Kliippiforritið iMo
ovie 11 ‐ Kennsluefni
1.
Þegar byrjað err að nota klippiforritið iMovie er fyrsta
f
skrefið að búa til nýtt projecct.
Til aað búa til nýtt
n projectt ferðu í Fille > New Prroject. Þá opnast glugggi þar sem
m þú
1
getu
ur nefnt verrkefnið (pro
ojectið) þittt og valið Frrame Rate (yfirleitt
(
25 fps ) og Aspect
Ratiio (yfirleitt Widescreen
n en það feer eftir því hvernig
h
efn
nið sem þú ætlar að klippa
var skotið).

nig er hægtt að láta forritið setja sjálfkrafaa inn tengingar
Í þeessum gluggga er einn
(tra
ansitions) á milli klippaa, en við ættlum ekki að
a haka við það hér. Eins
E er hæggt að
velja þema en við
v ætlum heldur
h
ekki að gera það
ð og veljum
m því No Theeme.
Þegar hér er ko
omið sögu skal smella á Create, og
o þannig búa
b til nýtt project. Í hvert
h
pti sem nem
mandi byrjarr á nýrri myynd skal búaa til nýtt pro
oject, en eff nemandi ætlar
æ
skip
að h
halda áfram
m að vinna í mynd sem hann var byrjaður
b
á, þá
þ opnar haann það pro
oject
sem
m hann var að
a vinna í ogg heldur áfrram þar sem
m frá var ho
orfið.

2.
Næssta skref er að setja efn
nið, sem við ætlum að klippa,
k
inn í projectið okkkar í iMoviee. Til
að ggera það ferðu í File > Im
mport. Bæði má hlaða in
nn myndefn
ni beint af víd
djó‐kameru sem
tenggd er við tölvuna eða veelja efni af harða
h
disknu
um á tölvunni (t.d. efni sem hefur vverið
halaað niður af netinu,
n
eða efni sem bú
úið var að fæ
æra af mynd
davél inn á harða
h
diskin
nn).
ull) eða í aðeins minni gæðum
g
(larrge).
Hæggt er að hlaaða efninu inn í fullum gæðum (fu
Larg
ge tekur tö
öluvert minna pláss á tölvunni. Þegar
Þ
unnið
ð er með nemendum sem
ekki eru allir með
m eigin utanáliggjan
u
ndi harðan disk borgarr sig yfirleittt að notastt við
ge. Þannig fyllist
f
harði diskurinn á tölvunni sem
s
verið er
e að nota ekki
e of fljóttt og
larg
það
ð er auðveld
dara fyrir tölvuna að vin
nna.
1

Fpss stendur fyrirr frames per second, eða raammar á sekúndu. Í Evrópu
ustaðlinum PA
AL eru yfirleitt 25
ramm
mar á sekúndu, í Ameríkusttaðlinum NTSC eru 30 ramm
mar á sekúndu
u.
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Hér þarftu líka að ákveða hvar þú viltt vista projeectið þitt.

3.
Allt efnið sem við
v höfum hlaðið
h
inn í forritið birttist í Event Library
L
gluggganum, sem
m er
á neeðri hluta skkjásins. Þar má velja hvvaða myndeefni maður vill nota ogg draga það upp
í Pro
oject gluggaann efra meegin til vinstri á skjánum. Í efra ho
orninu til hæ
ægri má svo
o sjá
myn
ndefnið sem
m búið er að
ð klippa sam
man.
ugganum nið
ðri, þar sem
m hráa mynd
defnið er geyymt,
Þegar þú smellir á hluta aff klippu í glu
ð þú að klippan fær gular útlínur. Með
M því að setja músin
na hægra eð
ða vinstra m
megin
sérð
á þeessa gulu útlínu má draga hana til og
o þannig sttjórna því hversu mikið
ð efni er valið. Ef
þú vvilt velja og nota alla kliippuna held
durðu niðri SHIFT
S
takkanum, og sm
mellir á klippuna.
Þá vvelst hún öll. Ef músin er dregin yffir klippuna sem búið var
v að velja birtist myn
nd af
hen
ndi og þá ge
etur þú dreggið efnið up
pp í Projectt gluggann. Þú getur svvo sett klipp
puna
m annarra klippa í Pro
oject glugganum uppi til vinstri.
þínaa fremst, afttast eða á milli
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Even
nt library er
e staður þar sem alltt efnið, sem
m hlaðið heefur verið inn
i í forritið er
geymt, nokkurs konar geyymsla fyrir það sem kaallað er hrátt myndefn
ni. Þar er einnig
ur importað
ð áður.
hæggt að nálgasst efni sem maður hefu
m þú ert bú
úin(n) að vellja og setja á sinn stað í Project glu
ugganum eru nú
Þærr klippur sem
merrktar með appelsínugu
a
ulri rönd í Event
E
Librarry. Þannig veist
v
þú hvaaða efni þú
ú ert
búin
n(n) að notaa og hvað ekki. Auðvitað getur þú samt
s
notað sama mynd
dbútinn aftu
ur og
aftu
ur ef þú vilt. Haltu áfraam að velja og draga kliippurnar sem
m þú vilt no
ota upp í Pro
roject
glugggann, þar til þú ert búin
n(n) að finnaa til allt myyndefnið sem þú vilt nota og raðaa því
upp
p í rétta röð í projectinu
u þínu.

