmer for å velge innholdet du vil 
legge til.

Husk at hele filmen du legger til, spilles av før DVD-menyen vises, så det kan være lurt 
å legge til en kort film.

3 Flytt filmen eller bildene til prosjektsymbolet.

Hvis du legger til et album, spilles det av som en lysbildeserie. Dobbeltklikk på 
prosjektsymbolet for å åpne Autoavspilling av lysbilder-redigering, som er det samme 
som DVD-lysbilderedigering. Her kan du angi lysbildevarighet, overgang og andre 
innstillinger og til og med legge til et lydspor.

4 Klikk på Forhåndsvisning-knappen for å spille av filmen med automatisk avspilling som 
du har lagt til. Når du er ferdig, klikker du på Exit-knappen på DVD-fjernkontrollen.

5 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Slik fjerner du en film med automatisk avspilling:
m Flytt filmen ut av prosjektsymbolet, eller klikk på prosjektsymbolet og trykk deretter på 

slettetasten på tastaturet. Filmen med automatisk avspilling forsvinner i en sky av røyk.

Prosjektsymbolet forsvinner ikke når du fjerner en film med automatisk avspilling, så du 
kan flytte en annen film eller et fotoalbum til prosjektsymbolet for å opprette en ny film 
med automatisk avspilling.

Du kan utføre mange endringer i prosjektet i kartvisning. Hvis du vil vite mer om dette, 
søker du etter «Redigere i kartvisning» i iDVD Hjelp.

Prosjektsymbol

Visningstrekant
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Trinn 11: Brenn en DVD
Nå er du ferdig med iDVD-prosjektet, og du er straks klar til å utføre det siste trinnet, 
som er å brenne det på en DVD-plate. Det er fremdeles noen ting du må gjøre for å 
sikre at resultatet blir bra. I dette trinnet skal du kontrollere størrelsen på prosjektet i 
Prosjektinfo-vinduet, søke etter feil ved hjelp av DVD-kartet og kontrollere kvalitet og 
status på kodingen.

Kontrollere Prosjektinfo-vinduet
DVD-prosjekter kan ta mye plass på harddisken, og det er nyttig å vite når du må lage 
mer plass. I tillegg har en DVD-plate begrenset lagringsplass. Hvis du følger med på 
prosjektstørrelsen underveis mens du jobber med prosjektet, er det lettere å passe på 
at alt får plass.

I Prosjektinfo-vinduet (vist nedenfor) finner du både denne og annen informasjon.

Slik kontrollerer du prosjektets størrelse:
m Velg Prosjekt > Prosjektinfo. 

Â Den totale størrelsen på prosjektet, i avspillingstid (i minutter) og størrelse (i gigabyte), 
vises nedenfor Kapasitet-måleren, helt til høyre.

Â Kapasitet-måleren, viser hvor mye av den totale størrelsen til prosjektet de enkelte 
elementene utgjør. Fargebåndene viser hvor stor del av prosjektet de enkelte 
elementene utgjør. 
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Â Tallene nedenfor DVD-ROM, Lysbildeserier, Menyer og Filmer viser hvor mye plass 
(i gigabyte) de forskjellige elementene bruker. Når du klikker på disse tallene, vises 
informasjon om hvor mange av disse objektene du har brukt i prosjektet, og hvor 
mange spor de bruker. Du kan ha opptil 99 spor i et iDVD-prosjekt.
DVD-ROM gjelder innholdet du angitt at skal legges til i DVD-ROM-delen av den 
brente DVDen. Avspillingstiden og størrelsesinformasjonen nedenfor Menyer viser den 
totale varigheten til alle menyene i prosjektet. Du kan totalt ha opptil 15 minutter med 
bevegelse, for eksempel video på knapper eller i bakgrunnen, i menyene. Du kan ha 
opptil 99 menyer i et prosjekt.

Generelt har mengden innhold i DVD-prosjektet innvirkning på kvaliteten på den brente 
DVDen, avhengig av hvilken kodingsinnstilling du har valgt. Den hvite pilen i Kapasitet-
måleren viser kvaliteten på den brente DVDen. Kvaliteten er best i den venstre (grønne) 
delen av Kvalitet-måleren.

