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Studio 15 – Stručný průvodce
V tomto stručném průvodci jsou vysvětleny nejdůležitější funkce aplikace Pinnacle
Studio 15. Informace v tomto průvodci vám usnadní vytvoření vašeho prvního filmu
– od načtení zdrojového videa, hudby a obrázků až po nahrání výsledného filmu na
Internet nebo na disk DVD či jiné médium.
V případě, že budete potřebovat další informace týkající se konkrétního tématu,
přejděte v aplikaci Studio 14 do nabídky Nápověda, kde získáte úplné pokyny.

Formáty videa – vyberte
formát DV/HDV, MPEG2
nebo zadejte jiný
požadovaný formát.
Funkce Automatická
detekce scén rozdělí
nezpracované video na
jednotlivé scény (klipy).

Nahrávání z videokamery DV nebo HDV:
Připojte zařízení k počítači. Zařízení musí
být zobrazeno v části IMPORT Z a musí být
aktivní (vybráno klepnutím). Přesvědčte se,
zda je k dispozici dostatek místa pro
ukládání videa!

Nahrávání z analogové kamery:
K provedení této akce je vyžadován konvertor
(například Pinnacle 510 USB) s dostupným
analogovým připojením. Při analogovém nahrávání
nelze použít ovládací klávesy. Zařízení musíte
ovládat přímo.

1 Import: video, zvuk a obrázky

Snadnější nahrávání
pomocí tlačítka
Start/Stop: První klepnutí
spustí pásku a nahrávání,
druhé klepnutí je zastaví.
Všechny klipy jsou
převedeny do alba.

Nahrávání pomocí možností Začátek
a Konec (pouze DV/HDV) – zde můžete
zadat přesný počátek a konec klipu.

Organizace projektů pomocí projektového zásobníku
Projektový zásobník je kontejner,
ve kterém můžete shromažďovat
objekty pro svůj projekt: videa,
fotografie, titulky, atd. Pravým
tlačítkem myši klepněte na objekt
(klip) a zvolte příkaz Přidat do
projektového zásobníku. Zásobník
můžete otevřít následovně: Panel
nabídek > Panel nástrojů >
Zobrazit projektový zásobník.
V projektovém zásobníku můžete
zobrazit také všechny objekty, které
jste již použili ve svém filmu. Tato
možnost zabraňuje duplicitám.

Obrazovka je rozdělena do těchto částí:
Videa, Fotografie, Zvuk a Jiné.

3 Editace: Okno Film
V okně Film jsou objekty, které jste shromáždili v albu nebo projektovém
zásobníku, použity vytvoření filmu.
Jednoduše přetáhněte objekty (scény, hudbu, fotografie…) do správných stop.
Časová osa (přiblížení:
klepnout a přetáhnout)
Video se synchronizovaným
zvukem nebo fotografiemi

Obrazové titulky/druhá
videostopa pro efekty
Zvukové efekty
a hlasové komentáře

Zavřete všechna zařízení a média pro ukládání dat obsahující video, zvuk či obrázky, jako jsou kamery DV, paměťové jednotky
USB, karty SD, digitální fotoaparáty, konvertory (například Pinnacle 510 USB) – vše, co váš počítač dokáže rozpoznat.
Spusťte aplikaci Pinnacle Studio 15. Klepněte na první krok v procesu editace: Import.

Importovaným objektům
můžete zadat nové názvy
souborů nebo zachovat
původní označení.
Klepnutím na ikonu
zobrazíte dostupné
možnosti.

V části IMPORT DO se zobrazí
aktuální složky pro video, zvuk
a fotografie.
Klepnutím na symbol složky
můžete složky změnit.
Šedé pruhy zobrazují velikost
dostupného místa pro ukládání
souborů.

V adresářovém
stromu můžete
vyhledat všechna
média pro ukládání
dat, jednotky a složky
v počítači. Klepnutím
na složku zobrazíte
obsah složky.

