
W sekcji IMPORTUJ DO
zostanie wyświetlony bieżący

folder plików wideo, audio
i obrazów.

Klikając ikonę folderu, możesz
zmienić foldery.

Ilość dostępnego miejsca na
dane jest przedstawiona za

pomocą szarych pasków.

Klipy wideo można wyświetlać
w folderze Album za pośrednictwem
widoku Scena lub Plik.

W tym podręczniku szybkiego startu opisano najważniejsze obszary programu
Pinnacle Studio 15 w celu ułatwienia utworzenia pierwszego filmu, rozpoczynając od
załadowania plików wideo, muzyki i obrazów, a kończąc na przesyłaniu filmu do
Internetu lub nagrywaniu go na dysku DVD lub innym nośniku.
Więcej informacji na określone tematy można uzyskać po otworzeniu menu pomocy
w programie Studio 15, w którym dostępny jest pełny podręcznik użytkownika.

Zamknij wszystkie rozpoznawane na komputerze urządzenia i nośniki danych zawierające pliki wideo, 
audio lub obrazy, takie jak kamery DV, moduły USB Stick, karty SD, aparaty cyfrowe, urządzenia do konwersji
(np. Pinnacle 510 USB). Uruchom program Pinnacle Studio 15. Kliknij pierwszy krok edycji — Importuj.

Wszystkie elementy potrzebne do
utworzenia filmu lub pokazu
slajdów znajdują się w różnych
sekcjach folderu Album.
W tym miejscu dostępne są
również funkcje sortowania i
narzędzia produkcyjne (np. tytuł).
Kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić
folder Album.

W widoku Okno filmu możesz utworzyć film przy użyciu obiektów zgromadzonych
w folderze Album i w pojemniku projektu.
Po prostu przeciągaj obiekty (sceny, muzykę, zdjęcia itd.) do odpowiednich ścieżek.

Wszystkie obiekty można 
umieszczać tylko w
przeznaczonych dla nich
miejscach, więc jakakolwiek
pomyłka jest wykluczona.
Aby wstawić klip między
dwa inne klipy, 
po prostu 
przeciągnij go 
do miejsca 
pomiędzy tymi klipami.
Jeśli chcesz usunąć klip,
kliknij go i naciśnij na
klawiaturze klawisz Del.

W sekcji IMPORTUJ Z wybierz
urządzenie

DVD/Blu-Ray lub Inne
urządzenia jako nośnik

danych.

Podczas używania funkcji
Usuń oryginał należy
zachować ostrożność.
Opcja Ignoruj duplikaty
zapobiega importowaniu
kilku jednakowych obiektów.

Nazwy importowanych
plików można zmienić na
nowe lub zachować
oryginalne. Kliknij ikonę   ,
aby wyświetlić opcje.

Formaty wideo — wybierz
opcję DV/HDV lub MPEG2
bądź określ format
samodzielnie.
Funkcja Automatyczne
wykrywanie scen
samoczynnie dzieli wideo na
poszczególne sceny (klipy).

Łatwe przechwytywanie
— Rozpocznij/Zatrzymaj:
Pierwsze kliknięcie
rozpoczyna
przechwytywanie,
natomiast drugie —
zatrzymuje je. Wszystkie
klipy zostają przeniesione
do folderu Album.

Przechwytywanie z kamery DV lub HDV:
Podłącz urządzenie do komputera. Powinno

zostać wyświetlone w sekcji IMPORTUJ Z.
Kliknij, aby je uaktywnić. Upewnij się, że

dostępna jest wystarczająca ilość wolnego
miejsca!

Przechwytywanie z kamery analogowej:
W tym celu niezbędne jest urządzenie łączące

(takie jak Pinnacle 510 USB) z dostępnymi
złączami analogowymi. Do przechwytywania

analogowego nie można używać klawiszy
sterowania. Wymagane jest bezpośrednie

sterowanie urządzeniem.

Po kliknięciu przycisku
Rozpocznij importowanie
wszystkie zaznaczone
obiekty zostaną
przeniesione do folderu
Album i posortowane na
odpowiednie sekcje —
osobno zdjęcia, wideo itd. 

1 Importowanie: Pliki wideo, audio i obrazy

2 Album: Wszystko we właściwym miejscu

3 Edytowanie: Okno filmu
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Przy użyciu drzewa
katalogów możesz
uzyskać dostęp do
wszystkich nośników
danych, dysków
i folderów komputera.
Kliknij folder, aby
zobaczyć jego
zawartość.

