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1. Rozpocznij Super LoiLoScope
1-1

Jak zacząć

Po Super LoiLoScope został zainstalowany na komputerze, w
pulpicie pojawi się ikona. Kliknij dwukrotnie ikonę, aby załadować
Super LoiLoScope.

1-2

Jak zamknąć

Kiedy LoiLoScope Super jest w trybie pełnego ekranu, kliknij
przycisk "X" w górnym prawym rogu, aby zamknąć program. W
trybach innych niż tryb pełnego ekranu kliknij na "X", aby zamknąć
okno.

Od lewej: Minimalizuj / Przywróć W dół / Close

1-3

Otwartego projektu

Aby otworzyć wcześniej zapisanych projektów i komputery stacjonarne, kliknij
żądaną projektu/pulpit z menu Home.

2. Dowiedz się podstawy!

2. Dowiedz się podstawy!
2-1


Podstawowe operacje dla Super LoiLoScope
Powiększenie kliknij

Kliknij i przytrzymaj pulpitu i przenieść
Przeciągając tła, można przenieść pulpit jako użytkownik proszę. Można również powiększanie i pomniejszanie przez
przewijanie w górę/w dół z kółkiem myszy.

Powiększanie lub z Click
Po prostu kliknij obiekt, który chcesz powiększyć.
Poprzez kliknięcie na obiekcie będzie powiększyć dla oglądania
priorytetową i rozpocząć odtwarzanie.

Kliknij na miniaturę chcesz
edytować

Kliknij na tle dla mid-zoom

Kliknij przycisk powiększenia poza przycisk dla "mid-zoom".

Podczas powiększania na osi czasu lub miniaturę, klikając na tle
lub powiększenia poza przycisk w prawej górnej części obiektu,
on będzie zmniejszyć obraz do "mid-zoom". Jeśli pulpit jest już
ustawiona w widoku pełnego pulpitu, kliknij na danym obszarze
w tle dla bliżej "mid-zoom" wokół zaznaczonego obszaru

Po zakończeniu edytowania kliknij
przycisk tła

Kliknij przycisk tła dla widoku pełnego pulpitu
When in “mid-zoom” view, you can click on the background
again in order to go into full desktop mode which will enable you
to view all thumbnails, timelines, and magnets on the desktop.

Powiększanie

Mid-Zoom

2. Dowiedz się podstawy!

2-2 Samouczek
Proszę zaczynają się samouczek. Poprzez zdobywanie doświadczenia pierwszej ręki z
funkcje i cechy LoiLoScope Super, on będzie uczynić rzeczy znacznie łatwiejsze
dowiedzieć się więcej. Na ekranie Start kliknij na przycisk “Podręznik”. Samouczek nie
tylko wyjaśniać, lecz Cię poprzez Ogólne roboty rozszerzonych oprogramowania do
edycji wideo.

przycisk “Podręznik”

2-3 Functin Myszy
Filmy wideo i muzykę z myszy
Miniatur plików wideo, zdjęć i plików muzycznych będą wyświetlane na pulpicie. Po prostu umieszczony jest kursor myszy na
miniaturze, on będzie rozpocząć odtwarzanie pliku. Jednym kliknięciem umożliwi edytowanie miniatury. Pliki mogą być edytowane i
nawet usunięte w ramach pulpitu, ale nie ma wpływu na oryginalny plik. Jednakże jeżeli oryginalny plik jest przenoszony w oknach lub
zostanie usunięty, on przestanie działać w pulpicie Super LoiLoScope chyba że przeprowadziła właściwego rozwiązania alternatywnego..

Odtwarzać miniaturę

Kliknij prawym przyciskiem myszy
Wybór wielokrotny miniaturek
Wybór wielokrotny magnesy
Wybór wielokrotny pasków na osi czasu
Skrót

Kliknij przycisk
Edit thumbnail
Select magnet
Edit timeline
Mid-Zoom
Full desktop view

Kółko myszy

Mysz nad

Przeciągnij
Przewiń pulpitu
Przewijać okno na osi czasu

Powiększ/wylogowanie z ekranu
Przewiń przeglądarki mediów
Fast Forward/Przewiń wideo Podgląd przeglądarki mediów
Powiększ/wylogowanie dla paska oś czasu w oknie osi
czasu
Zmienić grubość pióra efekt

3.

Szukaj wideo, muzyki i plików obrazów

3. Szukaj wideo, muzyki i plików obrazów
3-1


Przeglądarka Media
Co jest przeglądarką mediów

Przeglądarki nośnika można
wyświetlać w dowolnym
momencie, klikając ikonę na
prawej dolnej.

Przeglądarka nośnika wyświetla filmów wideo, muzyki i plików obrazów, które można edytować w Super
LoiLoScope.
Kliknij kartę wideo/muzyki/obrazu/zewnętrzne urządzenie, aby wyświetlić pliki i myszy nad miniaturek w
ramach karty, aby wyświetlić podgląd pliku.
Kliknij lub przeciągnij plik do odczytu pliku. Na karcie Ustawienia sprawdź folder, który chcesz użyć i
wideo, zdjęcia i pliki muzyczne zostanie automatycznie wykrywane i wyświetlona w karcie właściwego.
Jeśli Twoja karta SD, pamięci USB, zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenia zewnętrzne nie jest
wyświetlony, kliknij przycisk Odśwież na górze prawo, aby wyświetlić kartę dla użytkownika urządzenia
zewnętrznego i pliki wideo, muzyki i picture

Podgląd można przeglądać,
umieszczając myszy na miniaturze.
Podczas podglądu można szybko do
przodu/do tyłu z kółkiem myszy.

Kliknij, aby odczytać plik
Kliknij plik do odczytu.

3.


Szukaj wideo, muzyki i plików obrazów
Przyciski i tabulatory

Zaznacz foldery, aby
wyświetlić w
przeglądarce mediów

Wyświetlanie

Wyświetla

Wyświetlaj

filmów wideo

nie muzyki

zdjęcia

Wyświetl pliki
zapisane na
dysku DVD

Zewnętrznych
urządzeń,
takich jak karty
SD

Wyświetl pliki kopii zapasowej
na komputerze z nośników
zewnętrznych, takich jak karty
SD i DVD

Zmienianie widoku
Klikając
ikonę,
można
zmienić
wyświetlanie
folderu
do
drzewa,
kolejności
alfabetycznej
lub
daty
utworzenia



Folder Bar
Klikając na pasku folder, można zaznaczyć
wszystkie miniatury plików w tym folderze.
Przeciągnij i upuść je na pulpicie, aby odczytać
wszystkie pliki

Zaznacz foldery, które mają być wyświetlane w przeglądarce mediów

Ustawienie kartę
Ustawienia domyślne dla przeglądarki nośnika szuka plików z lokalizacji poniżej.
Filmy: My Videos folderu
Obrazy: Moje obrazy
Muzyka: Moja muzyka
Po kliknięciu na karcie Ustawienia, PC folderu drzewa będą wyświetlane. Wybierz folder,
którego chcesz użyć. Foldery zostały sprawdzone, będą stale monitorowane, wideo, muzyki
i plików obrazu będzie wyświetlany na karcie właściwego.



Wybierz folder

Wybrane foldery wyświetlane na drzewie w karcie ustawienie zawierają wideo, obraz lub
plik muzyczny. Kliknij trójkąt, aby otworzyć folder i kliknij folder, który chcesz
wyświetlić. Zawartość folderu będą wyświetlane w oknie przeglądarki po prawej stronie.

Kliknij na przycisk Odśwież kiedy
zewnętrznych urządzeń, takich jak
karty SD, pamięci USB i dysk
twardy nie są wyświetlane.

Od lewej: Zamknij, przycisk
Pomniejsz

Usuń przycisk plik
Wybrany plik zostaną usunięte z
komputera. Tej akcji nie można
cofnąć, tak proszę robić ostrożnie,
na własne ryzyko.

3.
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Zaznaczanie wielu plików
Jak zaznaczyć wiele plików

Można zaznaczyć wiele plików w następujący sposób:

Trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy, przeciągnij czerwoną linię lub wokół pliki,
które chcesz zaznaczyć

kliknij pole wyboru na dole po lewej z

pliku kliknij pasek folderu, aby zaznaczyć wszystkie pliki w tym folderze

przytrzymać klawisz shift i kliknij na pasku folderu i wybierz wiele folderów rs
Można zaznaczyć wiele plików w następujący sposób:

Trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy, przeciągnij czerwoną linię lub wokół pliki,
które chcesz
zaznaczyć
Można
zaznaczyć wiele plików, przeciągając czerwonej linii po zaznaczając

kliknij pole
wyboru
nazaznaczeń
dole po lewej
z po lewej stronie ekranu.
przycisk
wiele
na dole

pliku kliknij pasek folderu, aby zaznaczyć wszystkie pliki w tym folderze

przytrzymać klawisz shift i kliknij na pasku folderu i wybierz wiele folderów rs



Odznacz

Pliki można odznaczyć w następujący sposób:

Kliknij pole wyboru na dole po lewej pliku, aby usunąć zaznaczenie

wybranego pliku right kliknij plik przytrzymując

klawiszy Ctrl podczas przytrzymując klawisz Ctrl, jednocześnie, przytrzymaj prawy przycisk
myszy i usuń zaznaczenie opcji wiele plików metodą przeciągania czerwona linia nad lub wokół
plików chcesz usunąć zaznaczenie



Pliki read

Pliki można odczytać z Przeglądarka Media, przeciągając i upuszczając pliku na pulpicie. Wszystkie
pliki z folderu można przeczytać, przeciągając i upuszczając pasek folderu. Przeciągając i upuszczając
pasek z folderu będzie dołączyć pliki do Magnet.

Szybko przenieść pliki do magnes lub na osi czasu z shortcu
Można szybko przesłać pliki z nośnika przeglądarki lub pulpitu, do pożądanej magnes lub przy użyciu skrótu na osi czasu. Aby
użyć skrótu, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, lub kliknij przycisk skrótów po lewej dolnej części ekranu. * Patrz 7-2,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania skrótów

3.
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Kopie zapasowe plików z kart SD i DVD
Back-up

Zapisz dane z nośnika zewnętrznego
Przeglądarka nośnika można użyć do zapisania danych bezpośrednio do komputera.

Wybierz kartę Karta DVD lub SD

Wybierz kartę
Należy wybrać kartę Karta DVD lub SD, przycisk back-up będzie wyświetlany po lewej stronie.
Zaznacz pliki, które chcesz zapisać (kliknij na pole wyboru z lewej dolnej lub zaznaczyć wiele
plików) i kliknij na back-up przycisku.
Wyświetlany jest przycisk back-up

Sprawdź rozmiar plików i kliknij przycisk "Tak", aby zapisać pliki do wskazanego folderu back-up
w komputerze. Zapisywane pliki będą wyświetlane w karcie back-up. Klikając przycisk back-up,
gdy nic nie jest zaznaczone w przeglądarce nośnika, pliki z aparatu fotograficznego, które nie
zostały zapasowe zostanie automatycznie zapisana na komputer.



Wybierz folder back-up

Folderu danych wyjściowych można wyznaczyć dla kopii zapasowej plików od
ustawienia opcji.
Kliknij ikonę ustawienia opcji z menu główna na górze strony. Kliknij na przycisk Zapisz
Lokalizacja po lewej stronie. Kliknij na szary przycisk po prawej stronie pola katalogu do
wyznaczenia folderu.



