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Välkommen till iDVD

 

Med iDVD får du praktiska verktyg som hjälper dig skapa 
DVD-skivor i bästa Hollywood-stil med dina egna filmer, 
bilder och musik. Det är enklare än någonsin att dela med 
sig av sina minnen.

 

Skivor som bränns med iDVD kan spelas på de flesta DVD-spelare, inklusive datorer 
med DVD-enheter.

Genom att följa det här övningsexemplet kan du lära dig använda iDVD och göra din 
första DVD-skiva med egna filmer och bilder.

 

Det här lär du dig

 

Om du följer alla stegen i kursen skapar du ett iDVD-projekt som innehåller en film, en 
huvudmeny, en undermeny där tittarna kan gå direkt till särskilda scener och ett bildspel 
baserat på dina digitala bilder. Du lär dig hur iMovie HD och iDVD fungerar ihop och du 
kommer även att lära dig följande:
Â

 

Ta in medier från de andra iLife-programmen i ett iDVD-projekt.
Â

 

Anpassa iDVD-menyerna
Â

 

Skapa och anpassa bildspel
Â

 

Använda översiktsyn för en effektivare redigering
Â

 

Bränna en DVD-skiva
Â

 

Spela en DVD-skiva
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Innan du börjar

 

Det blir enklare att slutföra övningsexemplet om du skriver ut dokumentet först. 

I många av uppgifterna som beskrivs i den här övningen och i iDVD Hjälp ska du välja 
menykommandon. De ser ut ungefär så här:

Välj Redigera > Kopiera.

Det första ordet efter 

 

Välj

 

 är menynamnet i iDVD-menyraden. Ordet eller orden som 
följer är det alternativ du väljer från menyn.

Du behöver inte avsluta hela övningen på en gång. Du kan när som helst spara det du 
gjort och fortsätta senare. Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

 

Det här behöver du

 

För att kunna genomföra hela övningen behöver du följande:
Â

 

En film från iMovie som du har delat (Välj Dela > ”Förbered projekt för delning”) så 
att du kommer åt den i iDVD.
Du kan använda valfritt iMovie-format, inklusive HDV, MPEG-4, iSight och även 
widescreenfilmer i 16:9-format.

Â

 

Bilder för ett bildspel i iPhoto-biblioteket
Â

 

Ljudfiler i iTunes-biblioteket
Â

 

En dator med en SuperDrive-enhet, eller en dator med en ansluten DVD-brännare 
från en annan tillverkare. (Behövs inte om du inte tänker bränna ditt projekt på DVD.)

Om du har videosekvenser men inga bilder, eller bilder men ingen video, kan du ändå 
följa den här kursen. Slutresultatet blir annorlunda men du får ändå ett projekt som du 
kan bränna på skiva. Experimentera lite grann och ha kul!
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iDVD-gränssnittet

 

Efter hand som du följer kursen lär du dig de olika reglagen och menyerna i iDVD. 
Huvudfönstret som visas nedan är din projektbas när du skapar en DVD-skiva. Härifrån 
kommer du åt nästan alla funktioner som behövs för att skapa och redigera menyer, 
lägga till filmer, bilder och musik och slutligen skapa en häpnadsväckande DVD.

Släppområde

Anpassa menyn genom
att dra videoklipp,

bildspel eller stillbilder till
de olika släppområdena.

Lägg till-knapp

Klicka för att lägga till
navigationsknappar till

det innehåll – en film, en
undermeny eller ett

bilspel – som ska länkas
till via iDVD-menyn.

Volymreglage och 
förhandsvisningsknapp

Kontrollera datorns volym 
när du arbetar i iDVD. Klicka 
på förhandsvisningsknappen 
för att förhandsgranska 
projektet.

Bränningsknapp

Klicka här för att bränna 
din DVD-skiva när 
projektet är klart.

Knapparna för
översiktsvy, uppspelning

och släppområde

Med de här knapparna
växlar du till översiktsvy,

visar menyfilmeffekter och
aktiverar släppområdes-

redigeraren.
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Lär dig iDVD

 

Sätt igång och skapa dina egna, fantastiska DVD-projekt med 
egna filmer, bilder och musik.

 

När du är klar med det här övningsexemplet har du ett komplett projekt som du kan 
fortsätta redigera på egen hand eller bränna på DVD. Du får en försmak av alla de 
kreativa funktionerna i iDVD som ger dig oanade möjligheter att dela med dig av dina 
filmer och bilder.

 

Steg 1: Leta reda på de filmer, bilder och ljudfiler du vill 
använda i övningen

 

Innan du påbörjar projektet bör du se till att du vet vilka filmer, bilder och ljudfiler 
du vill använda i projektet och kontrollera att de har rätt format för iDVD. När du går 
igenom den här övningen bör du helst ha tillgång till en film, flera bilder och några 
ljudfiler.

De här objekten har automatiskt rätt format för iDVD:
Â

 

Filmer skapade i iMovie
Om du vill använda en film från iMovie i iDVD måste du först välja Dela > ”Förbered 
projekt för delning” i iMovie. Den delade filmen blir sedan automatiskt tillgänglig i 
panelen Filmer i iDVD.

 

Viktigt: 

 

Videoinspelningar ska spelas in med 16-bitars ljud för att kunna brännas 
korrekt med iDVD. Kontrollera hur du ställer in ljudets bitfrekvens och djup i 
kamerans handbok.

Â

 

Musikfiler i iTunes-biblioteket
Â

 

Bilder i iPhoto-biblioteket

Om du har andra filer vars filformat du är osäker på öppnar du iDVD Hjälp och söker 
efter ”filformat” så får du mer information.
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Musik och bilder i dina iTunes- och iPhoto-bibliotek kommer du åt via panelen Medier i 
iDVD (se nedan). Om du har ljud- och bildfiler i mappar utanför iTunes och iPhoto, kan 
du dra de mapparna till listan över bilder och ljudfiler i mediepanelen, men du måste 
först öppna ett projekt i iDVD. 

Filmer som har sparats i mappen Filmer på din hårddisk visas automatiskt i 
mediapenelen. Du kan även dra filmer från andra mappar på hårddisken till filmlistan.