Kontrollere prosjektfiler
Alle objektene du har lagt til prosjektet, vises i Medier-delen av vinduet sammen med 
banen til plasseringen på harddisken eller annen plassering. Hvis tabellen ikke vises 
nedenfor «Medier», klikker du på visningstrekanten for å vise den.

I Type-kolonnen ser du om objektet er en bildefil, lydfil eller videofil. Hvis det er en hake 
i Status-kolonnen, betyr det at objektet ligger på den plasseringen banen viser til, og er 
tilgjengelig for iDVD. Hvis du flyttet filen fra den opprinnelige plasseringen, ser du med 
en gang at den er borte fordi hakemerket også er borte. Dette betyr at iDVD ikke har 
tilgang til filen. Hvis et objekt ikke befinner seg på den opprinnelige plasseringen, kan 
du gjøre ett av følgende: 

Â Finn fram til objektet på harddisken eller en tilkoblet tjener, og flytt det tilbake til den 
opprinnelige plasseringen.

Â Fjern knappen som er koblet til objektet.
Â Finn filen når du blir bedt om det neste gang du åpner prosjektet.

Kontroller at det ikke er feil i prosjektet
Hvis du begynner å brenne prosjektet uten å kontrollere det først, vises en dialogrute 
med informasjon om eventuelle feil i prosjektet. Dermed unngår du å lage en DVD som 
ikke kan spilles. Det er imidlertid lurt å kontrollere at det ikke finnes feil før du begynner 
å brenne en plate.

Den mest grundige metoden for å kontrollere at prosjektet fungerer som det skal, er å 
klikke på Forhåndsvisning-knappen og bruke iDVD-fjernkontrollen til å klikke på alle 
knappene, vise alle menyene og vise alle videoene og lysbildeseriene. Hvis prosjektet er 
veldig stort, kan dette ta lang tid. Det går raskere å ta en stikkprøve av prosjektet med 
hjelp av kartvisning.
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Slik kontrollerer du om det er feil:
1 Klikk på Kart-knappen for å se prosjektet i kartvisning.

2 Se etter advarselsymboler som det nedenfor (de ser ut som gule vikepliktskilt). Disse 
symbolene viser at du har et problem med en meny eller med medier du har lagt til 
i prosjektet.

3 Plasser markøren over symbolet for å vise en beskrivelse av feilen.

4 Gjør de nødvendige endringene, og gå tilbake til kartvisning for å kontrollere at 
advarselsymbolet er borte.

5 Du arkiverer prosjektet ved å velge Arkiv > Arkiver.

Brenne prosjektet på DVD
Når du er ferdig med iDVD-prosjektet, kan du brenne det på en DVD som kan vises 
på en TV eller på en datamaskin som har en stasjon som kan lese DVDer. Vent med 
å brenne platen til du er helt sikker på at prosjektet er ferdig. Du kan bruke følgende 
medietyper for å brenne en plate i iDVD:
Â DVD-R:Kan bare brukes én gang

Denne mediatypen anbefales for iDVD fordi den er kompatibel med de fleste 
DVD-spillere og datamaskiner. Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB.

Â DVD+R:Kan bare brukes én gang
Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB.

Â DVD-RW:Kan brukes flere ganger
RW betyr «rewritable», altså at den kan skrives over flere ganger. Denne typen plater 
har plass til omtrent 4,38 GB.

Â DVD+RW:Kan brukes flere ganger
Denne typen plater har plass til omtrent 4,38 GB. Ikke alle DVD-spillere kan spille av 
denne typen plater.

Â DVD+R DL (Double Layer):  Disse platene har plass til nesten dobbelt så mye innhold 
som en ett-lagsplate, men kan ikke spilles av på eldre DVD-spillere.
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Slik brenner du en DVD:
m Klikk på Brenn-knappen (vist nedenfor). Sett inn en tom plate i maskinens SuperDrive-

stasjon eller en ekstern brenner når du blir bedt om det.

iDVD brenner platen.