Karta back-up

Kopie zapasowe plików będą wyświetlane w karcie back-up w przeglądarce nośnika. Można
odtwarzać i edytować te pliki w taki sam sposób, byłyby z innych plików wideo i zdjęć.

4. Wybierz swój ulubiony sceny!

4. Wybierz swój ulubiony sceny!
4-1


Gry i Wykrawanie
Odtwórz wideo

Aby odtworzyć miniaturę, umieść kursor myszy na miniaturze (myszy nad). Wideo powinna rozpocząć odtwarzanie. Kliknij polecenie
wideo i wideo będzie Powiększ do optymalnej wielkości i wyświetlania narzędzi do edycji.



Funkcje przycisków

Kolor obramowania jest
taka sama jak magnes
サムネイル再生ウインドウ

Usuń miniaturę
Wyświetlanie
oryginalnego pliku

Pomniejsz

Zasobnik
przełącznika

Odtwórz/Wstrzymaj

W pkt
Odtwarzać

Poza punkt
tyłu

Fast Forward

Nazwa pliku

Objętość
W przycisk punkt

Odtwarzać
prędkości

poza przycisk punkt

Przycisk Kopia
Wycina się obraz

4. Wybierz swój ulubiony sceny!


Przycinanie klipów wideo i muzykę

Edytowanie miniaturek jest proste.
Przesuń punkty "in" i "out", wybierz swój ulubiony sceny.
Jeśli chcesz zaznaczyć wielu scen z tego samego pliku, kliknij przycisk
Kopiowanie miniatura i ponownie dopasować punkty "in" i "out"..



Obracanie zdjęć

W Podczas przeglądania plików obrazu, można obrócić obraz, 90, 180 i 270
stopni z zasobnika ustawienie, jeśli obraz jest obracany niepoprawnie.
Wybierz ilość rotacji z obracania replikacji ściąganej w dół menu
wyświetlane w zasobniku ustawienie do lewej miniaturę, aby obrócić obraz.



Miniaturki Kopiuj

Po wybraniu sceny z punktów "in" i "out", kliknij przycisk Kopiowanie miniatura
kopiowanie miniatura. W kopiowanej miniaturę zostaną zapisane punkty "in" i "out".

Przycisk Kopia

4-2 Gry na wielkim ekranie


Play na pełnym ekranie

Dwukrotnie kliknij ekran Gra miniatury, aby wyświetlić wideo na pełnym ekranie.
Wnosząc kursor myszy w dolnej części ekranu, aby wyświetlić narzędzi do edycji, można
edytować wideo na pełnym ekranie. Pełny ekran można wyłączyć, klikając dwukrotnie
ponownie.

4. Wybierz swój ulubiony sceny!

4-3 Szereguj miniaturek


Wybierz wiele miniatur

Można zaznaczyć wiele miniatur wyświetlanych na
ekranie. Można to zrobić, kliknij przycisk wielu
zaznaczenia po lewej stronie u dołu ekranu lub
prawym kliknięciu myszą, aby wyświetlić
czerwoną linią. Użyj czerwonej linii do rysowania
nad lub otaczają miniaturek, które chcesz
zaznaczyć. Służy to wysłać wiele plików do osi
czasu lub magnesu.
Miniatury wielu można zaznaczyć, klikając przycisk
zaznaczenia wielu lub prawym kliknięciu myszą, aby
wyświetlić czerwonej linii do rysowania nad lub otaczają
miniaturek, które chcesz zaznaczyć. Wybrane miniaturki będą
przezroczyste.



Miniaturki throw

Throw miniatur na ekranie, aby uporządkować
pulpit takie jak organizowanie dokumentów na
tabelę. Przeciągnij i uwalniania miniaturę,
miniatury będą ześlizgują nad ekranu. Służy to do
oddzielnych plików wideo z plików obrazu.
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Oś czasu
Co jest oś czasu?
Utwórz bazę dla projektu przez łączenie plików wideo, zdjęć i muzyki
Klikając na ikonę na osi czasu z menu główna można utworzyć oś czasu. Oś czasu jest "workbench" dla można
podłączyć lub skompilować miniaturek. Jeśli przeciągnij i upuść miniaturę oknie osi czasu, będą wyświetlane jako
pasek na osi czasu. Długość paska jest określona poprzez długość wideo. Słupki w górnej części okna osi czasu
pojawi się z przodu w oknie Play.



Nazwy każdej części
Pełny ekran Gra, zamknij,
Zoom out

Odtwarzać okno

Zasobnik Switch
Kliknij, aby Pokaż/Ukryj zasobnik
ustawienie efekty

Narzędzie bar
Kontroluje miniatury

Okno osi czasu
"Workbench" łączenie się i
skompilować pasków na osi
czasu



Funkcje przycisków
Powróć do poprzedniej bar osi czasu
Odtwórz/Wstrzymaj

Zasobnik Switch
Zmienić kolor/tytuł

W pkt

Objętość

Do tyłu

Bar osi czasu następna

Szybko do przodu

Odtwarzać Speed
Wyjściowy rozmiar

Wycina się obraz
przycisku

Odtwarzać stanowisko
Okna osi czasu z kółkiem
myszy, można powiększyć
in/out.

Przycisk Kopia

Poza punkt
< Zakres żółty >
Użytkownika wybrany zakres gry

＜Zakres różowy＞
Odtwarzać zakres
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Osi czasu odtwarzania zakres

Dopasowując punkty "w" i "out" można dopasować zakres odtwarzania na osi czasu. Pasek różowy reprezentuje bieżący zakres gry i żółty
pasek reprezentuje użytkownika wybrany zakres gry. Umieszczając kursor myszy nad punktem in/out, można zobaczyć jakie czasu wskaż
go jest obecnie na. Wideo w ramach różowy zakres będzie renderowana podczas wysyłania lub wyjścia z osi czasu..



Wybierz zakres gry
Użytkownika wybrany
zakres

3 Sposoby zaznaczania zakresu odtwarzania na osi czasu

Zakres plik
Dopasować zakres gry na pasku osi czasu dwukrotnie kliknąć na pasku osi czasu.

Użytkownika wybrany zakres
Zakres Odtwórz wybrany przez użytkownika poprzez dopasowywanie punktów "w" i
"out". Klikając na tle osi czasu można odtwarzać zakres użytkownika wybrany.



Cały zakres

Zakres wszystkich pasków na osi czasu
odtwarzania

Kliknij dwukrotnie tło osi czasu, aby ustawić zakres do obejmują wszystkie pliki w
ramach osi czasu.
Gdy wyświetlane są wszystkie pliki, kliknij przycisk tła raz bardziej do zwrotu do
zakresu użytkownika wybrany.

Temat zakresów różowy i żółty
Różowy zakres wyświetla bieżący zakres gry.
Żółte zakres Wyświetla użytkownika wybrany zakres gry. Klikając polecenie Tło,
można powrócić do użytkownika wybrany zakres gry..



Można

Dwukrotnie kliknij pasek do fokus w sprawie
zakresu odtwarzania.

Rozmiar wideo

wybrać

rozmiar

wideo

z

replikacji

ściąganej w dół menu na pasku osi czasu Tool..

SD NTSC

640x480

SD jakość, dla telewizorów w Japonii i USA

SD Wide

640x360

SD Wide, dla telewizorów w Japonii i USA

DV NTSC

720x480

Format cyfrową film do Japonii i USA

SD PAL

720x576

Jakość SD, dla telewizorów w Europie, itd.

SD Wide

768x432

SD Wide, dla telewizorów w Europie, itd.

DV PAL

720x576

Cyfrową film formatu dla Europy, itd.

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

Dla witryn wideo

DVD

640x480

Optymalny rozmiar DVD

DVD Wide

854x480

Optymalny rozmiar dla szerokiego DVD

HD

1280x720

Jakości HD (720 p)

HD

1920x1080

Jakości HD (1080p)

Customize

Ustaw rozmiar swobodnie
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Pasek osi czasu
Co to jest pasek osi czasu?
Tekst

Wideo

Obraz

Muzyka

W zależności od typu pliku (wideo: żółty, tekst: zielony, muzyka:
różowy), każdy plik będą wyświetlane w innym kolorze.

tekst

movie02.mp4

video.mp4
picture.jpg

Pasek osi czasu
Obramowanie paska na osi czasu będzie mieć
taki sam kolor jak magnes został podłączony
do. Biały obramowanie oznacza, że nie należą
do jakiegokolwiek magnes.



movie02.mp4
Pasek z wybranej osi czasu
będą wyświetlane w kolorze
niebieskim

Edycja na pasku osi czasu

"In”"Out" lub uchwyty będą wyświetlane po kliknięciu na pasku osi czasu. Przenieść
przeładowywane po lewej i prawej przyciąć wideo. Swobodnie przenosić na pasku osi
czasu, przeciągając go. Oś czasu pasek ramki 1 można przenieść przez naciśnięcie
klawisza strzałki w lewo lub w prawo przytrzymując klawisz Ctrl..



Łączenie pasków na osi czasu

Podczas przeciągania i łączyć się z paskiem na osi czasu do innego paska, pasku
powiadomi przez skrętu żółty. Pasek na osi czasu będzie również włączać żółte przy
dostosowywaniu punktów „"/" out"lub połączyć się z innym paskiem na osi czasu,
krawędź zakresu odtwarzania, lub gdy na pasku osi czasu jest na 0: 0: 0.



Ponów przepływu paska na osi czasu

Naciśnij Ctrl + Z, aby cofnąć ruch paska na osi czasu lub
kliknij przycisk Cofnij na dole po lewej stronie ekranu, i
Shift + Ctrl + Z, aby ponowić przemieszczanie lub kliknij
przycisk Ponów na dole po lewej stronie ekranu. Nie
Przestroga: Once usunąć pasek z osi czasu, można używać
funkcji Cofnij/Powtórz aby cofnąć lub ponowić pasek
przepływu.

Przycisk Cofnij/Ponów

music.mp3
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Kopiowanie paska na osi czasu

Kliknij na przycisk Kopia po wybraniu paska na osi czasu, które chcesz skopiować.
Skopiowane pasek będą wyświetlane w tle oryginału.



Dzielenie pasek z narzędziem dwubiegowa

Wstrzymać wideo z paskiem na osi czasu, zaznaczone do wyświetlenia narzędzie
Scissor. Pasek można podzielić, klikając na narzędzie Scissor.



Wiele wyboru (przytrzymaj)

Kiedy chcesz wybrać pozostałych pasków, wybierz na pasku osi czasu na bardzo
lewej zaznaczenia i przytrzymaj lewy przycisk myszy zaznacz wszystkie paski w
prawo. Przytrzymując przycisk myszy, przeciągnij słupki w obrębie okna na osi
czasu, aby przesunąć paski do lewej lub do prawej.



Wiele wyboru: kliknij prawym line (touch)

Trzymając prawego przycisku myszy, zaznacz wiele pasków z czerwonej
linii przez rysowanie nad nimi. Możesz to także zrobić klikając przycisk
wiele zaznaczeń po lewej dolnej części ekranu.



Wiele wyboru: kliknij prawym line (surround)

Natomiast naciskając prawy przycisk myszy, rysować wokół plików chcesz
wybrać z czerwoną linią. Możesz to także zrobić klikając przycisk wiele
zaznaczeń po lewej dolnej części ekranu.



