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Velkommen til iPhoto

 

Gjør de digitale bildene dine om til skatter. Dette 
dokumentet hjelper deg med å bli kjent med de 
grunnleggende funksjonene i iPhoto. Her finner du 
også informasjon om de nye funksjonene i iPhoto '08.

 

iPhoto gir deg mange nye måter å forbedre og dele bildene dine med andre på, enten 
biblioteket ditt inneholder 100 eller 100 000 bilder. Med iPhoto kan du raskt importere 
og organisere bilder, friske opp eller forbedre dem, og du kan bestille fremkalte bilder 
eller skrive dem ut selv. 

Du kan bruke iPhoto til å lage lysbildeserier, bøker, kalendere og kort. Fra iPhoto kan 
du også sende bildene dine med e-post, bruke dem som skjermsparer og publisere 
bildealbumer til MobileMe-galleriet ditt så andre kan se på dem eller laste dem ned.

 

Dette kommer du til å lære

 

Hvis du følger trinnene i denne opplæringen, lærer du å:
Â

 

koble et kamera til datamaskinen din 
Â

 

importere bilder fra et kameraet til iPhoto 
Â

 

sortere bilder på flere måter
Â

 

bruke eller legge til nøkkelord for å finne og organisere bilder
Â

 

gruppere bilder i ett eller flere bildealbumer
Â

 

opprette og vise en lysbildeserie
Â

 

lage en bok
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Før du starter

 

Tips: Du kan gjøre det enklere å utføre oppgavene i denne opplæringen ved å skrive ut 
dette dokumentet.

I mange av oppgavene som vises i denne opplæringen og i iPhoto Hjelp, må du velge 
menykommandoer som ser slik ut: 

Velg Arkiv > Nytt album.

Det første ordet etter 

 

Velg

 

 er navnet på en meny i iPhoto-menylinjen øverst på 
skjermen. Det neste ordet er kommandoen du velger fra menyen.

 

Dette trenger du

 

For å fullføre alle delene i denne opplæringen trenger du:
Â

 

et digitalkamera som er støttet av iPhoto (de fleste digitale kameraer kan brukes 
sammen med iPhoto, men hvis du vil ha spesifikk informasjon om kompatibilitet, 
tar du kontakt med produsenten)

Â

 

bilder lagret på det digitale kameraet
Â

 

en datamaskin med Mac OS X og iPhoto installert
Â

 

innebygd USB-port (USB = Universal Serial Bus) både på kameraet og datamaskinen
Â

 

en A-til-B-USB-kabel for tilkoblingen mellom kameraet og datamaskinen
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iPhoto-grensesnittet

 

Når du åpner iPhoto, ser du visningsområdet. Her velger du hva du vil gjøre. Du kan for 
eksempel organisere eller vise bilder, redigere dem eller bruke dem i lysbildeserier, i 
fotobøker, i kalendere eller på kort. 

Kildeliste

Herfra får du tilgang til
biblioteket hvor alle
importerte bilder og
videoklipp vises. Her

vises også mapper,
albumer, lysbildeserier,

bøker, kalendere og kort
du lager.

Visningsområde

Vis bildene i biblioteket, 
albumer, lysbildeserier og mer. 
iPhoto-vinduet skifter visning 
mellom forskjellige visninger, 
for eksempel organisering, 
redigering og lysbildeserie, 
avhengig av hva du gjør.

Verktøylinje

Bruk knapper og kontroller til å
organisere, redigerere, vurdere

eller dele bildene dine.

Informasjonspanel

|Finn viktig informasjon
om bildene, for eksempel
dato, størrelse, nøkkelord

og vurderinger.



 

2

 

6

 

  

 

2

 

Lær iPhoto

 

Du har tatt noen flotte bilder med digitalkameraet ditt. 
Nå er det på tide å importere dem i iPhoto og organisere 
dem slik at det blir enkelt å dele dem med andre ved å 
bruke dem i lysbildeserier, bøker og mer.

Trinn 1: Importer bildene dine

 

Hvis du vil redigere og dele bilder, må du først overføre bildene til datamaskinen. 
Denne overføringen, kjent som «import», kopierer bildefilene fra originalkilden til 
iPhoto. Der kan du arbeide med dem på flere måter. 