I iDVD-inställningarna kan du ange andra mappar vars innehåll du vill att iDVD 
automatiskt ska visa i mediepanelen. Filmer som är lagrade i dessa mappar läggs 
automatiskt till i filmlistan i mediepanelen. Om du vill ha anvisningar öppnar du iDVD 
Hjälp och söker efter ”lägg till media”.

Klicka på de här 
knapparna för att 
komma åt specifika 
mediafiler.

Klicka på knappen 
Medier för att komma åt 
dina filmer, bilder och 
musikfiler.
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Steg 2: Skapa ett nytt projekt

 

Nu när dina musikfiler, filmer och bilder har rätt format och ligger så att du enkelt 
kommer åt dem är du redo att sätta igång.

 

Så här påbörjar du ett nytt iDVD-projekt:
Â

 

Om iDVD inte är öppet klickar du på iDVD-programmets symbol i Dock. Klicka på 
knappen ”Skapa ett nytt projekt” i öppningsdialogrutan som visas nedan.

Â

 

Om öppningsdialogen inte visas väljer du Arkiv > Ny. Välj var ditt nya projekt ska 
sparas och klicka på Skapa.

Om du redan har skapat ett projekt kanske iDVD-fönstret öppnas med en animerad 
meny och musik. Du klickar helt enkelt på uppspelningsknappen (se nedan) så avbryts 
animeringen och musiken.

 

Ställa in kodningskvaliteten

 

iDVD kodar din projektinformation innan projektet bränns på skiva. Det är en bra idé 
att välja en kodningsinställning innan du påbörjar projektet. Det finns tre möjliga 
inställningar. Vilken du väljer påverkar projektets slutliga kvalitet och hur lång tid 
kodningsprocessen kommer att ta.

Med Magic iDVD väljer du 
ett tema och de filmer och 
bilder som ska ingå, så gör 
iDVD resten.

Med OneStep DVD kan du 
kopiera filmmaterial från 
din kamera direkt till en 
DVD.

Uppspelningsknappen



 

Kapitel 2   

 

 Lär dig iDVD

 

9

 

 

 

Så här ställer du in kodningskvaliteten:
m

 

Välj iDVD > Inställningar och klicka på Projekt. Välj någon av kodningsinställningarna.

När du väljer Bästa prestanda kodar iDVD videon i bakgrunden medan du arbetar på 
projektet istället för att vänta tills du vill bränna det. Det kan minska ordentligt på den 
tid det tar att skapa en färdig DVD. Om ditt projekt är en timme långt eller kortare (för 
en skiva med enkelt lager) är det här ett bra val. Projektet går snabbare att avsluta och 
kodningskvaliteten blir utmärkt med den mängd video du har.

Bästa kvalitet är det rekommenderade alternativet för större projekt som är mellan 1 
och 2 timmar långa (för en skiva med enkelt lager). Den här inställningen innebär att 
iDVD väljer bästa möjliga bithastighet för den mängd data som du vill få rum med på 
skivan. Det här alternativet ”pressar in” materialet på en skiva i en bithastighet som 
säkerställer en bra slutlig videokvalitet. Eftersom iDVD inte kodar i bakgrunden med det 
här alternativet tar det längre tid att bränna en skiva. Kodningsprocessen startar när du 
bränner DVD:n istället för när du börjar arbeta med projektet.

Pro-nivåkodning kodar videon med en avancerad teknik som ger video av bästa möjliga 
kvalitet på den brända DVD:n. Precis som i alternativet Bästa kvalitet är du begränsad till 
en projektlängd på ungefär 2 timmar på en skiva med enkelt lager när du använder Pro-
nivåkodning. Det här alternativet kräver ungefär dubbla tiden jämfört med alternativet 
Bästa kvalitet, så se till att du har gott om tid när du använder det.

DVD-skivans kvalitet beror dock i första hand på källmaterialets kvalitet. Filmer med 
lägre upplösning, som t.ex. QuickTime-filmer från Internet eller VHS-video, ger lägre 
kvalitet än en video som spelats in med en DV- eller HDV-kamera och redigerats med 
videoredigeringsprogram som t.ex. iMovie HD, Final Cut Express eller Final Cut Pro.

 

Steg 3: Välj ett tema för din DVD

 

DVD-menyns allmänna utseende och dess knappar kallas för ett 

 

tema. 

 

Temat definieras 
utifrån menyns färger och grafiska komponenter, typsnitt och tecknens storlek, formen 
på menyknapparna, etc. En 

 

temafamilj

 

 är en samling menyutformningar som fungerar 
tillsammans och som ger undermenyerna ett enhetligt utseende. 

iDVD ställer som 
standard in rätt läge för 
det land du bor i. 
I Sverige används t.ex. 
PAL-formatet.

Välj kodningsinställning 
innan du lägger till en 
film i projektet.
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Du kan använda vilket som helst av de högkvalitativa teman som medföljer iDVD. 
Eller också kan du utgå ifrån ett av iDVD:s teman och anpassa det, spara temat som ett 
bokmärke och använda det i andra projekt. I den här övningen kommer du att lära dig 
hur du utgår ifrån ett befintligt iDVD-tema och anpassar det efter behov.

 

Obs! 

 

Använd temat Mjukt fokus (som nämns i stegen nedan) när du påbörjar övningen 
så att det blir lätt att följa med. När du är klar med övningen kan du använda dina nya 
kunskaper på något annat tema och göra eventuella andra ändringar innan du bränner 
projektet på en DVD-skiva.

 

Så här väljer du tema för din DVD-meny:
1

 

Klicka på knappen Teman längst ner i iDVD-fönstret. 

Temapanelen öppnas till höger i iDVD-fönstret.

 

2

 

Rulla upp och ned för att se temana.

Teman som innehåller rörelser och/eller musik har en rörelsesymbol (med en människa) 
längst ner i högra hörnet.

 

3

 

Klicka på popupmenyn, välj 8.0-teman och rulla neråt tills du hittar Mjukt fokus.

 

4

 

Klicka på triangeln bredvid temat så får du upp alla menymallar i temafamiljen Mjukt 
fokus. 

 

5

 

Klicka på Huvudsida för att välja temafamilj för projektet.

Efter en kort paus anpassas menyn till det valda temat. Titeln på menyn ändras till 
namnet på temat du valde.

