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Voit tarkastella ohjelmiston osoitteesta Super LoiLoScope-käyttöopas milloin tahansa.
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1. Käynnistä Super LoiLoScope


1-1

Käynnistä Super LoiLoScope
Miten aloittaa

Kun Super LoiLoScope on asennettu tietokoneeseen, kuvake näkyy
työpöydällä. Kaksoisnapsauta ladata Super LoiLoScope-kuvaketta.

1-2

Miten suljetaan

Kun Super LoiLoScope on koko näytön tilassa, valitse "X" oikeassa
yläkulmassa Sulje ohjelma. Tiloissa kuin koko näyttö-tilassa Valitse
"X" Sulje ikkuna.

Vasemmalta: Pienennä / Palauta alas / Sulje.

1-3

Avaa projekti.

Voit avata aiemmin tallennetun hankkeiden ja työpöytiä, valitsemalla haluamasi
projektin/työpöydän Home-valikossa.

2. Lisätietoja perusteet!

2. Lisätietoja perusteet!
2-1


Keskeiset toiminnot Super LoiLoScope
Valitse Zoomaa.

Valitse pidä työpöydälle ja Siirrä
Taustan vetämällä voit siirtää työpöydän kun Ota. Voit lähentää ja loitontaa näkymää ylös/alas vierittämällä hiiren
kiekkopainiketta.

Zoom In tai out with click.
Valitse objekti, jota haluat zoomata.
Valitsemalla objektin zoomaaminen priorisoidut tarkastelemista
varten ja aloitat pelaamisen.

Valitse muokattavat
pikkukuva

Valitse mid-zoom tausta

Valitse Zoomaa ulos "mid-zoom"-painiketta.

Kun loitontamalla aikajanaa tai pikkukuva napsauttamalla
taustaa tai Zoomaus pois painiketta objektin oikean yläosasta, se
Zoomaa "mid-zoom". Jos työpöydällä on jo asetettu
kokonaisuudessaan työpöytänäkymä, napsauta tietyllä alueella
taustalla lähemmäksi "mid-zoom" valitun alueen ympärille.

Kun muokkaus on valmis, napsauta
taustaa.

Valitse koko työpöytänäkymä tausta
"Mid-zoom"-näkymässä, voit valita taustasivulla uudelleen voit
siirtyä koko työpöydän tilaan, joiden avulla voit tarkastella kaikki
pikkukuvat, aikataulut ja magneetit työpöydällä.

Lähennä

Mid-Zoom

2. Lisätietoja perusteet!

2-2 käyttöopaste
Aloita opetusohjelman kanssa. Perusteella saamassa ensimmäisen käden kokemuksia
Super LoiLoScope piirteistä sekä se helpottaa asioita huomattavasti oppia. Valitse
aloitusnäytössä käyttöopaste-painiketta. Opetusohjelman selittää paitsi opastaa yleisten
töiden parannettu videon muokkaaminen ohjelmiston.

käyttöopaste painike

2-3 Hiiri Funktiot
Toistaa videoita ja musiikkia hiiren päälle
Videoita, kuvia ja musiikkitiedostoja pikkukuvat näkyvät työpöydällä. Kun osoitin asetetaan yksinkertaisesti pikkukuvan päälle, se
aloittaa tiedoston toistamisen. Yhden sallii muokkaamisen pikkukuvan. Tiedostoja voi muokata ja jopa poistetaan työpöydältä
kuluessa, mutta eivät vaikuta alkuperäiseen tiedostoon. Kuitenkin jos alkuperäinen tiedosto siirretään ikkunoissa tai poistetaan, se ei enää
toimi Super LoiLoScope työpöydän paitsi asianmukaisen kiertotapa on suoritettu.

Hiiren
Pelaa pikkukuva

Valitse
Muokkaa pikkukuva.
Valitse magneetti.
Muokkaa aikajanaa.
Mid-Zoom.
Täydellinen työpöytänäkymä.
Vedä
Selaa työpöytää.
Vieritä aikajanaa-ikkunassa.

Right-Click
Pikkukuvat monivalintaa.
Monivalintaa magneetteja.
Aikajanan palkit monivalintaa.
Pikakuvake.

Mouse-Wheel
Zoom In/out of näytön.
Vieritä tietovälineen selaimessa.
Eteenpäin/taaksepäin pikakelaus video esikatselu
tietovälineen selaimen.
Zoomaa aikajanan palkin ikkunan aikajanan In/Out.
Muuta vaikutus Kynän paksuus.

3.

Etsi videoita, musiikkia ja kuvatiedostoja.

3. Etsi videoita, musiikkia ja kuvatiedostoja
3-1


Media-selainta
Mitä on media-selain
Media-selain näyttää videoita, musiikkia ja kuvia voit muokata tiedostoja Super LoiLoScope.
Valitse video-, musiikki-, kuva-ja ulkoinen laite-välilehdestä näyttää tiedostot ja hiiren sisällä voit
esikatsella tiedoston välilehtien pikkukuvat.
Napsauta tai vedä tiedostoa luettaessa tiedostoa. Asetukset-välilehti ja tarkista kansio, jota haluat käyttää
ja videon, kuvan ja musiikkitiedostot automaattisesti havaita ja oikea-välilehdessä.
Jos SD-kortti, USB-muistin, ulkoinen kiintolevy tai muu ulkoinen laite ei ole näkyvissä, napsauta
Päivitä-painikkeen päällä oikealle näkyviin välilehteä ulkoisen laitteen ja video/musiikkia/kuvatiedostoja.

Voit näyttää tietoväline
selaimen milloin tahansa
napsauttamalla oikeassa
alareunassa olevaa kuvaketta.

Näet Esikatselu asettamalla
hiiriosoittimen pikkukuvan päälle.
Esikatselu, aikana nopea
eteenpäin/taaksepäin hiiren
kiekkopainikkeella.

Valitse tiedoston lukeminen
Valitse tiedosto lukea.

3.


Etsi videoita, musiikkia ja kuvatiedostoja.
Välilehdet ja painikkeet

Valitse media-selain
näyttää kansiot

Näytä

Display

Näytä

videot

music

musiikki

Näytä
DVD-levylle
tallennetut
tiedostot

Ulkoisiin
laitteisiin kuten
SD-kortit

Display files backed up on
your PC from external media
such as SD cards and DVD

Muuttaa näkymää
Voit muuttaa kansion näyttämisen puun,
aakkosjärjestykseen
tai
luontipäivä
napsauttamalla kuvaketta.



Kansion bar
Napsauttamalla kansion palkissa voit valita kaikki
pikkukuvan tiedostot-kansion. Vedä ja pudota ne
lukea kaikki tiedostot työpöydälle.

Valitse kansiot näytetään median selaimessa

Asetus-välilehti
Tietovälineen selaimen oletusasetuksia etsii tiedostoja alla paikoista.
Videot: Omat videot-kansioon
Kuvat: Omat kuvatiedostot
Musiikki: Oma musiikki
Kun valitset asetukset-välilehden, PC puun kansio näkyy. Valitse kansio, jota
haluat käyttää. Olet tarkistanut seurataan jatkuvasti, kansiot ja videoita, musiikkia
ja kuvatiedostoja näkyy oikea välilehti..



Valitse kansio

Puun asetukset-välilehdessä näkyvät valitut kansiot sisältävät videon, kuvan tai
musiikkitiedosto.
Napsauttamalla voit avata kansion kolmiota ja valitse haluat tarkastella kansion.
Kansion sisältö näkyy esityksessä oikealla puolella.

Valitse Päivitä-painiketta,
ulkoiset laitteet, kuten
korteista,
USB-muistin
kiintolevy ovat näkyvissä.

kun
SD
ja

From Left: Close, Zoom Out
button

Poista tiedosto-painiketta
Valittu tiedosto poistetaan käytöstä
PC: n. Tätä toimintoa ei voi
kumota, joten tee niin tarkkaan,
omalla vastuulla.

3.

Etsi videoita, musiikkia ja kuvatiedostoja.

3-2


Useiden tiedostojen valitseminen
Miten voit valita useita tiedostoja

Voit valita useita tiedostoja seuraavilla tavoilla:

Hiiripainiketta alhaalla, vedä punaisen linjan kautta tai tiedostot haluat valita.

Valitse alaosassa vasemmalla puolella tiedosto-valintaruutu.

Valitse kaikki kansion tiedostot valitsemalla kansion baarissa.

Pitämällä shift-näppäintä ja valitse kansio-painike ja valitse useita kansioita.

Voit valita useita tiedostoja vetämällä punaisen linjan, kun näytön
Monivalinta-painiketta alhaalla vasemmalla.



Poista

Voit poistaa tiedostoja valinnan seuraavilla tavoilla:

Valitse alaosassa vasemmalla puolella valinta valitun tiedoston tiedosto-valintaruutu.

Oikeus klikkaa tiedoston pitämällä Ctrl-näppäintä.

Vaikka alhaalla Ctrl-näppäintä, pidä hiiren painiketta ja Poista useita tiedostoja vetämällä
punaisen linjan kautta tai tiedostot haluat poistaa valinnan.



Luku-tiedostot

Voit lukea mediaselaimen tiedostot vetämällä ja pudottamalla tiedoston työpöydälle. Voit lukea
kansiosta kaikki tiedostot vetämällä ja pudottamalla kansion baarissa. Vetämällä ja pudottamalla
kansion palkki liittää tiedostoja Magneetti.

Siirrä tiedostot nopeasti magneetti tai aikajanaan pikakuvakkeen kanssa
Voit lähettää tiedostoja nopeasti tietovälineen selaimesta tai työpöydän haluttu
magneetin tai aikajanaan pikakuvakkeen avulla. Jos haluat käyttää pikavalintaa,
napsauttamalla tiedostoa hiiren kakkospainikkeella tai napsauttamalla näytön
vasemmassa alareunassa pikakuvake-painiketta.
* Katso 7-2 lisätietoja pikanäppäinyhdistelmä.

3.

Etsi videoita, musiikkia ja kuvatiedostoja.

3-3


Varmuuskopioi tiedostot SD-kortit ja DVD
Varmuuskopiointi

Tallentaa tietoja ulkoiselle tietovälineelle
Voit tallentaa tiedot suoraan tietokoneeseen, media-selaimessa.

DVD- tai SD card-välilehti

Valitse-välilehti
Kun valitset kortin SD- tai DVD-välilehti, "Varmuuskopiointi"-painike näkyy vasemmalla
puolella. Valitse tallennettavat tiedostot (Napsauta alhaalta vasemmalle-valintaruutu tai
valita useita tiedostoja), ja napsauta "Varmuuskopiointi"-painiketta.
T Näyttöön tulee
"Varmuuskopiointi"-painiketta

Tarkista tiedostojen kokoa, ja valitse "Kyllä" Tallenna tiedostot Varmuuskopiointi määritettyyn
kansioon tietokoneessa.
Tallennettavat tiedostot näytetään "Varmuuskopiointi"-välilehdessä.
Napsauttamalla "Varmuuskopiointi"-painiketta, kun mikään ei ole valittuna media-selaimessa,
kamera, joka ei ole varmuuskopioinut tiedostoja tallennetaan automaattisesti kirjautumaan
tietokoneeseen.