Wiele przycisk
Zaznaczenie

Wiele
przycisk
Zaznaczenie

Edycja obrazu Quick

Po wybraniu wielu barów na osi czasu, zielony uchwyt pojawi się wokół paski wybranej osi
czasu. Przeciągając uchwyt do lewej lub prawej strony, można rozszerzyć lub umowy wiele
pasków na osi czasu.
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Ustawienia przejścia
Automatyczne przejścia

Gdy paski osi czasu dotykać lub nakładają się na siebie w oknie osi czasu, przejście
zostanie automatycznie ustawiona.

Porcje paska, które nakładają się będzie
automatycznie ustawić przejścia.

Reguły automatycznego przejścia

Wytnij w
(Screen zmiany immediately)

Oddalanie W/Out (powoli interchange)
dla 20 ramek na obu końcach.

Liniowany na osi czasu (nie nakładania się)
ekranu będzie z cięcia w zmianie.
Zanikanie/wyjścia dla 20 ramek na obu końcach..

Nie części podłączony.
Wszystkie pliki wideo będzie zanikanie W/out, na obu końcach..

Koniec paska jest w tej samej pozycji.
Oddalanie limit 20 ramek dla wszystkich plików wideo.

Krótkie pasek w ramach długiej bar.
Zanikanie/wyjścia dla 20 ramek. Nie ma różnicy jeśli wymiany na
pasku górnym i dolnym.

Częściowe nakładania się przykładzie 1.
Przejścia różnić się w zależności od położenia na pasku górnym i
dolnym. Górny pasek będzie oddalanie na czas trwania nakładania się
paska. Pasek u dołu będzie zanikania się, do 20 ramek.

Częściowe nakładania się przykładu 2.
Górny pasek będzie zanikanie się, na czas trwania nakładania się
paska. Pasek u dołu będzie oddalanie dla 20 ramek.

Stopniowe rozjaśnienie W/Out (powoli
interchange) tylko te części, które pokrywają się..
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Można ręcznie dostosować automatycznego przejścia. Wybierz
pasek
z
osią
czasu
i
klikając
przycisk
„Open
przezroczystość/Transition Control "wyświetlane na prawej dolnej
(lub Prawe górne) na pasku osi czasu. Kliknij przycisk Stonuj
Editing, aby wyświetlić na kontrolerze.

Return to Auto-Transition Mode

Ustawić przezroczystość zaniku w punkcie początkowym, oddalanie poza punkt końcowy, przejrzystości wideo, oddalanie poza punkt
rozpoczęcia i przejrzystości zanikowy poza punkt końcowy. Po zakończeniu z ustawieniami, ponownie kliknij przycisk przejście, lub
kliknij na tle zamknąć administratora. Kliknij przycisk "powrót do auto przejście tryb" Aby anulować ustawienia ręczne przejścia.

Oddalanie w punkcie końcowym
Przesuń suwak i z powrotem do ustawiania.

Oddalanie poza punkt początkowy
Przesuń suwak i z powrotem do ustawiania
Krycie 100%

Oddalanie w przejrzystości
punkt początkowy
Przesuń suwak w górę i w dół,
aby ustawić

Krycie 0％～100％
przenieś suwak w górę i
w dół, aby ustawić
Wróć do auto przejście tryb

Oddalanie poza punkt końcowy
przejrzystości
Przesuń suwak w górę i w dół, aby
ustawić

Wróć do auto przejście

5-4

Dostosować głośność
Można ręcznie dostosować głośność wideo. Zaznacz na pasku osi
czasu i kliknij przycisk "Open zanikowy i objętość kontroli panelu"
wyświetlane na prawej dolnej (lub Prawe górne) paska na osi czasu
do wyświetlania na kontrolerze. Można dopasować ustawienia
głośności dla ubytku skuteczności w woluminie punktu rozpoczęcia,
oddalanie w punkcie końcowym, objętość podczas gry, oddalanie
poza punkt rozpoczęcia i zanikowy poza punkt końcowy. Po są
wykonane z ustawień, kliknij przycisk regulacja głośności zamknąć
administratora lub tła.

Oddalanie w punkcie końcowym
Przesuń suwak i z powrotem do
ustawiania
Stopniowe rozjaśnienie Start Ppint
Przesuń suwak w górę i w dół, aby
ustawić

Oddalanie poza start Point
Przesuń suwak i z powrotem do ustawiania
Objętości 100%

Objętość 0％～100％
przenieś suwak w górę i
w dół, aby ustawić

Oddalanie poza punkt końcowy
Przesuń suwak w górę i w dół, aby
ustawić
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Układ wideo
Przenieś i przekształcania wideo

Można przekształcać i przenoszenie plików wideo, zdjęć w oknie Play lub klikając na pasku osi czasu.

Przenieś obiekt

Uchwyt rzenoszenia
Uchwyt rozwinąć i umowy
Uchwyt obracania

Kolor obramowania będą tego samego
koloru magnes, że na pasku osi czasu jest
od. Zmiana rozmiaru i obrócić obraz
wideo. Aby zresetować wideo, kliknij
dwukrotnie krawędź lub przycisk Resetuj.

Zresetuj
Zwraca obiekt do jego oryginalnego położenia
Obróć o 90 stopni zegar/counter-clock Mądry
Obrócić o 90 stopni w lewo lub w prawo
Dopasuj
Dostosować wideo, aby zmieścić się w oknie Play
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Animowanie wideo kształt i położenie
Zestaw animacji na osi czasu

Można ustawić animacji do przenoszenia plików wideo, zdjęć i tekstu i wytrzymałość efekt na osi czasu.
Można ustawić animacji dla każdego obiektu na osi czasu. Jeśli wyłączysz przycisk animacji, nagrane animacje będzie tymczasowo
wyłączone..



Funkcje z każdej strony
Podczas gdy uruchomiony animacji, będą zminimalizowane okno Play.
Można umieścić obiekty poza marginesy.

Swobodnie przenosić obiekty

Kliknij przycisk przełącznika zasobnik otworzyć zasobnik efekt.

Wybierz pasek na osi czasu, które chcesz animować. W oknie, Play wybierz punkt
wyjścia dla paska na osi czasu.

Kliknij kartę Źródło znajduje się po lewej stronie.

Włącz przycisk warstwy animacji w zasobniku efekt. Mapa Animacja dla "Skaluj",
"Move" i "obrót" pojawi się w oknie osi czasu.

Skala
Przenieś
Obrócić
ć

Skala
Przenieś
Obrócić
ć

Przesunąć obiekt w oknie Play podczas odtwarzania wideo do rejestrowania klucza
grupy ramek (niebieska linia) pod "Move".
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Klucz ramka grupy i animacja mapę

Przesuwając obiekt w obrębie okna Play, można rejestrować klucza
grupy ramek w obrębie mapy.
< Odtwarzać okno >

Obrócić
Skala

Przenieść

W zależności od korekt można zarejestrować klatek kluczowych dla
każdej grupy.

< Mapa animacji >

Pasek wybranej osi czasu
Wideo, obraz/muzyka

Skala
Przenieść

Przenieś i z powrotem

Obrócić
Length of video

Delete line

Drag and drop the line in
to the margin to delete



Klatka kluczowa

Płynne animacje można utworzyć przy użyciu ramek
kluczowych, zamiast przesuwanie obiektu przez odręczne.
Zaznacz początek i koniec punkt obiektu i animacji zostanie
utworzony automatycznie..

< Punkt początkowy >
Wstrzymać wideo i wybierz niezbędne klatek kluczowych.
Można tworzyć animacje dla skali, przenosić i obrócić
oddzielnie. Przenieść klatek kluczowych i z powrotem lub
przeciągnij go na margines do usuwania klatek kluczowych.

Utwórz płynne animacje od
punktu rozpoczęcia do punktu
końcowego

＜Punkt początkowy＞

Wstrzymać wideo i kliknij
przycisk klucz ramkę.

Skala
Przenieść
Obrócić

< Punkt końcowy >
Wstrzymać wideo i wybierz punkt w oknie Play chciałbyś
obiektu do końca animacji. Można wybrać punkt końcowy z
ramek kluczowych najpierw..

＜Punkt końcowy＞
Punkt początkowy Key Frame

Skala
Przenieść
Obrócić

Punkt końcowy
Key Frame
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Zestawu efektów w osi czasu

Można również dodać efekty podczas edycji na osi czasu. Zaznacz na pasku osi czasu, a następnie wybierz pożądany efekt z menu. Po
wybraniu efektu, otworzy się zasobnik Setting efekt na lewo od osi czasu. Jeśli wybierz efekt bez zaznaczania paska na osi czasu, efekt
wpłynie na cały osi czasu. Jeśli efekt później, kliknij przycisk Pasek na osi czasu, aby wyświetlić efekty dla tego paska na osi czasu w Tray
Setting efekt po lewej stronie. Jeśli pasek na osi czasu nie jest zaznaczone, będą wyświetlane efekty dla całej osi czasu.

Wybierz efekt, który chcesz ustawić.
Przycisk "X" będzie usunąć efekt.

Zasobnik Switch Licencjobiorca może Pokaż/Ukryj zasobnik.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Wybierz format wyjściowy
Wyjście w różnych formatach

Po zakończeniu edycji, należy zakodować plik i Zapisz.
Wybierz ikonę w zależności od potrzeb użytkownika.

Watching filmy wideo na PC - plik wyjściowy

Oglądając filmy wideo na PC - plik wyjściowy

Watching filmy wideo na iPod, DVD lub innych zewnętrznych urządzenie urządzenie wyjściowe

Udostępniaj pliki wideo ze świata lub zapisać pliki wideo w samodzielnie YouTube

Udostępnianie prywatne, aby pliki wideo za pośrednictwem Vimeo elektronicznym

Udostępnianie filmów wideo i zdjęć na Facebook-Facebook



Zakres wyjściowy

Podczas wyprowadzania wideo z miniatur lub osi czasu, wideo między punktami "w" i "out" będą dane wyjściowe. Upewnij się, że masz
prawidłowego zakresu wybranych dla wyjściowych.



Zmiana wielkości produkcji i szybkość transmisji bitów

Zmień rozmiar wideo z replikacji ściąganej w dół menu. Można
również bezpośrednio wprowadzić wielkość.
Zmienić szybkość odtwarzania wideo wyjściowego.

Wybierz szybkość odtwarzania wideo między 10% - 2000% od
replikacji ściąganej w dół menu. Można również bezpośrednio
wprowadzić prędkości.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!

6-2


Jak plik wyjściowy
Wyjście z przeglądarki mediów

Zaznacz plik, czy chcesz wyjście z przeglądarki
nośnika. Kliknij format pliku, które chcesz wyjście
wideo do, oraz wybranych plików wideo zostanie
wygenerowany do magnes na pulpicie. Dopasuj
ustawienia dla formatu wyjściowego i kliknij "Ok",
aby rozpocząć wyjściowego.



Wyjście od miniaturę

Podczas gdy miniaturkę na pulpicie jest zaznaczone, wybierz format chcesz wyjście wideo
do z menu Udostępnij.