W obszarze podglądu wyświetlane są ikony
znalezionych obiektów. Kliknij obiekty, które
chcesz importować. Przy użyciu suwaka
znajdującego się w prawym dolnym rogu okna
możesz zmieniać rozmiar ikon. 
Klikając, możesz odtwarzać pliki wideo i audio.
Ikona głośnika pozwala dostosować głośność
odtwarzania.
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W celu wyświetlenia sceny
w odtwarzaczu kliknij ją
w folderze Album.Inne funkcje:

Wykrywanie scen na podstawie
klipów: Kliknij klip prawym
przyciskiem myszy i wybierz jeden
z trybów wykrywania.

Bezpośredni dostęp do plików:
Polecenie Otwórz folder
zawierający dostępne w menu
kontekstowym (wywoływanym
prawym przyciskiem myszy) otwiera
okno Eksploratora Windows,
umożliwiając dostęp do pliku.

Odtwarzacz został wyposażony w tradycyjne
klawisze do sterowania kamerą lub odtwarzania
cyfrowych klipów wideo i dysków DVD. 
Głośność jest ustawiana za pomocą suwaka.

Na liście rozwijanej dostępny jest aktualnie wybrany folder
— domyślnie jest to folder Moje wideo lub Moje zdjęcia.
Obok znajdują się funkcje umożliwiające zmienianie folderów
systemu Windows i otwieranie innych folderów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić

obraz na pełnym ekranie.

Pojemnik projektu pozwala
gromadzić wszystkie obiekty
potrzebne do utworzenia projektu: 
pliki wideo, zdjęcia, tytuły itp. Kliknij
obiekt (klip) prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Dodaj do
pojemnika projektu. Pojemnik jest
dostępny po wybraniu pozycji 
pasek menu > Przybornik > Pokaż
pojemnik projektu.
Ponadto w pojemniku projektu
możesz wyświetlić wszystkie obiekty
użyte dotychczas w filmie. Stanowi 
to zabezpieczenie przed dodawaniem
duplikatów.

Widok jest podzielony na sekcje: 
Wideo, Zdjęcia, Audio i Inne.

Organizowanie projektów za pomocą pojemnika projektuPodręcznik szybkiego startu
programu Studio 15

Wideo zawierające
zsynchronizowane
dźwięki lub zdjęcia

Grafika tytułowa/druga ścieżka
wideo na potrzeby efektów wideo

Oś czasu (kliknij i
przeciągnij, aby powiększyć)

Efekty dźwiękowe
i narracja

Muzyka w tle

Inne widoki okna filmu:
Seria ujęć / Oś czasu / Tekst

Funkcje edytowania:
Dodaj znacznik
Przewijanie audio
Podziel klip (żyletka)
Usuń klip

Pomiar wartości
szczytowych dla
odsłuchiwania audio

Zielone linie oznaczają
możliwość wstawiania.

Bieżąca pozycja na osi
czasu jest określana za
pomocą suwaka. 

Przechwytywanie za pomocą funkcji
Początek i Koniec (tylko kamery
DV/HDV) — umożliwia dokładne
określanie początku i końca klipu.

www.pinnaclesys.com
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Kliknięcie tej ikony pozwala
natychmiast sprawdzić
działanie przesłanego filmu.
Otwarta zostanie
standardowa przeglądarka
sieci Web.

4 Edytowanie: Efekty 5 Efekt końcowy: tworzenie filmów DVD, przesyłanie do sieci Web, nagrywanie taśm, eksportowanie do plików

6 Jeszcze więcej funkcji programu Studio
Program Pinnacle Studio 15 oferuje znacznie więcej interesujących 
funkcji niż można opisać na tych kilku stronach. Na przykład:

Efekty są dla filmu tym, czym przyprawy dla każdego dania: bez przypraw smak
jest gorszy, ale i nadmiar przypraw może zepsuć całe danie.
W programie Pinnacle Studio dostępne są efekty przejść między dwoma kolejnymi
klipami, na przykład przez mieszanie obrazów, efekty wideo dla pojedynczych
klipów, takie jak filtry kolorów, a także efekty nakładek umożliwiające na przykład
uzyskiwanie efektu obrazu w obrazie.

Motywy montażu to złożone szablony pokazów slajdów i animacji, do których
można dodawać filmy wideo i zdjęcia. Narzędzie SmartMovie umożliwia szybkie 
i łatwe tworzenie własnych filmów z muzyką zawierających efekty specjalne.

