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Velkommen til iDVD

 

iDVD giver dig værktøjerne til at oprette dvd'er i bedste 
Hollywood-stil med dine egne film, fotografier og din egen 
musik. Det har aldrig været nemmere at dele din minder.

 

Diske, der er brændt med iDVD kan afspilles i de fleste dvd-afspillere, inklusive 
computere med dvd-drev.

Du kan lære, hvordan du bruger iDVD, og fremstille din første dvd med dine egne film 
og fotografier, hvis du følger denne nemme øvelse.

 

Hvad du lærer

 

Hvis du følger alle trinene i denne øvelse, bygger du et iDVD-projekt, som inkluderer 
en film, en hovedmenu, en undermenu, som giver seerne direkte adgang til bestemte 
scener, og et lysbilledshow, der er oprettet med dine digitale fotografier. Du lærer, 
hvordan iMovie og iDVD arbejder sammen, og du lærer også at:
Â

 

Bruge medier fra andre iLife-programmer i et iDVD-projekt
Â

 

Tilpasse iDVD-menuerne.
Â

 

Oprette og tilpasse lysbilledshow
Â

 

Bruge kortoversigt til effektiv redigering
Â

 

Brænde en dvd
Â

 

Afspille en dvd
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Før du begynder

 

Udskriv dokumentationen, før du begynder, for at gøre det lettere at udføre opgaverne 
i øvelsen. 

I mange af de viste opgaver i denne øvelse og i iDVD-hjælp skal du vælge menukom-
mandoer, der ser således ud:

Vælg Rediger > Kopier.

Det første ord efter 

 

Vælg

 

 er navnet på en menu i menulinjen i iDVD. Det eller de næste 
ord er de kommandoer, du vælger på menuen.

Du behøver ikke at gøre øvelsen færdig på en gang. Du kan til enhver tid arkivere dit 
arbejde og vende tilbage til øvelsen senere. Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit 
arbejde.

 

Hvad du har brug for

 

For at kunne gennemføre alle dele af denne øvelse skal du bruge følgende:
Â

 

En film fra iMovie, som du har delt (i iMovie skal du vælge Del > “Del med andre 
programmer”), så den kan bruges i iDVD.
Du kan bruge alle formater fra iMovie, inklusive HDV, MPEG-4, iSight og film i det 
brede 16:9-format.

Â

 

Billeder til et lysbilledshow i dit iPhoto-bibliotek.
Â

 

Lydarkiver i dit iTunes-bibliotek.
Â

 

En computer med et SuperDrive eller en computer med en tilsluttet dvd-brænder fra 
en tredjepart. (Kræves ikke, hvis du ikke vil brænde dit projekt til en dvd.)

Hvis du har video, men ingen fotografier, eller har fotografier, men ingen video, kan du 
alligevel udføre denne øvelse. Det færdige resultat bliver anderledes, men du vil 
alligevel have et projekt, som du kan brænde til en disk. Eksperimenter lidt, og nyd det.
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iDVD-grænsefladen

 

I øvelsen lærer du om de forskellige betjeningsmuligheder og menuer i iDVD. 
Hovedvinduet (vist nedenfor) er udgangspunktet for oprettelse af dvd'er. Herfra har 
du adgang til næsten alle funktioner, der giver dig mulighed for at oprette og redigere 
menuer og tilføje film, fotografier og musik, så du kan oprette en fantastisk dvd.

Billedområde

Træk videoklip,
lysbilledshow eller

stillbilleder til hvert
billedområde for at

tilpasse menuen.

Knappen Tilføj

Klik for at tilføje knapper,
så man kan navigere til

indhold – en film,
undermenu eller et

lysbilledshow – som du
vil henvise til i iDVD-

menuen.

Mærket Lydstyrke og 
knappen Eksempel

Kontroller computerens 
lydstyrke, mens du arbejder i 
iDVD. Klik på knappen 
Eksempel for at se dit 
projekt.

Knappen Brænd

Klik på denne knap, hvis 
du vil brænde dvd'en, 
når projektet er færdigt.

Knapperne Kortoversigt,
Animation og
Billedområde

Brug disse knapper til at
skifte til kortoversigt, se
bevægelse i menuer og

få adgang til
redigeringsværktøjet til

billedområde.
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Læs om iDVD

 

Kom i gang med at oprette et fantastisk dvd-projekt med 
dine egne film, fotografier og din egen musik.

 

Når du er færdig med øvelsen, har du et komplet projekt, som du kan fortsætte med at 
redigere eller brænde til en dvd. Og du vil få smag for alle de kreative ting, du kan gøre 
i iDVD, som gør det bedre end nogensinde at dele dine film og fotografier.

 

Trin 1: Find de film, fotografier og lydarkiver, du vil bruge 
i øvelsen

 

Før du starter med projektet, er det en god ide at finde de film, fotografier og lydarkiver, 
som du vil bruge i projektet, og sikre dig, at de har det rigtige format til iDVD. Til denne 
øvelse vil det være ideelt, hvis du har adgang til en film, flere fotografier og nogle få 
lydarkiver.

Disse emner har automatisk det rigtige format til brug i iDVD:
Â

 

Film oprettet i iMovie
Hvis du vil bruge en film oprettet i iMovie i iDVD, skal du først vælge Del > “Del med 
andre programmer” i iMovie. Den delte film bliver automatisk tilgængelig i vinduet 
Film i iDVD.

 

Vigtigt: 

 

Videofilm skal være optaget  med 16 bit lyd, før den kan brændes korrekt til 
en disk vha. iDVD. Læs håndbogen til kameraet for at få oplysninger om indstilling af 
lydfrekvens og antal farver.

Â

 

Musikarkiver i dit iTunes-bibliotek
Â

 

Fotografier i dit iPhoto-bibliotek

Hvis du har andre arkiver og er usikker på, hvilke formater de bruger, kan du åbne 
iDVD-hjælp og søge efter “arkivformater” for at få flere oplysninger.
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I vinduet Medier i iDVD, som vises nedenfor, får du adgang til sange og fotografier i 
iTunes- og iPhoto-bibliotekerne. Hvis du har lyd- eller billedarkiver i mapper uden for 
iTunes- og iPhoto-biblioteket, kan du trække disse mapper til listen over fotografier og 
lydarkiver i medievinduet, når du har åbnet et projekt i iDVD. 

Film, der ligger i mappen Film på harddisken, vises automatisk i medievinduet. Du kan 
også trække film fra andre mapper på harddisken til filmlisten.