Wyjście od magnes

Podczas gdy magnes na pulpicie jest zaznaczone, wybierz format chcesz wyjściowe pliki
wideo do z menu Udostępnij.
Wszystkie Twoje muzyki, wideo i obraz plików dołączonych do magnes będzie danych
wyjściowych do wybranego formatu pliku. Można to również użyć do partii zakodować
wielu filmów do jednego formatu.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Plik wyjściowy
Format wyjściowy

Można wyjście wideo pliki w różnych formatach. Można również dostosować ustawienia dla każdego formatu, takie jak rozmiar
wideo i szybkości transmisji bitów.
WMV
Filmy wideo WMV są wysokiej jakości dla ich rozmiar pliku. Jest to format pliku wideo,
podstawowe dla Windows.
AVI
Pliki AVI wideo można użyć kompresji różnych metod przez instalowanie koderów-dekoderów.
Można również wyjściowego wideo bez kompresji, aby korzystać z innych aplikacji.
MPEG2
MPEG2 jest format DVD i transmisji cyfrowej. Można utworzyć pliki wideo wysokiej jakości w
porównaniu do WMV i MP4 poprzez ustawienie go na wysokiej szybkości transmisji bitów.
MP4, F4V, 3GP
Pliki wideo są wysokiej jakości dla ich rozmiar pliku.
MP4: Bardzo wspólny format pliku. Można wyświetlać na iPodów i PSP.
F4V: File format Adobe Flash.
3GP: format pliku dla telefonów komórkowych 3 G.
CUDA MP4
Koduj pliki MP4 szybko przy użyciu technologii NVIDIA CUDA. Można używać tylko to jeśli
masz NVIDIA GPU oparte.
Audio
WAV: Format nieskompresowanych plików audio.
AAC: Ten format pliku jest ogólnie używanych za przenośne odtwarzacze audio. Im wyższa
szybkość transmisji bitów, większy rozmiar pliku, ale jakość dźwięku będzie wzrastać. (Niektóre
przenośne odtwarzacze audio może nie obsługują ten format pliku).
WMA: Format pliku rozgrywane w odtwarzacz multimedialny. Im wyższa szybkość transmisji
bitów, większy rozmiar pliku, ale jakość dźwięku będzie wzrastać.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!


Wyjście do WMV

Filmy wideo WMV są wysokiej jakości dla ich rozmiar pliku. Jest to format pliku wideo,
podstawowe dla Windows. Dopasuj ustawienia w oknie dialogowym i wyjściowego.

Wybierz format wyjściowy.
Można dostosować ustawienia dla pliku wyjściowego
Wybierz jakość obrazu: Przesuń suwak, aby dostosować jakość obrazu. Można wybrać jakość wideo
między zakres 0 - 100. Im większa liczba, większy plik rozmiarze, ale wyższej jakości.
Naprawić rozmiaru pliku: Naprawić rozmiaru pliku wyjściowego wideo.
Ustalić szybkość transmisji bitów: Szybkość transmisji bitów wideo wyjściowych rozwiązać.

Zmienianie ustawień
Zmienianie rozmiaru: Zmiana rozmiaru wideo wyjściowego.
Zmiana szybkości odtwarzania: Zmienić szybkość odtwarzania wideo.
Zmiana szybkości trybu: Zmienić szybkość odtwarzania wideo wyjściowego.
Resetuj domyślne ustawienie.
Klikając ten przycisk, wszystkie ustawienia zostaną powrócić do ich ustawienia domyślne.
(Ustawienie domyślne: wybierz jakość obrazu: Quality 90)



Wyjście do AVI

Można wybrać format kompresji audio z kodem audio i wideo z
kodera-dekodera wideo.
Koder-dekoder można wybrać z przycisku Ustawienia po prawej stronie.



Wyjście do MOV

Klikając przycisk Ustawienia dla wideo/dźwięku, można wybrać format
kompresji.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!


Wyjście do MPEG2

Wyregulowania jakości obrazu przez dopasowanie szybkości transmisji bitów.



Wyjście do MP4/F4V, 3GP

Wybierz typ pliku z MP4, F4V i 3GP.
Pliki MP4 mogą być odtwarzane na komputerze.
Pliki F4V mogą być używane w programie Adobe Flash.
3GP pliki mogą być odtwarzane na telefony komórkowe.
Można dopasować średniej szybkości transmisji bitów, maksymalną szybkość
transmisji bitów i szybkości transmisji bitów audio dla każdego formatu pliku.
Ustawienie domyślne jest zalecane ustawienie standardowe.



Dane wyjściowe do MP4 przy użyciu CUDA

CUDA kodowania jest dostępna tylko dla tych, którzy używają CUDA karty
graficznej zgodny z płytą NVIDIA. Przy użyciu kodowania CUDA, można
zmniejszyć czas wyjścia przez 1/3 - 1: 10.
Jednak zmiana ustawienia predefiniowane Dostosuj, można wybrać szybkość
profilu i bitowe h.264. Aby użyć CUDA kodowania dla iPoda, PSP wyjściowych,
kliknij pole wyboru dla kodowania CUDA.
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Plik audio wyjście

Będzie to wyjściowego pliku audio. Można użyć tego do wyjścia audio filmu wideo lub zmienić format pliku audio.
Wybierz typ pliku, a szybkość transmisji bitów audio w oknie dialogowym i kliknij "OK", aby dane wyjściowe. Aby
wybrać plik wyjściowy, znajdują się w sekcji na ustawienia opcji w menu Narzędzia główne.

Format pliku
WAV
Format nieskompresowanego pliku audio.
AAC
Ten format pliku jest ogólnie używanych za przenośne odtwarzacze audio. Im
wyższa szybkość transmisji bitów, większy rozmiar pliku, ale jakość dźwięku
będzie wzrastać. (Niektóre przenośne odtwarzacze audio może nie obsługują
ten format pliku).
WMA
Format pliku rozgrywane w odtwarzacz multimedialny. Im wyższa szybkość
transmisji bitów, większy rozmiar pliku, ale jakość dźwięku będzie wzrastać.
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Wyjście do kamery
Format wyjściowy
Będzie to wyjściowego pliku wideo dla twojej kamery wideo. Wybierz właściwy format do
aparatu fotograficznego, i czy jest ona NTSC lub PAL.
DV
Będzie to wyjściowe, 720 x 480 DV skompresowany plik AVI rozgrywane na cyfrowe
kamery wideo.
HDV
Będzie to wyjściowe 1440 x 1080 MPEG2-TS pliku rozgrywane na HDV kamery. Muszą
mieć Windows 7 do używania tej funkcji.
AVCHD
Ten isll utworzyć plik MTS 1920 x 1080 dla kamer AVCHD. Aby utworzyć AVCHD
HD-DVD, można również użyć to.



Wyjście do formatu DV/HDV/AVCHD

Wybierz nazwę i lokalizację czy chcesz zapisać plik na komputerze. Użyć
oprogramowania świadczone z aparatu fotograficznego do zapisania pliku
Wróć do aparatu fotograficznego.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Dane wyjściowe do urządzenia
Format wyjociowy
Będzie to wyjściowego pliku wideo dla urządzeń takich jak iPodów i telefony komórkowe.
Przyciski, które posiadają zielone obramowanie wokół nich można użyć kodowania GPU. Kodowanie GPU
pozwala pliki wideo szybciej niż użycie CPU samodzielnie się dane wyjściowe..

DVD
Utworzony plik wideo, DVD
Wyjściowy plik wideo DVD do Twojego wyznaczonego folderu Zapisz.
Utwórz dysk wideo DVD
Z zakupu uaktualnienia można pisać bezpośrednio do DVD i BD z Super LoiLoScope.
iPod
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na iPod (m4v). Proszę użyć iTunes do
przeniesienia pliku do urządzenia iPod.
iPhone
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na iPhone (m4v). Proszę użyć iTunes do
transferu plików na do Twojego iPhone.
Mobile 3G
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na większości telefonów komórkowych
(3GP i 3 G 2). Proszę użyć karty pamięci poprawne do transferu pliku na telefon
komórkowy.
Apple TV
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na Telewizorze Apple (m4v).
PS3
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na PS3 (mp4). Aby przenieść plik do
Twojego PS3 użyj karty pamięci poprawne.
PSP
Spowoduje to utworzenie pliku do odtwarzania na Twój PSP (mp4) i miniatury plików
(THM). Aby przenieść plik do Twojego PSP użyj karty pamięci poprawne.



Wyjście do DVD

Wprowadź nazwę pliku i wybierz opcję zapisywania lokalizacji w
komputerze, aby zapisać plik.
DVD
Spowoduje to utworzenie pliku MPEG2 dla filmów DVD. Jeśli na
komputerze jest zainstalowany windows DVD Maker *, Windows
DVD Maker będą automatycznie uruchamiane i MPEG2 utworzony
plik zostanie dodany. Jeśli nie masz zainstalowanego na komputerze,
zapisywania program Windows DVD Maker folderu zostanie otwarte.
Proszę użyć Twojego DVD Video pisania oprogramowania do
utworzenia dysku DVD wideo.
* Uczyń DVD systemu Windows jest dostępna tylko dla niektórych
wydań systemu Windows Vista i Windows 7.
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Wyjście do iPod/iPhone/Apple TV

Spowoduje to utworzenie wideo dla iPoda/iPhone/Apple TV. Jeśli masz iTunes zainstalowanego na komputerze, iTunes będą
automatycznie uruchamiane i wideo zostanie dodany do listy wideo. Proszę użyć do transferu plików wideo do Twojego iPod/iPhone/Apple
iTunes TV.
* Aby uzyskać informacje na temat sposobu użycia iPod iPhone i iTunes, proszę skontaktuj się z producentem.
* iPod, iPhone i iTunes są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc..



Wyjście do 3 G telefony

Skontaktuj się z producentem telefon komórkowy do zobacz jaki format wideo
można odtwarzać Twój telefon komórkowy.
Proszę użyć oprogramowania wiązane z telefonu komórkowego lub karty pamięci
do transferu danych..
* Proszę skontaktuj się z producentem telefonu komórkowego jak używać telefonu
komórkowego.



Wyjście do PS3

Wybierz jakość z wysokiej jakości, średnio i kompaktowe. Użyj memory stick lub
sieci do przesyłania wideo i grać na Twój PS3.
* Proszę skontaktować się z producentem jak użyć Twojego PS3..



Wyjście do PSP

Wybierz jakość z wysokiej jakości, średnio i kompaktowe.
< Jak zapisać do Twojego PSP >
1) Podłącz swój PSP do komputera za pomocą kabla USB.
2) Skopiuj plik wideo do folderu wideo w memory stick
* Proszę skontaktować się z producentem jak użyć Twojego PSP.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Przekaż pliki wideo do YouTube i udział!
Zaloguj
Co to jest YouTube?
Zapisz pliki wideo prywatnych sieci Web za pomocą YouTube, lub udostępniać pliki wideo z
resztą świata. Przekazany pliki wideo mogą łatwo udostępniać ze znajomymi na Facebook i
auctions. Można nawet przesyłać HD jakości filmy dla YouTube. Jeśli masz GPU NVIDIA
zgodne z CUDA, można szybko zakodować i przekaż pliki wideo do YouTube.

Zaloguj się W YouTube
Połączyć się z Twojego konta YouTube z Super LoiLoScope wprowadzając w
informacji o koncie. Jeśli nie masz identyfikator YouTube, zarejestruj się, aby
utworzyć konto.

Aby utworzyć konto, kliknij tutaj.
Nie jest to zalecane do kliknij to pole wyboru, jeśli
współużytkujesz komputer z innymi użytkownikami.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!


Przekaż

Wprowadź informacje wideo
Po połączeniu do Twojego konta YouTube, pojawi się ekran do wprowadzania informacji o wideo. Dla wideo można wprowadzić tytuł,
opis, znaczników i kategorii. Zaznacz, jeśli chcesz uczynić wideo, publicznych lub prywatnych. Jeśli wideo jest ustawiony do
prywatnych, tylko można oglądać wideo. Można automatycznie ustawić wideo ma być udostępniony na Facebook News Feed lub
Tweet na Twój auctions.