Valitse Varmuuskopiointi-kansio
Voit määrittää tulosteen kansion varmuuskopioida tiedostot valinta-asetukset
Napsauta Home-valikosta sivun yläosassa vaihtoehdon valinta-asetukset.
Valitse
vasemmalla sijainti Tallenna-painiketta.
Valitse hakemisto-kenttään oikeus nimetä kansion harmaa-painiketta.



Varmuuskopiointi-välilehti

Varmuuskopioidut tiedostot näytetään median selaimen Varmuuskopiointi-välilehdessä.
Voit toistaa ja muokata näitä tiedostoja samalla tavalla kuin minkä muun video
kuvatiedostoja.

4. Valitse suosikki kohtauksen!

4. Valitse suosikki kohtauksen!
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Nykytilanne ja viimeistely.
Toistaminen video

Toistaa pikkukuvan, Aseta hiiren kohdistin pikkukuvan päälle (hiiri kohteen päälle).
Valitse video ja videon Zoomaa optimaalisen koon ja näyttää muokkaustyökalut.



Videon pitäisi aloittaa pelaamisen.

Painikkeen toiminnot

Poista pikkukuva

Reunan väri on sama kuin magneetti
サムネイル再生ウインドウ

Näytä alkuperäinen tiedosto

Loitontaa

Vaihda lokero

Toisto/Tauko.

Korvataan kohdassa.

Ulos kohdassa
Toistaa

Kelaa taaksepäin.

Asema
Korvataan
kohdassa.-painiketta

Tiedostonimi

Nopea eteenpäin

Pelaa nopeus

Ulos kohdassa. -painiketta.

Kopioi-painiketta

Leikata pois kuvan

4. Valitse suosikki kohtauksen!


Siistiminen, videot ja musiikki

Pikkukuvat muokkaaminen on helppoa.
Siirtää "in" ja "out"-ruutua voit valita lempikuvaasi kohtauksen. Jos
haluat valita useita kohtauksia samasta, pikkukuvan kopio-painiketta ja
muuta "in" ja "out"-pistettä uudelleen.



Kuvien kiertäminen

Kun tarkastelet kuvatiedostoja, voit kiertää kuvaa 90, 180 ja 270 astetta
lokeron asetus Jos kuvaa on kierretty virheellisesti. Valitse valikosta asetus
lokero vasemmalle puolelle haluat kiertää kuvan pikkukuva näytetään kierto
pull kierron määrä.



Kopioi pikkukuvat

Kun olet valinnut oman kohtauksen "," ja "pois"-kohtaa, valitsemalla pikkukuvan kopio
kopioida pikkukuvaa. Tallennetaan kopioidun pikkukuva "in" ja "out"-pistettä.

Kopioi-painiketta

4-2 Pelaa big näytössä


Toistaminen koko näytössä.

Kaksoisnapsauttamalla voit katsella koko näytössä video pikkukuvien pelin näytön. Voit
muokata, koko näytön video saattamalla hiiriosoittimen näyttämään muokkaustyökalut
näytön alareunaan.
Voit poistaa koko näytön kokoisena kaksoisnapsauttamalla
uudelleen.

4. Valitse suosikki kohtauksen!

4-3 Tasata pikkukuvat


Valitse useita pikkukuvia

Voit valita useita pikkukuvia, näytöllä. Voit tehdä
tämän
napsauttamalla
näytön
vasemmassa
alareunassa useita valinta-painiketta tai oikealle
napsauttamalla hiirtä näkyy punainen viiva.
Käyttää punainen viiva piirtää päälle tai ympäröi
haluamasi pikkukuvat. Tämän avulla voit lähettää
useita tiedostoja aikajanaa tai magneetti.

Voit valita useita pikkukuvia useita valinta-painikkeen tai
oikealle napsauttamalla hiirtä näkyy punainen viiva piirtää
päälle tai ympäröi haluamasi pikkukuvat.
Valittujen
pikkukuvien on Läpikuultava.



Heittää pikkukuvat

Heittää pikkukuvien järjestäminen työpöydän kuten
pöydälle asiakirjojen järjestäminen näytössä.
Vetämällä ja release pikkukuvan thumbnail leijailla
Internetin näytön. Tämän avulla voidaan erottaa
video tiedostojen kuva-tiedostoista.

5. Luo videon sinun suosikki kohtauksia!

5. Create a video using your favorite scenes!
5-1


Aikajana
Mitä aikajana?
Luoda pohja projektin yhdistämällä videoita, kuvia ja musiikkia
Voit luoda aikajanalla klikkaamalla aikajanan kuvaketta Home-valikosta.
Aikajana on "työpöytä" varten, jotta voit liittää tai koota pikkukuvia.
Jos vedät ja pudotat thumbnail sisään aikajanalla ikkunassa, se näkyy aikajanalla baari. Kuvakkeen määräytyy
pituuden video.
Palkit yläreunassa aikajanalla ikkunassa näkyy edessä Play-ikkuna.



nimet kunkin osan
Koko näyttö toistaa, sulkea
Pienennä

Play-ikkuna

Lokero-kytkin
Näytä / piilota Effects Setting Tray

Työkalurivi
Valvonta thumbnail

Aikajana ikkuna
"Työpöydän" yhdistää ja koota
aikajanalla baarit



Näppäintoiminnot
Palaa edelliseen Aikajana Baari

Lokero-kytkin
Vaihda väriä / nimi

Kohdassa

Määrä

Seuraava aikajana Baari
Toista / Tauko

Kelata takaisin

Pikakelaus
eteenpäin

Nopeus pelata

Leikkaa
kuva-painiketta

koko tuotanto

Play kanta
Voit zoomata / ulos Aikajana
ikkunasta hiiren rullaa.

Kopioi-painike

Ulos kohdassa.
< Keltainen alue >
Käyttäjän valitsemat pelata
erilaisia

＜Pink Range＞
Play alue
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Aikajana pelata erilaisia

Voit säätää pelata vaihteluväli aikajanalla säätämällä "in" ja "out" pisteitä.
Vaaleanpunainen pylväs nykyinen hyvä valikoima, ja keltainen palkki käyttäjän valitsemalla pelata erilaisia. Asettamalla hiiren osoitin in /
out kohdassa näet mitä aika kohta on tällä hetkellä.
Video sisällä vaaleanpunainen alue on suoritettu, kun lataaminen tai tuloste aikajanalla.



Valitse pelata alue

On 3 tapaa valita pelata vaihteluväli aikajanalla



Käyttäjän valitsemat alue

Tiedoston Range

Säädä pelata valikoima aikajanalla bar tuplaklikkaamalla aikajanalla bar.



Käyttäjän valitsemat alue

Hyvä alue valittu käyttäjä säätämällä "in" ja "out" pisteitä. Voit pelata käyttäjä valitun
alueen klikkaamalla taustalla aikajanalla.



Pelaa erilaisia kaikki aikajanalla Bars

Koko alue

Tuplaklikkaa taustaa aikajanalla asettaa valikoima kattaa kaikki tiedostojen
aikajanalla.
Kun kaikki tiedostot näkyvät, valitse tausta vielä kerran palata käyttäjälle valitun
alueen.

Tietoa Pink ja keltainen alueet
Vaaleanpunainen alue näyttää nykyinen hyvä valikoima.
Keltainen alue näyttää käyttäjälle valitun pelata erilaisia. Klikkaamalla taustalla, voit
palata käyttäjän valitsemalla pelata erilaisia.



Voit

Tuplaklikkaa bar keskittyä play-alue.

Videon koko

valita

kokoa

video

Aikajana-työkalupalkissa.

alasvetovalikosta

SD NTSC

640x480

SD-laatu-televisioiden Japanin ja USA

SD Wide

640x360

SD Wide, televisioiden Japanin ja USA

DV NTSC

720x480

Digitaalinen elokuva muodossa Japanissa ja Yhdysvalloissa

SD PAL

720x576

SD-laatu-televisioiden Euroopassa jne.

SD Wide

768x432

SD Wide, televisioiden Euroopassa jne.

DV PAL

720x576

Digitaalinen elokuva muoto Euroopassa, jne.

YouTube

640x480

YouTube 4:3

YouTube Wide

640x360

YouTube Wide

YouTube HD

1280x720

YouTube HD

OVGA Wide

320x180

1/2 SD Wide

OVGA

320x240

1/2 SD

OXGA

512x384

Video websitese

DVD

640x480

Optimaalinen koko DVD

DVD Wide

854x480

Optimaalinen koko laaja DVD

HD

1280x720

HD laatu (720p)

HD

1920x1080

HD laatu (1080p)

Customize

Aseta koko vapaasti

5. Luo videon sinun suosikki kohtauksia!
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Aikajana baari
Mitä aikajanalla baari?
Teksti

Video

Kuva

Musiikki

Riippuen tiedoston tyyppi (video: keltainen, teksti: vihreä,
musiikki: vaaleanpunainen), kukin tiedosto näkyy eri värillä.

Teksti

movie02.mp4
Aikajana bar
Raja aikajanan palkki on sama väri kuin
magneetti se oli liitetty. Valkoinen reuna
tarkoittaa, että se ei kuulu mihinkään
magneetti.



video.mp4
Kuva.jpg
movie02.mp4
Valittu Aikajana Bar näkyy
sinisenä

muokkaaminen aikajanalla bar

"In" / "Out" kahvat näkyy, kun aikajanalla baari napsautetaan. Siirrä käsitellään
vasemmalle ja oikealle leikata videon.
Vapaasti liikkua aikajanalla vetämällä sitä.
Voit siirtyä aikajanalla bar 1 kehyksen painamalla vasenta tai oikeaa nuolta pitämällä
Ctrl-näppäintä.



Connecting aikajanalla baarit

Kun vedät ja liittää aikajana baari toiseen baariin, baari ilmoittaa sinulle kellastuneet.
Aikajana baari myös kellastua säätämiseen "in" / "out" viittaa yhteyttä toiseen
aikataulun baari, reuna pelata erilaisia, tai kun aikajanalla baari on 00:00:00.



Uudelleen aikajanalla bar liike

Paina Ctrl + Z kumota aikajanalle baari liike tai klikkaa
Peruuta-painiketta vasemmassa alakulmassa näytön, ja
Vaihto + Ctrl + Z redo liike tai valitse Toista-painiketta
vasemmassa alakulmassa näytöllä.
Varoitus: Kun poistat baari aikajanalla, et voi käyttää
kumoa / tee uudelleen-toiminto kumota tai tehdä uudelleen
bar liike.