Temat Mjukt fokus öppnas som förval i widescreenformat (16:9), liksom många andra 
iDVD-teman. Om du vill byta till standardformat (4:3) väljer du Projekt > ”Växla till 
standard (4:3).”

Välj en uppsättning 
teman med hjälp av 
popupmenyn.

Klicka på triangeln om du
vill se alla menymallar i

temafamiljen.
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Obs! 

 

När du har ändrat på en meny kan du spara den som ett anpassat tema. Ditt 
anpassade tema listas under Bokmärken i temapanelen. Du kan använda det i framtida 
projekt, precis som med övriga teman.

Om du vill ha mer information om hur man skräddarsyr teman öppnar du iDVD Hjälp 
och söker efter ”tema”.

 

Steg 4: Lägg till en film

 

När du har valt tema kan du lägga till en eller flera filmer och annat material i ditt iDVD-
projekt. I det här steget lägger du till en film.

När du drar en film till en meny lägger iDVD automatiskt till en knapp i menyn som 
användare kan klicka på för att spela upp filmen. Knapptexten är namnet på filmen 
du lade till, men du kan ändra det om du vill. 

 

Så här lägger du till en film:
1

 

Klicka på knappen Medier.

 

2

 

Klicka på knappen Film överst i mediepanelen, som visas nedan. 

 

3

 

Välj mappen Filmer. 

Miniatyrbilder av filmerna i en mapp visas i nedre hälften av panelen.

 

4

 

Dra en filmminiatyr till menybakgrunden på vänstra sidan av iDVD-fönstret. 

Det visas en grön cirkel med ett plustecken i där du kan släppa filmen. I huvudmenyn 
för Mjukt fokus innehåller bakgrunden, som du kan släppa filmer i, allt utom själva 
släppområdet och platshållartiteln. 
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När du släpper filmen dyker en knapp upp på menyn med samma namn som filmen du 
lade till. Du lär dig att ändra knappnamnet i ”Redigera knapptext” på sidan 21.

 

Obs! 

 

Om en streckad linje visas i menyn när du drar en film till den, flytta muspekaren 
tills den streckade linjen försvinner och släpp därefter filmen. Streckade linjer visar på ett 

 

släppområde

 

, ett område i menyn där du kan lägga till videoklipp och bilder. Videoklipp 
som läggs till i ett släppområde blir en del av menybakgrunden, i stället för att bli en del 
av huvudinnehållet på DVD-skivan.

Om du inte har sparat dina ändringar kan du radera en film som du just har lagt in 
genom att välja Redigera > Ångra Lägg till film. Om du redan har sparat projektet klickar 
du på knappen som länkar till den film du vill radera och väljer Redigera > Klipp ut.

Du kan skapa en scenvalsmeny i iDVD, som på proffs-DVD:er, som gör det möjligt för 
tittarna att välja särskilda scener i filmen. Först måste du skapa kapitelmarkörer för 
filmen, vilket automatiskt skapar en scenvalsmeny. Du får veta mer om du öppnar 
iDVD Hjälp och söker efter ”kapitelmarkörer”.

 

Redigera menytiteln

 

När du skapar ett nytt projekt i iDVD får huvudmenyn i projektet menytemats titel som 
förval. Det ändrar du lätt på i ditt iDVD-projekt.

 

Så här ändrar du titeln:
1

 

Dubbelklicka på titeln så att texten markeras. En lokal redigerare (se nedan) visas under 
titeln.

 

2

 

Skriv in Semestrar istället för den befintliga texten.

 

3

 

Om du vill kan du använda redigerarens knappar för att byta teckensnitt, stil och 
teckenstorlek. 

I ”Steg 7: Lägg till menytext och ändra dess utseende” på sidan 19 får du lära dig mer 
om hur man modifierar text på skärmen.
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Steg 5: Lägg till ett bildspel

 

Att lägga in ett bildspel i ditt iDVD-projekt är ett bra sätt att göra din DVD-skiva lite 
roligare och samtidigt visa dina bilder. Du kan använda ett färdigt bildspel i iPhoto eller 
använda iDVD för att skapa ett bildspel från en grupp av bilder. 

Du kan till och med skapa en DVD-skiva utan några filmer alls, som i stället visar dina 
bilder i ett eller flera bildspel. Beroende på mängden övrigt innehåll och storleken på 
dina bilder kan din DVD-skiva innehålla upp till 9 801 bilder.

I det här steget skapar du ett bildspel av dina bilder och filmer i iDVD samt lägger på 
ett ljudspår.

 

Så här skapar du ett bildspel i iDVD:
1

 

Om huvudmenyn inte visas klickar du på knappen Tillbaka i scenvalsmenyn så att du 
kommer tillbaka till huvudmenyn.

 

2 Klicka på lägg till-knappen längst ner i iDVD-fönstret och välj Lägg till bildspel från 
popupmenyn. 

En knapp med namnet ”Mitt bildspel” visas på menyn. Knappen kan verka sitta för 
långt ifrån filmknappen. Låt den vara som den är just nu. Du lär dig att flytta på 
knappar i ”Ändra knapparnas form” på sidan 22.

Dubbelklicka på Mitt bildspel så att texten markeras och skriv sedan Mina bilder. 

Använd reglagen i den lokala redigeraren om du vill ändra på texten.

3 Klicka utanför textområdet så att texten avmarkeras. Öppna sedan bildspelsredigeraren 
genom att dubbelklicka på knappen Mitt bildspel.

iDVD-fönstret ändras automatiskt och visar bildpanelen.
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Bildspelsredigeraren (som visas nedan) är ett tomt fönster med orden ”Dra bilder hit”. 

4 Dra en bild i taget eller en grupp bilder från bildpanelen i bildspelsredigeraren.

Du kan till och med dra ett helt album till redigeraren.

Om du inte har importerat bilder till iPhoto finns det inga bilder i listan. Du kan öppna 
iPhoto när du vill och importera bilder, eller också kan du dra bilder från andra platser 
på hårddisken direkt till bildspelsredigeraren.

5 Arrangera bilderna i den ordning du vill att de ska visas. 

Du flyttar på bilderna genom att dra dem i bildspelsredigeraren. Om du vill ta bort 
bilder markerar du dem och trycker på backstegstangenten.