Den vanligste måten å overføre bilder til iPhoto på er å importere bilder fra et 
digitalkamera. 

 

Slik kobler du kameraet til datamaskinen:
1

 

Åpne iPhoto fra Programmer-mappen. 

 

2

 

Slå av kameraet.

 

3

 

Koble A-pluggen (vist over) på USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

 

4

 

Koble B-pluggen (vist over) på USB-kabelen til USB-porten på kameraet. 
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Slå på kameraet.

Kameraet skal vises under Enheter i kildelisten i iPhoto (til venstre i iPhoto-vinduet). 
Bildene på kameraet vises i visningsområdet.

Hvis det ikke skjer noe når du kobler til kameraet, kontrollerer du at det er slått på og i 
riktig modus for å importere bilder. Hvis du trenger informasjon om hvilken modus du 
skal bruke, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Du kan også angi innstillinger slik at iPhoto åpnes automatisk når du kobler til et 
kamera. Får å gjøre dette, velger du iPhoto > Valg, og klikker på Generelt øverst i 
dialogruten. Velg iPhoto fra lokalmenyen «Tilkobling av kamera åpner». 

 

Slik importerer du bilder fra et digitalt kamera:
1

 

Skriv inn et navn i Hendelsesnavn-feltet som beskriver bildene du importerer (for 
eksempel «Steffens bryllup, rull 4»).

Bildene blir importert i en Hendelse-gruppe med navnet du skrev inn. Bildene er 
organisert etter hendelser i iPhoto-biblioteket, slik at det er enkelt å finne bildene du 
ser etter. 

 

2

 

Skriv inn en beskrivelse (for eksempel «bilder fra andre del av Steffens bryllupsfest») i 
Beskrivelse-feltet for bildegruppen.

 

3

 

Hvis du vil, kan du markere avkrysningsruten «Del opp hendelser automatisk etter 
import». 

Dette er nyttig hvis du importerer bilder fra forskjellige dager. iPhoto deler dem 
automatisk inn i hendelser i iPhoto-biblioteket.

 

4

 

Hvis du allerede har importert noen av bildene som ligger på kameraet, kan du 
markere avkrysningsruten «Skjul bilder som allerede er importert» slik at du ser kun de 
nye bildene i Import-vinduet.

 

5

 

Du kan også velge å importere bare noen av bildene. Hvis du vil gjøre dette, holder du 
nede Kommando-tasten (x

 

) mens du klikker på hvert av bildene du vil importere.

 

6

 

Hvis du vil importere alle bildene dine, klikker du på Importer alle-knappen. Hvis du har 
markert enkeltbilder du vil importere, klikker du på Importer markerte. 

Hvis du vil avbryte overføringen av bilder mens importen pågår, klikker du på Stopp 
import.
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Vent til alle bildene er ferdig overført til iPhoto, eller klikk på Stopp import før du kobler 
fra kameraet. Hvis kameraet ditt har «dvalemodus» (sleep), bør du forsikre deg om at 
denne funksjonen er deaktivert eller stilt inn slik at kameraet ikke går i dvale mens du 
overfører bilder. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med 
kameraet.

Når du vil vise bildene, klikker du på Siste import (i kildelisten) eller Alle hendelser og 
viser bildene etter hendelse. 

 

Slik kobler du kameraet fra datamaskinen:
1

 

Flytt kamerasymbolet til papirkurven i iPhoto. 

 

2

 

Slå av kameraet.

 

3

 

Koble kameraet fra datamaskinen.

Du er nå klar til å vise og organisere bildene. 

 

Importere bilder 

 

uten

 

 å bruke et digitalt kamera

 

I tillegg til å importere bilder som ligger på et digitalt kamera, kan du importere 
bilder som:
Â

 

er arkivert på en CD. (Når du skal framkalle 35 mm-filmer, ber du laboratoriet om å 
legge bildene på en CD. Det er mange som tilbyr denne tjenesten.)

Â

 

er arkivert på en DVD eller Flash-disk.
Â

 

ligger i en fil eller mappe på harddisken.
Â

 

er arkivert på et minnekort.

Hvis du ikke bruker et digitalt kamera, bør du sørge for at alle bildene er i JPEG-
format for å få det beste resultatet. 