Po ukończeniu produkcji, gdy cały materiał znajduje się na osi
czasu, można zapisać gotowy projekt jako film lub prezentację
audio-wizualną na dysku DVD, do pliku, na taśmie wideo
bądź bezpośrednio w Internecie w postaci przesłanego filmu.
Kliknij krok 3 (Tworzenie filmu) w celu wywołania opcji
zapisywania efektów pracy. Aby umieścić film w sieci Web:

Program Pinnacle Studio 15
w wersji Ultimate lub Ultimate
Collection zawiera zestaw
wysokiej jakości efektów
w postaci dodatków plug-in.
Te efekty są dostępne w widoku
Przybornik wideo w sekcji
Efekty wideo.
Efekty firmy Red Giant
można edytować bezpośrednio
w programie Studio. Efekty
programu Magic Bullets Looks
dostępne są w zewnętrznym 
oknie programu. Przyciski 
Anuluj i OK pozwalają 
powrócić do programu Studio.

W folderze Album wybierz
opcję Efekty przejścia. Na
liście rozwijanej dostępnych
jest więcej kategorii efektów,
np. Wytarcie alfa.

Wybierz efekt i przeciągnij go
do początku klipu.
Aby wyświetlić podgląd
w odtwarzaczu, po prostu
klikaj ikony efektów.

Efekt kluczowania kolorem
stanowi przykład efektu
nakładki. Otwórz Przybornik
wideo, a następnie sekcję
Nakładka wideo.

Chłopiec nagrany na zielonym
tle zostaje umieszczony na tle
zachodu słońca. 
W podobny sposób powstają
efekty obrazu w obrazie.

Aby usunąć efekt, kliknij go
i naciśnij klawisz Del.

Ścieżka nakładki zostaje
automatycznie dodana po umieszczeniu
klipu wideo na ścieżce Tytuł/Nakładka.

Dokupione efekty w postaci
dodatków plug-in również są
udostępniane w widoku
Przybornik wideo w sekcji
Efekty wideo.

Zaznacz klip.

Otwórz Przybornik wideo.

Wybierz opcję Efekty wideo.

Zamknij Przybornik wideo.

Wskaż kategorię. 
Wybierz efekt.

Kliknij przycisk OK i w razie potrzeby
edytuj parametry efektu.
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Wyświetlenie zielonej osi
czasu oznacza, że efekt
jest renderowany. 

Jak utworzyć efekt wideo?

Extra FX: Studio Ultimate/Ultimate Collection

Podczas zapisywania filmu na dysk DVD
wraz z informacjami o dostępnym miejscu
wyświetlany jest przycisk Ustawienia,
który umożliwia dostosowanie jakości
zapisywanego filmu.

Wybierz opcję Web, a następnie
pozycję YouTube lub Yahoo!Video
(jeśli nie masz konta w tych
portalach, możesz je od razu
utworzyć).

W tym miejscu uzyskasz
informacje na temat wymagań
dotyczących miejsca na
dysku dla lokalnych i/lub
tymczasowych plików.

Podczas eksportowania wideo do jednego
z wielu formatów plików (np. DivX, FlashVideo,
Windows Media) można jednocześnie
uruchomić odtwarzacz (Windows Media
Player lub QuickTime Player).

W celu nagrania taśmy konieczne jest
podłączenie odpowiedniej kamery lub
podobnego urządzenia.

Kliknij przycisk Utwórz. W następnym
oknie dialogowym możesz wprowadzić
słowa kluczowe opisujące film.

Motywy montażu i narzędzie SmartMovie
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Przeciągaj klipy do
okna docelowego.

Wyniki zostaną
wyświetlone
w odtwarzaczu.
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Na pasku menu wybierz 
Przybornik > SmartMovie.

2 Wybierz styl
muzyki.

3
Wpisz tytuł
początkowy
i napisy końcowe. 4 Następnie

postępuj zgodnie
z instrukcjami.

Wybierz opcję Montaż.

Film SmartMovie jest gotowy!

Edytor tytułów — narzędzie wysokiej
klasy do tworzenia statycznych
i ruchomych tytułów. Zawiera
różnorodne szablony na każdą okazję.

www.pinnaclesys.com

Edytor menu dysków DVD —
umożliwia samodzielne projektowanie
interaktywnych menu dysków DVD.
Na dobry początek dostępny jest
bogaty zestaw szablonów.

Audio — wirtualna konsola do
miksowania, która pozwala na
precyzyjną edycję dźwięku. Produkuj
filmy z dźwiękiem przestrzennym! 

2 Wybierz motyw montażu
i przeciągnij go do okna
filmu.
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