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Slideshows, Animations, Cartoons 
 

Dvolver – Moviemaker 

URL: http://www.dvolver.com (Make a Movie) 

Tutoriál: https://youtu.be/HaDMoBNyOag 

I. Na prvním obrazovce vyberete pozadí (Background) a Oblohu (Sky). 

 
 

II. Na druhé vyberete pohyb osob (přijdou k sobě, přijdou sami – odejdou spolu, jedna 

osoba) 

  

http://www.dvolver.com/
https://youtu.be/HaDMoBNyOag
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III. Třetí obrazovka nabízí protagonisty příběhu. 

 
 

IV. Na čtvrté obrazovce se začíná vyvíjet první scéna s prvním dialogem. 
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V. Poslední volbou první scény je možnost nastavení zvuku na pozadí. 

  
 

Další kroky mohou pokračovat vložením nové scény (Add new scene), kdy dojde 

k zopakování všech předchozích nastavení pro další scénu, nebo k ukončení animace (Finish 

movie). Při ukončení animace jste ještě vyzváni k vybrání úvodního vstupu a zadání názvu a 

jména autora. 
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Na poslední obrazovce zadáte jméno a email příjemce 

(Recipient name/email) a váš email a celou animaci odešlete. 

 
 

Po odeslání je vám dám k dispozici kód pro vložení do MySpace či webových stránek: 
<object type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" height="285" 

width="381" align="middle" data="http://s3.amazonaws.com/dv_assets/plot_template_lang3.swf?movie_id=1234858"> 

<param name="allowScriptAccess" value="never" /><param name="allowNetworking" value="internal" /><param 

name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://s3.amazonaws.com/dv_assets/ 

plot_template.swf?movie_id=1234858" /><param name="quality" value="high" /></object> 

 

A na email vám dorazí zpráva: 
Dear Pepa; 
You've received a movie from Jose..! 
This is very exciting. Hope you'll watch it at the following URL: 
 
http://www.dvolver.com/live/movies-1234858 
 
In case you're not already excited, here's some additional info: 
Movie Title: Fateful Meeting 
Total Scenes: 1 
Plot Style: rendez 
Sent to:  provazek@gyoa.cz 
 
Made at Dvolver 
Cheers, 
Ben Rigby 
& Dvolver Team 
===================== 
B.R. 
Dvolver Principal 
www.dvolver.com 
San Francisco, CA 
ben@dvolver.com 
===================== 
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