V oblasti náhledu se zobrazí ikony nalezených
objektů. Klepněte na ikony objektů, které chcete
importovat. Pomocí jezdce v pravém dolním rohu
můžete změnit velikost ikony.
Klepnutím na ikonu můžete přehrát video a zvuky.
Chcete-li upravit hlasitost, klepněte na ikonu
reproduktoru.
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Poté, co klepnete na
tlačítko Spustit import,
budou všechny vybrané
objekty převedeny do
alba a částí: fotografie
k fotografiím, videa k
videím atd.
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Možnost Odstranit původní
používejte s opatrností.
Možnost Ignorovat
duplicitní položky zabraňuje
vícenásobným importům.

Poté v části IMPORT Z
vyberte požadované zařízení
(DVD/BluRay nebo Jiná
zařízení) pro médium pro
ukládání dat.

V rozevíracím seznamu se zobrazí aktuálně vybrané složka –
výchozí nastavení je Moje video nebo Moje fotografie.
Vedle tohoto seznamu jsou k dispozici funkce pro změnu
složek v systému Windows a otevření jiných složek.

Vše, co potřebujete k vytvoření
filmu nebo prezentace, naleznete
v různých částech alba.
Naleznete zde možnosti pro řazení
i pro produkci (například titulek).
Album zobrazíte klepnutím na
možnost Editace.

Hudba na pozadí

Klepnutím sem přepnete do
obrazu na celou obrazovku.

Chcete-li nějakou scénu
zobrazit v přehrávači, klepněte
na příslušnou scénu v albu.
Další funkce:
Detekce scén podle klipů:
Klepněte pravým tlačítkem na klip
a vyberte jeden z režimů detekce.
Přímý přístup k souborům:
Příkaz místní nabídky Otevřít
obsahující složku otevře
Průzkumníka Windows, ve kterém
můžete získat přístup k souboru.

Pro video klipy můžete v zobrazení
alba vybrat možnost zobrazení
Scéna nebo Soubor.

Přehrávač má k dispozici obvyklé ovládací
klávesy umožňující ovládání videokamery nebo
přehrání digitálního video klipu nebo disku DVD.
K nastavení hlasitosti použijte jezdce.

Nemůžete zde udělat
žádnou chybu: všechny
objekty lze umístit
pouze tam, kam patří.
Chcete-li vložit klip
mezi další dva klipy,
prostě je
mezi ně
přetáhněte.
Postup pro
odstranění: klepněte
na objekt a stiskněte
klávesu Delete.

Jiná zobrazení okna Film:
Scénář/Časová osa/Text

Editační funkce:
Přidat značku
Posun zvuku jezdcem
Rozdělit klip (tlačítko s žiletkou)
Odstranit klip
Jezdec zobrazuje
aktuální pozici na
časové ose.

Zelené čáry označují, kam
můžete vložit další objekt.

Náhled měřiče
vybuzení zvuku
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Práce s tématy koláže a funkce SmartMovie

4 Editace: efekty

Témata koláže jsou propracované šablony pro prezentace a animace, do kterých
můžete přidávat videa a fotografie. Pomocí funkce SmartMovie můžete rychle
a snadno vytvářet vlastní hudební videa se speciálními efekty.

S obrazovými efekty se ve filmu musí postupovat opatrně jako při solení polévky:
polévku je nutné osolit, nikoli však přesolit.
Aplikace Pinnacle Studio obsahuje přechodové efekty (které vždy zahrnují po dva
sobě jdoucích klipy; například smíšený obraz), obrazové efekty, které se aplikují na
jednotlivé klipy (například barevný filtr) a překryvné efekty (například efekty typu
obraz v obraze).

1

Vyberte možnost Koláž.

1V albu vyberte možnost
2

4

Vyberte téma koláže
a přetáhněte ho do
okna Film.

3

Výsledek se zobrazí
v přehrávači.

2

5 Výstup: disk DVD, odeslání na web, páska, export souboru

Efekt Chromatický klíč
je ukázkou překryvného
efektu. Otevřete Panel
nástrojů Video a přejděte
na část Překryvné video.
Chlapec nahraný v popředí
zeleného pole je umístěn před
pozadím s motivem západu
slunce.
Efekty typu Obraz v obraze
jsou vytvářeny obdobným
způsobem.