I iDVDs indstillinger kan du angive andre mapper, som iDVD automatisk skal vise 
indholdet af i vinduet Medier. Film, der ligger i disse mapper, føjes automatisk til 
filmlisten i medievinduet. Hvis du vil vide, hvordan du gør det, skal du åbne iDVD-hjælp 
og søge efter “tilføje medier”.

Klik på disse knapper 
for at få adgang til 
bestemte 
mediearkiver.

Klik på knappen Medier 
for at få adgang til film, 
fotografier og musik.
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Trin 2: Opret et nyt projekt

 

Når din musik, dine film og fotografier har det rigtige format og ligger, hvor der er nem 
adgang til dem, er du klar til at gå i gang.

 

Du starter et nyt iDVD-projekt på følgende måde:
Â

 

Hvis iDVD ikke er åbent, skal du klikke på symbolet for iDVD i Dock. Klik på knappen 
“Opret et nyt projekt” i startdialogen, som vises nedenfor.

Â

 

Hvis startdialogen ikke vises, skal du klikke på Arkiv > Ny. Vælg en placering til dit nye 
projekt, og klik derefter på Opret.

Hvis du allerede har oprettet et projekt, kan iDVD-vinduet åbnes med en animeret 
menu og musik. Du skal blot klikke på knappen Animation, som vises nedenfor, for at 
stoppe animationen og lyden.

 

Indstille kodningskvaliteten

 

iDVD koder dataene i dit projekt, før de brændes til en disk. Det er en god ide at vælge 
en kodningsindstilling, før du starter projektet. Der er tre mulige indstillinger, og den 
indstilling, du vælger, har indflydelse på projektets endelige kvalitet og på, hvor lang tid 
det vil taget at kode det.

Med Magic iDVD kan du 
vælge et tema og de film 
og fotografier, du vil 
inkludere, hvorefter iDVD 
automatisk udfører resten 
af arbejdet.

Med OneStep DVD kan du 
kopiere optagelser direkte 
fra dit kamera til en dvd.

Knappen 
Animation
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Du indstiller kodningskvaliteten på følgende måde:
m

 

Vælg iDVD > Indstillinger, og klik derefter på Projekter. Vælg derefter en af 
kodningsindstillingerne.

Når du vælger Bedste ydeevne, koder iDVD din video i baggrunden, mens du arbejder 
på projektet i stedet for, når du brænder projektet. Det kan nedsætte den tid, det tager 
at oprette en færdig dvd, betydeligt. Det er et godt valg, hvis dit projekt varer en time 
eller derunder (til en disk med et lag). Du færdiggør projektet hurtigere, og kodnings-
kvaliteten bliver fremragende til den ønskede mængde video.

Høj kvalitet er den foretrukne mulighed til større projekter på mellem en og to timer 
(til en disk med et lag). Med denne indstilling vælger iDVD den bedst mulige bitfrekvens 
til den mængde data, der skal være på disken. Denne mulighed “presser” alle dine data 
sammen på en disk med en bithastighed, der sikrer en god kvalitet på den færdige 
video. Da iDVD ikke koder i baggrunden med denne mulighed, tager det længere tid at 
brænde disken. Kodningen starter, når du brænder dvd'en, i modsætning til når du 
begynder at arbejde på projektet.

Kodning i professionel kvalitet bruger avanceret teknologi til kodning af videoen, 
og resultatet bliver en video med den bedst mulige kvalitet på den færdige dvd. Som 
med muligheden Høj kvalitet begrænser kodning i professionel kvalitet projektet til 
omkring to timer på en disk på et lag. Denne mulighed kræver omkring dobbelt så 
lang tid til kodning af et projekt som muligheden Høj kvalitet; brug den, hvis tiden 
ikke betyder noget.

Kvaliteten af din dvd afhænger i sidste ende af kvaliteten af kildematerialet. Film 
med lavere opløsning, f.eks. QuickTime-film hentet fra Internet eller VHS-video, giver 
resultater i dårligere kvalitet end videoer optaget med et DV- eller HDV-kamera og 
redigeret med et program til videoredigering, f.eks. iMovie, Final Cut Express eller 
Final Cut Pro.

iDVD er som standard 
indstillet til det korrekte 
format til din region. 
NTSC-formatet bruges 
i Nordamerika.

Vælg en kodnings-
indstilling, før du føjer 
en film til projektet.
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Trin 3: Vælg et tema til din dvd

 

En dvd-menu og dens knappers overordnede udseende kaldes et 

 

tema. 

 

Temaet er 
defineret af de farver og grafikelementer, der bruges på menuen, skriftsnittet og 
skriftstørrelsen, menuknappernes facon og meget mere. En 

 

temafamilie

 

 er en samling 
menulayout, som arbejder sammen, og sikrer et ensartet udseende til undermenuer. 

Du kan bruge et af de temaer i professionel kvalitet, som fulgte med iDVD. Eller hvis du 
arbejder med et af iDVD-temaerne som grundlag, kan du tilpasse temaet og arkivere 
det som en favorit til brug i andre projekter. I denne øvelse lærer du, hvordan du starter 
med et eksisterende iDVD-tema og tilpasser aspekter af det.

 

Bemærk: 

 

Brug temaet Blød ramme, som anført i trinene nedenfor til denne øvelse, så 
du nemt kan følge med. Når du har gennemført øvelsen, kan du bruge det, du har lært, 
til at vælge et andet tema og foretage andre ændringer, før du brænder din dvd.

 

Du vælger temaet til din dvd-menu på følgende måde:
1

 

Klik på knappen Temaer nederst i iDVD-vinduet. 

Vinduet Temaer åbnes i højre side af iDVD-vinduet.

 

2

 

Rul op og ned for at se temaerne.

 

3

 

Klik på lokalmenuen, vælg 7.0-temaer, og rul nedad, indtil du ser Blød ramme.

 

4

 

Klik på trekanten ud for temaet. Dermed vises alle menuskabelonerne i temafamilien 
Blød ramme. 

 

5

 

Klik på Primær for at vælge temafamilien til dit projekt.

Efter en kort pause ændres menuen til det tema, du har valgt. Titlen på menuen 
ændres til navnet på det tema, du valgte.
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Temaet Blød ramme bruger - som mange iDVD-temaer - som standard det brede 
16:9-format. Vælg Projekt > "Skift til standard (4:3)" for at skifte til standardformat.

 

Bemærk: 

 

Når du har ændret en menu, kan du arkivere den som et specielt tema. Et 
specielt tema vises i vinduet Temaer under Favoritter. Du kan bruge det til fremtidige 
projekter ligesom med alle andre temaer.

Du kan få flere oplysninger om tilpasning af temaer, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger 
efter “tema”.

Vælg et sæt af temaer 
vha. denne lokalmenu.

