Så funkar

GIF &
Stop Motion

med stöd av

Intro till Stop Motion Studio
Nu ska vi starta och lära känna programmet

Stop Motion Studio
Såhär ser det ut när du öppnar appen
Klicka på pluset där det står New Movie
för att starta ett nytt projekt

!

Första gången appen startar syns en bild
på en kameleont. Klicka på ”Get started”

Menyer i programmet

1.

2.

3.
4.

Bildrutan
Bildrutan kan visa två saker
Vad kameran ser när
du ska börja spela in
eller de bilder som du redan
tagit som ligger på tidslinjen

Programmet ser ut såhär
Menyn består av
1. Bildruta för kameravy och visning
2. Kamera och bildinställningningar
3. Verktygsmenyn
4. Tidslinjen

S.1

S.2

Bildinställningar
Ställ in kameran. Ändra vitbalans och fokus

Bildinställningar
På knappen som ser ut så här
kan du ställa in bildens utseende
Klickar du på den öppnas
en meny där du kan ställa in
bildens ljus och fokus rätt

Mode = Kameraläge
På symbolen M ställer du in kameraläget
Det är andra knappen från vänster
Välj bokstaven M för Manuellt läge
När M är valt dyker fler
knappar upp till höger i menyn

1. White balance = Vitbalans
Ställ in vitbalans på den här knappen
Tips: välj Daylight (solen)
2. Focus = Fokus
Ställ in fokus på den här knappen
Dra mätaren åt sidan
3. Klicka på Done till vänster
när du är färdig med dina inställningar

1.

2.

3.

S.3

Kamera och Timer

Prova att ta enskilda bilder eller ställa in en timer

Kameran
Tryck på på den stora röda
knappen för att ta enskilda bilder
Varje bild du tar dyker upp
på tidslinjen längst ner i bild

Timer
Ställ in ett intervall för att
automatiskt ta bilder med
jämna mellanrum
Klicka på symbolen som ser ut som
en klocka och dra mätaren åt sidan

1.

2.

Stäng menyn på ”Done”
Starta och stoppa intervaller
på den stora röda knappen
För att ta enskilda bilder igen,
klicka på klockan en gång till
och dra mätaren till ”off”

Tidslinjen - Spela upp

S.4

På tidslinjen skapar och tittar du på ditt projekt
Ställ in hastighet på uppspelning i verktygsmenyn
Timeline = Tidslinjen
Tidslinjen visar alla dina tagna bilder
Scrolla åt höger och vänster
för att se alla bilder
Dubbelklicka för att zooma in och ut

Spela upp
På playknappen till höger kan
du spela upp alla bilder du tagit
Bilderna spelas upp i den
ordning som de ligger på tidslinjen

Speed = Hastighet
Klicka på kugghjulet i verktygsmenyn
Välj symbolen längst till vänster
Dra mätaren i sidled för att ställa in
hastigheten på uppspelningen
Ungefär 10 bilder per sekund är bra

S.5

Tidslinjen - Redigera
Utforska redigeringsmöjligheterna genom
att pausa, flytta, välja eller slänga bilder
Välj en bild
Klicka på en bild på tidslinjen
Då öppnas en meny med flera val
Du kan exempelvis pausa, kopiera,
klistra in, välja eller ta bort en bild

Paus = Pausa
Pausa för att visa en bild längre i filmen
Dra mätaren i sidled och ställ in hur
länge du vill att bilden ska pausa
Bilden får en siffra på tidslinjen
som visar hur länge den pausas

Ångra
Ångra det du redigerat på tidslinjen
Klicka på bakåtpilen i verktygsmenyn
Klicka på ”Undo” i menyn som öppnas

S.6

Spela in ljud
Liten

Stor

Testa att lägga till ljud på din film

Audio = Ljud
Klicka på mikrofonsymbolen i verktygsmenyn
Då öppnas en inspelningsmeny
Record = Spela in
Spela in ditt ljud med surfplattans mikrofon

!

Du kan behöva ge appen tillåtelse att
spela in första gången du vill spela in ljud

Ljudinspelningsmenyn
Tryck på den gula knappen för att starta
Inspelningen startar efter 3 sekunder
Lyssna på det du spelat in på Playknappen
Klicka på Done till vänster när du är klar

Ljud på tidslinjen
På tidslinjen syns en notsymbol
på den bild där du lagt till ljud
Klicka på bilden, sen på Audio i redigerinsmenyn
för att ändra ljudets längd eller volym
Klicka på Done till vänster när du är klar

S.7

Exportera
När du är färdig är det dags att exportera
ditt mästerverk som film och GIF
Exportera
Backa på pilen till vänster av
verktygsmenyn för att komma till
startmenyn (se första sidan i manualen)
Här finns ditt projekt sparat
Välj din film för att exportera

!

Det ser lite olika ut på Ipads
och Androids när en ska exportera

Välja
Ipad:
Välj genom att hålla in länge
på din film tills den blir blåmarkerad
Android:
klicka på Select uppe i högra hörnet
Välj din film genom att klicka på den

Exportera

1.