Wprowadź tytuł, opis i
tagu dla wideo. Wybierz
kategorię dla wideo z
replikacji ściąganej w dół
menu.

Jeśli możesz zalogować się do konta, które nie
należą do możesz w udostępnionym komputerze,
kliknij tutaj, aby się wylogować i zalogować się,
używając informacji o koncie.

Prywatne wideo: tylko do oglądania wideo.
Publiczne wideo: Anybody Obejrzyj wideo..

Jeśli nie chcesz udostępniać
wideo
na
Facebook
i
neighborhood, kliknij przycisk
"Rozłącz".

Udostępnić łącze na Facebook
Aby udostępnić wideo na Facebook, muszą być
połączone do Facebook. Kliknij przycisk
"Połącz", aby wyświetlić ekran konta, jak widać
po lewej stronie. Wprowadź informacje o koncie
i sprawdź, czy LoiLoScope Super, aby włączyć
automatyczne udostępnianie z Facebook. Jeśli
chcesz wysłać filmy wideo bezpośrednio na
Facebook, Proszę obejrzeć stronę Facebook.

Udostępnić łącze na neighborhood
Aby tweet filmy wideo, muszą być połączone do
auctions. Kliknij przycisk "Połącz", aby
wyświetlić ekran konta, jak widać po lewej
stronie. Wprowadź informacje o koncie i
sprawdź, czy LoiLoScope Super, aby włączyć
automatyczne tweeting wideo YouTube, po jej
zakończeniu wysyłania.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Udostępniać pliki wideo przez e-mail z Vimeo
Zaloguj
Co to jest Vimeo?
Vimeo jest udostępnianie usługi gdzie można przesyłać pliki wideo wysokiej jakości, ich ochronę hasłem i
udostępniać je tylko osobom, które chcesz udostępnić go z wideo. Łącze przekazany wideo zostanie włączone i
wysyłane z Twojej wiadomości.
* Ta usługa jest dostępna tylko w języku angielskim. Vimeo może zmienić zawartość ich usługi bez
powiadomienia.

Zaloguj się, aby Vimeo
Zaloguj do Vimeo. Kliknij przycisk "Zalogować się", nawet jeśli nie masz konta Vimeo.
Można utworzyć jeden na następnym ekranie.

Jeśli masz konto Vimeo, wprowadź informacje o koncie.

Jeśli nie masz konta Vimeo,
kliknij łącze „Join Vimeo"na
ekranie zalogować się, aby
utworzyć konto.

Rejestracja Vimeo
Można wybierać spośród dwóch typów różne konta, które
oferuje Vimeo. Podstawowe konto jest wolna konta z 500
MB przekazuj limitu na tydzień. Plus konta wymaga opłata
subskrybenta, ale pozwala przekazać do 5 GB na tydzień.

Po wybraniu typu konta, wprowadź w nazwę, adres
e-mail i hasło konta. Proszę przeczytać zasady i
porozumień Vimeo przed swój i kliknij pole wyboru.
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Przekaż

Sprawdź, czy Super LoiLoScope
Gdy użytkownik się zalogował się do Vimeo, wyświetlony
zostanie ekran autoryzacji. Na tym ekranie możesz pozwoli
LoiLoScope Super i Vimeo być połączone. Kliknij niebieski
przycisk po lewej stronie u dołu ekranu, aby autoryzować Super
LoiLoScope.

Przycisk ten niebieski do autoryzowania LoiLoScope Super,
przesyłać pliki wideo do Vimeo.

Wprowadź informacje wideo
Po pierwsze Wprowadź tytuł wideo. Jeśli chcesz chronić wideo za
pomocą hasła, kliknij pole wyboru obok "Zastosuj hasłem" i
wprowadź hasło. Jeśli chciałbyś wysyłać wideo łącze do przyjaciół i
rodziny, po został przekazany, kliknij pole wyboru obok „Wyślij
wiadomość e-mail, po zakończeniu wysyłania". Wybierz jakość
wideo i kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli chcesz umieścić hasła na wideo, kliknij pole wyboru i wprowadź
hasło.
Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do znajomych i rodziny, po wideo
został przekazany, kliknij pole wyboru.
Wybierz jakość wideo. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo
przestrzeni upload przy wyborze jakość wideo.

Jeśli po wysłaniu wideo "Waiting w linii" jest wyświetlany
Nawet po wideo został przekazany do Vimeo, wiadomość
"Oczekiwania w linii" oznacza, że wideo jest wciąż przetwarzana na
stronie internetowej Vimeo. Możesz oglądać wideo po stronie
internetowej zakończy przetwarzania wideo.

Można zobaczyć, ile można przekazywać w tym
tygodniu, tutaj
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Wysyłających E-mail

Jeśli wybrano, „Wyślij wiadomość e-mail, po zakończeniu wysyłania",
wyświetlony zostanie ekran wiadomość. Wprowadź Twój nazwę, adres
e-mail i odbiorców wiadomości.

Wprowadź swoją nazwę w tym polu.
Wprowadź tutaj adres e-mail adresatów. Oddzielając każdy adres e-mail
z przecinkiem, można wprowadzić w wielu adresów e-mail.
Wprowadź tutaj wiadomość.

Po zakończeniu wprowadzania wiadomości, pojawi się ekran
potwierdzenia. Sprawdź Twoje nazwisko, adres e-mail i odbiorców
wiadomości, a następnie kliknij przycisk "Wyślij" udostępniać pliki
wideo z przyjaciółmi i rodziną.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Przekaż pliki wideo do Facebook
Zaloguj
Co to jest Facebook?
Facebook jest proste SNS udostępniania informacji ze znajomymi. Możesz bezpośrednio wysłać zdjęcia i filmy do
Facebook z Super LoiLoScope.
Co to jest SNS?
Social Networking Service (SNS) jest usługą, aby utworzyć społeczności w Internecie.

Zaloguj się
Kliknij ikonę Facebook i zaloguj się. Jeśli masz konto Facebook, wprowadź w informacji o koncie i zaloguj się.
Jeśli nie masz konta, proszę utworzyć.

Jeśli już masz konto Facebook, kliknij tutaj. Jeśli chcesz utworzyć
konto, kliknij, aby zostać członkiem, kliknij tutaj".

Informacje na temat ustawień prywatności
Domyślne ustawienie prywatności dla Facebook jest ustawiony tak nikomu można
przeglądać Twój profil. Aby to zmienić, przejdź do „"konto", "Ustawienia
prywatności" i "Dostosuj ustawienia". Jeśli chcesz udostępnić swój profil tylko
znajomymi, kliknij przycisk "Friends" tylko. To wpłynie na każdej części profilu
Facebook.
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Wyślij obrazy do Facebook!

Obrazy można bezpośrednio przekazywać do Facebook z Super LoiLoScope. Możesz wysłać pojedynczy obraz z pulpitu lub wiele
obrazów z nośnika przeglądarki lub magnesu. Można nawet przesyłać wideo i zdjęć razem z magnes.

Po zakończeniu rejestrowania, można wysłać zdjęcia. Jeśli chcesz dodać
obrazy do istniejącego albumu, wybierz album z replikacji ściąganej w dół
menu. Jeśli byłby do utworzenia nowego albumu dla obrazów, wprowadź w
imieniu albumu, miejsca i opis..
Wybierz do dodawania obrazów do istniejącego albumu.

Można utworzyć nowy album na przekazywanie obrazów do.



Przekaż pliki wideo do Facebook

Przekaż pliki wideo do FacebookaEnter tytuł i opis wideo i
wysyłania. Filmy wideo, która wykracza ponad Facebook's upload
limitu, automatycznie zostanie podzielona i przekazany.



Zalogować się do Facebook z innego konta

Aby zalogować się na Facebook z innego konta:
1.
2.
3.

1. Kliknij przycisk "Rejestruj"
2. Kliknij przycisk "Zalogować się" i z
„Authorization", kliknij na"w z innego konta „log
Wprowadź informacje o koncie i zaloguj się

ekranu

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Przy użyciu NVIDIA CUDA do wyjścia wideo do 10 x szybciej.
Jak używać CUDA
Filmy wideo można wyprowadzać szybko z karty graficznej NVIDIA zgodne z CUDA.
Kart graficznych zgodnych CUDA

http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Ustawienie
Proszę użyć najnowsze sterowniki graficzne. Proszę zobacz naszej strony jak zaktualizować
sterowniki.
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107
Super LoiLoScope zobaczą, jeśli Twój system można użyć CUDA na początku. Jeśli można użyć
CUDA, poniżej dane wyjściowe opcje zostaną udostępnione.



MP4
Wyjście
出力 do MP4 przy użyciu CUDA

Można szybko kodować pliku MP4 przy użyciu CUDA. Można dostosować ustawienia dla MP4 utworzone przy użyciu CUDA.
* Aby uzyskać więcej informacji zobacz 6-3 "Wyjście do MP4 przy użyciu CUDA".



YouTube wyjście wideo za pomocą CUDA

Można szybko tworzyć i przekazuj MP4 do HD YouTube przy użyciu CUDA.



Wyjście dla urządzeń przy użyciu CUDA

Od dołu po lewej stronie ekranu urządzenia wyjściowego, kliknij pole wyboru dla „Użyj CUDA
kodowanie ". CUDA kodowania można używać dla przycisków z zielonym obramowań.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
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Nagrać obrazy z aparatu fotograficznego na CD/DVD

Korzystanie z Windows7, Vista

Podłącz aparat do komputera i uruchom Super LoiLoScope.

Z karty aparatu fotograficznego zaznacz obrazy, które chcesz nagrać na
CD/DVD.

Przeciągnij i upuść wybranych obrazów na pulpit. Będą one dołączone
magnes podobny obraz po prawej stronie. Kliknij przycisk "Collection"
kółku czerwone w obraz po prawej stronie, aby zebrać wszystkie obrazy
pojedynczym folderze.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!

Włóż pusty płyta w do napędu optycznego komputera PC. Otwórz folder, w
przypadku gdy zostały one pobrane wszystkie obrazy i kliknij przycisk
„Nagraj"w pasku narzędzi w górnej części folderu.

Z opcji nagrywania wybierz opcję "Wzorzec" przez wybranie "Wzorzec",
dane można wyświetlać na każdym systemie operacyjnym. Kliknij przycisk
"Dalej".

Po pliki zostały przygotowane są zapisywane na dysku, okno piśmie dysku
będzie otworzyć i wyświetlić pliki, które zostały przygotowane są
zapisywane na dysku. Można usuwać lub dodawać pliki. Raz masz pliki,
które mają być zapisane, kliknij przycisk „Nagraj dysk"od góry i „Kreator
piśmie Disk" będą wyświetlane. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby zakończyć nagrywanie dysku.

Przestroga: Proszę uniknąć, robić inne zadania podczas zapisu na dysk.
Dysk można nadać tytuł, ale nie jest wymagane.
Nawet jeśli mają przestrzegać powyższych kierunkach, ze względu na
dyski uszkodzone lub kompatybilności z dysku i stacji dysków
optycznych, pisania Aby płyta może się nie powieść. W tej sekcji w
podręczniku nie gwarantuje że można wypalić obrazy do płyta przy
użyciu powyższych kroków.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!


Korzystanie z Windows XP
Podłącz aparat do komputera i uruchom Super LoiLoScope.

Z karty aparatu fotograficznego zaznacz obrazy, które chcesz nagrać na
CD/DVD.