Klik på trekanten for at se
alle menuskabelonerne i

temafamilien.
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Trin 4: Tilføj en film

 

Når du har valgt et tema, kan du føje en eller flere film og andet indhold til 
iDVD-projektet. I dette trin skal du tilføje en film.

Når du trækker en film til en menu, føjer iDVD automatisk en knap til menuen, så 
brugere kan klikke på den for at afspille filmen. Knappen har samme navn som den 
film, du tilføjede, men du kan ændre navnet. 

 

Du tilføjer en film på følgende måde:
1

 

Klik på knappen Medier.

 

2

 

Klik på knappen Film øverst i medievinduet (vist nedenfor). 

 

3

 

Vælg mappen Film eller en anden mappe, der indeholder film. 

Miniaturebilleder af filmene i mappen vises nederst i vinduet.

 

4

 

Træk en miniature af filmen til menubaggrunden i venstre side af iDVD-vinduet. 

Der vises en grøn cirkel med et plustegn, når du kan anbringe filmen. På hovedmenuen 
Blød ramme inkluderer baggrunden, hvor du kan anbringe din film, alt, undtagen 
billedområdet og den midlertidige titel. 

Når du anbringer filmen, vises der en knap på menuen med samme navn som den film, 
du tilføjede. Du vil lære, hvordan du ændrer knappens navn, i “Redigere knaptekst” på 
side 22.
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Bemærk: 

 

Hvis der er prikker på menuen, når du trækker filmen dertil, skal du flytte 
markøren, indtil prikkerne forsvinder og derefter anbringe filmen. Prikker angiver et 

 

billedområde

 

, et sted på menuen, hvor du kan tilføje videoklip og fotografier. Videoklip, 
der føjes til et billedområde, bliver en del af menubaggrunden og ikke særskilte film på 
dvd'en.

Hvis du ikke har arkiveret ændringer i projektet, kan du slette en film, du har tilføjet, 
ved at vælge Rediger > Fortryd Tilføj film. Hvis du allerede har arkiveret projektet, skal 
du klikke på den knap, der henviser til den film, du vil fjerne, og derefter vælge Rediger 
> Klip.

Det er muligt at oprette en menu til scenevalg i iDVD – ligesom dem på de dvd'er, du 
køber - så seerne kan få adgang til bestemte scener i filmen. Du skal først oprette 
kapitelmærker til din film, fordi de automatisk fremstiller en menu til scenevalg. Du kan 
få mere at vide, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter “kapitelmærker”.

 

Redigere menutitlen

 

Når du opretter et nyt projekt i iDVD, har hovedmenuen i projektet en standardtitel, 
som svarer til navnet på menuens tema. Det er let at ændre titlen på dit iDVD-projekt.

 

Du ændrer titlen på følgende måde:
1

 

Dobbeltklik på titlen, som fremhæver teksten. Et redigeringsværktøj (vist nedenfor) 
vises under titlen.

 

2

 

Skriv “Ferier” i stedet.

 

3

 

Du kan bruge betjeningsmulighederne i redigeringsværktøjet til at ændre skriftsnit, 
skrift og størrelse på titelteksten. 

Du lærer mere om redigering af tekst på skærmen i “Trin 7: Tilføj menutekst, og juster 
udseendet” på side 21.
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Trin 5: Tilføj et lysbilledshow
Du kan føje et lysbilledshow til dit iDVD-projekt, hvilket er en fantastisk måde at 
forbedre din dvd og vise dine fotografier på. Du kan bruge et lysbilledshow, der er 
oprettet i iPhoto, og du kan bruge iDVD til at oprette et lysbilledshow med en gruppe 
fotografier. 

Du kan oprette en dvd helt uden film, men som viser dine fotografier i et eller flere 
lysbilledshow. Afhængigt af mængden af andet indhold og størrelsen af dine 
fotografier kan en dvd indeholde op til 9801 billeder.

I dette trin opretter du et lysbilledshow med fotografier og film i iDVD og tilføjer et 
lydspor.

Du opretter et lysbilledshow i iDVD på følgende måde:
1 Hvis hovedmenuen ikke vises, skal du klikke på knappen Tilbage på menuen til 

scenevalg for at vende tilbage til hovedmenuen.

2 Klik på knappen Tilføj nederst i iDVD-vinduet, og vælg Tilføj lysbilledshow på 
lokalmenuen. 

Der vises en knap, der hedder "Mit lysbilledshow", på menuen. Denne knap kan være for 
langt væk fra filmknappen. Lad den være, hvor den er indtil videre. Du vil lære, hvordan 
du flytter rundt på knapper, i “Ændre facon på knapper” på side 23.

Dobbeltklik langsomt på Mit lysbilledshow for at vælge teksten, og skriv derefter 
Mine fotos. 

Brug betjeningsmulighederne i redigeringsværktøjet, hvis du vil ændre teksten.

3 Klik uden for tekstområdet, så teksten ikke er fremhævet, og dobbeltklik på knappen 
Mine fotos for at åbne redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

iDVD-vinduet ændres automatisk og viser vinduet Fotografier.
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Redigeringsværktøjet til lysbilledshow (vist nedenfor) er et tomt felt med ordene “Træk 
billeder hertil”. 

4 Træk et fotografi ad gangen, eller træk grupper af fotografier fra vinduet Fotografier til 
redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

Du kan endda trække et helt album til redigeringsværktøjet til lysbilledshow.

Hvis du ikke har importeret fotografier til iPhoto, vises der ingen fotografier på listen. 
Du kan altid åbne iPhoto og importere nogle fotografier, eller du kan trække fotografier 
fra andre steder på harddisken direkte til redigeringsværktøjet til lysbilledshowet.

5 Anbring fotografierne i den rækkefølge, de skal vises. 

Træk fotografierne i redigeringsværktøjet til lysbilledshow for at ændre rækkefølge på 
dem. Du sletter fotografier ved at vælge dem, der skal fjernes, og derefter trykke på 
Slettetasten på tastaturet.

Tilføje overgange mellem billeder
iDVD inkluderer et antal overgange, som du kan anvende i dine lysbilledshow, så 
billederne langsomt afløser hindanden. 

Du tilføjer en overgang på følgende måde:
1 Klik på lokalmenuen Overgang, og eksperimenter med overgangene på menuen, indtil 

du finder den, du vil bruge. 

Hvis en af pilene til højre for lokalmenuen Overgang er fremhævet, når du foretager
et valg, kan du vælge en retning til overgangen. Klik på en af pilene for at vælge 
en retning.