Kumoa / Tee uudelleen painike

Musiikki.mp3

5. Luo videon sinun suosikki kohtauksia!


Kopioi aikajanalla bar

Napsauta Kopioi-painiketta, kun olet valinnut aikajanan baari haluat kopioida.
Kopioida palkki näkyy takana alkuperäinen.



jakaminen baari leikkaava työkalu

Tauko video aikajanalla bar valitaan näytettäväksi Scissor työkalu. Voit jakaa baari
klikkaamalla Scissor työkalu.



monivalinta (pidä)

Kun haluat valita jäljellä baarit, valitse aikajana baarin hyvin vasemmalla valinta ja
pidä hiiren vasenta painiketta valitaksesi kaikki palkit oikealle. Pidä hiiren painiketta,
vedä palkit aikajanalla ikkunassa siirtää palkit vasemmalle tai oikealle.



monivalinta: aivan click linja (touch)

Samalla kun painat hiiren oikealla painikkeella ja valitse useita baareja
punainen viiva vetämällä niiden yli. Voit tehdä tämän napsauttamalla
Monivalinta-painiketta vasemmassa alakulmassa näytöllä.



monivalinta: aivan click linja (surround)

Vaikka painamalla hiiren oikeaa painiketta, piirtää noin tiedostot haluat
valita kanssa punaisen viivan. Voit tehdä tämän napsauttamalla
Monivalinta-painiketta vasemmassa alakulmassa näytöllä.



Monivalinta painike

Monivalinta painike

Quick kuvankäsittelyyn

Kun olet valinnut useita aikajanalla baarit, vihreä kahva ympärille ilmestyy valitun aikajanan
baareissa. Vetämällä kahvasta vasemmalle tai oikealle, voit laajentaa tai sopimusta useita
aikajanalla baareja.

5. Luoda suosikki kohtaukset videon
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Siirtymän asetuksia
Automaattinen siirtymistä

Kun aikajanan kosketa tai päällekkäisiä aikajana-ikkunassa, siirtymä asetetaan
automaattisesti.

Palkin osia, jotka ovat päällekkäisiä
määrittää automaattisesti siirtymä.

Automaattinen siirtymäkauden säännöt

Leikkaa in
(Screen muutokset immediately)

Häivytys In/Out (hitaasti interchange) 20
kehysten molemmissa päissä.

Viivoitettu aikajanaa (ei päällekkäisyyttä).
Näyttö muuttuu Leikkaa.
Häivytys in/out 20 kehysten molemmissa päissä.

Ei osaa yhdistää.
Kaikki videot Häivytys in/out molemmissa päissä.

Palkin on samassa asemassa.
Häivytys kaikki videot 20 kehyksen ulkopuolella.

Lyhyt bar alueella pitkään bar.
Häivytys in/out 20 kehysten. Jos ylä- ja palkin interchange eroja.

Osittaista päällekkäisyyttä esimerkissä 1.
Siirtyminen vaihtelee palkin ylä- ja sijainnin mukaan. Ylin palkki
Häivytys päällekkäisyys baarin keston ajan. Alareunan tilarivillä
Häivytys 20 kehysten.

Osittaista päällekkäisyyttä esimerkissä 2.
Alkuun bar Häivytys päällekkäisyys baarin keston ajan.
tilarivillä Häivytys 20 kehysten.

Alareunan

Häivytys in/out (hitaasti interchange) vain
osat, jotka ovat päällekkäisiä.

5. Luoda suosikki kohtaukset videon
Manuaalinen siirtyminen



Voit manuaalisesti muuttaa automaattisen siirtymistä.
Valitse aikajana-palkki ja valitse "Avaa läpinäkyvyys/transitio
ohjausnappi" näkyy aikajanan valikkorivin oikeassa alareunassa (tai
oikeasta yläkulmasta).
Näyttää ohjaimen valitsemalla Fade
Editing.

Return to Auto-Transition Mode

Määrittää Häivytys alusta kohtaan, päätepistettä, avoimuutta ja video out Häivytys, alku kohta ja loppupisteen ulkopuolella Häivytys
avoimuuden Häivytys. Kun olet valmis asetukset, napsauta siirtymä-painiketta uudelleen tai sulje rekisterinpitäjän taustalle
napsauttamalla. Valitse " Palaa Automaatti-Transitio moodiin" Peruuta manuaalinen siirtymän asetuksia.

Haalistu päätepiste
Siirrä liukusäädintä
edestakaisin asettaa

Häivyttää alkupiste
Siirrä liukusäädintä edestakaisin asettaa
Opacity 100%

Häivyttää alkupiste avoimuuden
Siirrä liukusäädintä ylös ja alas
asettaa

Opacity 0％～100％
Move the slider up and
down to set

Häivyttää päätepiste avoimuutta
Siirrä liukusäädintä ylös ja alas
asettaa

Palaa Automaatti-Transitio moodiin

Palaa Automaatti-Transitio
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Säädä äänenvoimakkuutta
Voit säätää äänenvoimakkuutta videon käsin. Valitse aikajanalla
baari ja klikkaa "Avaa häivyttää ja äänenvoimakkuuden säätö
paneeli"-painikkeen alhaalla oikealla (tai ylhäällä oikealla) ja
aikajanan bar näyttää valvojalle. Voit säätää äänenvoimakkuuden
asetuksia häivyttää alkupiste määrä, häivyttää päätepiste, volyymi
pelin aikana häivyttää aloituspiste, ja häivyttää päätepiste. Kun olet
tehnyt asetukset, valitse tausta tai äänenvoimakkuuden säätö
painiketta ja sulje ohjain.

Haalistu päätepiste
Siirrä liukusäädintä
edestakaisin asettaa

Häivyttää alkupiste
Siirrä liukusäädintä edestakaisin asettaa
Tilavuus 100%

Fade In Aloita Ppint
Siirrä liukusäädintä ylös
ja alas asettaa

Tilavuus 0% ~ 100%
Siirrä liukusäädintä ylös
ja alas asettaa

Häivyttää päätepiste
Siirrä liukusäädintä ylös ja alas asettaa

5. Luoda suosikki kohtaukset videon
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Video layout
Siirrä ja muuntaa video

Voit muuttaa ja siirtää videoita, kuvia Play-ikkunassa tai klikkaamalla aikajana bar.

Siirrä objekti

Siirrä objekti

Laajenna / Sopimuksen kahva
Kierrä kahva

Väri raja on sama väri magneetti että
aikajanan baari on peräisin. Muuta kokoa
ja pyörittää videota. Voit nollata video,
kaksoisnapsauta
rajalla
tai
Palauta-painiketta.

Nollaa
Palaa vastustaa alkuasentoon
Kierrä 90 astetta kellon / counter-myötäpäivään
Kierrä 90 astetta vasemmalle tai oikealle
Sovittaa
Säädä video sopii Play-ikkunassa

5. Luoda suosikki kohtaukset videon
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Animoida video muoto ja sijainti
Aseta animaatio aikajanalla

Voit määrittää animaation siirtää videoita, kuvia ja tekstiä, ja vahvuus vaikutus aikajanalla. Voit määrittää animaation kunkin objektin
aikajanalla.
Jos otat animaation painike pois, kirjataan animaatiot poistetaan käytöstä tilapäisesti.



tehtävät kunkin osan
Vaikka recoding animaatio, Play ikkuna minimoidaan. Voit
sijoittaa objekteja ulkopuolella marginaaleja.

Vapaasti siirtää objekteja

Valitse lokero kytkin auki Effect alustan.

Valitse aikajana baari haluat animoida. Kun Play-ikkunassa lähtökohta aikajanan
baari.

Valitse Lähde-välilehteä vasemmalle.

Käynnistä animaatio Layer-painiketta Effect alustan.
Animaatio Map " Asteikko", " Liikkua", ja " Kiertää" ilmestyy aikajanalla ikkunassa.

Asteikk
Liikkua
o
Kiertää

Asteikk
Liikkua
o
Kiertää

Siirrä objekti Play-ikkuna, kun videon toiston tallentaa Key Frame Group (sininen
viiva) mukaan "Siirrä".
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Animaatio kartta ja Key Frame ryhmät

Siirtämällä esineen Play-ikkunassa voit tallentaa Key Frame ryhmän
sisällä karttaa.
< Play-ikkuna >

Kiertää
Asteikko

Liikkua

Riippuen muutoksia, voit tallentaa keskeiset kehykset kussakin
ryhmässä.

< Animaatio Kartta >

Valitut aikajanalla bar
Video / Kuva / Musiikki

Asteikko
Liikkua

Liikkumaan edestakaisin

Kiertää
Pituus video

Poista rivi

Vedä ja pudota linja
sisään marginaali poistaa



Key Frame

Voit luoda sileä animaatioita käyttäen Key Frame siirtämisen
sijasta kohteen vapaalla kädellä. Valitse alku-ja päätepiste
objektin, ja animaatio luodaan automaattisesti.

< Alkupiste >
Tauko video ja valitse tarvittavat keskeiset kehykset. Voit luoda
animaatioita mittakaavassa, siirtää ja kiertää erikseen. Siirrä
keskeinen runko edestakaisin tai vedä se marginaali poistaa avain
runko.

Luo sileä animaatioita
aloituspisteestä päätepiste

< Alkupiste >

Tauko video ja valitse Avain
Frame-painiketta.

Asteikko
Liikkua
Kiertää

< Päätepiste >
Tauko video ja valitse kohta Play-ikkunassa haluat vastustaa
loppuun animaatio.
Voit tilata valita päätepiste ensimmäisen Key Frame.

< Päätepiste >
Key Frame alkupiste

Asteikko
Liikkua
Kiertää

Key Frame
päätepiste
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Aseta vaikutukset aikajanalla

Voit myös lisätä tehosteita editoidessa aikajanalla. Valitse aikajanan bar ja valitse haluamasi tehoste valikosta. Kun valitset vaikutus,
tehosteasetus alustan vasemmalla aikajanan avautuu. Jos valitset vaikutus ei ole valittu aikajanalla baari, vaikutus vaikuttaa koko aikajanan.
Jos asetat vaikutus myöhemmin, valitse aikajana palkki näyttää vaikutuksia, että aikajanan baari tehosteasetus alustan vasemmalle. Jos
aikajanalla palkki ei ole valittu, vaikutuksia koko aikajanan näkyy.

Valitse
vaikutus
haluat
"X"-painiketta poistaa vaikutusta.

Lokero-kytkin
Voit näyttää / piilottaa levyn.

asettaa.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Tuotos videoita JA kuvia!
Tuotanto eri muodoissa

Kun olet lopettanut muokkaamisen, koodaa tiedosto ja Tallenna.
Valitse tarpeitasi riippuen kuvaketta.

Katselusta videoita PC - tiedoston tuloste

Katselusta videoita kameran käytöstä kytketty TV-kamerat-tulostus

Watching videoita iPod, DVD-levyn tai muun ulkoisen laitteen-laitteen tuloste

Jakaminen videoita maailman kanssa tai tallentaa itse-YouTube-videoita

Jakaminen sähköposti-Vimeo sähköpostipohjainen kautta yksityisiä videot

Jakaminen videoita ja valokuvia Facebook Facebook



Tehoalue

Kun syöttöä video Pienoiskuva tai aikajanalla, video välillä "in" ja "out" kohdat ovat tuotos. Varmista, että olet oikea alue valittu tuotantoa.



muuttaminen tuotanto koko ja bittinopeus

Muuta video koon alasvetovalikosta. Voit myös suoraan kirjoittaa koko.

Muuta ruutunopeutta tuotoksen video.