Til aað spila það
ð sem þú ertt búinn að klippa
k
samaan ýtir þú á play takkan
nn, sem er niðri
n
til vvinstri í Projject gluggan
num (merkttir með rauðum hring á myndinni hér fyrir o
ofan)
en ttakkinn vinsstra megin við
v play takkann spilar myndina á öllum skján
num.

4.
Næssta skref er svo að setja tónlist, hljóðeffekta, tengingar, texta og svo framvegiss.
Þesssir takkar, hægra
h
megin á skjánum
m, gera man
nni kleift að gera það.

Nóttan: Með þvví að smellaa á þennan takka
t
er hæ
ægt að sækja lög í iTunees, hljóðefffekta
sem
m eru innbygggðir í iMovvie og lög sem nemendur hafa sjáálfir gert í forritinu
f
Garage
Ban
nd. Til að náálgast lag eð
ða hljóðeffe
ekt smellir þú
þ á þá möppu sem þú
ú vilt sækja efni
í, (t..d. iMovie sound
s
effects), skoðar effektana sem
s
eru í bo
oði, (það er hægt að hlusta
á þáá með því að
a smella á play takkaann neðst í glugganum
m) og dregu
ur svo effekktinn
sem
m þú vilt notta upp í projjectið, og slleppir honum þar sem þú vilt hafaa hann.
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Myn
ndavélin: Hér
H er hægtt að sækja myndir úr iPhoto. Þettta er gert á sama háttt og
með
ð hljóðeffektana, þ.e.a.s. þegar mynd er valin
v
er hæ
ægt að draga hana upp í
projjectið uppi til
t vinstri ogg sleppa þarr sem maðu
ur vill staðse
etja hana.

Textti: Hér er hægt að velja um ýmis konar gerðiir af texta, til
t dæmis miðjutexta,
m
t
texta
sem
m hreyfist, rú
úllar upp efftir skjánum o.s.frv. Þeegar búið err að velja hvvers konar texta
t
mað
ður vill nota er textinn dreginn
d
upp í projectið og
o sleppt þaar sem maðu
ur vill hafa hann.
Með
ð því að veljja svo textaboxið má skkrifa það sem maður vill að standi í textanum (t.d.
„Myynd eftir Jón
n Jónsson“, titilinn
t
á myyndinni o.s. frv.).
f
Það birtist einnig lítill
l kassi vin
nstra
meggin við textaann, þar sem
m stendur SH
HOW FONTSS. Ef smellt er
e á hann err hægt að brreyta
um leturgerð, breyta um lit á textanum, gera hann feitletrraðan, skále
etraðan, stæ
ækka
mellir þú á DO
ONE.
hann eða minnkka o.s.frv. Þeegar textinn lítur út eins og þú vilt haafa hann, sm
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Tran
nsitions: Trransitions er það kallað
ð þegar setttar eru tenggingar á milli skota. Héér er
hæggt að velja um mismunandi leiðirr til að fara úr einu skkoti í annað, td cross fade,
f
fadee to black o.s.frv.
o
Eins og venjuleega er sú traansition/ten
nging sem maður vill nota
n
dreggin upp til vinstri í Prroject glugggann og heenni sleppt á milli þeiirra klippa sem
mað
ður vill hafaa hana. Það er gott að venja
v
sig á að
a hugsa um
m transition
ns sem eitth
hvað
sem
m er bara notað þegarr nauðsyn krefur,
k
og h
hvetja nemeendur sína til að gera það
sam
ma. Eins máá benda neemendum á að hugsaa alltaf um hvaða áhrrif mismunandi
tran
nsitions hafaa á verkið sem
s
verið er að vinna. Hvað segir það okkur t.d. í myndmáli
þeggar við sjáum
m fade to black
b
á millii klippa? Ósskráð þumaalputtareglaa er að því betri
b
sem
m klippingin er, því færrri transition
ns þarf.
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Heim
mskort og animatic: TTakkinn lenggst til hægrri er með tilbúnum heiimskortum sem
getu
ur verið skeemmtilegt að
a leika sérr með. Þegaar þú dregu
ur heimskorrtið sem þú
ú vilt
notaa upp í Projeect gluggann birtist Inspector glugggi, þar sem þú getur vaalið upphafssstað
og eendastað á heimskortin
nu, lengd o.s.frv. Eins eru
e hér bakggrunnar og það sem kaallast
anim
matic, sem er
e nokkurs konar
k
storyb
board, eða skissuborð, sem hægt er að notast við
til að
a planleggja verkefni, áður en farrið er út í tö
ökur. Það sama á við hér og í hinum
tökkkunum; það
ð sem þú viltt nota dregu
ur þú einfaldlega upp til vinstri og sleppir þar sem
þú vilt
v hafa það
ð.