Få adgang til billedvinduet 
for at føje fotografier til 
lysbilledshowet.
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Du viser et eksempel på overgangen ved at klikke på knappen Eksempel, som vises 
nedenfor. Fjernbetjeningen til iDVD vises. Den virker ligesom en almindelig fjern-
betjening, og du kan bruge den til at klikke på knapper og navigere til alle menuerne 
i projektet.

2 Klik på knappen Indstillinger, og tag andre kreative beslutninger vha. indstillingerne 
i redigeringsværktøjet til lysbilledshow: 

Â Hvis lysbilledshowet skal gentages, skal du vælge “Lysbilledshow i sløjfe”.
Â Du viser navigationspile i lysbilledshow ved at vælge “Vis navigationspile”. Disse pile 

har ingen funktioner, men fungerer blot som en visuel påmindelse om, at seeren kan 
bruge betjeningsmulighederne på fjernbetjeningen til at flytte gennem lysbilled-
showet.

Â Du føjer kopier af de originale fotografier til dvd-rom-delen af disken ved at vælge 
“Føj billedarkiver til dvd-rom”. Dermed kan seere hente kopier af dine fotografier til 
deres egne computere fra dvd'en. 

Bemærk: Når du føjer arkiver til dvd-rom-delen af disken, optager det plads, som du 
evt. har brug for til projektet. Du overvåger størrelsen af projektet, mens du arbejder, 
ved at vælge Projekt > Projektinfo. Du kan se, hvor meget plads, du har brugt, ud for 
Kapacitet.

Â Du viser titel- og kommentartekst under billederne ved at vælge muligheden “Vis 
titler og kommentarer.” Du tilføjer titler og kommentarer ved at klikke på teksten, 
der vises under billedminiaturen i redigeringsværktøjet til lysbilledshow, og skrive 
i det tekstfelt, der vises.

Tilføje et lydspor 
Du kan gøre dit lysbilledshow mere interessant ved at tilføje et lydspor.

Du føjer et lydspor til et lysbilledshow på følgende måde:
1 Klik på knappen Lyd øverst i medievinduet. 

Indholdet af dit iTunes-bibliotek og musik fra GarageBand vises på lydlisten. Hvis der 
ikke vises musik på lydlisten, skal du sikre dig, at du har importeret musik til iTunes. 

Klik på lokalmenuen 
Overgang for at vælge en 
overgangstype.

Klik på knappen Eksempel for at se 
de forskellige overgange.
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2 Klik på knappen Afspil nederst i medievinduet, hvis du vil lytte til en sang, før du føjer 
den til dvd'en.

Du finder hurtigt en bestemt sang ved at skrive dens navn i søgefeltet. 

3 Når du finder en sang, som du vil bruge, skal du trække den fra listen til lydområdet i 
redigeringsværktøjet til lysbilledshow, som vises ovenfor.

Når du har trukket sangen til lydområdet, skal du være opmærksom på, at lokalmenuen 
Varighed automatisk skifter til Tilpas til lyd. På den måde starter og slutter 
lysbilledshowet og musikken samtidig. Med lokalmenuen Varighed kan du dog ændre, 
hvor lang tid et lysbillede skal vises på skærmen, før det næste vises. Den varighed, 
som du angiver, gælder kun for fotografier i et lysbilledshow. Varighed har ingen 
indflydelsen på, hvor længe en film spiller.

4 Klik på knappen Eksempel for at se, hvordan dit lysbilledshow ser ud. Du vender tilbage 
til redigeringsværktøjet til lysbilledshow ved at klikke på Exit på fjernbetjeningen.

Du kan fortsætte med at foretage justeringer i lysbilledshowet, indtil du er helt tilfreds 
med resultatet. Du justerer lydstyrken til lysbilledshow ved at trække mærket “Lydstyrke 
i lysbilledshow” (vist ovenfor) til højre eller venstre.

5 Klik på knappen Retur for at afslutte redigeringsværktøjet til lysbilledshow og vende 
tilbage til hovedmenuen.

6 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Lydområde

Få adgang til lydvinduet 
for at føje et lydspor til 
lysbilledshowet.

Knappen EksempelLydstyrkemærke
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Trin 6: Føje medier til billedområder
iDVD-temaer kan inkludere flere billedområder eller slet ingen billedområder og endda 
dynamiske billedområder, der flytter til baggrunden af en menu. Et billedområde er 
ikke en knap. Det er et område, hvor du kan anbringe medier, som gør menubag-
grunden mere interessant. Du kan anbringe et enkelt billede, et lysbilledshow eller 
en film i et billedområde.

Du kan føje en kombination af billeder, videoklip eller lysbilledshow til billedområderne 
i dit projekt. Du kan også skjule billedområderne på menuer, så de ikke vises i det 
endelige projekt. Når markøren er over menuen (og der ikke er valgt nogen knapper 
eller tekstobjekter) skal du trykke på Kommando (x)-I for at åbne vinduet Info om 
menu. Fravælg derefter afkrydsningsfeltet “Vis billedområder og relateret grafik”. 
Billedområder på menuen forsvinder med det samme. 

Hovedmenuen Blød ramme indeholder tre billedområder, som “afspilles” i rækkefølge 
på hovedmenuen. Derfor vises der kun et billedområde ad gangen på hovedmenuen. 
Den nemmeste måde at afgøre, hvor mange billedområder en menu har, er at klikke 
på knappen Billedområde. Dermed vises redigeringsværktøjet til billedområde, som 
har et område til hvert billedområde, som menuen indeholder. Du vender tilbage til 
hovedmenuen ved at klikke på knappen Billedområde igen.

I dette trin udfylder du de tre billedområder på hovedmenuen vha. redigeringsværktøjet 
til billedområde. Du vil føje et lysbilledshow til et af billedområderne, hvilket svarer til 
processen med at oprette et lysbilledshow, som beskrevet i “Trin 5: Tilføj et 
lysbilledshow” på side 14.
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Du føjer medier til billedområder på følgende måde:
1 Klik på knappen Billedområde. Redigeringsværktøjet til billedområde (vist nedenfor) 

vises.

2 Klik på knappen Medier, og klik derefter på Film øverst i medievinduet.

3 Træk et videoklip fra filmvinduet til det første billedområde i redigeringsværktøjet til 
billedområde.

Til forskel fra fotografier tilpasses videoklippets størrelse ikke for at få det til passe til 
billedområdet, så noget af det bliver højst sandsynligt beskåret i billedområdet.

Bemærk: Det anbefales ikke at føje en lang film til et billedområde, fordi en film kan 
optage megen plads. Det er heller ikke sandsynligt, at seerne forbliver længe nok ved 
en menu til at se en lang film.