Przeciągnij i upuść wybranych obrazów na pulpit. Będą one dołączone
magnes podobny obraz po prawej stronie. Kliknij przycisk "Collection"
kółku czerwone w obraz po prawej stronie, aby zebrać wszystkie obrazy
pojedynczym folderze.

6. Produkcja filmów wideo i zdjęć!
Włóż pusty płyta w do napędu optycznego.

Otwórz folder, gdzie zostały pobrane wszystkie obrazy i kliknij przycisk
„Kopiuj wszystkie elementy do CD".

Kiedy pliki zostały przygotowane są zapisywane na dysku, Dymek
będzie pop w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij dymek, aby
wyświetlić pliki, które zostały przygotowane są zapisywane na dysku.
Można dodać lub usunąć pliki do tego okna. Po zostały zebrane pliki,
które mają być zapisywane na dysku, kliknij przycisk "Zapisz te pliki do
CD" po lewej stronie. Pojawi się Kreator „CD piśmie". Postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć nagrywanie dysku.

Przestroga: Proszę uniknąć, robić inne zadania podczas zapisu na dysk.
Dysk można nadać tytuł, ale nie jest wymagane.
Nawet jeśli mają przestrzegać powyższych kierunkach, ze względu
na dyski uszkodzone lub kompatybilności z dysku i stacji dysków
optycznych, pisania Aby płyta może się nie powieść. W tej sekcji w
podręczniku nie gwarantuje że można wypalić obrazy do płyta przy
użyciu powyższych kroków.

7. Organizowanie plików!
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Zbierać i zorganizować Twój miniaturek!
Co to jest magnes?
Magnes jest organizacyjnej narzędzie do zebrania i grupować Twojego miniaturek.
Twój miniatury można throw do magnes do oddzielnych plików i zmienić kolejność Twojego miniaturek i wybierz swój
ulubiony sceny.
Jeśli przeciągniesz magnes zbliżone do miniaturki, miniatury będą przyklejona do magnes i można przechowywać na
pulpicie, czyste i zorganizowane. Można dopasować kolor, nazwa i długości magnes. Jeśli skrócić magnes do minimalnej
długości magnes powoduje ukrywanie miniaturek. Dwukrotnie kliknij lub przeciągnij ikonę gwiazdy przywrócenie rozmiaru
magnes.



Funkcje z każdej strony
Pokaz slajdów
To będzie odtwarzał filmy dołączonych do
magnesów w pełnym ekranie

Usuń
Usuń magnes

Kolektor Magnet
Można gromadzić miniaturek dołączonych do
magnes do folderu

Pomniejsz
Pomniejsz i odznacz magnes klikając ten
przycisk, podczas gdy zaznaczone jest
magnes

Kopia
Kopiować magnes i miniaturek

Zminimalizowane: Gwiazda będą wyświetlane
i powoduje ukrywanie miniaturek

Zmienić długość przeciągając
znak strzałki

Magnes
Zmieniacz kolorów
Kliknij przycisk i zmienić kolor za pomocą koło kolorów

Zmienianie nazwy
Kliknij dwukrotnie tekst, aby zmienić nazwę magnes
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Zbieraj pliki z Collector Magnet
Collect files
Jeśli klikniesz ikonę folderu na górze po prawej magnesu, można gromadzić wszystkie pliki dołączone do magnes do
pojedynczego folderu. Wybierz "Kopiuj" (oryginalny plik nie będzie zmieniany) lub "Move" (oryginalny plik będzie
usunięty i przenoszone) i wyznaczać folder, aby zapisać.
Usuń plik
"Trwale usunąć plik" spowoduje usunięcie danych z komputera. Tej akcji nie można cofnąć.

Zaznacz egzemplarz lub przenieść do zapisania
miniaturek do wskazanego folderu



Ręczne pokazu slajdów

Naciśnij klawisze Strzałka w lewo i w prawo przenieść do następnego/poprzedniego miniaturę podczas odtwarzania miniaturek
dołączonych do magnesów. Można przeskoczyć poprzez miniaturek podłączone do tego samego magnes takich jak listy odtwarzania.
Można łatwo utworzyć listę odtwarzania, przez re-arranging miniaturek. Można użyć klawiszy Strzałka w lewo i w prawo, aby przejść do
następnego/poprzedniego miniaturę w trybie pełnego ekranu..

Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do
następnego/poprzedniego miniaturę



Automatyczny pokaz slajdów
To będzie odgrywać możesz listy odtwarzania na pełnym ekranie.
Kliknij dwukrotnie Magnet lub kliknij ikonę pokazu powyżej magnes odtwarzać i edytować miniatur na pełnym ekranie.
Kliknij przycisk Auto-Play, aby odtworzyć wszystkich miniaturek gromadzone do magnesów..

Gra
automatyczna
NA

Pokaz slajdów rozpocznie się z miniaturę w
górnej lewej. Można dowolnie zmienić
kolejność miniaturek.

wyłączanie

Filmy wideo na magnes będzie odtwarzana
na powtarzanie

7. Organizowanie plików!
Pobranego można Magnet: usuwanie plików



Magnes można pobranego można używać do zebrania niechcianych miniaturek i usunąć je.
Kliknij na ikonę Kosza na śmieci aby usunąć miniaturki z pulpitu Super LoiLoScope.
Usuwanie plików z Kosza można magnes nie usuwa plik oryginalny, ale usuwa tylko plik
projektu, i oryginalnego pliku jest nienaruszona.

Kliknij ikonę Kosza usunąć miniatury
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Organizowanie, używając skróty
Jak używać skrótów



Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę lub pasku osi czasu magnesy, można
Kosz i osi czasu będą wyświetlane jako ikony skrótów. Przeciągnij myszą nad, do
której chcesz wysłać plik.

< Metoda >

Kliknij przycisk skrótu
Przeciągnij do skrótów

Szybko przenieść obiekt do
wybranego miejsca przeznaczenia

Lub


prawym przyciskiem myszy kliknij
obiekt

Obiekty, które mogą być przenoszone z sugestii

Lista ikony skrótów

Magnes

Pliki z przeglądarki mediów

Linia czasu
Miniatury

Kosz caan
Magnesy

Pasek osi czasu

8. Wprowadź tekst!
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Jak wprowadzić tekst
Typ tekstu
Z menu art ma opcji dodawania tekstu tylko; "Tekst" i tekst na tle; "Ramka tekstowa".
Klikając na przycisk "Tekst" lub "Ramka tekstowa", miniaturę tekst zostanie utworzony
na pulpicie.

Tekst



Ramki tekstowe

Wprowadź tekst
Wprowadź tekst, kliknij na "Wpisz tutaj tekst" i wprowadź tekst.



Kompiluj filmy wideo i tekst w osi czasu

Dodawanie tekstu
Podczas edycji na osi czasu, kliknij tekst w art menu, aby utworzyć pasek 10 osi czasu tekst drugiego w bieżącym położeniu na pasku
wyszukiwania. Umieścić pasek tekstu w górnej części osi czasu, aby wyświetlić go z przodu wideo. Można również umieścić Twój tekst
miniaturek z pulpitu do osi czasu aby uzyskać ten sam efekt.

Zmień położenie tekstu
Klikając na pasku osi czasu tekstu lub tekstu w obrębie okna na osi czasu, można wyświetlić skali, obracać i przenieść kontrolerów.
Położenie tekstu wszędzie lubisz za pomocą tych kontrolerów.

Łączenie ramek tekstowych i filmy
wideo na osi czasu, aby utworzyć
fun filmów wideo.

8. Wprowadź tekst!
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Zmienianie ustawień dla tekstu
Zasobnik ustawienie tekstu

Wybierz kategorię, czy chcesz ustawić z kartami background/cień/po lewej stronie zasobnik Setting. (Tylko dla ramka tekstowa), można
ustawić rozmiar tekstu, kolor tekstu, położenie cienia, kolor cienia i tła.



Ustawienia tła
Wybierz tło
Ustawić tło projektowania i przejrzystości ramka tekstowa. Można wybrać wzoru dla Twojej
ramka tekstowa z "Wiadomości", "Lista", "Cool" i "obraz" kategorie. Mysz nad obraz w
zasobniku Setting do wyświetlenia podglądu w oknie Play i następnie kliknij, aby zastosować
żądany projekt.

Przerzucić obraz tła
Obraz tła można potrząśnij klikając na obraz, który chcesz przerzucić.



Ustawienia tekstu
Można ustawić czcionkę, rozmiar, grubości, położenie i kolor
tekstu.
Wybierz kolor dla tekstu przy użyciu desce paska. Za pomocą
próbnika kolorów po lewej stronie wybierz odcień i pasek na
prawo do wybierz opcję Przezroczystość.



w tle ustawień
Można ustawić cień tekstu przy użyciu przycisku wł/wył.
Jeśli możesz włączyć cień "Z" można ustawić kolor, niebieski, kierunek i długości cień..

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
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Deko-Pióro
Jak korzystać Deko-Pióro
Deko-Pióro
Za pomocą pióra dekoracyjne, można dodać ręcznie napisanych wiadomości i ilustracje do filmów wideo i zdjęć. Zaznacz
miniaturkę lub osi czasu paska i kliknij Deko-Pióro z menu efekt. Wybierz narzędzie Pióro z zasobnika Setting. Kliknij
przycisk Odtwórz oknie i rozpocząć rejestrowanie. Gdy wideo rozpoczyna odtwarzanie, swobodnie Pisz lub Rysuj na wideo.

Użyj narzędzia Pióro narysuj ilustracje i wiadomości na wideo
 Narysować podczas odtwarzania wideo, a linie możesz wyciągał będą wyświetlane sposób, w jaki zwrócił on.
 Narysować po wstrzymaniu wideo dla wierszy są wyświetlane natychmiast.
Jeśli wideo zostało zakończone, odtwarzanie, będzie ona wstrzymana. Jeśli chcesz zachować rysunek, kliknij na ekranie, aby
kontynuować.
Są inne narzędzia można użyć z pióra dekoracyjne Gumka animacja, które sprawia, że obraz zostanie wyciągał znikają. Można również
łatwo ustawić obiekt zwrócił do Przenieś na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję na narzędzia Pióro Deco.



Użyj trybu powolnego zapisu

Użytkownik może ułatwić pisać poprzez spowalnianie szybkości
odtwarzania wideo. Kliknij na powolne (x0.5) lub super powolne (x0.2)
do spowolnienia szybkość odtwarzania wideo. Można również
dostosować szybkość odtwarzania od ściągania odtwarzanie Speed
menu.

Zmienić szybkość odtwarzania
Można dopasować szybkość odtwarzania wideo. Kliknij 1 x w edycji narzędzi do wyświetlania
replikacji ściąganej w dół menu. Prędkość normalnego odtwarzania wideo jest x 1. Można z x0.1 do
x 8 edytować pliki wideo.

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!


Narzędzia Deko-Pióro
Pióro
Narzędzie to pozwala swobodnie Rysuj na wideo. Rysując linię podczas odtwarzania
wideo, on będzie widoczny na dokładne miejsce i czas że użytkownik wyciągał go. Jeśli
podczas rysowania, podczas gdy wideo jest wstrzymane, wiersze będą wyświetlane
rozpoczynając następną ramkę.
Ciśnienie
Pressure można włączyć, gdy są rysowania za pomocą pióra rysownicy.
Ciśnienie wpływa na grubość linii.
Pióro styl końcówki i Sizehickness wiersze.
Można zmienić rozmiar pióro z suwak rozmiaru
lub z kółkiem myszy. Można wybrać styl
końcówki pióra z okręgu, kwadratowe i z
granicami. Przez zmianę koloru, automatycznie
zmieniany jest kolor obramowania..

