Photo Story
Mire is jó? Rengeteg olyan felvétel kering a világhálón, ahol ötletes úgynevezett slide show-t láthatunk, amit a készítő
a saját képeiből szerkesztett meg video formájában. Erre az egyik kedvelt szoftver a Microsoft Photo Story, ami a

Microsoft magyar oldaláról ingyenesen

tölthető le! Természetesen először, mint

minden Microsoftos termék letöltése előtt, az eredetiség vizsgálaton át kell mennie az operációs rendszerünknek.
Telepítése egyszerű, néhány megás programról van szó. Sikeres installálás után a program egy varázslón át mutatja be,
a program működését.

1. lépés
Felajánlja, hogy új, meglévő vagy már elkészített videót töltsön be.

Mint a képen is látható válasszuk az első pontot: "Új történet elkezdése"

2. lépés

Itt kell a képeinket a történethez adni. Majdnem az ÖSSZES képformátumot elfogadja. Többek közt: jpeg, jpg, bmp,
gif, png fájlokat. A képek kiválasztása történhet a shift, ctrl vagy az összes kép esetén a ctrl+A billentyű
kombinációval is. a képek sorrendjét alul az úgynevezett "kép idővonalon" változtathatjuk kedvünk szerint.

Egy kép többször is szerepelhet benne. a képek beszúrása után LEHETŐSÉG van a képekre kattintva azokat
szerkeszteni. Mint, például: vörös szem eltávolítása, forgatás, levágás, kontraszt, szín, stb. Ami egy pár megás
programban nagyon jó funkció.

3. lépés
Effektusokat
fektusokat adhatunk a történetünkhöz. ezt tehetjük az összes képre "globálisan" vagy egyenként.

4. lépés
Talán eljutottunk a legszembetűnőbb
ű őbb részéhez a programnak, ahol a különböz
különböző animációkat tudjuk megjeleníteni.

ének kiemelését tudjuk változtatni.
A mozgás testre szabása gombra kattintva a képek váltást, irányát, annak egy részének

5. lépés
Zene kiválasztása. Itt a mp3, wav fájlokat tehetünk a képek alá. A vonal mutatja a képek felett, hogy a szám meddig
tart.

Ellenőrizzük le, hogy a képek teljes vetítése alatt van-e zene.

6. lépés
Itt a mentés helyét és az elkészítendő video minőségét adhatjuk meg.

A beállítás gombra kattintva a minőséget változtathatjuk meg.

Ezután elkészíti a program a videót, ami több percig is tarthat a képek nagyságától, a zenék hosszától és nem utolsó
sorban a számítógép teljesítményétől függően.

A mentés követően pedig megtekinthetjük a videónkat.