Hvis du vil vite mer om hvordan du importerer bilder, kan du lese i iPhoto Hjelp.
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Trinn 2: Organiser og vis bilder 

 

Etter at du har importert bildene dine i iPhoto, kan du vise og sortere dem. Du kan 
også legge til nøkkelord og vise bildene sortert etter nøkkelord, og opprette et 
bildealbum. 

 

Slik finner du bilder: 

 

I iPhoto ligger alle bildene i iPhoto-biblioteket. Du kan se bildene i biblioteket ved 
å klikke på Hendelser øverst i kildelisten på venstre side i iPhoto-vinduet. 

I biblioteket er bildene gruppert etter år og hendelse (en hendelse kan være en ekte 
filmrull, for eksempel en 35 mm-filmrull som er arkivert på en bilde-CD, eller de enkelte 
bildegruppene du har importert fra et digitalt kamera). 

iPhoto viser bildene i den rekkefølgen de ble importert i. Hvis du raskt vil vise kun de 
nyeste bildene, klikker du på Siste import-symbolet i kildelisten. Hvis du klikker på 
Forrige måned-symbolet, vises et større utvalg av bildene dine. 

Du kan vise bildene i bildebiblioteket ved å sortere dem på forskjellige måter.

Biblioteket inneholder alle 
bildene og videoklippene 
du importerer. De er 
organisert etter 
hendelsesgruppe basert på 
når de ble tatt.

Smarte albumer blir oppdatert 
automatisk basert på kriterier 
du angir. 

Publiserte album kan vises 
på Internett og oppdateres 
regelmessig.

Albumer er nyttige 
når du skal organisere 
bilder etter emne.

Lysbildeserier med 
overgangseffekter og 
bakgrunnsmusikk.

Kortene inneholder dine
egne bilder og

meldinger.

Bøker inneholder bilder 
og tekst.

Kalendere viser
merkedager og bilder.

Mapper gjør det enkelt å
gruppere albumer etter

emne eller tema.

Papirkurven i iPhoto
inneholder bilder som er

slettet fra iPhoto-
biblioteket.
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Slik sorterer du bildene dine:
1

 

Klikk på Bilder i kildelisten. 

 

2

 

Velg Vis > Sorter bilder, og velg et alternativ fra undermenyen:

Â

 

«etter dato»

 

 sorterer bildene etter datoen de ble tatt.
Â

 

«etter nøkkelord»

 

 sorterer bildene alfabetisk etter nøkkelord du har tilordnet dem 
(se neste del «Bruke nøkkelord»).

Â

 

«etter tittel»

 

 sorterer bildene alfabetisk etter tittel.
Â

 

«etter vurdering»

 

 sorterer bildene fra laveste til høyeste vurdering. (Du kan vurdere 
bildene for å angi hvilke du liker best. Les «Gi favorittbilder vurdering» på side 11.)

Du kan også sortere Hendelsene dine. Hvis du vil vite mer, kan du lese i iPhoto Hjelp.

 

Bruke nøkkelord

 

Nøkkelord fungerer som etiketter du knytter til bildene, for eksempel «Bursdag» eller 
«Sport», slik at det blir lett å finne bildene i hver enkelt kategori. 

iPhoto leveres med noen grunnleggende nøkkelord. Du kan tilordne disse til bildene 
eller opprette dine egne nøkkelord ved å redigere Nøkkelord-listen. Etter at du har lagt 
til et nøkkelord i Nøkkelord-listen, kan du bruke det på de bildene det passer til.

 

Slik tilordner du nøkkelord til bilder:
1

 

Marker bildene du vil tilordne nøkkelord. For å gjøre dette velger du Hendelser i 
kildelisten, dobbeltklikker på en hendelse for å åpne den, og markerer et bilde ved 
å klikke på det. 

 

2

 

Velg Vindu > Vis nøkkelord for åpne nøkkelordvinduet.

 

3

 

Marker nøkkelordet du vil bruke sammen med bildet. Du kan markere ett eller flere 
nøkkelord. 

Du fjerner markeringen av et nøkkelord ved å klikke på det igjen.

 

Slik legger du til dine egne nøkkelord i Nøkkelord-listen:
1

 

Velg Vindu > Vis nøkkelord.