1. Ipad

2.

Klicka på delasymbolen högst upp
till vänster - 1. Ipad 2. Android
Välj Export movie eller Animated GIF
Spara på din enhet
på Ipad = Save movie
på Android = Save as
Klicka på Spara i nästa ruta

2. Android

S.8

Ladda upp
När du sparat på din enhet ska du
ladda upp din film i vår molntjänst
Scanna vår QR-kod
Öppna kamerappen
Scanna vår QR-kod
Öppna länken

!

Fungerar det inte att scanna QR-koden?
Säg till en kursledare så får du en länk

Ladda upp
Nu har du hamnat inne i molntjänsten
Klicka på plusknappen bredvid mappen
Tryck på Ladda upp fil
Välj din fil från din enhet och ladda upp

Döp din ﬁl
När filen är uppladdad, klicka på
de tre prickarna bredvid filen
Välj Byt Namn
Döp filen till din klass och
namn på de som gjort filmen

S.9

Duplicera projekt
Duplicera projektet och korta ner längden

Välj projekt
Gå till startmenyn på samma
sätt som beskrivs på S.7
Välj ditt projekt på samma
sätt som beskrivs på S.7

Duplicera projekt
Klicka på knappen som ser
ut som en bild med ett plus på
Nu borde det finnas en kopia
av din film i rutan med alla projekt

Öppna kopian
Avmarkera det projekt du valt
och gå ur valmenyn på Cancel
Klicka på kopian av ditt
projekt för att öppna det
Ta bort bilder för att korta ner filmen

KOPIA

ORGINAL

ImgPlay - Starta, Längd & Text

S.10

Redigera din film och lägg till text i ett
roligt program som heter ImgPlay
Öppna ImgPlay
Öppna ImgPlay
Välj fliken Video till vänster och
klicka på din film i rutan till höger
Nu hamnar du inne i programmet

!

Du kan behöva ge appen åtkomst
till foton och video innan du börjar

Justera längd
Justera längden på ditt klipp
högst upp ovanför filmrutan
Gör filmen 6-15 sekunder lång
genom att dra markeringen

1.

2.

Lägg till text
Klicka på T-knappen som
heter Text i den nedre menyn
Lägg till din text, bestäm stil och färg
Klicka på Done i högra hörnet
Justera textens storlek och position i bilden
Stäng textredigeraren på nerpilen

ImgPlay - Filter, Stickers & Spara

S.11

Dekorera din film och spara den som GIF

Filter
Klicka på knappen med tre cirklar
som heter Filter i den nedre menyn
Välj ett filter som inte är
markerat med en liten prick
Klicka på bocken

Stickers
Klicka på pumpaknappen som
heter Stickers i den nedre menyn
Lägg till stickers och klicka på Done
Justera storlek och position i bilden
Stäng menyn på nerpilen

1.

2.
3.

4.

1.

Spara

2.

1. Klicka på Save högst upp i högra hörnet
2. Välj den röda knappen Save to Photos
3. Välj GIF & ställ Quality till Medium
4. Tryck på Save to Photos.
GIFen får en ”vattenstämpel” längst
ner eftersom vi använder gratisversionen
Ladda upp och döp din GIF i vårt moln
via QR-koden (se s.8)

Kopiera & Klistra in, Reverse

S.12

Testa fler roliga funktioner!

Select = Välj
Klicka på en bild på tidslinjen
och välj ”select” i redigeringsmenyn
Scrolla över flera bilder du vill välja
De valda bilderna blir blåmarkerade

Kopiera & Klistra in
När du har en eller flera bilder valda
på tidslinjen kan du klicka upp menyn
och välja Copy = Kopiera
Scrolla till ett nytt ställe på tidslinjen
Klicka på en bild för att få upp menyn
Välj Paste = Klistra in

1.

2.

Reverse = Spela baklänges
Valda bilder som är blåmarkerade
kan du spela upp baklänges
Klicka upp menyn från tidslinjen
och välj Reverse
Nu spelas de valda bilderna
upp baklänges på tidslinjen

Nu har du gått igenom det viktigaste i Stop Motion Studio. Bra jobbat!

S.13

Giphy
Redigera din film och lägg på stickers i ett
roligt program som heter Giphy
Öppna Giphy
Öppna Giphy
Logga in, fråga en ledare
om inloggningsuppgifter
Tryck på Create uppe i högra hörnet
för att börja skapa

Testa ﬁlter och stickers
1. Klicka på bildrutan längst ner till
vänster och välj din film från kamerarullen
2. Längst ner i programmet finns en
verktygsmeny. Lägg till text, filter och stickers

2.

4.

1.

3. Välj ut 6.50 sek av din film du vill använda
Dra den i den gula markeringen åt sidorna
4. Gå vidare på pilen

3.

1.

2.

Spara din GIF
Vänta tills knappen Save GIF
går att klicka på
Klicka på Save GIF i nästa meny
När den är sparad syns en
grön ruta text längst upp
Ladda upp din GIF i vårt moln via QR-koden
(se s.8)