Valitse video toistossa välillä 10% - 2000% vuodesta alasvetovalikosta.
Voit myös suoraan kirjoittaa nopeuden.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Miten tulostustiedostoon
tuotosta mediaselaimesta

Valitse tiedosto, jonka haluat tuotos mediaselaimesta.
Valitse tiedostomuoto, jonka haluat tuotoksen videon,
ja valitsemasi videotiedostot heittää jotta magneetti
työpöydälle. Säädä sinun esitysmuodosta ja klikkaa
"OK" aloittaa tuotannon.



tuotosta pikkukuva

Vaikka pikkukuvaa kassa on valittu, valitse muoto haluaisit lähtö videon Jaa-valikosta.



tuotosta magneetti

Työpöydän magneetti on valittuna, valitse muodossa, jonka haluat tulostaa videot-valikosta
Jaa.
Kaikki musiikki, videot ja kuvan liitetiedostot magneetti on siirtää valittuun
tiedostomuotoon. Voit käyttää myös tämä eräajoon koodata useita videoita yhden muotoon.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Tulostustiedosto
Tulostusmuoto

You can output video files in various formats.

You can also adjust the settings for each format like video size and bitrate.

WMV
WMV-videot ovat korkealaatuisia niiden kokoa varten.
muoto.

Tämä on Windows basic videotiedoston

AVI
AVI videoita käyttää eri pakkausmenetelmät asentamalla pakkauksenhallinnan.
tulostaa-videoita ilman pakkausta, käyttäminen muiden sovellusten kanssa.

Voit myös

MPEG2
MPEG2 on DVD-levyjen ja digitaalisten yleisradiotoiminnan muoto. Voit luoda laadukkaita
videot WMV- ja MP4 asettamalla korkeat bitrate on verrattuna.
MP4, F4V, 3GP
Videot ovat korkealaatuisia niiden kokoa varten.
MP4: Kovin yleinen tiedostomuoto. Voit tarkastella iPod ja PSP.
F4V: Tiedostomuoto Adobe Flash.
3GP: 3 G-matkapuhelinten tiedostomuoto.
CUDA MP4
Koodaa MP4 tiedostoja nopeasti NVIDIA CUDA tekniikan avulla.
sinulla NVIDIA GPU perusteella.

Voit käyttää vain tämä Jos

Ääni
WAV: Pakkaamattoman äänitiedoston muodon.
AAC: Tätä tiedostomuotoa käytetään yleensä kannettavat soittimet. Mitä suurempi siirtonopeus,
suurempi tiedostokoko, mutta äänen laadun kasvaa. (Jotkin kannettavat soittimet ei ehkä tue tätä
tiedostomuotoa.)
WMA: Tiedostomuoto toistaa Windows Media Playerissa.
suurempi tiedostokoko, mutta äänen laadun kasvaa.

Mitä suurempi siirtonopeus,
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Tulostus, WMV

WMV-videot ovat laadukkaita niiden tiedostokoon. Tämä on perus-video tiedostomuoto
Windows. Säädä asetukset valintaikkunan ja ulostulo.

Valitse Esitysmuoto
Voit säätää asetuksia tulostetiedostoon
Valitse kuvanlaatu: Siirrä liukusäädintä säätää videon laadun. Voit valita videon laadun välillä eri 0-100.
Mitä suurempi numero, sitä suurempi tiedostokoko, mutta laadukkaampaa.
Korjaa Tiedoston koko: Korjaa tiedoston koko tuotoksen video.
Korjaa bittinopeus: Kiinnitä bittinopeus tuotoksen video.
Muuta asetuksia
Asua: Vaihda koko tuotoksen video.
Muuta kuvanopeus: Muuta ruutunopeutta video.
Vaihda nopeus tila: Vaihda toistossa tuotoksen video.
Palauta oletusasetus
Klikkaamalla tätä painiketta, kaikki asetus palautuu oletusasetukset.
(Oletusasetus: Valitse kuvan laatu: laatu 90)



Tulostus AVI

Voit valita pakkausmenetelmä ja video videopakkauksenhallinnan ja ääntä
äänen koodi.
Voit valita pakkauksenhallinta painike oikealla.



Tulostus MOV

Voit valita pakkausmenetelmä napsauttamalla Asetukset-painiketta videokuvan
ja äänen.
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Tulostus MPEG2

Säädä videon laatu säätämällä bittinopeuden.



Tulostus MP4/F4V/3GP

Valitse tiedoston tyyppi MP4, F4V ja 3GP.
MP4-tiedostoja voi toistaa tietokoneella.
F4V tiedostoja voidaan käyttää Adobe Flash.
3GP-tiedostoja voi toistaa matkapuhelimissa.
Voit säätää keskimääräinen bittinopeus, suurin bittinopeus, ja äänen bittinopeus
tiedostomuodot.
Oletusasetus on standardi suositeltava asetus.



Ulostulo MP4 käyttäen CUDA

CUDA koodaus on käytettävissä vain niille, jotka CUDA yhteensopiva
näyttösovitin käyttää NVIDIA hallituksen kanssa. CUDA koodauksen avulla voit
vähentää tuotannon aika 1/3 - 1/10.
Mutta valmiiksi määritetyt asetuksen muuttaminen Mukauta, voit valita h.264
profiilia ja bit rate.
Voit käyttää CUDA koodausta iPod, tuotos, PSP valitsemalla valintaruudun CUDA
koodaamiseen.
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Tulostus-äänitiedosto

Tämä siirtää äänitiedoston. Voit tämän toiminnon avulla voit siirtää videon ääntä tai muuttaa äänitiedoston muodon.
Valitse tiedostotyyppi ja äänen bittinopeuden valintaikkuna-ikkunassa ja valitse "OK"-tulostukseen. Valitse
tulostetiedostoa, tutustu asetukset-osiossa Home-valikossa.

Tiedostomuoto
WAV
Pakkaamattoman äänitiedoston muodon.
AAC
Tätä muotoa käytetään yleensä kannettavat soittimet.
Mitä suurempi
siirtonopeus, suurempi tiedostokoko, mutta äänen laadun kasvaa. (Jotkin
kannettavat soittimet ei ehkä tue tätä tiedostomuotoa.)
WMA
Tiedostomuoto toistaa Windows Media Playerissa.
Mitä suurempi
siirtonopeus, suurempi tiedostokoko, mutta äänen laadun kasvaa.
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Siirrä kamera
Tulostusmuoto
Tämä lähtö videotiedostoa videokameran.
Valitse oikea muoto kameran, ja onko se NTSC tai PAL.
DV
Tämä ulostulo 720x480 DV pakattu AVI soitettavia DV-kamerat.
HDV
Tämä ulostulo 1440x1080 MPEG2-TS-tiedoston soitettavia HDV-kamerat. Sinulla on oltava
Windows 7 käyttää tätä toimintoa.
AVCHD
Tämä isll luoda 1920x1080 MTS tiedoston AVCHD kamera.
Voit myös käyttää tätä luoda HD AVCHD-DVD.



Tulostus DV / HDV / AVCHD-muodossa

Valitse nimi ja sijainti haluat tallentaa tiedoston tietokoneellesi.
Käytä mukana toimitettuja kamera tallentaa tiedoston
uudelleen, jotta kamera.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Tulostus laitteeseen
Tulostusmuoto
Tämä lähtö videotiedostoa laitteita, kuten iPod-ja matkapuhelimiin.
Napit että on vihreä reuna voidaan käyttää GPU-koodausta. GPU Koodauksen ansiosta videoita tuotokseen
nopeampi kuin CPU yksin.

DVD
Luotu DVD videotiedosto
Tuotos DVD-tiedosto nimetty Tallenna kansio.
Luo DVD-levy
Kanssa ostaa päivityksen, voit kirjoittaa suoraan DVD-ja BD Super LoiLoScope.
iPod
Tämä luo tiedoston toistaa iPod (m4v). Käyttäkää iTunes siirtää tiedosto iPodiin.
iPhone
Tämä luo tiedoston pelata iPhone (m4v). Käyttäkää iTunes siirtää tiedoston sinun iPhone.
Mobile 3G
Tämä luo tiedoston pelata useimmissa puhelimissa (3GP tai 3G2). Käyttäkää oikea
muistikortti siirtää tiedoston matkapuhelimeesi.
Apple TV
Tämä luo tiedoston pelata Apple TV (m4v).
PS3
Tämä luo tiedoston pelata PS3 (mp4). Käyttäkää oikea muistikortti siirtää tiedoston PS3:
lla.
PSP
Tämä luo tiedoston pelata PSP (mp4) ja pientä tiedosto (THM). Käyttäkää oikea
muistikortti siirtää tiedoston PSP: lle.



Tulostus DVD

Anna tiedoston nimi ja valitse Tallenna sijainti tietokoneessa tallenna
tiedosto.
DVD
Tämä luo MPEG2 tiedosto DVD-videoita. Jos Windows DVD Maker
* on asennettu tietokoneeseen, Windows DVD Maker automaattisesti
ajelu ja MPEG2 luomasi tiedosto on lisätty. Jos sinulla ei ole Windows
DVD Maker asennettu tietokoneeseen, paitsi kansio avautuu.
Käyttäkää DVD Video kirjallisesti ohjelmisto luo DVD video levy.
* Windows DVD Make on saatavissa ainoastaan joistakin Windows
Vistan versiot ja Windows 7.

6. Tuotos videoita ja kuvia!


Tulostus iPod / iPhone / Apple TV

Tämä luo video iPod / iPhone / Apple TV. Jos sinulla on iTunes asennettuna tietokoneeseen, iTunes automaattisesti ajelu ja video lisätään
video luetteloon. Käyttäkää iTunes siirtää videoita iPod / iPhone / Apple TV.
* Lisätietoja kuinka käyttää iPod, iPhone ja iTunes, ota yhteys valmistajaan.
* IPod, iPhone ja iTunes ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Apple Inc.



Ulostulo 3G-matkapuhelinten

Kysy matkapuhelinvalmistaja, mitä televisio muodostaminen matkapuhelimesi voi
olla.
Käytä ohjelmisto kytköksissä matkapuhelimeen tai muistikortille siirtää tietoja.
* Ota yhteyttä matkapuhelinvalmistaja miten matkapuhelimen käyttämistä.



Tulostus PS3

Valitse laatu korkeatasoista, keskipitkällä ja kompakti. Käytä muistitikku tai verkko
siirtää videota ja pelata PS3: lla.
* Ota yhteyttä valmistajan miten voit käyttää PS3: lle.



Tulostus PSP

Valitse laatu korkeatasoista, keskipitkällä ja kompakti.
< Miten tallentaa PSP >
1) Liitä PSP tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2) Kopioi videotiedosto VIDEO kansioon muistitikku
* Ota yhteyttä valmistajan miten käyttää PSP: lle.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Lähetä videot YouTubeen ja jakaa!
Kirjaudu sisään
Mikä on YouTube?
Käytä YouTube tallentaa yksityisiä videoita verkossa, tai jakaa videoita muuhun maailmaan.
Voit helposti jakaa lähetetyt videot ystävien Facebook ja Twitter. Voit myös lähettää HD-laatua
videot YouTubesta.
Jos sinulla on NVIDIA GPU mukainen CUDA, voit nopeasti koodata ja ladata videoita
YouTubesta.

