
PCLinuxOS Magazine Page 1

Most ideje a diavetítésben használni kívánt képeket 
hozzáadni. Alapbeállítás szerint a bal oldali előné-
zeti kép a kiinduló helyzet az áttűnéshez és a zoom-
oláshoz, a jobb oldali pedig a záró állapot. A kijelölő 
négyzeteket a képen belül mozgathatod és átmére-
tezheted, hogy meghatározd a zoom és az úsztatás 
kezdetének és végének területét. A két előnézet 
között a legfelső gomb véletlenné teszi az áttűnést. 

A kép orientációját is megváltoztathatod, ha kell, 
vagy alkalmazhatod a két effektus egyikét (fekete-
fehér és szépia). Ezután meghatározhatod az időt, 
amíg a képet kitartja és megválaszthatod a mozgási 
módot, ami lehet Linear (egyenes - amikor 
egyenletes sebességgel mozog), Accelerated 
(gyorsított – lassan indul, felgyorsul, majd 
visszalassul), vagy Delayed (késleltetett – egy kis 
várakozással indul el). A Transition (áttűnési) 
effektusok None – nincs, Fade – áttűnés és a Roll – 
görgetés. Ahogy a mozgásnál, az áttűnésnél is 
meghatározható az idő, ami alatt a következő képre 
ugrik a vetítés. Mindezek mellett még saját 
feliratokat is adhatsz a képekhez.

Írta: CgBoy

A PhotoFilmStrip szép kis program fotókból videó 
bemutató készítésére. Kezeli a hangsávokat, az 
úsztatást és a zoomolást, valamint van néhány 
áttűnési és képeffektusa. A felülete nagyon jól 
kialakított, lehetővé teszi a program gyors és könnyű 
használatát.

A kezdéshez kattints a New Project gombra, ami 
egy új ablakot ad fel. Itt beállíthatod a projekt nevét 
és a mentés helyét, a videó képarányát, valamint a 
bemutató hosszát. Ha nem szeretnél hang nélküli 
videót, hangfájlokat is hozzáadhatsz, amiket a 
diavetítés alatt játszik le. Ha már mindent 
beállítottál, nyomj OK-t és a szerkesztő ablakba 
kerülsz.

A képernyő alsó felében található a filmsáv 
(filmstrip), ahol a képek sorrendjét átrendezheted, 
vagy visszatérhetsz a szerkesztésükhöz. Ha 
befejezted a diabemutató szerkesztését, csak 
kattints a zöld pipa jelre fent, a projekt kiválasztott 
formátum és felbontás szerinti leképezéséhez.

Összegzés

Nekem nagyon tetszik, hogy a PhotoFilmStrip 
ennyire megkönnyíti magas minőségű diabemutatók 
készítését a kedvenc képeidből. Ajánlom a 
PhotoFilmStrip-et mindenkinek, aki gyors és könnyű 
megoldást keres fényképes diabemutató 
készítésére.
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