4 Klik på knappen Billedområde igen for at vende tilbage til hovedmenuen. 

Bemærk det første billede i videoklippet i billedområdet.

5 Klik på billedområdet. 

Der vises et filmvindue med et mærke, som anfører, hvor filmen starter og slutter i 
billedområdet. Flyt mærkerne for at ændre, hvilken del af filmen der afspilles i 
billedområdet. 

Det er en let metode til at afkorte et videoklip i et billedområde.

6 Klik på knappen Billedområde igen for at vende tilbage til redigeringsværktøjet til 
billedområde.

Når du arbejder i 
redigeringsværktøjet til 
billedområde, vises 
menuerne i dit projekt i 
iDVD-vinduet.

Redigeringsværktøjet til 
billedområde inkluderer 
tre billedområder, hvilket 
betyder, at hovedmenuen 
til dette tema inkluderer 
tre billedområder.Knappen Billedområde
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7 Klik på knappen Fotografier øverst i medievinduet.

8 Træk et enkelt billede til det andet billedområde i redigeringsværktøjet til 
billedområde.

9 Træk et fotoalbum eller en mappe med billeder fra listen til det tredje billedområde. 

Det første billede i albummet eller mappen vises i billedområdet.

10 Dobbeltklik på det tredje billedområde.

Derefter åbnes redigeringsprogrammet til billedområder til lysbilledshow, som er meget 
lig det redigeringsprogram til lysbilledshow, som du brugte, da du oprettede dit dvd-
lysbilledshow i “Trin 5:  Tilføj et lysbilledshow. Der vises miniaturer af alle de billeder, du 
tilføjede.

11 Træk billederne til den rækkefølge, de skal vises i, og slet de billeder, du ikke vil 
beholde. 

Du kan også trække andre billeder fra billedvinduet eller andre steder på computeren 
til redigeringsværktøjet til billeder i billedområdet. 

Når du er færdig med at arrangere billeder, skal du klikke på knappen Retur for at 
vende tilbage til redigeringsværktøjet til billedområde. 

12 Klik på knappen Billedområde for at vende tilbage til hovedmenuen.

13 Klik på knappen Animation for at se, hvordan billedområderne “afspilles” på 
hovedmenuen. 

Billederne vises i en “sløjfe” eller afspilles konstant, så du skal klikke på knappen 
Animation igen, når du har set nok.

14 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.
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Trin 7: Tilføj menutekst, og juster udseendet 
Nu hvor du har føjet mere indhold til dit dvd-projekt, skal du måske justere tekstens 
udseende på hovedmenuen. Du kan føje tekst til menuen og ændre dens skriftsnit, 
størrelse og farve og tilføje en skygge. Du kan også flytte teksten, så den passer bedre 
på menuen. Menutekst kaldes også for et “tekstobjekt”, og man kan ikke klikke på den. 
Det er forskelligt fra knaptekst, eller knapetiketter, da du kan klikke på knapper.

I dette trin skal du tilføje en undertitel, ændre tekstens udseende og flytte teksten på 
menuen. Husk, at den tekst, du tilføjer, ikke behøver at være begrænset til korte titler og 
underoverskrifter. Du kan f.eks. tilføje blokke af tekst til rulletekster og andet indhold.

Du tilpasser teksten på følgende måde:
1 Sørg for, at projektets hovedmenu er åben, og vælg derefter Projekt > Tilføj tekst.

Der vises en ny eksempeltekst, der siger “Klik for at redigere”, på menuen. 

2 Træk teksten til en position under titlen.

Hvis du har brug for at flytte hovedtitlen, så den passer til undertitlen nedenunder, skal 
du klikke på titlen en gang for at vælge den og derefter trække den til en ny placering. 
Du kan vælge og trække alle de tekstobjekter på menuen, der ikke kan klikkes på, for at 
anbringe dem et nyt sted.

3 Klik på eksempelteksten for at fremhæve den, og skriv derefter “Et morsomt år” som 
undertitel. 

Når du klikker på teksten, vises redigeringsværktøjet nedenunder. Du kan bruge 
betjeningsmulighederne til at ændre skriftsnit, skrift og størrelse på teksten. Ignorer 
redigeringsværktøjet på nuværende tidspunkt.

4 Når teksten er fremhævet, skal du trykke på Kommando (x)-I for at åbne Infovinduet til 
tekst (vist nedenfor). 

Det har betjeningsmuligheder til alle aspekter af teksten, inklusive farve og evt. brug af 
skygge. Du kan trække Infovinduet til skrivebordet.

5 Klik på lokalmenuen Skriftsnit, og vælg et andet skriftsnit.

6 Brug størrelsesmærket til at vælge en mindre størrelse, så undertitlen kan være under 
hovedtitlen.

7 Klik på farvemærket for at åbne farvevinduet. 

Prøv at vælge forskellige farver i vinduet Farver. Når du klikker på farver, ændres 
tekstfarven på menuen til den valgte farve. Når du finder en farve, du vil bruge, 
skal du lukke farvevinduet.
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8 Vælg afkrydsningsfeltet Skygge for at føje en skygge til teksten.

9 Luk infovinduet til tekst.

10 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Menuen nedenfor viser den nye titel og undertitel.

Nogle fjernsynsskærme kan ikke vise alle emner på din menu. Du kan anbringe en 
ramme på menuen, så du kan se, hvor meget der vil være synligt på disse fjernsyn. 
Dette kaldes det sikre tv-område. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iDVD-hjælp 
og søger efter “Sikkert tv-område”.

Trin 8: Ændre udseende på knapper
Knapper er designet til at passe til temaet, men du kan ændre dem, så de passer til dit 
indhold eller din egen designvision. Knapper kan indeholde tekst alene, eller de kan 
have forskellige faconer og indeholde tekst, et stillbillede, et lysbilledshow eller en 
video. Knapperne på hovedmenuen er f.eks. kun tekstknapper.

I dette trin redigerer du teksten til knappens etiket, ændrer facon på knapperne og 
vælger et billede til en af dem.

Redigere knaptekst
Redigering af tekst til knapetiket svarer til at ændre tekst på skærmen.

Du redigerer tekst til knapetiketter på følgende måde:
1 På hovedmenuen skal du langsomt dobbeltklikke på filmknappen for at fremhæve 

teksten.

Bemærk, at der vises et redigeringsværktøj (vist nedenfor) under teksten ligesom det, 
der blev vist under dvd-titelteksten, da du ændrede den.
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2 Skriv et nyt navn. 