5.
Fyrir miðju forrritsins eru þessir
þ
takkar sem vert er
e að kíkja á:
á

Hljó
óðneminn er
e til að takaa upp hljóð sjálf(ur)
s
bein
nt inn á tölvvuna, í gegnum innbygggðan
hljóðnema sem
m flestar tölvvur hafa. Þettta getur verið skemmtilegt ef nem
mendur vilja gera
effekta fyrirr myndina sína
s o.s.frv. Til að taka upp
eigin “voice‐ovver”, búa til eigin hljóðe
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með
ð hljóðnemaanum velur þú hljóðnem
mann og sm
mellir á tímalínuna í Projject glugganum
þar sem þú viltt byrja hljóð
ðupptökunaa. Upptakan fer þá í gan
ng, eftir að hafa talið niður
n
3‐2‐‐1.
Crop takkinn í miðjunni er til að geraa myndina minni
m
eða stærri
s
á skjáánum, eða snúa
s
hen
nni til vinstrri eða hægri. Smellt er á myndiina til hægri á skjánum
m, grænn kassi
k
birtist og með
ð því að draaga hann til á hornun
num má ákkveða hverssu stór eðaa lítil
myn
ndin verðurr. Einnig er í þessum takka hæggt að smellaa á effect sem
s
heitir “Ken
“
Burns” en með
ð honum er hægt að ve
elja upphafss‐ og endap
punkt, og láta myndinaa svo
hreyyfast hægt frá
f A til B.

Insp
pector takkkinn gefur þér upplýsiingar um klippuna sem
m er valin. Þar má einnig
setja inn fleiri effekta bæ
æði á mynd og hljóð, leika sér með
m birtustig og lit, breyta
hrað
ða, láta myn
ndina spilasst afturábakk o.s.frv.
oject gluggaanum og sm
mella
Þettta er einnig hægt að geera með þvíí að velja klippuna í Pro
á littla tannhjóliið sem birtist, en við ko
omum betu
ur að tannhjólinu síðar.
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6.
Tan
nnhjólið birttist þegar þú
ú velur klipp
pu í Projectt glugganum
m:

n
tannhjjólið til að opna Inspeector glugggann eru héér nokkrir fleiri
f
Aukk þess að nota
mögguleikar á notkun
n
þess:
Preccision Edito
or: þetta er góður valko
ostur til að gera mjög nákvæma klippingu
k
á milli
skotta. Ef valin
n er klippa í Project gllugganum uppi
u
til vinsstri, smellt á tannhjólið
ð og
Preccision Editorr valinn, birttist lítill blárr aflangur hringur eða kassi
k
á milli klippunnar sem
var vvalin og klip
ppunnar á un
ndan:
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Þá o
opnast Preccision Editorr gluggi á neeðri hluta skjásins. Þar birtast klippurnar tvær, sú
fyrrii er ofar vinstra megin og
o sú síðari neðar hægrra megin. Blláa lóðrétta línan sýnir hvar
skottin tvö mætaast. Hér getur þú annað hvort
h
dregið klippurnar sjjálfar til, til að endurstaðsetja
þærr, eða dregið
ð til bláu línu
una til að ákkveða hvar h
hvort skotið um sig á að byrja.