Lägga till en övergång mellan bilder
iDVD innehåller flera olika övergångsstilar som kan inkluderas i bildspelet så att du får 
fina övergångar mellan bilderna. 

Så här lägger du till en övergång:
1 Klicka på popupmenyn Övergång och experimentera med övergångar i menyn tills du 

hittar den du vill använda. 

Om någon av pilarna till höger om popupmenyn Övergång blir markerad när du gör 
ett val kan du välja en riktning på övergången. Välj en riktning genom att klicka på 
valfri pil.

Öppna bildpanelen 
för att lägga till 
bilderna i bildspelet.
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Du kan förhandsvisa övergången genom att klicka på förhandsvisningsknappen (se 
nedan). iDVD-fjärrkontrollen öppnas. Den fungerar precis som en vanlig fjärrkontroll, 
d.v.s. du använder knapparna på den till att klicka på knappar och välja menyer i 
projektet.

2 Klicka på knappen Inställningar och gör fler kreativa val med inställningarna i 
bildspelsredigeraren: 

Â Om du vill att uppspelningen av bildspelet ska upprepas utan avbrott, väljer du 
”Loopa bildspel”.

Â Om du vill visa navigeringspilar i bildspelet väljer du ”Visa navigeringspilar”. De här 
pilarna fungerar inte, de fungerar bara som synliga påminnelser om att tittaren kan 
använda knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra igenom bildspelet.

Â Om du vill lägga till kopior av originalbilderna i skivans DVD-ROM-del väljer du ”Lägg 
till bildfiler till DVD-ROM”. På så sätt kan tittarna hämta kopior av bilderna och 
filmerna från DVD-skivan till deras egna datorer. 

Obs! När du lägger in filer på skivans DVD-ROM-del använder du dock utrymme som 
kanske behövs till projektet. Du kan kontrollera projektets storlek medan du arbetar 
genom att välja Projekt > Projektinfo. Bredvid DVD-kapacitetsmätaren ser du hur 
mycket utrymme du har använt.

Â Välj ”Visa namn och kommentarer” om du vill visa bildens namn och kommentarer 
under bilden. Du lägger till namn och kommentarer genom att klicka på texten 
under miniatyrerna i bildspelsredigeraren och skriva i det textfält som visas.

Lägga på ljudspår 
Ditt bildspel blir lite mer spännande om du lägger på ett ljudspår.

Så här lägger du till ett ljudspår i ett bildspel:
1 Klicka på knappen Ljud överst i mediepanelen. 

Innehållet i ditt iTunesbibliotek och ev. musik som komponerats i GarageBand visas nu i 
ljudlistan. Om ingen musik visas i listan ser du till att du har importerat musik till iTunes. 

2 Klicka på uppspelningsknappen längst ner i mediepanelen om du vill provlyssna på en 
låt innan du lägger till den i DVD:n.

Klicka på popupmenyn 
Övergång för att välja en 
övergångsstil.

Klicka på 
förhandsvisningsknappen om du 
vill se de olika övergångsstilarna.
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Du kan snabbt hitta en särskild låt genom att skriva in dess namn i sökfältet. 

3 När du har hittat en låt du vill använda drar du den från låtlistan till ljudkällan i 
bildspelsredigeraren (se ovan).

När du har dragit en låt till ljudkällan ändras popupmenyn Längd per bild automatiskt 
till Anpassa till ljud. Det görs så att bildspelet och musiken ska börja och sluta samtidigt. 
Med popupmenyn Längd per bild kan du dock ändra hur länge en bild ska bli kvar på 
skärmen innan nästa visas. Den längd per bild som du väljer gäller endast bilderna i 
bildspelet. Hur länge en film spelas påverkas inte av bildlängden.

4 Klicka på förhandsvisningsknappen om du vill se hur bildspelet ser ut. Återvänd till 
bildspelsredigeraren genom att klicka på Exit på fjärrkontrollen.

Du kan fortsätta justera bildspelet tills det är precis som du vill ha det. Om du vill justera 
ljudspårets volym, dra skjutreglaget ”Bildspelsvolym” (se ovan) åt höger eller vänster.

5 Klicka på knappen Tillbaka för att avsluta bildspelsredigeraren och återgå till 
huvudmenyn.

6 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Ljudkälla

Öppna ljudpanelen för att 
lägga på ett ljudspår på 
bildspelet.

Förhandsvisningsknappen
Volym-
reglare
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Steg 6: Lägg till medier i släppområden
iDVD-teman kan sakna släppområden eller innehålla flera släppområden och till och 
med dynamiska släppområden som flyttar sig i menyns bakgrund. Släppområden är 
inte knappar. Det är områden som du kan placera medier i som ger en intressant 
bakgrund åt menyn. Du kan placera en bild, ett bildspel eller en film i ett släppområde.

Du kan lägga till valfri kombination av bilder, videoklipp eller bildspel i släppområdena 
i ditt projekt. Du kan även gömma släppområdena för en meny så att de inte visas i det 
färdiga projektet. Tryck kommando-I för att öppna menyinfofönstret när muspekaren 
vilar över menyn (utan att knappar eller textobjekt är markerade). Nu kan du avmarkera 
kryssrutan ”Visa släppområden och utsmyckning”. Släppområdena försvinner 
omedelbart från menyn. 

Huvudmenyn Mjukt fokus innehåller tre släppområden som ”spelas upp” i ordningsföljd 
i huvudmenyn. Det visas alltså bara ett släppområde i taget. Enklaste sättet att ta reda 
på hur många släppområden en meny har är att klicka på släppområdesknappen. Du 
får då fram släppområdesredigeraren, som har en källa för respektive släppområde. Du 
återgår till huvudmenyn genom att klicka på släppområdesknappen igen.

I det här steget ska du fylla var och en av huvudmenyns tre släppområden med hjälp 
av redigeraren. Du ska lägga ett bildspel i ett släppområde, en process som påminner 
om att skapa ett bildspel. Se ”Steg 5: Lägg till ett bildspel” på sidan 13.

Så här lägger du till medier i släppområden:
1 Klicka på släppområdesknappen. Släppområdesredigeraren öppnas (se nedan).