Kirjaudu YouTube
Liitä YouTube-tilille Super LoiLoScope syöttämällä tilitietosi. Jos sinulla ei
ole YouTube-tunnus, rekisteröidy tilin luomiseen.

Voit luoda tilin, klikkaa tästä.
Ei ole suositeltavaa Valitse tämä valintaruutu,
jos jaat tietokoneen muiden käyttäjien kanssa.

6. Tuotos videoita ja kuvia!


Siirrä

Anna videon tiedot
Kun olet yhteydessä YouTube-tilin, näyttöön tulee tietoja video näkyy. Voit kirjoittaa otsikon, kuvauksen, tunnisteen, ja luokka videon.
Valitse jos haluat tehdä videon julkinen tai yksityinen. Jos video on yksityinen, vain sinä voit katsoa videon. Voit automaattisesti
videon jaetaan sinun Facebook News Feed tai Tweet teidän kimittää.

Kirjoita otsikko, kuvaus ja
tunniste videon.
Valitse kategoria video
alasvetovalikosta.

Jos kirjaudut huomioon, että ei kuulu teille jaetussa
tietokoneessa, klikkaa tästä kirjaudu ulos ja sisään
käyttää tilitietosi.

Yksityinen video: Vain sinä voit katsoa videon.
Julkinen video: Kuka tahansa voi katsella videoita.

Jos et halua jakaa videon
Facebook ja Twitter, klikkaa
"irrota".

Jaa linkki Facebook
Voit jakaa videosi Facebook, sinun on kytkettävä
Facebook. Klikkaa "Yhdistä" näyttö tili näytön
katsottuna vasemmalla. Anna tilitiedot ja
tarkistaa Super LoiLoScope jotta automaattinen
jakaminen Facebook. Jos haluat ladata videoita
suoraan Facebook, katsele Facebook-sivulla.

Jaa linkki viserrys
Titityy videoita, sinun on kytkettävä Twitter.
Klikkaa "Yhdistä" näyttö tili näytön katsottuna
vasemmalla. Anna tilitiedot ja tarkistaa Super
LoiLoScope, jotta automaattinen tweeting oman
YouTube-video, kun se on valmis lataamista.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Jaa videoita sähköpostitse Vimeo
Kirjaudu sisään
Mikä on Vimeo?
Vimeo on videoiden jakaminen, mistä voit ladata korkealaatuisia videoita, suojata ne salasanalla ja jakaa niitä
vain ihmiset haluat jakaa sen. Linkki lähetetty video on mukana ja lähettää viestin.
* Tämä palvelu on saatavilla vain Englanti.
Vimeo voi muuttaa sisältöä niiden palvelun ilman ennakkoilmoitusta.

Kirjaudu Vimeo
Kirjaudu sisään Vimeo. Klikkaa "Kirjaudu sisään"-painiketta, vaikka sinulla ei ole
Vimeo tili. Voit luoda seuraavassa näytössä.

Jos sinulla on Vimeo huomioon tilitietosi.

Jos sinulla ei ole Vimeo
huomioon,
klikkaa
"Join
Vimeo"-linkkiä Kirjaudu näytön
luoda tilin.

Vimeo Rekisteröityminen
Voit valita kahdesta eri tilejä että Vimeo tarjoaa. Basic
tili on ilmainen tili 500 MB upload raja viikossa.
Plus-tilille edellyttää tilaaja maksu, mutta voit ladata
jopa 5GB viikossa.

Kun olet valinnut tiliisi, anna nimesi, sähköpostiosoite
ja tilin salasana. Lue Ehdot ja sopimukset Vimeo ennen
valitse valintaruutu.

6. Tuotos videoita ja kuvia!


Siirrä

Tarkista Super LoiLoScope
Kun olet kirjautunut sisään Vimeo, lupa-näyttö tulee näkyviin.
Tässä valikossa voit antaa Super LoiLoScope ja Vimeo on
sidoksissa. Napsauta sinistä painiketta vasemmassa alakulmassa
näytön luvan Super LoiLoScope.

Napsauta sinistä painiketta luvan Super
LoiLoScope ladata videoita Vimeo.

Anna videon tiedot
Kirjoita ensin nimi videon. Jos haluat suojata video salasanan,
klikkaa vieressä oleva valintaruutu "Käytä salasana" ja kirjoita
salasana. Jos haluat lähettää videon linkin ystävien ja perheen kanssa,
kun se on ladattu, klikkaa vieressä oleva valintaruutu "Lähetä
sähköpostia, kun lataaminen on valmis". Valitse video laatu, ja
napsauta "Seuraava".

Jos haluat sijoittaa salasanan video, valitse valintaruutu ja kirjoita
salasana.
Jos haluat lähettää sähköpostia ystävillesi ja perheellesi, kun video on
ladattu, valitse valintaruutu.
Valitse videon laatu. Varmista, että olet tarpeeksi upload tilaa valittaessa
videon laatu.

Jos "jonottavat" tulee näkyviin, kun siirrät video
Senkin jälkeen video on ladattu Vimeo, "Waiting in line" ilmoitus
tarkoittaa, että video on edelleen jalostetaan Vimeo verkkosivuilla.
Voit katsoa videon, kun sivusto on ladannut videon.

You can see how much you can upload this week, here

6. Tuotos videoita ja kuvia!


lähettäminen E-mail

Jos olet valinnut "Lähetä sähköpostia, kun lataaminen on valmis, viesti
avautuu. Kirjoita nimesi, vastaanottajien sähköpostiosoite ja viesti.

Kirjoita nimesi.
Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoite täällä.
Erottamalla kunkin sähköpostiosoitteen pilkulla,
voit kirjoittaa useita sähköpostiosoitteita.
Kirjoita viesti tähän.

Kun olet kirjoittanut viestin, vahvistus tulee näkyviin. Tarkista nimesi,
vastaanottajien sähköpostiosoite ja viesti ja klikkaa "Lähetä" ja jakaa
videoita ystävien ja perheen kanssa.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Lähetä videot Facebook
Kirjaudu sisään
Mikä on Facebook?
Facebook on helppo SNS jakaa tietoja ystävien kanssa. Voit suoraan ladata kuvia ja videoita Facebook Super
LoiLoScope.
Mikä on SNS?
Sosiaaliset verkostot Service (SNS) on palvelu luoda yhteisöjä Internetissä.

Kirjaudu sisään
Klikkaa Facebook-kuvaketta ja kirjaudu sisään Jos sinulla on Facebook-tili, syöttää tilitiedot ja kirjaudutaan
sisään Jos sinulla ei ole tunnusta, voit luoda sellaisen.

Jos sinulla on jo Facebook-tilin, klikkaa tästä. Jos
haluat luoda tilin, klikkaa "jäseneksi, klikkaa tästä".

Tietoa tietosuoja-asetuksia
Tietosuojan oletusasetus Facebook on asetettu niin kuka tahansa näkee
profiilisi.
Voit muuttaa tätä, mene "Account", "Privacy Settings" ja sitten "Muokkaa
asetuksia". Jos haluat jakaa profiilisi ystäviesi kanssa vain, klikkaa "vain
ystäville".
Tämä vaikuttaa kaikkiin osa teidän Facebook-profiili.

6. Tuotos videoita ja kuvia!


Siirrä kuvat Facebook!

Voit suoraan ladata kuvia Facebook Super LoiLoScope. Voit ladata yhden kuvan työpöydälle tai useita kuvia mediaselaimesta tai
magneetti. Voit myös ladata video ja kuvat yhteen magneetti.

Kun olet kirjautunut, voit ladata kuvia. Jos haluat lisätä kuvia olemassa
albumin, valitse albumi alasvetovalikosta. Jos haluat luoda uuden albumin,
jonka valokuvat, merkittävä albumin nimi, paikka ja kuvaus.

Valitse olemassa oleva albumi lisätä kuvasi.

Voit luoda uuden albumin ladata kuvia.



Lähetä videot Facebook

Kirjoita otsikko ja kuvaus videon ja lähettää. Videot, jotka menevät
yli Facebook upload raja automaattisesti jakaa ja ladata.



Kirjaudu Facebook eri tili

Jos haluat kirjautua Facebook eri tilille:
1.
2.
3.

Klikkaa "Kirjaudu ulos"-painiketta
Klikkaa "Kirjaudu sisään"-painiketta ja "lupa" näytöllä,
klikkaa "Kirjaudu toisella tilillä"
Syötä tilin tiedot ja kirjaudu sisään

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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NVIDIA CUDA lähtöön video jopa 10x nopeammin.
Miten CUDA
Voit tulostaa videoita nopeasti NVIDIA näytönohjain yhteensopiva CUDA.
CUDA yhteensopivia näytönohjaimia
http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Asetus
Käyttäkää uusimmat näytönohjaimen ajurit. Katso sivuiltamme, miten voit päivittää ajurit.
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107
Super LoiLoScope nähdä, jos järjestelmä voi käyttää CUDA kello käynnistyy. Jos et voi käyttää
CUDA, alla tuotanto vaihtoehtoja on saatavilla.



MP4
Ulostulo
出力 MP4 käyttäen CUDA

Voit nopeasti koodata MP4 tiedoston CUDA. Voit säätää asetuksia MP4 luotu CUDA.
* Lisätietoja löytyy 6-3 "Tulostus MP4 käyttävät CUDA".



lähtö YouTube videoita CUDA

Voit nopeasti luoda ja lähettää MP4 varten YouTube HD käyttäen CUDA.



tuotos laitteisiin CUDA

Pohjasta laitteen vasemmalla puolella Output-ikkunassa valintaruutu Käytä CUDA encoding ".
CUDA koodausta voidaan käyttää painikkeita vihreällä rajalla.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
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Polta kuvat kamerasta CD / DVD

Jos Windows7, Vista

Liitä kamera tietokoneeseen ja ajaa Super LoiLoScope.

Valitse kamera välilehdessä kuvat, jotka haluat polttaa CD / DVD.

Vedä ja pudota valitut kuvat työpöydälle. Ne kiinnitetään magneetilla kuten
kuvassa oikealla. Klikkaa "Collection"-painiketta ympyröity punaisella
kuvassa oikealla, kerätä kaikki kuvat yhteen kansioon.

6. Tuotos videoita ja kuvia!

Aseta tyhjä CD / DVD jotta tietokoneen optiseen asemaan.
Avaa kansio, johon olet kerännyt kaikki kuvasi ja klikkaa "Polta" in
työkaluriviltä yläreunassa kansion.

Aseta tyhjä CD / DVD jotta tietokoneen optiseen asemaan.
Avaa kansio, johon olet kerännyt kaikki kuvasi ja klikkaa "Polta" in
työkaluriviltä yläreunassa kansion.