3 Brug betjeningsmulighederne til at ændre skriftsnit, skrift og størrelse på 
knapetiketten.

4 Du ændrer farve på teksten ved at trykke på Kommando (x)-I, mens knappen er valgt. 

Dermed åbnes vinduet Info om knap, som vises nedenfor. Den har de samme 
betjeningsmuligheder som redigeringsværktøjet, plus nogle ekstra knapper.

5 Klik på farvejusteringsmuligheden (dens standardfarve er hvid) for at åbne 
farvevinduet, og afprøv derefter forskellige farvevalg i farvevinduet. 

Når du klikker på farver, ændres knapetiketten til den valgte farve. Når du finder en 
farve, du vil bruge, skal du lukke farvevinduet.

Du ændrer udseendet på alle knapetiketter på en gang ved at vælge en knap, og 
derefter vælge Rediger > Vælg alle knapper. Tryk derefter på Kommando (x)-I for at 
åbne vinduet Info om knap. Alle de valg, du foretager, anvendes på alle knapetiketter.

6 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Ændre facon på knapper
Du kan gøre alle tekstknapper til faconknapper (eller billeder). Billedknapper består 
af en tekstetiket og en miniature af faconen. Du kan føje fotografier eller filmklip til 
miniaturedelen af billedknapper for at gøre dine menuer mere visuelt interessante. 

Billedknapper kan alle have den samme facon, eller du kan blande faconer. 

Du ændrer knappers facon på følgende måde:
1 Klik en gang på en af knapperne på hovedmenuen for at vælge den, og vælg Rediger > 

Vælg alle knapper.

Hvis alle knapperne skal være forskellige, kan du vælge knapper og ændre deres 
udseende på en gang.

Klik på en farvejuste-
ringsmulighed for at
vælge en ny farve til

den valgte tekst.
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2 Klik på Knapper for at åbne knapvinduet, som vises nedenfor.

3 Vælg Standardfigurer på lokalmenuen øverst i vinduet.

De tre knapmuligheder øverst på lokalmenuen–Tekst, Punkttegn og Figurer–føjer et 
grafisk element til dine knapper og vises faktisk kun, når knapperne fremhæves. De fem 
knapmuligheder nederst på lokalmenuen opretter knapper med en etiket og en figur, 
hvortil du kan føje et billede eller et filmklip. 

4 Klik på en af knapfaconerne.

Prøv forskellige knapfaconer, indtil du finder en, som passer godt til menuen. 

Når du anvender en facon, vil knapperne på din menu højst sandsynligt overlappe 
hinanden. Det ordner du i trin 6 nedenfor.

5 Mens knapperne stadig er valgt, skal du vælge Kommando (x)-I igen for at åbne 
vinduet Info om knap. 

Brug justeringsmulighederne i vinduet Info om knap til at foretage andre kreative valg:

Â Brug mærket Miniature til at ændre størrelse på knappens facon. 
Â Foretag et valg på lokalmenuen Etiket for at ændre, hvor knapetiketter vises i forhold 

til faconen.

Vælg en kategori af 
knapfaconer på 
denne lokalmenu.
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6 Hvis knapperne stadig overlapper hinanden, skal du klikke på menuen, men ikke på et 
billedområde eller et tekstobjekt. Dermed åbnes vinduet Info om menu, som vises 
nedenfor. 

7 Vælg “Fri placering” under Knapper i vinduet. Så kan du flytte knapperne rundt på 
menuen

8 Luk vinduet, og træk knapperne til den ønskede placering på menuen. 

Der vises gule hjælpelinjer, når du trækker, for at hjælpe dig med at anbringe 
knapperne.

9 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Ændre billede på knappen
Det er nemt at ændre det billede, der vises på en knap, hvilket giver dig mere kontrol 
med udseendet af menuerne.

Du ændrer billedet på en knap til et lysbilledshow på følgende måde:
1 Dobbeltklik langsomt på faconen på din knap til lysbilledshowet. 

Der vises en billedvindue, som vist nedenfor, over knappen. 

2 Flyt mærket til venstre eller til højre, så du ruller gennem billederne i dit lysbilledshow. 

Rul, indtil du ser det billede, der skal vises på knappen.

3 Klik uden for knappen, når du er færdig. Billedmærket forsvinder.
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Du ændrer billedet på en filmknap på følgende måde:
1 Dobbeltklik langsomt på faconen på din filmknap. 

Der vises en filmvindue, som vist nedenfor, over knappen. 

2 Flyt mærket til venstre eller til højre for at vælge, hvilket billede i filmen der skal vises 
på knappen. 

Hvis knapperne kun skal vise det billede, du valgte, i stedet for video med bevægelse, 
skal du vælge afkrydsningsfeltet Stillbillede. 

Menuen skulle nu se ud som den, der vises nedenfor.

3 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Trin 9: Føje overgange til knapper
Nu har din dvd en flot menu med tilpassede knapper. Du kan give dvd'en et mere 
jævnt præg ved at bruge overgange til at udjævne bevægelsen fra hovedmenuen 
på dvd'en til film, scenevalgsmenu og lysbilledshow. 

Du indstiller overgange til hovedmenuen på følgende måde:
1 Klik på en af knapperne på hovedmenuen for at vælge den, og vælg Rediger > Vælg 

alle knapper.

Du kan anvende forskellige overgange til hver knap ved at vælge knapperne en ad 
gangen og derefter vælge en overgang.
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2 Tryk på Kommando (x)-I for at åbne vinduet Info om knap.

3 Vælg Skub på lokalmenuen Overgang, vist nedenfor.

Du vil bemærke, at den anden lokalmenu ændres og nu hedder “Højre til venstre”. 
Det betyder, at du kan indstille retningen for overgangens bevægelse.

4 Vælg om ønsket en anden retning på den anden lokalmenu. 

5 Klik på knappen Eksempel, og brug dvd-fjernbetjeningen til at vælge menuknapperne 
en efter en for at se resultatet. 

Når du er færdig, skal du klikke på Exit på dvd-fjernbetjeningen.

6 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Trin 10: Organisere dit projekt i kortoversigt
Kortoversigt giver et visuelt overblik over projektet, hvilket især er praktisk, når 
projektet bliver mere komplekst. Du kan også bruge kortoversigt til at redigere flere 
emner ad gangen og til at føje en film, der afspilles automatisk, til din dvd. 

I dette trin bruger du kortoversigt til at føje en film, der afspilles automatisk, til dit 
projekt og til at se, hvordan dvd'en er organiseret.

Du skifter til kortoversigt på følgende måde:
m Klik på knappen Kort (vist nedenfor).

I kortoversigt (vist nedenfor) kan du skjule dele af kortet for at forenkle oversigten. Du 
kan også zoome ind for at se flere detaljer eller zoome ud for at vise en oversigt over 
hele projektet i et vindue.