 

2

 

Klikk på Rediger nøkkelord-knappen.

 

3

 

Klikk på Legg til-knappen (+).

 

4

 

Skriv inn det nye nøkkelordet.

 

5

 

Klikk på OK.

Du kan også slette nøkkelord, endre navn på nøkkelord eller legge til snarveinavn for 
lange nøkkelord. 

 

Viktig: 

 

Hvis du redigerer et nøkkelord, endres det for alle bilder som bruker det.
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Slik bruker du nøkkelord til å søke etter bilder:
1

 

Klikk på søkesymbolet (til venstre for søkefeltet).

 

2

 

Velg Nøkkelord fra lokalmenyen.

 

3

 

Marker ett eller flere nøkkelord. Bilder som har de valgte nøkkelordene, vil vises i 
visningsområdet. 

 

Organisere bilder

 

Du kan for eksempel gruppere bildene i albumer for å organisere dem bedre i 
bildebiblioteket, samle bilder du vil brenne på CD eller DVD, eller velge bildene du vil 
publisere på en webside. 

I tillegg kan du bruke et album som et midlertidig oppbevaringssted for en gruppe 
bilder til du er klar til å lage noe av dem. Dette kan for eksempel være å lage en 
lysbildeserie, en bok, en kalender eller et kort, eller å publisere albumet til MobileMe-
galleriet ditt. Bilder i bildebiblioteket ditt påvirkes ikke ved at du flytter dem inn og ut 
av albumer.

 

Slik oppretter du et bildealbum:
1

 

Klikk på Legg til-knappen (+) nederst til venstre i iPhoto-vinduet. 

 

2 Klikk på Album-knappen i dialogruten. 

3 Gi albumet et navn, og klikk på Opprett.

Det nye albumet vises i kildelisten.

4 Klikk på Hendelser i kildelisten, og dobbeltklikk deretter på en hendelse for å åpne den.

5 Flytt bildene fra hendelsen til det nye albumet i kildelisten. 

Du kan flytte bilder fra mer enn én hendelse til albumet ditt. 

Gi favorittbilder vurdering
Du kan gi bilder en vurdering fra én til fem stjerner for å vise hvor godt du liker dem. 
Disse bildevurderingene kan også gjøre det enklere å sortere bilder eller finne dem 
senere.

Slik vurderer du bilder:
1 Marker bildet eller bildene du vil gi vurdering.

2 Velg Bilder > Vurdering. Fra undermenyen velger du antall stjerner du vil gi.

Legg til-knapp
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Du kan også flytte et bilde til et album direkte fra et annet album, en CD eller DVD eller 
en mappe på harddisken. Når du legger til et bilde i et album på denne måten, 
importerer iPhoto det automatisk til bildebiblioteket.

Du kan dessuten opprette «smarte albumer» som oppdateres automatisk etter hvert 
som biblioteket endrer seg. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter smarte 
album, kan du lese i iPhoto Hjelp.

Nå som du er blitt bedre kjent med iPhoto, er du klar til å opprette din første 
lysbildeserie med favorittbildene dine. 

Trinn 3: Lag en lysbildeserie
I en lysbildeserie vises bilder enkeltvis i rekkefølge. Du kan bruke så mange bilder du vil i 
en lysbildeserie, og du kan ordne dem i en hvilken som helst rekkefølge. Når du arkiverer 
en lysbildeserie, vises den under Lysbildeserier i kildelisten.

Slik oppretter du en lysbildeserie:
1 Marker bildene du vil ha med i lysbildeserien:

Â Hvis du vil bruke et helt album, klikker du på albumet i kildelisten til venstre i iPhoto-
vinduet. 

Â Hvis du vil bruke en bestemt hendelse, klikker du på Hendelser i kildelisten og klikker 
deretter på hendelsen du vil bruke, i visningsområdet.

Â Når du skal velge flere bilder i et album eller i biblioteket, åpner du albumet eller 
biblioteket og holder nede Kommando-tasten (x) mens du klikker på hvert bilde 
du vil bruke.

2 Klikk på Legg til-knappen (+) nederst til venstre i iPhoto-vinduet. 

3 Klikk på Lysbildeserie-knappen i dialogruten. 

4 Gi lysbildeserien et navn, og klikk på Opprett.

Den nye lysbildeserien din vises i kildelisten.