Clip
p Trimmer: Í tannhjólin
nu getur þú
ú líka valið Clip Trimmeer. Það getur verið gó
óður
kosttur ef þú viltt gera ákveð
ðið skot lenggra eða stytttra. Þegar þú
ú velur Clip Trimmer
T
op
pnast
nýr gluggi á neðri hluta skjjásins, þar sem
s
þú sérð
ð allt hráa efnið
e
sem haafði verið hllaðið
inn. Klippan sem
m er valin birtist
b
þar með
m gulum útlínum.
ú
Ef þú
þ setur mú
úsina fremstt eða
aftaast á klippuna getur þú
ú dregið úttlínurnar til og þannig lengt eða stytt klippu
una í
projject glugganum.
Clip
p Trimmer er líka hægt að nota til að
a sníða til hljóðrásina.. Ef þú notaar lag úr iTun
nes í
projjectinu þínu
u, en lagið er annað hvo
ort of langt,, þú vilt ekkki að lagið byrji á byrjun
ninni
eða vilt færa þaað til, getur þú valið hljóðrásina meeð laginu í Project
P
gluggganum, smeellt á
tann
nhjólið og valið Clip Trimmer. Þá opnast
o
Clip Trimmer
T
glu
ugginn niðri, og þar er hægt
h
að draga
d
til gulu röndina ssem myndaast utanum hljóðrásina og ákveða hvar lagið á að
byrja og/eða en
nda. Hér er líka hægt að opna clip adjustmentss eða audio adjustmentts og
geraa þær breyttingar sem maður
m
vill á hljóðinu, til
t dæmis stilla á fade inn
i og fade out,
lækka í öðrum hljóðrásum
h
eða setja efffekta á hljóð
ðið. Hér eru
u skipanirnaar þær sömu
u og í
Insp
pector takkanum.

Stun
ndum geturr verið gott að aðskilja hljóð og mynd, til dæm
mis ef þú vilt færa til hljóð
h
sem
m fylgir ákveðnu skoti og setja það yfir annað skot, eða eff þú vilt takka hljóðrásin
na út
eða færa hljóðið til án þesss að færa til myndina. Til
T að aðskiljja hljóð og mynd
m
er klip
ppan
n í Project glugganum
g
u
uppi
til vinsttri og svo err valið Clip > Detach Au
udio. Þá er hægt
h
valin
að eyða
e
eingön
ngu hljóðinu eða eingön
ngu myndinn
ni, færa hljó
óðið til með því að smeella á
hljóðrásina með
ð músinni ogg draga hana fram eða aftur,
a
stytta/lengja hljóð
ðið o s frv.
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Á m
myndinni héér fyrir ofan sést svo hvernig hljóðrásin err nú aðskilin myndinn
ni og
birtist sem fjólublá rás fyyrir neðan myndina. Hér er líka búið að sttytta framaan af
óðrásinni ogg sést að hún byrjar aðeeins á eftir myndinni.
m
hljó
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Að lokum: Þeggar þú ert orðin
o
ánæggð(ur) með klippingu og
o hljóð og myndin þíín er
tilbú
úin getur þú
þ hlaðið myndinni
m
beeint upp á Vimeo eða YouTube,, eða expo
ortað
myn
ndinni sem sjálfstæðri skrá, sem þú
þ eða nem
mandinn gettur svo sett á USB lykil eða
utan
náliggjandi harðan disk,eða jafnvel brennt myndina
m
á DVD
D disk. Til
T þess að gera
g
þettta eru nokkrar leiðir:
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Share > YouTu
ube/Facebook/Vimeo: Hér velur þú
þ síðuna sem þú vilt hlaða
h
mynd
dinni
upp
p á, hvort sem
s
það er YouTube,, Facebook eða Vimeo, setur tittil og lýsinggu á
myn
ndinni og veelur svo í hvvaða stærð og gæðum þú vilt hafaa myndina. Svo
S smellir þú á
Nexxt takkann, þá opnast annar
a
glugggi þar sem þú
þ smellir á Publish og myndin ættti þá
að hlaðast
h
upp
p á síðuna seem þú valdir.
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Share > Exportt Movie: Þáá birtist þessi gluggi. Hér getur þú
ú nefnt myn
ndina þína, (eða
látið
ð hana heita saman naafni og þú varst
v
búin(n
n) að velja) og
o einnig veelur þú hvaar þú
vilt vista myndina. Þú velu
ur líka stærð og gerð myndarinna
m
r sem þú exxporter eftir því
ú vilt að hún
n sé, og blááu punktarn
nir í valgluggganum seggja þér til um
u á
hversu stór þú
pilað myndina, eftir þvíí hvaða valm
möguleika þú
þ kýst.
hvaða tækjum þú getur sp

Share > Expo
ort using Quick
Q
Time: Þessi leeið til að exporta gefur
g
þér fleiri
f
valm
möguleika. Aftur þarfttu að ákveð
ða nafn á myndina
m
og hvar þú vilt vista hanaa. Ef
þú ssmellir svo á Options takkann op
pnast nýr glluggi sem heitir
h
Moviee Settingsogg þar
getu
ur þú farið
ð inn í Vid
deo Settingss og Audio
o Settings og
o valið um
m mismunandi
com
mpression (eeða þjöppun
narmöguleika).
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