2 Klicka på knappen Medier och sedan på Filmer överst i mediepanelen.

När du arbetar med 
släppområdesredigeraren 
visas projektmenyn i 
iDVD-fönstret i mindre 
format.

Släppområdesredigeraren 
har tre 
släppområdeskällor, vilket 
betyder att huvudmenyn 
för det här temat 
innehåller tre 
släppområden.

Släppområdesknappen
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3 Dra ett videoklipp från panelen Filmer till den första släppområdeskällan i redigeraren.

Till skillnad från bilder anpassas inte storleken på videoklipp till att passa i släppområdet, 
vilket betyder att delar av filmen förmodligen kommer att beskäras.

Obs! Du bör inte lägga till en lång film i ett släppområde eftersom filmer kan ta väldigt 
stor plats. Dessutom är det inte troligt att tittare stannar i en meny tillräckligt länge för 
att se långa filmer.

4 Du återgår till huvudmenyn genom att klicka på släppområdesknappen igen. 

Lägg märke till att den första bildrutan i videoklippet visas i släppområdet.

5 Klicka på släppområdet. 

En filmpanel med ett skjutreglage visas där du kan ange var klippet ska börja och sluta. 
Flytta reglaget och välj vilken del av klippet som ska spelas upp i släppområdet. 

Det här är ett enkelt sätt att förkorta videoklipp i släppområden.

6 Du återgår till släppområdesredigeraren genom att klicka på släppområdesknappen.

7 Klicka på knappen Bilder överst i mediepanelen.

8 Dra en bild till den andra släppområdeskällan i redigeraren.

9 Dra ett fotoalbum eller en mapp med bilder från bildlistan till den tredje 
släppområdeskällan. 

Den första bilden i albumet eller mappen visas nu i släppområdet.

10 Dubbelklicka på den tredje släppområdeskällan 

så att bildspelsredigeraren för släppområdet öppnas. Den är väldigt lik 
bildspelsredigeraren du använde för att skapa DVD-bildspelet i ”Steg 5:  Lägg till ett 
bildspel”. Du kommer att se miniatyrer av alla de bilder du lade till.
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11 Dra bilderna så att de kommer i den ordning du vill att de ska visas och ta bort 
eventuella bilder som du inte vill ha kvar. 

Du kan även dra andra bilder, från bildpanelen eller någon annanstans på datorn, till 
släppområdets bildredigerare. 

När du är klar med att arrangera bilderna kan du klicka på knappen Tillbaka för att 
återgå till släppområdesredigeraren. 

12 Du återgår till huvudmenyn genom att klicka på släppområdesknappen.

13 Klicka på uppspelningsknappen om du vill se släppområdenas cykel, dvs. hur de spelas 
i huvudmenyn. 

Bilderna varvas i en loop, eller spelas upp kontinuerligt, så du kan klicka på 
uppspelningsknappen igen när du har tittat klart.

14 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Steg 7: Lägg till menytext och ändra dess utseende 
När du nu har lagt till mer innehåll i ditt DVD-projekt behöver eventuellt texten i 
huvudmenyn justeras. Du kan lägga till text i menyn och ändra teckensnitt, storlek och 
färg, samt lägga på skugga. Du kan även flytta på texten så att den får rum bättre i 
menyn. Menytext, som även kallas ”textobjekt”, är inte klickbar. Den skiljer sig alltså från 
knapptext eftersom knapparna går att klicka på.

I det här steget lägger du till en undertitel, ändrar utseende på texten och flyttar den 
i menyn. Kom ihåg att den text du lägger till måste hållas kort för titlar och undertitlar. 
Du kan t.ex. lägga till hela textstycken för tack till medverkande eller annat innehåll.

Så här anpassar du texten:
1 Se till att projektets huvudmeny är öppen och välj sedan Projekt > Lägg till text.

Ny platshållartext som lyder ”Klicka för att redigera” visas på menyn. 

2 Dra texten till en plats under titeln.

Om du behöver flytta på huvudtiteln för att få rum med undertiteln klickar du på titeln 
en gång för att markera den och drar den sedan till dess nya plats. Du kan markera och 
dra alla icke klickbara textobjekt i menyn för att flytta på dem.

3 Markera platshållartexten genom att klicka på den och skriv sedan in ”Ett roligt år” som 
undertext. 

När du klickar på texten öppnas den lokala redigeraren strax under. Använd reglagen 
till att ändra teckensnitt, stil och teckenstorlek. Men för tillfället kan du ignorera den 
lokala redigeraren.

4 Låt texten vara markerad och tryck på kommando-I för att öppna textinfofönstret (se 
nedan). 
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Textinfofönstret innehåller reglage som du kan använda till att ändra texten på olika 
sätt, inklusive färg och eventuell skuggning. Du kan dra det vart du vill på skrivbordet.

5 Klicka på popupmenyn med teckensnitt och välj annat teckensnitt.

6 Använd skjutreglaget och välj en mindre teckenstorlek så att undertiteln får rum under 
huvudtiteln.

7 Klicka på färgrutan så att färgfönstret öppnas. 

Prova olika färger i färgfönstret. När du klickar på färger ändras texten i menyn till den 
valda färgen. När du hittat en färg du vill använda stänger du färgfönstret.

8 Markera alternativet Skugga för att lägga till en skugga i texten.

9 Stäng textinfofönstret.

10 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

I menyn nedan visas den nya titeln och undertiteln.

En del tv-apparater kanske inte kan visa allting på din meny. Du kan lägga på en kontur 
på menyn, så att du ser vad som kommer att synas på dessa TV-apparater. Detta kallas 
TV-säkert område. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”TV-säkert 
område”. 
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Steg 8: Ändra knapparnas utseende
Knapparna är designade för att passa temat, men du kan anpassa dem efter ditt innehåll 
eller dina egna önskemål. Knapparna kan bestå av bara text, eller också kan de få olika 
former så att du får rum med text, en stillbild, ett bildspel, eller video. Knapparna i din 
huvudmeny består till exempel av bara text, medan knapparna i scenvalsmenyn består 
av bilder. Var och en visar första bildrutan i den scen eller det kapitel som knappen är 
kopplad till. När du förhandsvisar ditt projekt kan du se att videon faktiskt spelas upp på 
knappen.