Lage et album av en mappe med bilder
Du kan også opprette et album ved å flytte en mappe med bilder fra Finder til en 
mappe i kildelisten. iPhoto oppretter et album med navnet på mappen du flyttet, og 
importerer alle bildene i mappen til bildebiblioteket.
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5 I bildenavigeringsvinduet øverst i iPhoto-vinduet flytter du bildene i lysbildeserien til 
de er i den rekkefølgen du vil ha dem i.

6 Klikk på Start-knappen for å vise lysbildeserien din. Klikk hvor som helst på 
dataskjermen for å stoppe den.

Angi alternativer for lysbildeserier
Før du starter avspillingen av en lysbildeserie, kan du legge til bakgrunnsmusikk, angi 
hvor lenge hvert bilde skal vises, velge blant overgangseffekter mellom bilder, vise 
lysbildeseriekontroller og angi andre alternativer.

Slik angir du hvor lenge hvert bilde skal vises:
1 Klikk på lysbildeserien i kildelisten for å markere den. 

iPhoto-vinduet endres til lysbildeserievisning.

2 Klikk på Innstillinger-knappen nederst til høyre i lysbildeserievinduet. 

3 Klikk på pilene ved siden av «sekunder» i Innstillinger-dialogruten for å angi antallet 
sekunder du vil at hvert bilde skal vises på skjermen. 

Slik velger du overgangseffekter:
1 Klikk på lysbildeserien i kildelisten for å markere den. 

Bilde-
naviger-
ings-
vindu
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iPhoto-vinduet endres til lysbildeserievisning.

2 Klikk på Innstillinger-knappen nederst til høyre i lysbildeserievinduet.

3 Velg en overgang fra Overgang-lokalmenyen.

Standardovergangen for en ny lysbildeserie er Overtoning-overgangen. Du kan angi at 
bildene skal vises som på ulike sider av en terning, få bilder til å gli inn og ut av en svart 
bakgrunn og annet.

4 Still inn hvor lenge en overgang skal vare ved å flytte på skyveknappen. 

I denne dialogruten kan du angi andre alternativer for hele lysbildeserien, inkludert 
bildestørrelse, Ken Burns-effekt og om lysbildeserien skal gjentas automatisk.

Du kan også legge til bakgrunnsmusikk i lysbildeserien fra Eksempelmusikk-mappen 
eller iTunes-biblioteket.

Slik legger du til bakgrunnsmusikk i en lysbildeserie:
1 Klikk på lysbildeserien i kildelisten for å markere den. iPhoto-vinduet endres til 

lysbildeserievisning.

2 Klikk på Musikk-knappen nederst til høyre i lysbildeserievinduet. 

3 Velg en sang eller en spilleliste som skal spilles under lysbildeserien. 

Du kan søke etter en sang ved å skrive inn navnet på en artist eller sang i søkefeltet.

4 Klikk på OK.

Vise en lysbildeserie
Når du har laget en lysbildeserie, kan du spille den av på datamaskinen. Lysbildeserien 
fyller hele skjermen under visningen. 

Slik viser du en lysbildeserie:
1 I kildelisten markerer du lysbildeserien du vil vise.

2 Hvis du vil starte lysbildeserien, klikker du på Start-knappen nederst til venstre i 
lysbildeserievinduet. 

Klikk hvor som helst på dataskjermen for å stoppe lysbildeserien. Trykk på 
mellomromstasten for å sette visningen på pause og for å starte den igjen.

Under visningen av en lysbildeserie kan du:
Â bruke oppoverpil- og nedoverpiltasten på tastaturet for å justere visningshastigheten
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Â bruke høyrepil- og venstrepiltastene for å bla gjennom lysbildeserien manuelt
Â trykke på slettetasten for å fjerne bildet som vises, fra lysbildeserien
Â trykke på Kommando-R for å rotere bildet som vises (Kommando-tasten er merket 

med et x-symbol.)

Du har fullført din første lysbildeserie. 

Trinn 4: Lag en bok
Det er enklere å lage en bok i iPhoto enn å skrive ut alle bildene og lime dem inn i en 
utklippsbok. Og når du er ferdig med boken, kan du dele den med andre på flere ulike 
måter: Du kan skrive den ut på fargeskriver, bestille den som en innbundet bok eller til 
og med bruke den som utgangspunkt for en mer kreativ lysbildeserie.