Knappen Kort



28 Kapitel 2    Læs om iDVD 

 

Bemærk: Nedenstående billede af kortoversigt viser ikke, hvordan kortoversigten ser ud 
i dit projekt. Billedet nedenfor viser et andet projekt, så du kan få en ide om, hvordan 
kortoversigt ser ud i mere komplekse projekter.

Ændre layout i kortoversigt
Du kan skifte mellem vandret og lodret kortoversigt med et klik på en knap. 

Du ændrer layout i kortoversigt på følgende måde:
1 Klik på en oversigtsknap nederst til venstre i vinduet for at skifte mellem vandret og 

lodret kortoversigt.

2 Klik på trekanten på hovedmenuens symbol. 

Menuen formindskes for at forenkle kortet.

3 Klik på trekanten igen for at udvide kortet.

4 Træk mærket Zoom nederst i vinduet til venstre eller højre for at forstørre eller 
formindske kortet. 

Du kan også bruge de vandrette og lodrette rullefelter, som vises, når der ikke er plads 
til hele kortet i dvd-vinduet, til at flytte gennem kortet. 

Tilføje en film, der afspilles automatisk
Du kan også bruge kortoversigt til at tilføje en film, der afspilles automatisk. Film der 
afspilles automatisk, starter med at spille umiddelbart efter, at dvd'en er sat i afspilleren, 
før hovedmenuen vises. 

Oversigtsknapper

Trekant, der viser
og skjuler scene-

valgsmenuen

Mærket Zoom
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En film, der afspilles automatisk, kan være en video eller et lysbilledshow. Du kan f.eks. 
oprette lysbilledshow med indledende oplysninger eller rulletekster, der afspilles, før 
dvd-menuen vises. Til en film, der afspilles automatisk, kan et lysbilledshow bestå af et 
enkelt billede. 

Du tilføjer en film, der afspilles automatisk, på følgende måde:
1 Find det grå projektsymbol øverst på kortet.

2 Klik på knappen Medier, og klik på Fotografier eller Film for at vælge det indhold, du vil 
tilføje.

Husk, at den film du tilføjer, afspilles i sin helhed, før dvd-menuen vises, så det kan være 
en god ide at tilføje en kort film.

3 Træk filmen eller billederne til projektsymbolet.

Hvis du tilføjer et fotoalbum, afspilles det som et lysbilledshow. Dobbeltklik på 
projektsymbolet for at åbne redigeringsværktøjet til automatisk afspilning af 
lysbilledshow, hvilket er det samme som redigeringsværktøjet til dvd-lysbilledshow, og 
indstil varighed af lysbilleder, en overgang og andre indstillinger eller tilføj et lydspor.

4 Klik på knappen Eksempel for at se den film, der afspilles automatisk, som du har 
tilføjet. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Exit på dvd-fjernbetjeningen.

5 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Du fjerner en film, der afspilles automatisk, på følgende måde:
m Træk filmen ud af projektsymbolet, eller klik på projektsymbolet, og tryk derefter på 

Slettetasten på tastaturet. Filmen, der afspilles automatisk, forsvinder i en røgsky.

Når du fjerner en film, der afspilles automatisk, fjernes projektsymbolet ikke, så du kan 
trække en anden film eller et fotoalbum til projektsymbolet for at oprette en ny film, 
der afspilles automatisk.

Du kan foretage mange ændringer i projektet i kortoversigt. Du kan få mere at vide, 
hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter “Redigere i kortoversigt”.

Projektsymbol

Trekant
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Trin 11: Brænde en dvd
Nu er iDVD-projektet færdigt, og du er næsten klar til at udføre det sidste trin, nemlig 
at brænde det til en dvd. Der er stadig et par trin, der skal udføres for at sikre et godt 
resultat. I dette trin kontrollerer du projektets størrelse i projektinfovinduet, ser efter fejl 
vha. dvd-kortet og kontrollerer kodningens kvalitet og status.

Kontrollere oplysninger i projektinfovinduet
Dvd-projekter kan optage meget plads på harddisken, og det er praktisk at vide, om 
der er brug for mere plads. Desuden er der en maksimal kapacitet for dvd'er. Mens du 
arbejder på projektet vil overvågning af dets størrelse sikre, at der er plads til alting.

Projektinfovinduet (vist nedenfor) indeholder alle disse oplysninger og flere endnu.

Du kontroller projektets størrelse på følgende måde:
m Vælg Projekt > Projektinfo. 

Â Den samlede størrelse på dit projekt målt i længde (i minutter) og i størrelse 
(i gigabyte) vises under kapacitetsmåleren helt til højre.

Â Kapacitetsmåleren viser, hvor meget de enkelte elementer udgør af projektets 
samlede størrelse. Farvebåndene viser, hvor stor en del af projektet det enkelte 
element udgør. 

Â Tallene under Dvd-rom, Lysbilledshow, Menuer og Film viser, hvor megen plads 
(i gigabyte) hver optager. Når du klikker på disse tal, skifter skærmen og viser antallet 
af disse emner i projektet, og hvor mange spor de bruger. Et iDVD-projekt kan 
indeholde op til 99 spor.



Kapitel 2    Læs om iDVD 31

 

Dvd-rom henviser til det indhold, du har anført skal føjes til Dvd-rom-delen af den 
brændte dvd. Spilletiden og størrelsen, som vises under Menuer viser den samlede 
længde på alle menuerne i projektet. Der kan være op til 15 minutters med menuer 
med bevægelse, f.eks. video på knapper eller i baggrunden. Et projekt kan indeholde 
op til 99 menuer.

Normalt svarer den mængde indhold, som findes i dit iDVD-projekt, til kvaliteten 
på den brændte dvd på basis af de valgte kodningsindstillinger. Den hvide pil i 
kapacitetsmåleren peger på kvaliteten af den brændte dvd. Kvaliteten er størst i den 
grønne del af kvalitetsmåleren.

Kontrollere projektarkiver
Alle de emner, du har føjet til projektet, vises i mediedelen af vinduet med stien til 
deres placering på harddisken eller et andet sted. Hvis du ikke kan se tabellen under 
“Medier”, skal du klikke på trekanten for at vise den.

I kolonnen Type kan du se, om et emne er et billedarkiv, et lydarkiv eller et videoarkiv. 
Et hak i Statuskolonnen viser, at emnet findes og derfor kan bruges af iDVD. Hvis du har 
flyttet det originale arkiv, kan du hurtigt se, at det mangler, fordi hakket også mangler. 
Det betyder, at iDVD ikke kan få adgang til arkivet. Hvis du bemærker, at et emne 
mangler fra den originale placering, kan du gøre et af følgende: 

Â Find emnet på harddisken eller en tilsluttet server, og læg det tilbage på dets 
oprindelige placering.