I det här steget ska du redigera knapptexten, ändra knapparnas form och välja en bild 
till någon av dem.

Redigera knapptext
Redigering av knapptext påminner om att ändra texten på skärmen.

Så här redigerar du knapptext:
1 Dubbelklicka långsamt på filmknappen i huvudmenyn för att markera texten.

Nu öppnas en lokal redigerare (se nedan) nedanför texten, precis som den som 
öppnades under DVD-titeln när du ändrade den.

2 Skriv in ett nytt namn. 

3 Använd reglagen till att ändra knapptextens teckensnitt, stil och storlek.

4 Ändra färgen på texten genom att trycka på kommando-I medan knappen är 
markerad. 

Nu öppnas knappinfofönstret (se nedan). Den innehåller samma reglage som den 
lokala redigeraren, plus några extra.

5 Klicka på färgfältet (dess förvalda färg är vitt) så öppnas fönstret Färger. Prova dig fram 
bland färgerna i färgfönstret. 

När du klickar på olika färger ändras knapptexten till den valda färgen. När du hittat en 
färg du vill använda stänger du färgfönstret.

Klicka på färgfältet så att
du kan välja en ny färg

för den markerade
texten.
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Om du vill ändra alla knapparnas utseende på en gång väljer du en knapp och väljer 
sedan Redigera > Markera alla knappar. Tryck sedan på kommando-I för att öppna 
knappinfofönstret. De val du gör här används på alla knapptexter.

6 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Ändra knapparnas form
Du kan förändra valfri text till en form- eller bildknapp. Bildknappar består av en 
knapptext och en formminiatyr. Du kan lägga till bilder eller filmklipp i miniatyrdelen 
av bildknappar så att menyerna blir mer intressanta att se på. 

Bildknappar i en meny kan ha samma form, eller också kan du blanda olika stilar i en 
meny. 

Så här ändrar du formen på knappar:
1 Markera en av knapparna i huvudmenyn genom att klicka på den och välj sedan 

Redigera > Markera alla knappar.

Om du vill att alla knappar ska vara olika kan du markera knapparna och ändra dem en 
i taget.

2 Klicka på Knappar för att öppna knappanelen (se nedan).

3 Välj Förvalda former i popupmenyn upptill i panelen.

Som du ser finns det två olika kategorier av knappformer. Former med en miniatyr 
skapar knappar med text och en form i vilken du kan lägga till en bild eller ett film klipp. 
Dekorativa former är utsmyckade med t.ex. stiliserade punkter och linjer. I de flesta fall 
visas dekorationsdetaljerna bara när knappen är markerad. Du kan välja antingen en 
dekoration eller en form för en knapp, men inte både och.

Välj en kategori 
knappformer i den 
här popupmenyn.
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4 Klicka på en av knappformerna.

Prova andra knappformer tills du hittar en form som ser snygg ut i din meny. 

Troligtvis kommer knapparna i menyn att överlappa varandra när du lägger till en form. 
Det åtgärdar vi i steg 6 nedan.

5 Medan alla knappar är markerade trycker du på kommando-I igen för att öppna 
knappinfofönstret. 

Använd reglagen i knappinfofönstret till att fatta andra kreativa beslut:

Â Använd miniatyrreglaget till att ändra storlek på knappformen. 
Â Använd textpopupmenyn och välj var i förhållande till knappens form som texten 

ska placeras.

6 Om knapparna fortfarande överlappar varandra klickar du på menyn, men inte på ett 
släppområde eller textobjekt. Nu öppnas menyinfofönstret (se nedan). 

7 Markera ”Valfri placering” i knappområdet i fönstret. Det gör att du kan flytta runt 
knapparna i menyn.

8 Stäng fönstret och dra sedan knapparna dit du vill ha dem i menyn. Gula stödlinjer 
visas när du drar som en hjälp vid placeringen av knapparna.

9 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Byta bild på en knapp
Du byter enkelt ut den bild som visas på en knapp, vilket ger dig mer kontroll över 
menyns utseende.
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Så här ändrar du bilden på en bildspelsknapp:
1 Dubbelklicka långsamt på formdelen av bildspelsknappen. 

En bildpanel (se nedan) visas ovanför knappen. 

2 Flytta reglaget till vänster eller höger så rullar du igenom bilderna i bildspelet. 

Rulla tills du ser den bild som du vill ska visas på knappen.

3 Klicka utanför knappen när du är klar. Bildreglaget försvinner.

Så här ändrar du bilden på en filmknapp:
1 Dubbelklicka långsamt på formdelen av filmknappen. 

En filmpanel (se nedan) visas ovanför knappen. 

2 Flytta reglaget till vänster eller höger tills du hittar den bildruta i filmen som du vill ska 
visas på knappen. . 

Om du bara vill visa den valda bildrutan istället för rörlig video markerar du kryssrutan 
Stillbild. 
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Din meny ska nu se ut ungefär som i bilden nedan.

3 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Steg 9: Lägg till övergångar till knappar
Din DVD-skiva har nu en snygg meny med skräddarsydda knappar. Ännu elegantare 
blir det om du med hjälp av övergångar mjukar du upp rörelsen från DVD-skivans 
huvudmeny till filmen, scenvalsmenyn eller bildspelet. 

Så här ställer du in övergångar för huvudmenyn:
1 Markera en av knapparna i huvudmenyn genom att klicka på den och välj sedan 

Redigera > Markera alla knappar.

Du kan ge varje knapp olika övergångar genom att i tur och ordning välja knapparna 
och sedan välja en övergång.

2 Tryck sedan på kommando-I för att öppna knappinfofönstret.

3 Välj Knuffa från popupmenyn Övergångar (visas nedan).

Lägg märke till att den andra popupmenyn ändras så att det står ”Höger till vänster” 
i den. Det innebär att du kan ändra riktningen som övergången rör sig i.

4 Välj en annan riktning i den andra popupmenyn om du vill det. 

5 Du kan granska resultatet genom att klicka på förhandsvisningsknappen och därefter 
använda DVD-fjärrkontrollen till att välja en menyknapp i taget. 

När du tittat färdigt klickar du på Exit på DVD-fjärrkontrollen.