Slik oppretter du en bok:
1 Marker bildene som skal være med i boken: 

Â Hvis du skal bruke hele albumet, klikker du på albumet i kildelisten.
Â Hvis du vil bruke en bestemt hendelse, klikker du på Hendelser i kildelisten og klikker 

deretter på hendelsen du vil bruke, i visningsområdet.
Â Når du skal velge flere bilder i et album eller i hendelser, åpner du albumet eller 

hendelsen og holder nede Kommando-tasten (x) mens du klikker på hvert bilde du 
vil bruke.

2 Klikk på Legg til-knappen (+) nederst til venstre i iPhoto-vinduet.

3 Klikk på Bok-knappen i dialogruten. 

4 Skriv inn navnet du vil gi boken. 

5 Velg hva slags type innbinding du vil at boken skal ha, fra Boktype-lokalmenyen.

6 Velg et tema for boken fra temalisten.

Når du velger et tema for en bok, kan du se eksempler på temaet til høyre for 
temalisten. Hvis du ønsker detaljerte beskrivelser og mer informasjon om priser, finner 
du dette på iPhoto-webstedet. Dit kommer du ved å klikke på Valg og priser-knappen.

7 Klikk på Velg. iPhoto bytter til bokvisning. 

Andre måter å vise bilder på i en lysbildeserie
Du kan vise en hvilken som helst kombinasjon av bildealbumer eller enkeltbilder som 
en midlertidig lysbildeserie. Marker bildene eller albumene du vil vise, og klikk 
deretter på Start-knappen nederst til venstre i iPhoto-vinduet.

Start-knapp
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Den nye boken vises i kildelisten, og bildene du markerte, vises som miniatyrbilder i 
bildenavigeringsvinduet ovenfor.

Hvis du har valgt en innbundet bok og vil at bildene kun skal trykkes på den ene siden 
av boksidene, klikker du på Innstillinger-knappen og fjerner markeringen i 
avkrysningsruten «Dobbeltsidig trykk» i dialogruten.

8 Flytt bildene fra bildenavigeringsvinduet til bilderammene på boksidene. 

For hvert bilde du bruker, vil det være igjen et miniatyrbilde i bildenavigeringsvinduet 
som er avmerket for å vise at bildet er i bruk. Hvis du har flere bilder enn du trenger for 
å fylle alle boksidene, kan du la de som er til overs, ligge igjen i 
bildenavigeringsvinduet. Hvis du trenger flere bilder, kan du lese neste del «Gjøre 
endringer i boken».

Gjøre endringer i boken
Du kan prøve et annet tema for boken, legge til bilder, endre rekkefølgen på bilder og 
redigere teksten. Hvis du vil vite hvordan du utfører enda flere endringer i boken din, 
kan du slå opp i iPhoto Hjelp.

Slik endrer du temaet for boken:
1 Klikk for å markere boken du vil gi et annet tema.

2 Klikk på Tema-knappen i verktøylinjen. 

3 Velg et tema for boken fra temalisten.

I denne dialogruten kan du også endre typen bok. Velg hva slags type innbinding du 
vil at boken skal ha, fra Boktype-lokalmenyen. 

4 Klikk på Velg.

Det kan være lurt å bestemme seg for et tema før du legger inn tekst i boklayouten. 
Hvis du legger inn tekst i en boklayout og deretter endrer tema, kan du miste teksten.

La iPhoto utforme en bok for deg
iPhoto kan utforme en bok automatisk for deg. Hvis du vil ordne bildene på 
boksidene slik at de er i samme rekkefølge som i biblioteket eller albumet ditt, klikker 
du på Autoflyt-knappen.
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Hvis du har valgt en innbundet bok og vil at bildene kun skal trykkes på den ene siden 
av boksidene, klikker du på Innstillinger-knappen og fjerner markeringen i 
avkrysningsruten «Dobbeltsidig trykk» i dialogruten.

Slik legger du til bilder i boken:
1 Klikk for å markere en hendelse fra biblioteket eller et album fra kildelisten. 

