Reis routes maken handmatig
Algemeen: Wie heeft al met reisroute gewerkt en toegepast?
1e Reis route voor alle programma`s
2e Google maps openen of andere kaarten
3e Met knip programma selectie maken en opslaan als PNG (Afbeeldingen :Map
maken opgeslagen afbeeldingen)
4e Kaart openen met Paint of ander programma Adobe -Photoshop-Elements
5e De resolutie brengen op 1920x1080 Behouden verhoudingen uitzetten
en opslaan als in ( Opslaan in PS Foto`s) Kaart PNG 1
6e Route tekenen met tool in Paint Kwasten/Pen ,Lijn,Kleur,Lijndikte (max)
Bij bochten kan het gereedschap (gebogen lijn)gebruikt worden
7e Extra aanbrengen van teken waar je iets wil laten zien of aanduiden
Dit kan met stip of pijl of tekst en afbeelding of video (Dit kan je ook
doen in je montage programma)
8e De bewerkte kaart met route opslaan als PNG in PS Foto`s Kaart PNG 2
9e Montage programma openen en op de juiste plaats in de tijdlijn openen
Kaart PNG 1 in bovenste tijdlijn En kaart PNG 2 (met route) daar onder.
Afhankelijk van je montage programma kan het ook anders om zijn.
10e Controle instelling tijdlijn deze dient ingesteld te staan op
1920x1080 P of I afhankelijk van je andere materiaal en programma
25bl/sec
11e Zoek in je effecten bij overgangen een geschikte overgang (Veeg of Wipe)
Kan zowel ingang als uitgang effect zijn meestal zijn standaard effecten
het beste toepasbaar. Afhankelijk van je montage programma keuze maken.
12e Laat op de club (HCC) weten welke bijzonderheden je heb toegepast
zodat anderen hier ook wat van kunnen leren en toepassen.
13e Voorbeeld laten zien route HCC test 1 en 2 geen 3
Met toevoeging film met effect
Vragen over het handmatig maken van de route?

Reisroute maken met Route Generator
1e Route generator Download http://www.routegenerator.net/download_nl.html
en installeren. Huidige versie 1.7
2e Programma openen en de opgeslagen file welke gemaakt is met Paint ( zonder
route ) Kaart PNG 1 met resolutie 1920x1080 openen of andere kaart met de
zelfde resolutie openen.
3e Lijn dikte instellen (7) Kleur lijn via pallet ,Voertuig kiezen met instellingen
(of non) Totaal tijd (3 sec) Elke sec geeft 25 afbeeldingen die gebruikt worden
om route AVI te maken.
4e Route teken tool activeren en route tekenen met tussen punten zoveel als
noodzakelijk om de lijn langs de weg zo goed mogelijk te volgen
Daarna afspelen en kaart met route is gemaakt
5e Als je de gemaakte kaart wil gebruiken zonder een AVI (filmpje) te maken
sla deze dan op als Kaart PNG 3 in (PS Foto`s)
6e AVI filmpje maken gebruik hier voor de generator tool bij opening
word gevraagd een nieuwe map te selecteren maak een map (in Afbeeldingen )
En noem deze Route afbeelding (waarom om dat de map per sec 25
afbeeldingen bevat en deze wil je niet tussen je andere afbeeldingen )
Als deze map afbeeldingen bevat (van eerdere route maken) komt de vraag
of je deze map leeg wil maken met no blijven de oude gegevens bewaard
Na enige tijd komt de melding dat de route AVI gemaakt is
7e Ga naar de map Route afbeelding en kopieer de AVI naar je map Video
Op de D: schijf PS.... Video
8e Gebruik deze AVI file in je montage
De lengte en snelheid kan je nu niet meer wijzigen en is zoals je in begin
met de route generator gemaakt heb .
Dus wijzigen betekend nieuw maken
9e Voorbeeld laten zien test 3
Toevoeging film met effect
Zie wat er gebeurt als je in de AVI info geef
Vragen over de Reis Route Generator ?