6 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.
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Steg 10: Ordna ditt projekt i översiktsvyn
Översiktsvyn ger dig en visuell överblick över projektet, en praktisk detalj om projektet 
växer och blir väldigt komplext. Du kan även använda översiktsvyn för att göra 
batchredigering och lägga till en självspelande film på din DVD-skiva. 

I det här steget använder vi översiktsvyn för att lägga till en självspelande film i projektet 
och överblicka DVD-skivans struktur.

Så här växlar du till översiktsvyn:
m Klicka på översiktsknappen som visas nedan.

I översiktsvyn (se nedan) kan du välja att gömma delar av vyn för att underlätta 
överblicken. Du kan också zooma in på detaljer eller zooma ut och se hela projektet 
i ett fönster.

Obs! Översiktsvyn nedan speglar inte hur översiktsvyn ser ut för ditt aktuella projekt. 
Bilden nedan visar ett annat projekt så att du får ett smakprov på hur översiktsvyn kan 
se ut i mer komplexa projekt.

Ändra översiktsvyns layout
Med endast en knapptryckning kan du växla mellan vertikal och horisontell översiktsvy. 

Att ändra översiktsvyns layout:
1 Klicka på en vyknapp i fönstrets nedre vänstra hörn när du vill växla mellan horisontell 

och vertikal översikt.

Översiktsknappen

Vyknappar

Visningstriangel för
scenvalsmenyn

Zoomreglaget
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2 Klicka på triangeln bredvid symbolen för huvudmenyn. 

Menyn fälls ihop så att översikten blir enklare.

3 Klicka på visningstriangeln igen när du vill utöka översikten.

4 Genom att dra zoomreglaget längst ner i fönstret åt vänster eller höger kan du 
bestämma hur mycket detaljer som ska visas i översikten. 

Du kan också använda de horisontella och vertikala rullningslisterna, som aktiveras när 
hela vyn visas i DVD-fönstret, för att flytta runt i översikten. 

Lägg till en självspelande film
Via översiktsvyn kan du också lägga till självspelande film i dina projekt. Självspelande 
filmer börjar spelas direkt när du sätter i DVD-skivan i spelaren, innan huvudmenyn 
öppnas. 

En självspelande film kan vara en video eller ett bildspel. Du kan till exempel skapa 
bilder med en introduktion eller med tack till medverkande som spelas upp innan 
DVD-menyn visas. Om ändamålet är att skapa en självspelande film kan ett bildspel 
bestå av en enda bild. 

Så här lägger du till en självspelande film:
1 Leta reda på den gråa projektsymbolen upptill i översikten.

2 Klicka på knappen Medier och sedan på Bilder eller Filmer för att välja önskat innehåll.

Kom ihåg att den film du lägger till spelas upp i sin helhet innan menyn öppnas, så välj 
helst en lite kortare film.

3 Dra filmen eller bilderna till projektsymbolen.

Om du lägger till ett fotoalbum spelas det upp som ett bildspel. Dubbelklicka på 
projektsymbolen för att öppna den självspelande filmens bildspelsredigerare, som är 
densamma som DVD-bildspelsredigeraren, och välj längd per bild, övergång och andra 
inställningar, samt ev. ljudspår.

Projektsymbol

Visningstriangel
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4 Klicka på förhandsvisningsknappen för att visa den självspelande filmen du lade till. När 
du är klar klickar du på knappen Exit på DVD-fjärrkontrollen.

5 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Så här tar du bort en självspelande film:
m Dra filmen bort från projektsymbolen, eller klicka på projektsymbolen och tryck på 

backstegstangenten på tangentbordet. Den självspelande filmen försvinner i en 
rökpuff.

När du raderar en självspelande film raderas inte projektsymbolen, d.v.s. du kan dra en 
annan film eller ett fotoalbum till projektsymbolen och skapa en ny självspelande film.

Via översiktsvyn kan du göra många ändringar i ditt projekt. Du får mer information om 
du öppnar iDVD Hjälp och söker efter ”Redigera i översiktsvy”. 

Steg 11: Bränna din DVD
Nu när ditt iDVD-projekt är klart är du nästan redo att ta det sista steget och bränna 
projektet på en DVD-skiva. Innan du gör det finns det några steg att ta för att säkerställa 
ett bra resultat. I det här steget ska vi kontrollera projektets storlek i fönstret Projektinfo, 
felsöka via DVD-översikten samt kontrollera kodningens kvalitet och status.

Kontrollera fönstret Projektinfo
DVD-projekt kan ta upp stort utrymme på hårddisken och det kan vara bra att veta när 
du behöver skapa mer utrymme. Dessutom har en DVD-skiva en maxkapacitet. Genom 
att kontrollera projektet storlek under arbetets gång försäkrar du dig om att allt får plats.
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I fönstret Projektinfo (se nedan) finns all denna information och mer därtill.

Så här kontrollerar du storleken på ditt projekt:
m Välj Projekt > Projektinformation. Fyra resursmätare visas överst till höger i fönstret.

Â  DVD-kapacitetsmätaren visar storleken på DVD:n som speltid i minuter (totaltid för 
alla medier och övergångar), eller som använt skivutrymme i gigabyte (GB). Klicka 
på texten till höger för att växla mellan minuter och gigabyte. 

Â Filmeffektsmenymätaren visar den sammanlagda tidsåtgången för projektets alla 
menyer. Du kan ha upp till 15 minuter med rörliga menyer, som t.ex. video på 
knappar eller i bakgrunden.

Â Spårmätaren visar antalet spår (filmer och bildspel) som du har använt, inklusive 
självspelande filmer och bildspel. Du kan ha upp till 99 spår.

Â Menymätaren visar totalt antal stillbilds- och filmeffektsmenyer i projektet. Du kan ha 
upp till 99 menyer.

Kontrollera projektfiler
Alla objekt som du har lagt in i projektet visas i mediedelen av fönstret, med sökväg till 
deras plats på hårddisken eller någon annanstans. 

Kolumnen Typ anger om objektet är en bildfil, ljudfil eller videofil. En markering 
i kolumnen Status anger att objektet är på plats och tillgängligt för iDVD. Om du 
har flyttat filen från dess ursprungliga plats ser du på en gång att objektet saknas 
eftersom den här markeringen också saknas. Det här betyder att iDVD inte kommer 
åt filen i fråga. Du kan göra på något av följande sätt om ett objekt saknas: 
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Â Leta reda på filen på hårddisken eller en ansluten server och lägg tillbaka den på 
dess ursprungliga plats.