2 Flytt bildene fra biblioteket eller albumet til boken i kildelisten.

3 Klikk på boken i kildelisten for å markere den. iPhoto bytter til bokvisning.

4 Klikk på Bildenavigering-knappen for å vise alle bildene i boken, inkludert de nye du 
nettopp la til. 

Bildenavigeringsvinduet er et oppbevaringsområde, eller et slags venterom, for bildene 
du vil bruke i boken. 

5 Du kan legge til bilder i boken på følgende måter:

Â Hvis du vil legge til et bilde i en tom bilderamme i boken, flytter du bildet fra 
bildenavigeringsvinduet og inn i den tomme rammen.

Â Hvis du vil erstatte et bilde i boken med et nytt bilde, flytter du det nye bildet fra 
bildenavigeringsvinduet og over på bildet i boken. Det nye bildet vil erstatte det 
gamle.

Â Hvis du vil legge til flere bilder på en side, endrer du først antallet bilder som er tillatt 
på siden ved å klikke på Sideutforming i verktøylinjen. Velg deretter et alternativ fra 
lokalmenyen og flytt bilder til de nye, tomme rammene. 

Â Hvis du vil legge til alle ubrukte bilder i boken, klikker du på Autoflyt-knappen. Om 
nødvendig legges ekstra sider til automatisk.

Du kan endre rekkefølgen til bildene på en enkeltside eller fra én side til den neste.

Bildenavigering-knappen
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Slik endrer du rekkefølgen til bilder i boken:
1 Klikk på Sidevisning-knappen for å vise boksider i bildenavigeringsvinduet. 

2 Gjør ett av følgende:

Â Hvis du vil bytte om på bilder på samme side, klikker du på siden i 
bildenavigeringsvinduet, og deretter, i visningsområdet, flytter du et av bildene som 
skal bytte plass over til et annet.

Â Hvis du vil bytte om på bilder på samme sideoppslag, klikker du først på knappen for 
to-sidersvisning. Deretter klikker du på sidene i bildenavigeringsvinduet for å 
markere dem, og flytter det ene av bildene som skal bytte plass, over til det andre. 

Â Hvis du vil flytte et bilde til en annen side, klikker du på siden bildet står på i 
bildenavigeringsvinduet, og flytter deretter bildet fra visningsområdet til siden du vil 
det skal være på i bildenavigeringsvinduet.

Slik redigerer du tekst i boken:
De fleste temaer har også sider med tekst som kan redigeres. Hvis det ikke er tekst på 
siden og du vil legge til tekst, må du velge en sideutforming med tekst. Hvis du vil vite 
mer om å velge og endre temaer for en bok, leser du i iPhoto Hjelp.

Slik redigerer du tekst i boken:
1 Klikk på Sidevisning-knappen for å vise boksider i bildenavigeringsvinduet. 

2 Marker siden med tekst som skal redigeres.

3 I visningsområdet klikker du på teksten du vil redigere, og deretter legger du til eller 
redigerer teksten.

Sidevisning-knapp

To-sidersknapp
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Tips: Det kan være enklere å redigere tekst hvis du zoomer inn på tekstområdet først. 
Hvis du vil gjøre det, flytter du Størrelse-skyveknappen til høyre.

Hvis du ikke vil ha tekst i et eksisterende tekstfelt, skriver du ikke inn noe. 
Eksempeltekst, for eksempel «Sett inn tittel», vil ikke vises i boken hvis du ikke endrer 
på teksten.

Nå som du har opprettet en bok, har du fullført iPhoto-opplæringen. Hvis du vil skrive 
ut eller bestille et eksemplar av boken, kan du lese i iPhoto Hjelp.

Fortsett med å utforske iPhoto
Med iPhoto '08 får du en rekke kreative måter å bruke og forbedre bildene dine på. 
Utforsk én eller flere av disse tilleggsfunksjonene:
Â Rask webpublisering: Bruk MobileMe-galleriet til å dele bildealbumene dine med ett 

enkelt klikk. Venner og familie kan se bildene og albumene dine, eller laste dem ned 
for å lage store høykvalitetsutskrifter. De kan til og med laste opp og dele sine egne 
bilder med deg. Du kan også sende e-postmeldinger med bilder fra en mobiltelefon 
eller en annen mobil enhet til de publiserte albumene.