Kun tiedostot on valmistettu kirjoitettava levy, levyn kirjoittaminen ikkuna
avautuu ja näyttää tiedostoja, jotka on valmistettu kirjoitettava levyn. Voit
poistaa tai lisätä tiedostoja.
Kun sinulla on kaikki tiedostot on kirjoitettava, valitse "Polta levy" ylhäältä
ja "Disk kirjoittaa noita" tulee näkyviin. Seuraa näytön ohjeita loppuun
polttamista levyn.

Varoitus: Älä tee muita tehtäviä, kun taas kirjallisesti levy.
Voit antaa levyn nimi, mutta sitä ei vaadita.
Vaikka olet noudattanut edellä suuntiin huonojen levyjen tai
yhteensopivuus levyn ja optisen aseman, kirjallisesti CD / DVD voi
epäonnistua. Tämä osio käsikirja ei takaa, että voit polttaa kuvia CD /
DVD edellä kuvattujen ohjeiden avulla.

6. Tuotos videoita ja kuvia!


Windows XP
Liitä kamera tietokoneeseen ja ajaa Super LoiLoScope.

Valitse kamera välilehdessä kuvat, jotka haluat polttaa CD / DVD.

Vedä ja pudota valitut kuvat työpöydälle. Ne kiinnitetään magneetilla
kuten kuvassa oikealla. Klikkaa "Collection"-painiketta ympyröity
punaisella kuvassa oikealla, kerätä kaikki kuvat yhteen kansioon.

6. Tuotos videoita ja kuvia!
Aseta tyhjä CD / DVD sisään optinen ajaa.

Avaa kansio, johon olet kerännyt kaikki kuvasi ja valitse "Kopioi kaikki
kohteet CD".

Kun tiedostot on valmistettu kirjoitettava levy, ilmapallo ponnahtaa
alareunassa näytön oikeassa. Klikkaa ilmapallo lukemaan tiedostoja,
jotka on valmistettu kirjoitettava levyn. Voit lisätä tai poistaa tiedostoja
tähän ikkunaan. Kun olet kerännyt kaikki tiedostot kirjoitetaan levyn,
klikkaa "Kirjoita nämä tiedostot CD" vasemmalla. "CD kirjallisesti"
noita näkyy. Seuraa näytön ohjeita loppuun polttamista levyn.

Varoitus: Älä tee muita tehtäviä, kun taas kirjallisesti levy.
Voit antaa levyn nimi, mutta sitä ei vaadita.
Vaikka olet noudattanut edellä suuntiin huonojen levyjen tai
yhteensopivuus levyn ja optisen aseman, kirjallisesti CD / DVD voi
epäonnistua. Tämä osio käsikirja ei takaa, että voit polttaa kuvia CD
/ DVD edellä kuvattujen ohjeiden avulla.

7. Järjestä tiedostot!
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Kerätä ja järjestellä omia pikkukuvia!
Mikä on magneetti?
Magneetti on organisaation väline kerätä ja ryhmittää pikkukuvia.
Voit heittää pikkukuvia magneetti erottaa tiedostot ja muuttaa niiden järjestystä sinun thumbnails ja valitse suosikki
kohtauksia.
Jos vedät magneetin lähellä pientä, pientä pitää kiinni magneetti ja voit pitää työpöydän puhtaana ja järjestyksessä. Voit säätää
väriä, nimi ja pituus magneetti. Jos olet lyhentää magneettia vähimmäispituus, magneetti piilottaa pikkukuvat.
Kaksoisnapsauta tai vedä tähtikuvaketta palauttaa koko magneetti.



tehtävät kunkin osan
Kuvaesitys
Tämä toistaa videoita kiinnitetty magneetti koko
näytön

Sulje magnetti
Poista magneetti

Kerää magneettiliitetyt tiedotot
Voit kerätä pikkukuvia kiinnitetty magneetti
kansioon

Zoomaa ulospäin
Pienennä ja poista magneetti napsauttamalla
tätä painiketta, kun magneetti on valittu

Kopio magnetti
Kopioi magneetti ja pikkukuvia

Minimoitava: tähti tulee näkyviin ja
piilottaa pikkukuvat

Muuta pituuden
nuolen

Magneetti
Väri-vaihtajan
Napsauta ja vaihtaa väriä väriympyrä

Muuta nimi
Tuplaklikkaa teksti vaihtaa nimeä magneetti

vetämällä

7. Järjestä tiedostot!


Kerää magneettiliitetyt tiedotot
Tiedostojen keräämiseen
Jos valitset haluamasi kansiokuvaketta ylös oikealle magneetin, voit kerätä kaikki magneetti yksittäiseen
kansioon liitetyt tiedostot. Valitse "Kopio" (alkuperäinen tiedosto ei muuteta) tai "Siirrä" (alkuperäinen
tiedosto poistetaan ja siirretään) ja Määritä kansio, johon haluat tallentaa.
Poista tiedosto.
"Poistaa tiedoston" poistaa tietoja PC: n käytöstä.

Tätä toimintoa ei voi kumota.

Valitse Kopioi tai siirtää pikkukuvat
tallentamiseen määritettyyn kansioon.



käsikirja diaesitys

Paina vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä seuraavaan / edelliseen thumbnail pelatessa pikkukuvat kiinnitetty magneetti.
Voit hypätä kautta pikkukuvia liitetty samaan magneetin tavoin soittolistan. Voit helposti luoda soittolistan uudelleen järjestämällä
pikkukuvat.
Voit käyttää vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä siirtyäksesi seuraavaan / edelliseen thumbnail koko näytön tilassa.

Use the arrow keys to move to the next/previous thumbnail



Automaattinen diaesitys
Tämä tulee olemaan sinulle soittolistan koko näytöllä.
Tuplaklikkaa Magnet tai valitse Kuvaesitys kuvaketta yläpuolella magneetti pelata ja muokata esikatselukuvat koko
näytön. Klikkaa Auto-Play-painiketta pelata kaikkia pikkukuvia kerätyt magneetti.

Auto-Play
ON

Diaesitys alkaa thumbnail vasemmassa
yläkulmassa. Voit vapaasti muuttaa
järjestystä pikkukuvia.

POIS

Videoita magneetti pelataan toista

7. Järjestä tiedostot!


roskakoriin voi Magneetti: Poista tiedostot

Trash voi magneetti voidaan kerätä ei-toivottuja thumbnails ja poista ne. Napsauta roskakorikuvaketta
poistaa esikatselukuvat LoiLoScopeEX työpöydälle.
Tiedostojen poistaminen roskakorista ei magneetti ei poista alkuperäistä tiedostoa, vaan ainoastaan
poistaa tiedoston hankkeen ja alkuperäinen tiedosto ei vaikuta.

Napsauta roskakorikuvaketta poistaa
pikkukuvat
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Järjestä käyttämällä pikavalintoja
Miten pikavalinnat

Aivan click pientä tai aikajanalla baari ja magneettien roskakoriin, ja aikataulu näkyy
niin pikakuvakkeet. Vedä hiirtä, johon haluat lähettää tiedoston.

< Menetelmä >


Valitse Pikapainike

Nopeasti siirtää objektin valittuun
kohteeseen

Vetämällä pikakuvake

tai


hiiren kakkospainikkeella objektia

Esineitä voidaan siirtää Oikotie

pikakuvake

Magneetti

Tiedostoja
mediaselaimesta

Aikajana
Pikkukuvat

Roskapönttö
Magneetit

Aikajana baari

8. Kirjoita teksti!
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Kuinka kirjoittaa tekstiä
tyyppi teksti
Vuonna Art-valikossa on vaihtoehtoja lisäämällä tekstiä vain, " Teksti
", ja teksti tausta, " Tekstikehys ".
Klikkaamalla "teksti" tai " Tekstikehys "-painiketta, teksti thumbnail luodaan työpöydälle.

Teksti



Tekstikehys

Kirjoita teksti
Voit kirjoittaa tekstiä, klikkaa "kirjoita teksti tähän" ja kirjoita teksti.



Compile videos and text in the time line

Lisää teksti
Kun editointi aikajanalla, valitse Teksti Art valikosta luoda 10 sekunnin tekstin aikajanalla baarin nykytilasta hakea bar. Sijoita teksti
yläreunassa on aikajana, näyttää se edessä videon.
Voit myös sijoittaa teksti Pikkukuva siitä työpöydältä aikajanalla saada sama vaikutus.

Vaihda sijainnin tekstin
Klikkaamalla tekstin aikajanalla baarissa tai tekstin aikajanalla ikkunassa voit näyttää mittakaavassa, kiertää ja liikkua ohjaimet. Käytä näitä
säätimet asentoon tekstisi missä tahansa haluat.

Yhdistä teksti kehykset ja videoita
aikajanalla
videoita.

luoda

hauskoja

8. Kirjoita teksti!
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Muuta asetuksia tekstin
Teksti asetus tarjotin

Valitse kategoria haluat asettaa taustasta / teksti / Shadow välilehtiä vasemmalle asettaminen alustan.
Voit määrittää tekstin koon, tekstin väri, varjo asema, varjostus ja tausta (vain teksti Frame).



tausta-asetuksia
Valitse tausta
Aseta taustan rakenteen ja avoimuutta Text Frame.
Voit valita tyyliä teksti Frame alkaen "Viesti", "Lista", "Cool" ja "Image"-luokkaan. Hiiri kuvan
asettaminen lokeroon tarkastella esikatselussa Play-ikkunassa ja sitten soveltaa haluamasi
muotoilu.

Flip taustakuva
Voit leffa taustakuvan klikkaamalla kuvaa haluat kääntää.



Teksti asetukset
Voit asettaa fontin, koon, paksuuden, sijainti ja väri tekstisi.
Pick väri tekstin avulla monivärinen bar. Käytä värivalitsimen
vasemmalla valita sävy, ja baarin oikeus valita avoimuutta.



Shadow asetukset
Voit asettaa varjon tekstisi virtapainiketta.
Jos otat varjo "On", voit asettaa värin, sininen, suunta ja pituus varjo.

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!
9-1


Deco-kynä
Miten Deco-kynä
Deco-kyna
Käyttämällä Deco-kynä, voit lisätä käsin kirjoitettuja viestejä ja kuvien videoita ja kuvia.
Valitse pikkukuvan tai aikajanalla baari ja klikkaa Deco-kynä Effect valikosta. Valitse Pen Tool asettaminen Tray. Klikkaa
Play-ikkuna ja aloittaa tallennus. Kun video alkaa soida, vapaasti kirjoittaa tai piirtää video.

Käytä Pen Tool tehdä kuvia ja viestejä video.

Vedä ja videon toiston ja linjat piirtämäsi näkyy miten sinä veti sen.

Vedä ja video on mahdollista keskeyttää linjat näy heti.

Kun video on valmis peliä, se keskeytetään. Jos haluat pitää piirustus, napsauta näytön jatkaa.
Muut työkalut voit käyttää Deco-kynä on Animation Eraser, joka tekee kuvan kiinnitti katoavat. Voit myös helposti määrittää objektin
piirtämäsi liikkumaan näytöllä. Lisätietoja, katso osio Deco-kynä työkaluja.