Wybierz kolor
Wybierz kolor za pomocą próbnika kolorów. Kliknij pasek
desce zaznacz kolor. Można również wybrać barwy i
przejrzystości.

Gumka animacji
Obrazy rysowane z pióra dekoracyjne będzie wyświetlany na ekranie, nawet jeśli zmienia
się sceny. Użyj Gumka do wymazania obrazu na żądaną chronometraż. Podczas gry można
wymazać oddzielne wiersze lub można wstrzymywać i wymazać wiele wierszy.

Gumki
Całkowicie wymazać część obrazu rysowane za pomocą pióra.

Wymazuje wszystko (narzędzie może Kosza)
Wymazać wszystkie obrazy na ekranie. Można użyć tego, jeśli chcesz zacząć od nowa.

Selektor
Umożliwia to przenoszenie i obrazu które zostały wcześniej wyciągnięte. Użyj
selektora otoczyć obrazy, które chcesz zaznaczyć. Wybrany obraz będzie zmienić kolor.
Przeciągnij obraz do żądanego położenia.

Animacji
Można animować linie mają rysowane za pomocą pióra dekoracyjne. Od 4 rodzaje
replikacji ściąganej w dół menu wybierz żądaną animację. Domyślnie "none" jest
zaznaczone. Można wybrać, gdy chcesz rozpocząć animowanie swoje linie. Dla
informacji, przycisk Animacja zobacz sekcję na efekt animacje.
Wriggle Wiersze będą uzyskać grubsze i obramowania zmiany koloru
Przenieść
Linie będzie przenieść w górę, w dół, po lewej i prawej
Kolor
Zmieni się kolor linii
Blink
Przejrzystość wiersze będą zmieniać

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
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Deko-Pieczątka
Jak korzystać Deko-Pieczątka
You can use the Deco-Stamp like pressing a stamp to create lively
videos. Select a thumbnail or timeline bar and select Deco-Stamp
from the Effect menu.

Użyj narzędzia Pióro Animacja do umieszczenia pieczęci na wideo
Kliknij przycisk ekranu, aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij przycisk "Slow"lub"Super powolny", aby narysować na
ekranie podczas odtwarzania wideo. Jeśli chcesz narysować na ekranie przy normalnej prędkości, wybierz "Normalne".
Jeśli chcesz zmienić szybkość podczas odtwarzania wideo, wybierz szybkość z replikacji ściąganej "Play Speed" dół
menu. Szybkość odtwarzania, możesz wybrać wpłynie wideo na Twoje dane wyjściowe.
Kliknij lub przeciągnij kursor myszy nad ekranu, aby zastosować stempel. Po wideo zakończy się odtwarzanie, będzie ona
wstrzymana. Jeśli chcesz dodać więcej Deco stemple kliknij przycisk Odtwórz, aby kontynuować..



Narzędzia Deko-Pieczątka

Zasobnik pieczęć
Istnieją różne typy 4 pieczęci: Stempel, Prysznic, Roller i Anime. Wybierz stempel, czy
chcesz użyć i myszy nad ekranu, aby zobaczyć podgląd półprzezroczyste pieczęci.
Kliknij lub przeciągnij myszą, aby zastosować stempel. Można dopasować rozmiar za
pomocą kółka myszy.
Spray
Jest to Deco-Pieczątka z przepływu. Przeciągnij pieczęć wokół ekranu do "spryskać"
obiekty na ekranie. Zmieniając rozmiar stempla, można utworzyć ożywionej filmów
wideo z samą sygnaturę.
Rolki
Przeciągnij swobodnie pieczęci na ekranie. Obiekt będzie wykonaj ścieżki drew z
myszy, pojawiają się i znikają. Tak długo, jak długo mają przycisk myszy wciśnięty,
obiekty pozostanie na ekranie. Można pozostawić przycisku myszy kliknięty, napełnić
ekranu i przycisk myszy. Obiekty znikną, rozpoczynający się od punktu początkowego.
Pieczęć
Stosuje się pieczęć, klikając lub przeciągając ją na ekranie. Obiekt będzie wyświetlany,
jak długo mają przycisk myszy wciśnięty i znikają kilka sekund po możesz pozwolić
Przejdź.
Anime
Ten pieczęć jest animowany takich jak przerzucanie komiks. Obiekt będzie wyświetlany,
jak długo mają przycisk myszy wciśnięty i znikają kilka sekund po możesz pozwolić
Przejdź.
* Gumki i Wymaż wszystkie narzędzia może być używane w taki sam sposób, jak pióra
dekoracyjne. Zobacz sekcję Deko-Pióro więcej szczegółów.

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
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Efekt pióro
Jak używać pióra efekt

Efekt pióro
Można stosować efekty do określonego miejsca. Za pomocą pióra
efekt zastosować efekty, można stosować efekty do określonego
miejsca. Można również odwrócić efekt tak, aby miejsc wyciągał
za pomocą pióra nie mają skutku.
Zasobnik Switch
Kliknij, aby Pokaż/Ukryj zasobnik Effect



Narzędzia Pióro efekt (efekt ustawienia zasobnik)
Przejrzystość
Przycisk Nagraj animacji
Poprzez włączenie okrągłe przycisku,
można rejestrować zmiany w Twojej
skutków jako animacje. Jeśli wyłączysz
przycisku, można wyłączyć animację
czasowo.

To spowoduje dopasowanie przejrzystości mocą
(tylko dla przycinania)

Efekt pióro
Kliknij pole wyboru, aby włączyć pióro efekt.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące
narzędzi.

Rozmiar pędzla
Pióro animacji

Dopasuj rozmiar pędzla do skutku.

Można wybrać styl pióra Animation

Pieczęć będzie zastosowany efekt
podobny stempel, każdym kliknięciu
myszą.

Pędzla zostanie zastosowany efekt
nad obszarem rysowania myszy w
kształcie pióra.

Anime
spowoduje
dodanie
przepływu (obrócić, rozwinąć i
kontraktu) pieczęcią.

Pióro animacji
Jest to pędzla, który stosuje efekt do pliki wideo.
Wybierz styl Twojego pędzla z stempel, Pędzel/anime.

Wymazuje wszystko (narzędzie może Kosza)
Wymazać wszystkie efekty.

Gumka animacji
Ustawić harmonogram, gdy skutkiem jest wymazywane
po użyciu pióra efekt.

Selektor
Zaznacz lub przenieść efekt.

Gumki
Trwale wymazuje część zastosowanego efektu z wideo.

Odwrócić
Odwrócić zakres zastosować efekt
Ciśnienie
Pressure można włączyć, gdy są rysowania za pomocą
pióra rysownicy. Ciśnienie wpływa na grubość linii.

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
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Efekt animacji
Jak używać animacji Effect

Nagrywanie Animacja ruchu
Kwota efekt można rejestrować jako animację. Można ustawić animacji nagrywania dla każdego skutku. Wyłącz przycisk Animacja
tymczasowo wyłączyć nagrane animacji.

1. Włącz animację przycisku nagrywania
Zmiany w kwocie równej efekt będzie rejestrowane jako animację.

2. Przesuń suwak, efekt
Przeciągnij suwak podczas odtwarzania wideo. Zmiana będzie rejestrowane jako animację.
* Jeśli 2 lub więcej elementów do animacji, kliknij przycisk Zaznacz animację. Animacja z
niebieskim obramowaniem będą animowane.

3. Animacji Key ramka grupy
Kiedy animacji jest rejestrowana, pojawi się grupa ramek
Key (niebieska linia).

Przenieś/Delete
Można przenieść położenia ramki Key. Jeśli podczas przeciągania ramki Key poza z obramowaniem, będą
wymazane. Aby wymazać wszystkie grupy ramek kluczowych, kliknij pobranego można przycisk po prawej
stronie.

Kluczowych Animacja klatka
Wideo po wstrzymaniu, zmienić parametr lub kliknij ikonę, aby dodać ramkę Key +. Wybierz punkt
początkowy i końcowy z ramek kluczowych utworzyć gładkie animacji.

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
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Lista efekt
Jasność
Można dopasować zamówienia i jasność. Jeśli użytkownik wideo jest zbyt ciemny
lub zbyt jasny, dopasować jasność pierwszy przed Twojego dopasować zamówienia.
Jeśli używasz pióra efekt, można zastosować efekt do określonego miejsca..

Zmień kolor
Można dopasować nasycenie i barwa.
Wybierz kolor z odcień i dopasować z nasycenia.
Jeśli nasycenie jest ustawiona na 0, wideo staną się monochromatyczny. Jeśli
używasz pióra efekt, można zastosować efekt do określonego miejsca.

Przycinającej
Za pomocą pióra efekt do klipu niektórych części obrazu. Zaznacz opcję
Przezroczystość i rozmiar, a następnie wybierz styl pióra od stempel, Pędzel i anime.
Kliknij lub przeciągnij kursor myszy nad ekranu do zastosowania. Można również
odwrócić miejsce chcesz klipu. Za pomocą efektu odcinania na osi czasu z innych
plików wideo skutecznie używać ten efekt.

Krawędź
Efekt ten zostanie uwydatnić krawędzie i Wycina się resztą. Można dostosować
kwotę skutku stosowane i grubości konspekt. Jeśli używasz pióra efekt, można
zastosować efekt do określonego miejsca.

Próg
Efekt ten będzie wyróżnić wybrane kolory i czarny się resztą. Można dostosować
kwotę efekt i wysokość progu. Jeśli używasz pióra efekt, można zastosować efekt do
określonego miejsca.

Rozmycie
Ekran będzie zamazane.
Jeśli używasz pióra efekt, można zastosować efekt do określonego miejsca.

9. Tworzenie zabawnych filmów wideo z efektami!
Blask
Efekt ten będzie dodać flary do wideo dają wideo miękkich sposobu działania.
Można dostosować kwotę jasność i Rozmycie. Jeśli używasz pióra efekt, można
zastosować efekt do określonego miejsca.

Mozaiki
To będzie stosować mozaiki do wideo. Można dopasować stopień rozdrobnienia
mozaiki. Jeśli używasz pióra efekt, można zastosować efekt do określonego
miejsca.

Negatywnych/pozytywna
Odwrócić kolory negatywnych i pozytywnych w wideo. Jeśli używasz pióra efekt,
można zastosować efekt do określonego miejsca.

Monochromatyczny
Efekt ten będzie zmienić wideo z koloru do monochromatycznych. Można
dostosować kwotę efekt stosowany. Możesz także uczynić sepia wideo. Jeśli
używasz pióra efekt, można zastosować efekt do określonego miejsca.

Deko-Pióro
Wolną rękę remis ilustracji można na wideo. Wybierz grubość, styl i kolor i rysować
bezpośrednio na ekranie. Po zakończeniu rysowania, zastosować animację aby
wiggle linie lub blink.

Deco-Pieczątka
Obiekty można dodać do wideo takich jak naciśnięcie stempel. Wraz z normalnym
pieczęci można wybierać spośród spray, rolki i anime.