Â Fullskjermvisning: Utnytt hvert eneste bildepunkt på skjermen, og vis fram bilder 
som dekker hele skjermen fra kant til kant. Den store, høyoppløselige visningen gjør 
det enklere å redigere. Du kan også vise to eller flere bilder samtidig slik at du kan 
sammenligne og redigere dem ved siden av hverandre.

Â Nøyaktig redigering og spesialeffekter: Fra klipping til fargekorrigering til 
retusjering – iPhoto gir deg presis kontroll over forbedringer du utfører på bildene 
dine. Hvis du vil fikse ting raskt, kan du bruke ettklikksredigering til å forsterke 
fargene i blasse bilder, tone ned farger hvis de er for sterke, bruke spesialeffekter for å 
gjøre kanter uskarpe, eller legge på en vignetteffekt. 

Størrelse-skyveknappen

Vise en bok som en lysbildeserie
Du kan bruke en iPhoto-bok som grunnlag for en mer kreativ lysbildeserie som du 
kan dele med venner og familie. Velg blant en rekke boktemaer, legg til bilder og 
tekst og klikk på Start-knappen for å vise bildene. Du kan redigere boken på samme 
måte som en lysbildeserie ved å justere overganger, legge til bakgrunnsmusikk og 
annet.

Start-knapp
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Â Egendefinerte nøkkelord og raske søk: Legg til standard eller egendefinerte 
nøkkelord for bildene, slik at du kan ordne dem etter dine egne behov og lage egne 
snarveier til de mest brukte nøkkelordene dine. Søk på tekst, nøkkelord, dato eller 
vurdering for å raskt og enkelt finne akkurat de bildene du er ute etter.

Â Enkel utskrift: Juster størrelsen, beskjær eller endre farger på bildene uten å påvirke 
originalbildet. Du kan også velge mellom en rekke Apple-designede rammeteksturer, 
og skrive ut bilder som egner seg for innramming på skriveren din.

Â Elegante kalendere: Minn deg selv på favorittpersonene dine og viktige øyeblikk 
med en veggkalender på 25 x 33 cm som er laget av bildene dine. Velg blant en 
rekke temaer, og tilpass kalenderen med dine egne merkedager. Marker spesielle 
dager som bursdager og jubileer med egne bilder og tekst. 

Â Personlige kort: Send de aller beste bildene dine til venner og familie som tosidige 
kort på 10 x 15 cm eller brettede kort på 13 x 18 cm. Velg blant temaer som 
bursdager, invitasjoner, postkort eller blanke kort der du legger til din egen melding 
og få et sett tilsendt på døren.

Â Komplette websteder: Lag et websted eller en blogg ved å sende bilder fra iPhoto til 
iWeb, Apples webpubliseringsprogram. Velg temaet som passer best til å vise bildene 
dine, design layouten, legg til koblinger og plasser reklame der du vil ha det. 
Besøkende kan se på og kommentere bildene og bloggpostene dine.

Mer hjelp?
Hvis du vil ha hjelp når du bruker iPhoto, ser du i iPhoto Hjelp, som er tilgjengelig fra 
Hjelp-menyen i iPhoto. Der finner du mer informasjon om emnene som behandles i 
dette dokumentet, samt informasjon og instruksjoner om mange andre emner.

Du kan også se «Hvordan gjør jeg det»-videoer om populære iPhoto-emner på 
www.apple.com/no/ilife/tutorials/iphoto. Hvis du er på utkikk etter teknisk informasjon, 
diskusjonsgrupper og systemkrav, går du til www.apple.com/no/support/iphoto.

Hvis du vil ha fullstendig og oppdatert informasjon om iPhoto, samt tips, nyheter om 
de nyeste funksjonene og en liste over kompatible kameraer, kan du gå til iPhoto-
webstedet på www.apple.com/no/ilife/iphoto.

http://www.apple.com/no/ilife/tutorials/iphoto
http://www.apple.com/no/ilife/tutorials/iphoto
http://www.apple.com/ilife/tutorials/iphoto
http://www.apple.com/ilife/tutorials/iphoto
http://www.apple.com/no/support/iphoto
http://www.apple.com/no/ilife/iphoto
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