Käytä hidas kuljetusmuoto kirjoittaa

Voit tehdä sen helpompi kirjoittaa hidastamalla pelata nopeus video.
Klikkaa hidas (x0.5) tai super hidas (x0.2) hidastaa pelata nopeus video.
Voit myös säätää pelata nopeus Play Speed pudotusvalikosta.

Muuta toistossa
Voit säätää pelata nopeus video. Valitse X1 muokkaustyökalut näyttää pudotusvalikosta.
Normaalista nopeus video on x1. Voit valita x0.1 on x8 muokata videoita.
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Deco-Kynä työkaluja
Kynä
Tämän työkalun avulla voit piirtää vapaasti videon. Vetämällä linjaa, kun videon toiston se
näkyy täsmälleen samaan paikkaan ja ajoitus että vedin sen. Jos vedät kun video on
pysäytetty, viivat näkyy alkaen seuraavaan kuvaan.
Paine
Voit ottaa Paine kun olet piirustus kynällä tabletti.
Paine vaikuttaa viivojen paksuuden.

Kynän kärki tyyli ja koko
Voit muuttaa kynän kokoa koon liukusäädintä tai
hiiren rullaa. Voit valita kynän kärki tyylin
ympyrä, neliö, ja rajojen. Muuttamalla väri,
reunuksen väri vaihdetaan automaattisesti.

Valitse väri
Käytä värivalitsimen valita värin. Valitse monivärinen bar
valita värin. Voit myös valita sävyn ja avoimuutta.

Animaatio Eraser
Kuvat piirretään Deco-Pen tulee näyttöön, vaikka muuttuessa. Käytä Eraser poistaa kuvan
haluamasi ajoitus. Voit poistaa erillisten linjojen pelatessasi tai voit keskeyttää ja poistaa
useita rivejä.

Pyyhekumi
Tyhjentää osan kuva piirretään kynällä.

Pyyhi kaikki (Trash voi koristella)
Poista kaikki kuvat näytöllä. Voit käyttää tätä jos haluat aloittaa alusta.

Valitsin
Voit käyttää tätä oikeutta liikkua ja kuva, että olet aiemmin tehnyt.
Käytä valitsin Surround kuvat, jotka haluat valita. Valitun kuvan väri vaihtuu. Vedä
kuva haluamaasi asentoon.

Animaatio
Voit animoida linjat olet piirretään Deco-Pen. Alkaen 4 eri vetää valikoista, valitse
haluamasi animaatio. Oletuksena "Ei mitään" valittuna. Voit valita milloin haluat aloittaa
animoida teidän linjat. Lisätietoja Animation-painiketta, katso jakso Effect animaatiot.
Kiemurtelu: linjat saavat paksumpi ja rajojen vaihtaa väriä
Siirrä: radoilla liikkuvat ylös, alas, vasemmalle ja oikealle
Väri: värin linjat muuttuvat
Blink: avoimuus linjat muuttuvat

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!
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Deco-leima
Miten Deco-leima
Voit käyttää Deco-leima kuin painamalla leima luoda eläviä videoita.
Valitse pikkukuvan tai aikajanalla painikkeella ja valitse
Deco-leimasinta Effect valikosta.

Käytä Animaatio Pen työkalu saattaa leimat video
Napsauta näytön aloittaa tallennuksen. Klikkaa "Slow" tai "Super hidas" ja piirtää ruudulle, kun pelasin peliä videon. Jos
haluat piirtää ruudulle normaalilla nopeudella, valitse "Normaali". Jos haluat vaihtaa nopeutta kun toistat videota, valitse
nopeus "Play Speed" pudotusvalikosta. Toistossa valitset vaikuttaa videon sinun ulostulo.
Klikkaa tai liikuta hiirtä näytön soveltaa leima.
Kun video päättyy pelissä, se keskeytetään. Jos haluat lisätä Deco-leima sitten pelin jatkua.



Deco-leima työkalut

Leima alusta
On olemassa 4 erilaista postimerkkiä: Leima, Spray, Roller ja Anime. Valitse leima
haluat käyttää ja hiiri näyttöruudulta läpikuultava esikatsella leima. Klikkaa tai liikuta
hiirtä soveltaa leima. Voit säätää kokoa hiiren rullaa.

Spray
Tämä on Deco-leima liikkeen. Vedä leima ympärillä näytön "spray" esineitä ruudulla.
Muuttamalla kokoa postimerkki, voit luoda eläviä videoita sama leima.
Rulla
Vedä leima ruudulla vapaasti. Objekti seuraa polku veti hiirellä, näkyviin, ja katoavat.
Esineet pysyy näytöllä niin kauan kuin olet hiiren painike alhaalla. Voit jättää hiiren
painiketta napsautetaan, täyttää ruudun, ja päästä irti hiiren painiketta. Esineitä katoaa, se
alkaa lähtökohta.
Leima
Levitä leima klikkaamalla tai vetämällä sitä ruudun poikki. Objekti näkyy niin kauan
kuin olet hiiren painike alhaalla, ja katoavat muutaman sekunnin jälkeen, kun olet irti.
Anime
Tämä leima on animoitu kuin flip-sarjakuva. Objekti näkyy niin kauan kuin olet hiiren
painike alhaalla, ja katoavat muutaman sekunnin jälkeen, kun olet irti.

* Eraser ja poistaa kaikkia työkaluja voi käyttää samalla tavalla kuin Deco-Kynä. Katso
Deco-Kynä on lisätietoja.

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!
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Vaikutus Pen
Miten Effect Pen

Vaikutus Pen
Voit käyttää tehosteita tiettyihin paikkoihin.
Käyttämällä Effect Pen tehosteita, voit hakea vaikutukset
tiettyihin paikkoihin. Voit myös kääntää vaikutus, niin että paikat
piirtämäsi kynällä ei ole vaikutusta.
Lokero-kytkin
Näytä / piilota Effect Tray



Vaikutus Pen Työkalut (tehosteasetus lokero)

Avoimuus
Animaatio tallennuspainike
Kääntämällä pyöreää painiketta, voit
tallentaa muutokset teidän vaikutuksia
animaatioita. Jos poistat painikkeen päältä,
voit poistaa animaation tilapäisesti.

Tämä säätää läpinäkyvyyttä vaikutus (vain
leikkautumisen)

Vaikutus Pen
Valitse valintaruutu, jotta vaikutus Pen. Katso
alla tietoja työkaluja.

Animaatio Pen
Voit valita tyyli Animation Pen

leima sovelletaan vaikutus kuin
leima, joka kerta kun napsautat
hiirtä.

harja sovelletaan vaikutus alueen
päälle vetää hiiren, muodossa kynä.

Anime lisää liikkuvuutta (kiertää,
laajentaa, ja sopimus) leima.

Brush-Koko
Säädä harja koon vaikutus.

Animaatio Pen
Tämä on harja, jota sovelletaan vaikutus videoita. Valitse
tyyli puhdistusainetta leima / harja / anime.

Pyyhi kaikki (Trash voi koristella)
Poista kaikki vaikutukset.

Animaatio Eraser
Aseta ajankohta, jolloin vaikutus on poistettava, kun olet
käyttänyt Effect Pen.

Valitsin
Valitse tai siirtää vaikutus.

Pyyhekumi
Pysyvästi poistaa osa sovelletaan päivästä video.

Käänteinen
Käänteinen alue soveltaa vaikutus
Paine
Voit ottaa Paine kun olet piirustus kynällä tabletti.
Paine vaikuttaa viivojen paksuuden.

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!
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Vaikutus animaatio
Miten vaikutus animaatio

Tallennus Animaatio Movement
Voit tallentaa määrän vaikutus kuin animaation. Voit määrittää animaation tallennus kunkin vaikutuksen.
Käännä animaatio-painiketta pois käytöstä kirjataan animaatio tilapäisesti.

1. Käynnistä animaatio tallennuspainiketta
Muutos määrän vaikutus kirjataan animaatio.

2. Siirrä vaikutus liukusäädintä
Siirrä liukusäädintä kun videon toiston. Muutos kirjataan animaatio.
* Jos sinulla on 2 tai useampi kohde-animaatio, valitse animaatio. Animaatio sininen reunus
on animoitu.

3. Animaatio Key Frame-ryhmän
Kun animaatio on tallennettu, Key Frame Group
(sininen viiva) ilmestyy.

Siirrä / poista
Voit siirtyä kanta Key Frame. Jos vedät Key Frame ulkopuolella rajan, se poistetaan. Voit poistaa
kaikki Key Frame ryhmät, valitse roskakorikuvaketta painiketta oikealla.

Key Frame Animaatio
Vaikka video on pysäytetty, muuttaa parametri tai valitse + ikoni lisätä Key Frame. Valitse
aloitus-ja päätepisteestä Key Frame luoda joustava animaatio.

9. Luo hauskoja videoita tehosteet!
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Vaikutus List
Kirkkaus
Voit säätää sopimuksen ja kirkkaus. Jos sinulla video on liian tumma tai liian kirkas,
kirkkautta ennen kuin voit muuttaa sopimusta. Jos käytät vaikutus kynä, voit hakea
vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Värimuutos
Voit säätää kylläisyyttä ja sävy.
Valitse väri sävyn, ja säädä värikylläisyys. Jos saturaatio on 0, video tulee
yksivärinen.
Jos käytät vaikutus kynä, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Leikkaaminen
Voit vaikuttaa kynän leikata tiettyjä osia kuvasta. Valitse avoimuutta ja koko ja valitse
sitten kynä tyylin leima, harja ja anime. Klikkaa tai liikuta hiirtä näytön soveltaa. Voit
myös kääntää paikka haluat leikata. Käytä leikkautumisen vaikutus aikajanan muita
videoita käyttää tätä tehokkaasti.

Reunuste
Tämä vaikutus korostaa reunoja ja leikkaa loput. Voit muuttaa määrää sovelletaan
tosiasiallisesti ja paksuus ääriviivat.
Jos käytät vaikutus kynä, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Kynnysarvo
Tämä vaikutus tulee korostamaan valitut värit ja musta ulos loput. Voit muuttaa
määrää vaikutusta ja määrä raja.
Jos käytät Effect Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Sumennus
Näyttö on epäselvä.
Jos käytät Effect Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.
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Hehku
Tämä vaikutus lisää leimahtaa videoon antaa videon pehmeän. Voit säätää
kirkkautta ja hämärtää.
Jos käytät Effect Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Mosaiikki
Tämä koskee mosaiikki videoon. Voit säätää hienouden mosaiikki. Jos käytät Effect
Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Negatiivi efekti
Käänteinen negatiivinen ja positiivinen värit video.
Jos käytät Effect Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

Yksivärinen
Tämä vaikutus muuttuu video väri yksivärinen. Voit säätää tehosteen määrää
sovelletaan. Voit myös tehdä video seepia.
Jos käytät Effect Pen, voit hakea vaikutus tiettyihin paikkoihin.

DECO-Kynä
Voit vapaat kädet piirtää kuva videosi. Valitse paksuus, tyyli ja väri, ja piirtää
suoraan näytölle. Kun olet valmis piirustus, sovelletaan animaatio voit tehdä linjat
heiluminen tai vilkkua.