Â Ta bort knappen som länkar till objektet.
Â Leta reda på filen när iDVD frågar efter den nästa gång du öppnar projektet.

Kontrollera att ditt projekt inte innehåller några fel
Om du börjar bränna projektet utan att först kontrollera det här visas en dialogruta där 
du informeras om ev. fel i projektet. Det förhindrar att du skapar en felaktig DVD-skiva 
som inte kan spelas upp. Det är dock en god idé att felsöka innan du börjar bränna en 
skiva.

Det grundligaste sättet att kontrollera om projektet fungerar ordentigt är att klicka på 
förhandsvisningsknappen och sedan klicka på alla knappar med iDVD-fjärrkontrollen, 
titta på alla menyer och titta på alla videor och bildspel. Om projektet är mycket stort 
kan detta ta lite tid. Du kan också göra snabba stickprovskontroller i översiktsvyn.

Så här söker du efter fel:
1 Klicka på översiktsknappen så att projektet visas i översiktsvyn.

2 Håll utkik efter varningssymboler som den nedan (de ser ut som väjningsskyltar) som 
visar på problem med en meny eller med medier du har lagt till i projektet.

3 Dra pekaren över symbolen så visas en förklaring av felet.

4 Gör nödvändiga korrigeringar och gå tillbaka till översikten för att se om 
varningssymbolen har försvunnit.

5 Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Bränn din DVD
När du är klar med ditt iDVD-projekt kan du bränna det på DVD-skiva och visa det på 
TV eller en dator som är utrustad med DVD-enhet. Bränn inte projektet förrän du är 
säker på att det är helt klart. Du kan bränna skivor av följande typer i iDVD:
Â DVD-R: Kan användas en gång

Det rekommenderade mediet för iDVD eftersom det är kompatibelt med de flesta 
DVD-spelare och datorer på marknaden. De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.

Â DVD+R: Kan användas en gång
De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.
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Â DVD-RW: Kan användas mer än en gång
RW står för ”rewritable” (överskrivningsbar). De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.

Â DVD+RW: Kan användas mer än en gång
De här skivorna klarar cirka 4,38 GB. De kanske inte kan visas i alla DVD-spelare.

Â DVD+R DL (dubbla lager): De här skivorna klarar nästan dubbelt så mycket som 
skivor med enkelt lager, men de kan inte spelas på äldre DVD-spelare.

Så här bränner du din DVD:
m Klicka på bränningsknappen som visas nedan. När programmet ber om det matar du in 

en tom skiva i datorns SuperDrive eller externa brännare.

iDVD bränner skivan.

Hur lång tid det tar att skapa skivan beror på mängden video och på datorns hastighet. 
Beroende på projektets storlek och komplexitet kan det ta någon eller några timmar.

Medan iDVD-projektet bränns syns en dialogruta som visar hur bränningen fortskrider 
och exakt vad som händer under de fem stegen i bränningsprocessen: Förberedelse, 
bearbetning av menyer, bearbetning av bildspel, bearbetning av filmer och bränning.

Om du inte kan bränna en skiva direkt, eller om du vill kopiera eller flytta projektet till 
en annan dator, kan du arkivera det eller spara det som en skivavbild. Om du vill ha 
mer information öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”arkivera ett projekt” och ”spara 
ett projekt som en skivavbild”.

Fortsätt utforska iDVD 
Grattis, nu har du klarat av övningsexemplet! När du nu har lärt känna de 
grundläggande verktygen och funktionerna i iDVD kan du fortsätta redigera din film 
eller skapa nya. 

Här följer ytterligare några saker som du kan göra för att skapa mer spännande och 
snyggare projekt:

Lägga till fler filmer i projektet:
Eftersom en DVD klarar att ta emot mycket data får du förmodligen rum med mer än 
en film. När du lägger till filmer kan du även lägga till fler menyer med skräddarsydda 
knappar och skärmtexter.
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Anpassa ett tema och spara det som en favorit:
När du har ändrat knapparnas stil, skärmtexternas utseende och placering och andra 
redigerbara komponenter i ett tema, kan det sparas som ett eget tema och användas i 
andra projekt. Om du vill lära dig mer om anpassning av teman öppnar du iDVD Hjälp 
och söker efter ”teman”. 

Experimentera med ljud:
Â Du kan lägga till bakgrundsljud till en meny och här kan du t.ex. använda en eller 

flera låtar från en iTunes-spellista. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och 
söker efter ”lägga till ljud till en meny”. 

Â Du kan låta ljudspåret till ett bildspel eller en bakgrundsfilm tona ut för att få ett 
snyggare resultat. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”göra så 
att ett ljudspår tonar ut”. 

Lägg till material i DVD-ROM-delen på en skiva:
Â Du kan lägga till material i DVD-ROM-delen på skivan. Tittarna kan sedan komma åt 

det när de ser på skivan i en dator (inte en TV). Lägg t.ex. till bilderna ur bildspelen 
du skapat så att tittarna kan kopiera dem till sina datorer och skriva ut dem. Du får 
veta mer om du öppnar iDVD Hjälp och söker efter ”DVD-ROM-innehåll”.
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Mer hjälp
Det finns en mängd olika resurser att tillgå om du behöver mer hjälp när du ska 
använda iDVD:
Â Hjälp direkt på skärmen: iDVD har ett inbyggt hjälpsystem. När iDVD är igång väljer 

du Hjälp > iDVD Hjälp. När hjälpsidan öppnas, skriv in ett ord eller en fras i sökfältet 
högst upp, eller klicka på ett ämne för att få mer detaljerad information om hur du 
slutför en uppgift. 

Â Övningsexempel på video: Korta videoexempel som visar hur du utför vissa 
uppgifter i iDVD. Du öppnar dem genom att välja Hjälp > Videoövningsexempel. 
(Endast tillgängliga på vissa språk.)

Â iDVD:s supportsida (www.apple.com/se/support/idvd): Här kan du hitta 
användbara diskussionsforum, detaljerad felsökningsinformation och 
programuppdateringar.



www.apple.com/ilife/idvd
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