10. Przechwytywanie wideo z aparatu fotograficznego!
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Co to jest przechwytywanie?
Co to jest przechwytywanie? przechwytywania wideo z kamery DV/HDV, www. Można przechwytywać
filmów wideo z kamery, które są podłączone do komputera, takich jak kamery internetowej i kamery nawet,
że użyć taśmy takich jak kamery DV i HDV. Kliknij na ikonę przechwytywanie w domu menu, aby
zobaczyć listę dostępnych urządzeń. Wybierz urządzenie, które chcesz użyć i kliknij „OK, aby utworzyć
miniatury przechwytywania na pulpicie. Kliknij na miniaturę, aby wyświetlić podgląd i kliknij na
"Rejestruj", aby rozpocząć przechwytywanie z aparatu fotograficznego. Podczas gdy są przechwytywania
wideo, miniaturę i przycisk będzie czerwony. Kliknij przycisk "Rejestruj" ponownie, aby zakończyć
przechwytywanie. Po zapisaniu przechwyconego wideo, plik pojawi się na pulpicie, gotowy do być
edytowane.
* Podczas są przechwytywanie, miniaturę wideo z kamery może być zniekształcony, ale dane
przechwytywania nie powinien wszelkich zagadnień. Użyj monitora aparatu do sprawdzania wideo podczas
przechwytywania.
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Jak do przechwytywania wideo

Wyświetla urządzenia przechwytywania

Miniatura
DV/HDV

Podczas gdy są przechwytywania wideo, przycisk
"Rejestruj" będzie zmieni się na czerwony. Kliknij
przycisk "Rejestruj" ponownie, aby zakończyć
przechwytywanie.

dla

kamery

Miniatura
dla
internetowej

kamery

Wycina się obrazy z
wideo
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GPU
Przez włączenie GPU odtwarzania wideo, użytkownicy, którzy grafikę karty tego odtwarzania wideo
h.264 wsparcia, dalsze cieszyć Super LoiLoScope płynnie.
* GPU odtwarzania wideo jest obsługiwany tylko w systemie Windows Vista i Windows 7. Proszę użyć
najnowsze sterowniki graficzne. System Windows XP nie obsługuje odtwarzania wideo.

Grafika karciane tego wsparcia GPU odtwarzania wideo
Intel G45 lub lepszej
NVIDIA ® GeForce 8000 serii lub nowszej (z wyłączeniem 8800GTX, 8300)
RadeonHD2000series ATI lub nowszej (z wyłączeniem 2900)

DVD Writing
Ustaw DVD piśmie, oprogramowanie Windows DVD Maker. Umożliwi to windows DVD Maker
automatycznie uruchamiać i dodać utworzone wideo do listy. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w 6-5 urządzenie wyjściowe DVD.

Zdjęcie wycięte
Ustaw zapisywania folderu dla obrazów wycięty z miniaturami lub osi czasu.

Tło
Ustawić tło dl Super LoiLoScope Galaxy, Dark lub Bright.

11. Ustawienia opcji
Zarejestruj
Ustaw tymczasowe Zapisz (folderu tymczasowo zapisywanie danych podczas przechwytywania
wideo) i zapisać folderu dla przechwyconego wideo. Szczegółowe informacje zobacz
Przechwytywanie z DV/HDV aparaty fotograficzne i kamery internetowej.

Ustawienie zaawansowane
Określić, czy do spadku jakości filmy wideo H.264 podczas podglądu, aby zmniejszyć obciążenie
CPU. Usuń znacznik wyboru, jeśli chcesz wyświetlać filmy w wysokiej jakości. Życie pliki MOV,
aby odtworzyć za pomocą QuickTime. (Ustawieniem domyślnym jest wewnętrznym koder-dekoder)
Zaznacz, jeśli masz problemy odtwarzane pliki MOV.

Zapisz location
Czy chcesz zapisać pliki wideo wyjściowego do folderu wyznaczenia.

Licencja
Wyświetlanie informacji o licencji Super LoiLoScope. Można wprowadzić numer seryjny lub plik
licencji otrzymanych podczas zakupione oprogramowanie do autoryzowania.

Język
Od 17 językach, można wybrać język wyświetlania Super LoiLoScope. (Angielska, brazylijski
portugalskich, kanadyjski francuskich, holenderskich, fińskich, francuskich, niemieckich, włoskiego,
japońskich, koreańskich, polskich, portugalskich, rosyjskich, tradycyjny chiński, uproszczonym
chińskim, hiszpańskim, szwedzkim) Musisz ponownie uruchomić oprogramowanie dla język zmiana
miała miejsce. Podczas ponownego uruchamiania oprogramowania, Zapisz swój pulpit do
utrzymania bieżącym projekcie.

12. Dowiedzieć się nazwy każdej części!
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Nazwy obiektów na pulpicie

Funkcja z każdej strony

1 Menu
Przycisk Home, share, efekt i art w górnej części ekranu zawierają funkcje dla każdej sekcji.

2 Media Browser
Przeglądarki nośnika wyświetla wszystkie pliki, które można edytować w Super LoiLoScope. Wybierz
kartę wideo, muzyki i picture, aby wyświetlić pliki, kliknij pola wyboru, aby bezpośrednio wyjściowe lub
przekazuj z przeglądarki nośnika lub przenieść pliki na pulpicie albo klikając lub przeciągnij i upuść pliku
na pulpicie.

3 Magnes
Magnes może pomóc organizowania plików rozproszone na pulpicie. Można zmienić kolor, długość i tytuł
magnes, a także zmienianie kolejności miniatur, które są przyklejonych do magnesów. Szereguj filmów
wideo i zdjęć i odtwarzać je jako pokaz slajdów lub luzem, wysyłania i plik wyjściowy.

4 Miniaturka
Można wyświetlić podgląd wideo, muzyki i/lub pliku obrazu poprzez umieszczenie myszy na
miniaturze. Kliknij, aby ustawić rozpoczęcia i zakończenia punktów i używać tylko fragmenty
chcesz..

5 Oś czasu
Gromadzić i skompilować Twojej ulubionej scen do tworzenia projektu.

6 Kosz można
Magnes do zebrania i wymazywać niechciane miniaturek wideo/obrazu/muzyki z pulpitu.

12. Dowiedzieć się nazwy każdej części!
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Lista ikony menu Home

Funkcje Home Menu
Zapisz pulpit lub utworzyć nowy projekt
Kliknij tutaj, aby zapisać bieżący projekt Super LoiLoScope lub utworzyć nowy projekt.

Zapisywanie pulpitu
Zapisując pulpitu, można zapisać bieżący stan Twojego pulpitu miniaturek i na osi czasu. Zapisany plik nosi
nazwę projektu. W zależności od zawartości Twojego projektu może być wygodne do podziału projektu i zapisać
je oddzielnie.
Jeśli usuniesz plik wideo lub zdjęcie z Windows, plik nie będzie dostępny w projekcie.
Przenoszenie plików pulpitu
Jeśli przeniesiesz oryginalnego wideo, muzykę lub pliku obrazu, który jest używany w projekcie zapisanego
pliku projektu rozpozna, plik przeniesiony tylko jeśli plik jest umieszczony wewnątrz tej samej grupy folderu
jako pliku projektu. Jeśli wprowadzane gdzie indziej, plik projektu nie będzie rozpoznawać, gdy plik został
przeniesiony do. Jeżeli plik projektu nie może rozpoznać lokalizacji pliku, okno dialogowe będzie wyświetlane i
umożliwia resetowanie ścieżki każdego pliku, który nie został odnaleziony.

Magnes
Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie magnes. Magnes pomoże zebrać i organizować miniatur
na pulpicie. Można również gromadzić miniaturek zebranych na magnes do pojedynczego folderu.

Oś czasu
Przycisk ten będzie utworzyć oś czasu. Na osi czasu można rozmieścić filmów, zdjęć i muzyki do
utworzenia pojedynczej wideo. Można również obracać, przenosić i zmień rozmiar plików, aby rozmieścić
na scenie. Można utworzyć tak wielu osiach czasu jako pożądanych.

Przechwytywania
Przycisk ten tworzy miniaturę przechwytywania. Pliki wideo można utworzyć przez importowanie plików
wideo z kamery DV/HDV i kamery internetowej podłączona do komputera.

Opcje
This button will allow you to change the detailed settings for each function.
Można zmienić ustawienia dla dekodera GPU, DVD piśmie oprogramowania, obraz tła i folderu danych
wyjściowych.
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Lista skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe

Tutaj znajdziesz listę skrótów klawiaturowych można używać w Super LoiLoScope.

Miniaturka

Odtwórz/Wstrzymaj

Pełny ekran

Odtwórz/Wstrzymaj

Oś czasu

Odtwórz/Wstrzymaj

Miniaturka

Powrót ramki

Pełny ekran
Oś czasu
Miniatury na magnes

Powrót ramki
Powrót ramki
Miniaturka następnej

Miniaturka
Pełny ekran

Następną ramką
Następną ramką

Oś czasu
Miniatury na magnes

Następną ramką
Poprzednie miniaturę

Miniaturka

Wyślij do Kosza na śmieci

Pełny ekran
Pasek osi czasu

Wyślij do Kosza na śmieci
Wyślij do Kosza na śmieci

Magnes zaznaczone

Usuń magnes

Miniaturka

Usuń magnes

Pełny ekran

Pełny ekran Exit

Pasek osi czasu

Usuń zaznaczenie opcji

Magnes

Usuń zaznaczenie opcji

Pasek osi czasu

Przenieść ramkę pozycji 1
odtwarzania

Control +Z key

Pasek osi czasu

Cofnij

Shift +Control +Z key

Pasek osi czasu

Wykonaj ponownie

Space bar

Arrow key (Left）

Arrow key（right）

Delete key

ESC key

Control + arrow key
(left/right)

or

14. Super LoiLoScope wymagania systemowe

14. Wymagania systemowe
14-1
OS
CPU
Pamięć
GPU

SD jakości filmy wideo
Windows ® 7, Windows ® Vista, Windows ® XP SP3 lub nowszy (32-bitowe/64-bitowe)
ATOM 1,6 GHz, lub lepiej, Pentium ® 4 2 GHz lub szybszy
1 GB lub więcej
Karty graficzne, które obsługują PixelShader2.0 lub później.
NVIDIA ® GeForce 6000 serii lub lepszą.
Radeon9600 ATI lub lepszą.
Intel 945 lub lepszą.

14-2
OS
CPU
Pamięć
GPU

Filmy HD Quality
Windows ® 7, Windows ® Vista, Windows ® XP SP3 lub nowszy (32-bitowe/64-bitowe)
Core2 Duo 2 GHz lub szybszy
2 GB lub więcej
Grafika karty dekodera H.264 tego wsparcia.
NVIDIA ® GeForce 8000 serii lub lepszej (z wyłączeniem 8800GTX 8300).
Serii ATI RadeonHD2000 lub nowszej (z wyłączeniem 2900).
Intel G45 lub lepszą.

14-3

Inni

-Na komputerze musi być zainstalowany 3.5sp1 Microsoft .NET Framework.
-Użyj najnowsze sterowniki karty graficznej.
Sterowniki, które zostały wydane w 2008 mogą wystąpić niestabilność odtwarzania wideo.
Proszę obejrzeć naszej sieci web (http://loilo.tv/product/1/desc/107) na temat aktualizowania sterownika karty graficznej.
-Aby zainstalować użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.
-Systemy z systemem Windows na wirtualnym oprogramowania nie może być obsługiwany.
-Aby użyć GPU H.264 dekodowania wideo, musi mieć system Windows Vista lub Windows 7 - 5.1ch odtwarzania audio jest
obsługiwane tylko w systemach Windows Vista i Windows 7.