DECO-Leima
Voit lisätä objekteja videon kuin painamalla
postimerkkejä, voit valita tuulen, rulla, ja anime.

leima.

Yhdessä

normaali
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Mikä on kaapata?
Kaappaa videoita DV / HDV-kamerat ja web-kamerat.
Voit tallentaa videoita kameroista on kytketty tietokoneeseen, kuten web-kameroiden ja jopa kameroita,
jotka käyttävät nauha kuten DV-ja HDV-kamerat. Klikkaa Capture ikoni kotona valikosta näet luettelon
käytettävissä olevia laitteita. Valitse laite, jota haluat käyttää ja klikkaa "OK" luoda kaapata pientä
työpöydälle. Klikkaa pikkukuvaa katsoaksesi esikatsella, ja valitse "Tallenna" aloittaa talteen kameran. Kun
olet talteen video, pientä ja valo muuttuu punaiseksi. Klikkaa "Tallenna" uudelleen loppuun kaapata.
Kun olet tallentanut kuvattu video, tiedosto ilmestyy työpöydälle, valmiina muokata.
* Kun olet talteenoton thumbnail video kameran voi olla katkonaista, mutta sinun kaapata tietoja ei olisi
mitään ongelmia. Käytä kameran monitorin Tarkista videon kaappauksen aikana.
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Miten kaapata video

Näyttää kaappaaminen-laite

Pienoiskuva DV /
HDV-kamerat

Pienoiskuva web-kamerat

Leikkaa kuvia videon
Kun olet talteen video, "Tallenna" painike muuttuu
punaiseksi. Napsauta "Tallenna"-painiketta uudelleen
loppuun kaapata.
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GPU
Antamalla GPU videotoisto käyttäjät, jotka ovat näytönohjain, joka tukee H.264-videon toistoa, voivat
edelleen nauttia Super LoiLoScope sujuvasti.
* GPU videotoisto tuetaan vain Windows Vistassa ja Windows 7.
Käyttäkää uusimmat näytönohjaimen ajurit.
Windows XP ei tue videon toistoa.

Näytönohjaimet tukevat GPU videotoisto
Intel G45 tai parempi
NVIDIA ® GeForce 8000-sarja tai uudempi (lukuun ottamatta 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000series tai uudempi (lukuun ottamatta 2900)

DVD Writing
Set the DVD writing software to Windows DVD Maker.
automatically run and add the created video to the list.
For details, see 6-5 Device Output DVD.

This will enable windows DVD Maker to

Valokuva ulos
Aseta tallentaa kansion kuvat leikattu thumbnails tai aikatauluja.

Tausta
Aseta tausta Super LoiLoScope Galaxy, Dark, tai Bright.

11. Valinta-Asetukset
Kaappaus
Aseta väliaikainen säästää kansio (kansio tallennetaan väliaikaisesti tietojen aikana talteen video) ja
tallentaa kansion kiinni videoita.
Katso lisätietoja Kaappaus DV / HDV-kamerat ja web-kamerat.

Yksityiskohtaiset asetukset
Valitse, pudottaa laadun H.264 videoita aikana esikatsella pienentää kuormituksen CPU.
Poista valintamerkki jos haluat katsella videoita korkea laatu.
Force MOV tiedostoja QuickTime toistaa. (Oletusasetus on sisäinen codec)
Tarkista tämä, jos olet tiedotteet pelissä MOV-tiedostoja.

Tallennuspaikka
Nimetä kansion haluat tallentaa tuotoksen videoita.

Lisenssi
Näytä Super LoiLoScope lisenssi tiedot.
Voit kirjoittaa sarjanumero tai lisenssi tiedosto sait ostanut ohjelmiston sallia.

Kieli
Voit valita näytön kieli Super LoiLoScope lähtien 17 kielellä. (Englanti, Brasilian portugali,
Kanadan ranska, hollanti, suomi, ranska, saksa, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä,
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, espanja, ruotsi)
Sinun on käynnistettävä ohjelmiston kielen muutos tapahtuu.
Kun uudelleenkäynnistyksen ohjelmisto, tallenna työpöydälle säilyttää nykyinen projekti.

12. Lue nimet kunkin osan!
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Nimet esineitä työpöydälle

Tehtävä kunkin osan

1 Valikko
Koti, Share, Effect ja Art-painiketta ruudun ylälaidassa sisältää toimintoja kussakin osiossa.

2 Mediaselaimen
Media selain näyttää kaikki tiedostot voit muokata Super LoiLoScope.
Valitse video / musiikki / kuva-välilehti näyttää kuvaa, klikkaa valintaruutuja suoraan tuotannon tai
ladattuja mediaselaimen tai siirtää tiedostot työpöydälle joko napsauttamalla tai vetämällä ja pudottamalla
tiedosto työpöydälle.

3 MagneettiThe
magneetti voi auttaa sinua järjestämään hajallaan tiedostot työpöydälle. Voit muuttaa väriä, pituus ja nimi
magneetti, ja myös muuttaa järjestystä pikkukuvat ovat kiinni magneetti. Voit jonottaa videoita ja kuvia ja
toistaa niitä diaesityksenä tai voit joukkolatauksia ja tuotannon file.net

4 Pienoiskuva
Voit esikatsella videoita, musiikkia ja / tai kuvatiedostoa asettamalla hiiren pikkukuvan.
Klikkaa asettaa lähtö ja maali pistettä, ja käyttää vain osia haluat.

5 Aikajana
Kerää ja suosikki kohtauksia luoda hankkeen.

6 Roskakori
Magneetti kerätä ja poistaa ei-toivotut video / kuva / musiikki pikkukuvat työpöydältä.

12. Lue nimet kunkin osan!
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Luettelo Home-valikon kuvakkeet

Home valikkotoiminnoissa
Tallenna työpöydälle tai luo uusi projekti
Klikkaa tallentaa nykyisen Super LoiLoScope hanke tai luo uusi projekti.

Tallentaminen työpöydälle
Tallentamalla työpöydälle, voit tallentaa nykytilaa työpöydän thumbnails ja aikataulu. Tallennettu tiedosto on
nimeltään hanke. Sisällöstä riippuen Projektin voi olla kätevää jakaa projektin ja tallentaa ne erikseen.
Jos poistat video tai kuva tiedoston Windows-tiedosto ei ole käytettävissä projektin.
Liikkuva desktop-tiedostot
Jos siirrät alkuperäisen videon, musiikin tai kuvatiedosto, joka on käytössä tallennetuista hanke, projekti tiedosto
tunnistaa tiedosto on siirtynyt, jos tiedosto on sijoitettu samaan kansioon konserniin hankkeen asiakirjoja. Jos ne
sijoitetaan muualle, projekti-tiedostoa ei voi tunnistaa, jos tiedosto on siirretty. Jos hanke tiedostoa ei voi
tunnistaa tiedoston sijainti, valintaikkuna tulee näkyviin, ja voit palauttaa polkuja jokaisen tiedoston ei löytynyt.

Magneetti
Tämä painike luo magneetti.
Magneetti auttaa kerätä ja järjestää thumbnails työpöydällä. Voit myös kerätä thumbnails kerätään
magneetin yhdeksi kansioon.

Aikajana
Tämä painike luo aikajanalla.
Aikajanalla, voit järjestää videoita, kuvia, ja musiikkia yhden videon. Voit myös pyörittää, siirtää ja muuttaa
tiedostojen koosta järjestää kohtauksen. Voit luoda niin monta aikataulut kuin on toivottu.

Kaappaus
Hänen painike luo kaapata pikkukuvan.
Voit luoda videoita tiedostoja tuomalla videoita DV / HDV-kamerat ja web-kameroiden avulla yhdistetty
tietokoneeseen.

Valinta-astukset
Tämä painike avulla voit muuttaa yksityiskohtaisia asetuksia kutakin toimintoa varten.
Voit muuttaa asetuksia GPU dekooderi, DVD kirjallisesti ohjelmisto, taustakuvan ja kohdekansio.

13. Mestari pikanäppäimet!
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Luettelo pikanäppäimistä

Pikanäppäimet

Täältä löydät luettelon pikanäppäimiä voit käyttää Super LoiLoScope.

Pienoiskuva

Toista / Tauko

Koko näyttö

Toista / Tauko

Aikajana

Toista / Tauko

Pienoiskuva

Palata runko

Koko näyttö
Aikajana
Pikkukuva on magneetti

Palata runko
Palata runko
Seuraava thumbnail

Pienoiskuva
Koko näyttö

Seuraava kuva
Seuraava kuva

Aikajana
Pikkukuva on magneetti

Seuraava kuva
Eellisen pikkukuva

Pienoiskuva

Lähettää roskakoriin

Koko näyttö
Aikajana baari

Lähettää roskakoriin
Lähettää roskakoriin

Magneetti valittu

Poista magneetti

Pienoiskuva

Poista valinta

Koko näyttö
Aikajana baari

Poistu
koko
kokoisena
Poista valinta

Magneetti

Poista valinta

Aikajana baari

Siirrä toista asemaa 1
kehys

Control +Z key

Aikajana baari

Kumoa

Shift +Control +Z key

Aikajana baari

Tee uudelleen

Space bar

Arrow key (Left）

Arrow key（right）

Delete key

ESC key

Control + arrow key
(left/right)

or

näytön

14. Super LoiLoScope järjestelmän vaatimukset

14. Järjestelmävaatimukset
14-1
OS
CPU
Muisti
GPU

Videoita SD-laatua
Windows ® 7, Windows ® Vista, Windows ® XP SP3 tai uudempi (32-bittinen/64-bittinen)
ATOM 1.6 GHz tai parempi, Pentium ® 4 2 GHz tai parempi
1 Gt tai vähintään
Graphic kortit, jotka tukevat PixelShader2.0 tai uudempi
NVIDIA ® GeForce 6000-sarjan tai parempi
ATI Radeon9600 tai parempi
Intel 945 tai parempi

14-2
OS
CPU
Muisti
GPU

Videoita HD-laatua
Windows ® 7, Windows ® Vista, Windows ® XP SP3 tai uudempi (32-bittinen/64-bittinen)
Core2 Duo 2 GHz tai parempi
Vähintään 2 Gigatavua muistia
Grafiikan korttia kyseisen tuen H.264 decoder
NVIDIA ® GeForce 8000 sarja tai parempi (käänteisesti 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000 sarja tai uudempi (lukuun ottamatta 2900)
Intel G45 tai parempi

14-3

Muut

-Microsoft .NET Frameworkin 3.5sp1 on oltava asennettuna tietokoneessa.
-Käytä yhteyttä näytönohjaimen uusimmat ohjaimet.
Ohjaimet, jotka julkaistiin vuonna 2008 kohdata unstable videon toistoa.
Ota Näytä meille web (http://loilo.tv/product/1/desc/107) kortin näytönohjain päivittämiseen.
-Voit asentaa sinun on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet.
-Järjestelmiin, joissa on Windows virtual ohjelmiston ei voi tukea.
-Käyttämään GPU H.264 purkaa videota, sinulla on Windows Vista tai Windows 7 - 5.1ch äänentoiston on tuettu vain Windows
Vistassa ja Windows 7.