Â Fjern den knap, der er forbundet med emnet.
Â Find arkivet, når iDVD spørger dig, næste gang du åbner projektet.

Se efter fejl i projektet
Hvis du begynder at brænde projektet uden at kontrollere det, vises en dialog med 
oplysninger om evt. fejl i projektet. På den måde undgår du at oprette en dvd, som ikke 
kan afspilles. Men det er en god ide at kontrollere for fejl, før du begynder at brænde 
en disk.

Den grundigste måde at sikre sig, at et projekt virker korrekt, er at klikke på knappen 
Eksempel og bruge fjernbetjeningen til iDVD til at klikke på alle knapper, se på alle 
menuerne og se hver eneste video og hvert eneste lysbilledshow. Hvis projektet er 
meget stort, kan det tage temmelig lang tid. Du kan teste bestemte områder af 
projektet i kortoversigt for at spare tid.

Du ser efter fejl på følgende måde:
1 Klik på knappen Kort for at vise projektet i kortoversigt.

2 Se efter advarselssymboler, som det vist nedenfor (de ligner gule advarselstrekanter), 
der viser, at der er et problem med en menu eller med medier, som du har føjet til 
projektet.
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3 Flyt markøren hen over symbolet for at se en forklaring på fejlen.

4 Foretag de nødvendige rettelser, og vend tilbage til kortoversigt for at se, om 
advarselssymbolet er væk.

5 Vælg Arkiv > Arkiver for at arkivere dit arbejde.

Brænde projektet til dvd
Når du er færdig med dit iDVD-projekt, kan du brænde det til en dvd og se det på et 
fjernsyn eller en computer vha. et drev, der kan læse dvd'er. Brænd først en disk, når 
du er sikker på, at du er færdig med projektet. Du kan brænde en disk med følgende 
medietyper i iDVD:
Â Dvd-r:  Kan kun bruges en gang

Det anbefalede medie til iDVD, fordi det er kompatibelt med de fleste dvd-afspillere 
og computere. Kan indeholde omkring 4,38 GB.

Â Dvd+r:  Kan kun bruges en gang
Kan indeholde omkring 4,38 GB.

Â Dvd-rw:  Kan bruges flere gange
Rw står for “rewritable.” Kan indeholde omkring 4,38 GB.

Â Dvd+rw:  Kan bruges flere gange
Kan indeholde omkring 4,38 GB. Diskene kan måske ikke vises på alle dvd-afspillere.

Â Dvd+r dl (Double Layer):  Disse diske kan indeholde næsten dobbelt så meget som 
diske med et lag, men de kan ikke afspilles med ældre dvd-afspillere.

Du brænder en dvd på følgende måde:
m Klik på knappen Brænd (vist nedenfor). Når du bliver bedt om det, skal du indsætte en 

tom disk i computerens SuperDrive eller en ekstern brænder.

iDVD brænder disken.

Hvor længe det varer at oprette disken afhænger af mængden af video på disken og 
computerens hastighed. Afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet kan det tage 
nogle timer eller måske op til flere timer.
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Når iDVD-projektet brændes, viser en statusdialog nøjagtigt, hvad der sker under de 
fem trin i brændingen: Klargøring, behandling af menuer, behandling af lysbilledshow, 
behandling af film og brænding.

Hvis du ikke kan brænde disken med det samme, eller hvis du vil sikkerhedskopiere 
eller flytte projektet til en anden computer, kan du arkivere en samlet version eller et 
diskbillede af det. Du kan få flere oplysninger, hvis du søger i iDVD-hjælp efter “Arkivere 
et samlet projekt” og “Arkivere et projekt som et diskbillede”.

Fortsætte med et udforske iDVD 
Tillykke, du har gennemført øvelsen! Nu da du har lært at bruge de grundlæggende 
værktøjer og funktioner i iDVD, kan du fortsætte med at redigere din film og oprette 
nye film. 

Her er nogle andre ting, der kan gøre dine projekter mere spændende:

Føje ekstra film til projektet:
Da en dvd kan indeholde en masse data, er der sikkert plads til mere end en film. Når 
du tilføjer film, kan du tilføje flere menuer med specielle knapper og skærmtekst.

Du tilpasser et tema og arkiverer det som en favorit på følgende måde:
Når du har ændret knapudseendet, udseendet og placeringen af skærmteksten og 
andre aspekter af temaet, kan du arkivere det som et specielt tema, der kan bruges til 
andre projekter. Du kan få flere oplysninger om specielle temaer, hvis du åbner iDVD-
hjælp og søger efter “temaer”.

Du eksperimenterer med lyd på følgende måde:
Â Du kan føje baggrundslyd til en menu, som kan inkludere en eller flere sange eller en 

iTunes-spilleliste. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter 
“ Føje lyd til en menu”.

Â Du kan indstille lydsporet til et lysbilledshow eller en baggrundsfilm til at tone ud, for 
at føje finish til dvd'en. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger 
efter “Indstille et lydspor til at tone ud”.

Føje indhold til dvd-rom-delen af disken:
Â Du kan føje indhold til dvd-rom-delen af disken, og brugere kan få adgang til det, når 

de ser på din disk fra en computer (ikke et fjernsyn). Du kan f.eks. tilføje billeder fra 
de lysbilledshow, du opretter, så seerne kan hente dem ned på deres computere og 
udskrive dem. Du kan få mere at vide, hvis du åbner iDVD-hjælp og søger efter 
“Indhold af dvd-rom”.
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Få mere hjælp
Der er flere ressourcer, som du kan konsultere for at få ekstra hjælp til iDVD:
Â Hjælp på skærmen:  iDVD leveres med et indbygget hjælpesystem. Når iDVD er 

åbent, skal du vælge Hjælp > iDVD-hjælp. Når hjælpesiden åbnes, skal du skrive et 
ord eller en sætning i søgefeltet øverst på siden eller klikke på et af emneområderne 
for at få flere oplysninger om udførelse af bestemte opgaver. 

Â Videoøvelser:  Disse korte videoøvelser viser, hvordan du udfører almindelige 
opgaver i iDVD. Du får adgang til dem ved at vælge Hjælp > Videoøvelser. (Disse 
øvelser er kun tilgængelige på nogle sprog.)

Â Websted om support til iDVD (www.apple.com/dk/support/idvd/):  Se her efter 
nyttige diskussionsgrupper samt detaljerede oplysninger om fejlfinding og 
softwareopdateringer.



www.apple.com/ilife/idvd
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