1
2Vyberte požadovaný efekt

Přechodové efekty.
V rozevíracím seznamu
naleznete další kategorie
efektů, například setření Alfa.

a přetáhněte jej na začátek klipu.
Chcete-li zobrazit náhled
v přehrávači, jednoduše
klepněte na ikony efektů.

Přetáhněte klipy
do cílového okna.

Pokud jste dokončili vytváření filmu a všechny objekty jsou
umístěny v časové ose, může být výstupem film nebo
audiovizuální prezentace na disku DVD, soubor, videokazeta
nebo můžete výstup nahrát přímo na Internet.
Možnosti výstupu vyvoláte v kroku 3 pomocí možnosti
Export videa. Výstup na web:

Při exportu do některého z mnoha
formátů souborů (např. DivX,
FlashVideo, Windows Media) můžete
současně spustit přehrávač (Windows
Media Player nebo QuickTime Player).

Vyberte možnost Web a poté
YouTube nebo Yahoo!Video
(pokud na těchto portálech
dosud nejste registrováni,
můžete tak učinit nyní).

Při nahrávání na pásku je nutné připojit
vhodný videorekordér nebo podobné
zařízení.

Zde se zobrazí požadavky
na kapacitu úložiště pro
místní nebo dočasné
soubory.

6 Další funkce aplikace Studio

Pokud umístíte videoklip do stopy
Průhledný titulek, je automaticky
přidána překryvná stopa.

Aplikace Pinnacle Studio 15 nabízí další zajímavé funkce,
které mohou být zmíněny v tomto stručném průvodci. Příklad:

Odebrání efektu: klepněte
na efekt a stiskněte klávesu
Delete.

Editor titulků – vysoce výkonný nástroj
pro vytváření statických či pohyblivých
titulků. Jeho součástí jsou rozmanité
šablony pro různé příležitosti a účely.

Zvláštní efekty: Studio Ultimate/Ultimate Collection

1

Na panelu nabídek vyberte možnost
Panel nástrojů > SmartMovie.

2

Zvolte hudební
žánr.

3

Zadejte text pro
Úvodní nadpis
a Závěrečná
poděkování…

4

…a postupujte
podle pokynů…

…dokud nedokončíte video SmartMovie!

6

4

Vyberte kategorii…

3

Vyberte možnost Obrazové efekty.

Ukončete panel nástrojů Video.

…a efekt.

5
2

Otevřete panel nástrojů Video.

1

Klepnutím označte klip.

Jak vytvořit obrazový efekt

Klepněte na tlačítko OK a v případě
potřeby upravte parametry efektu.
Zelená časová osa
znamená, že probíhá
renderování efektu.

Vlastníte-li verzi Pinnacle
Studio 15 Ultimate nebo
Ultimate Collection, máte
k dispozici sadu zásuvných
efektů špičkové kvality.
Tyto efekty naleznete na
panelu nástrojů Video
v části Obrazové efekty.
Efekty společnosti Red Giant
je možné upravovat přímo
v aplikaci Studio. Sada Magic
Bullets Looks otevře okno
externího programu. K návratu
do aplikace Studio klepněte
na tlačítko Storno nebo OK.
Pokud zásuvné efekty
zakoupíte později,
naleznete je také na panelu
nástrojů Video v části
Obrazové efekty.

Poté klepněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí
se dialogové okno, ve kterém můžete
zadat klíčová slova popisující váš film.

Při exportu na disk DVD se zobrazí
informace o dostupném volném
místě spolu s tlačítkem Nastavení,
které vám umožní upravit kvalitu
výstupu.

Editor DVD pro menu disků – slouží
k vytváření interaktivních disků DVD s
vámi vytvořenými menu. Šablony vám
usnadní seznámení s tímto nástrojem.

Zvuk – virtuální mixážní pult pro
přesnou editaci zvukové stopy.
Vytvářejte filmy s prostorovým
zvukem!

Nahrání na web můžete
ihned zkontrolovat
klepnutím na tuto ikonu.
Zobrazí se váš výchozí
webový prohlížeč.
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