Hvor lang tid det tar å brenne en DVD, avhenger av hvor mye video den inneholder og 
hvor rask datamaskinen er. Avhengig av hvor stort og komplekst prosjektet er, kan det 
ta noen få timer eller opptil flere timer.

Mens brenningen av prosjektet pågår, viser en framdriftsdialogrute hvilken av de fem 
stadiene i brenneprosessen som er i gang:Forberedelser, Behandling av menyer, 
Behandling av lysbildeserier, Behandling av filmer og Brenning.

Hvis du ikke kan brenne DVDen med en gang, eller hvis du vil flytte prosjektet til en 
annen datamaskin, kan du arkivere prosjektet som en diskfil. Hvis du vil vite mer om 
dette, søker du etter «arkivere et prosjekt» og «arkivere et prosjekt som diskfil» i iDVD 
Hjelp.

Fortsett å utforske iDVD 
Gratulerer. Du har nå fullført opplæringen. Nå som du kjenner de grunnleggende 
verktøyene og funksjonene i iDVD, kan du fortsette å redigere filmen og lage nye 
filmer. 

Her er noen flere metoder du kan bruke for å gjøre prosjektene dine mer spennende:

Legge flere filmer til i prosjektet:
En DVD har plass til mye data, så du har sannsynligvis plass til flere enn én film. Når du 
legger til flere filmer, kan du legge til flere menyer med tilpassede knapper og tekst.

Tilpass et tema, og arkiver det som favoritt:
Når du har endret knappestilen, utseendet og plasseringen av tekst og andre 
redigerbare elementer i temaet, kan du arkivere temaet som et tilpasset tema du kan 
bruke i andre prosjekter. Hvis du vil vite mer om å tilpasse temaer, søker du etter 
«temaer» i iDVD Hjelp.

Eksperimentere med lyd:
Â Du kan legge til bakgrunnslyd i en meny, som kan inneholde én eller flere sanger eller 

en iTunes-spilleliste. Hvis du vil vite mer om dette, søker du etter «Legge til lyd i en 
meny» i iDVD Hjelp.

Â Du kan tone ut lydsporet til en lysbildeserie eller bakgrunnsfilm. Hvis du vil vite mer 
om dette, søker du etter «Få et lydspor til å tone ut» i iDVD Hjelp.
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Legge til innhold i DVD-ROM-delen av platen:
Â Du kan legge til innhold i DVD-ROM-delen av platen, som brukerne har tilgang 

til når de spiller av platen på en datamaskin (ikke en TV). Du kan for eksempel 
legge til bilder fra lysbildeseriene du lager, slik at brukerne kan laste dem ned 
på datamaskinen og skrive dem ut. Hvis du vil vite mer om dette, søker du etter 
«DVD-ROM-innhold» i iDVD Hjelp.

Hvis du vil ha mer hjelp
Det finnes flere ressurser du kan bruke for å få mer hjelp med å bruke iDVD:
Â Det skjermbaserte hjelpsystemet:  iDVD leveres med et innebygd hjelpsystem. Når 

iDVD er åpent, velger du Hjelp > iDVD Hjelp. Når Hjelp-siden åpnes, skriver du inn et 
ord eller en setning i søkefeltet øverst på siden eller klikker på et av emneområdene 
for å få detaljerte instruksjoner om hvordan du utfører bestemte oppgaver. 

Â Opplæringsvideoer:  Disse korte opplæringsvideoene demonstrerer hvordan du 
utfører vanlige oppgaver i iDVD. For å få tilgang til dem, velger du Hjelp > 
Videoopplæring. (Opplæringsvideoene er ikke tilgjengelige på alle språk.)

Â Supportwebstedet for iDVD (www.apple.com/no/support/idvd):  Her finner du 
nyttige diskusjonsgrupper i tillegg til programvareoppdateringer og detaljert 
informasjon om hvordan du kan løse problemer.



www.apple.com/ilife/idvd
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