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Úvod
Ceny elektroniky klesají v poslední dobì na neuvìøitelnì nízkou úroveò. Pøístroje, o kterých jste mohli pøed nìkolika lety jen snít, se stávají dostupnými vem
vrstvám obyvatelstva. Domácí video se stává spolu s digitální fotografií doslova
masovou záleitostí, vdy ceny digitálních videokamer se pøiblíily k 10 000 Kè.
Dnes u nikoho neohromí nesestøíhaný záznam z videokamery zkopírovaný
na kazetu VHS, nemluvì o tom, e i tyto kazety se u stávají minulostí. V souèasnosti
se domácí video ji pøehrává z diskù DVD.
Máte doma videokameru nebo si ji hodláte v brzké dobì zakoupit? Neváhejte,
vae dìti rostou a po letech budete toho, e jste jejich první krùèky nenatoèili,
oprávnìnì litovat.
Máte videokameru a také poèítaè? Ten se pøece rovnì stává bìnou souèástí
vybavení domácnosti, a pokud si jej nepoøídíte sami, jistì vás k tomu brzy pøinutí
vae ratolesti. Pak je u jen malý krùèek k tomu, abyste své video zpracovali
pomocí poèítaèe.
Jak známo, poèítaè ke své èinnosti potøebuje program. Vhodný je pøedevím
takový program, který má pøíjemné uivatelské prostøedí, dobøe komunikuje,
jeho okna jsou pøehledná a srozumitelná, a podává dobré výsledky. Program
také musí být levný. Tìmto parametrùm plnì vyhovuje program Pinnacle Studio
Plus, kterému je vìnována tato kniha.
Doètete se v ní ve, co o tomto programu potøebuje zaèínající uivatel vìdìt.
Nìkdo mùe namítnout, e k tomuto programu jsou pøece na internetu k dispozici obsáhlé manuály a e je kníka zbyteèná. Soudím, e to není pravda.
Návody bývají psány tak, e vyjmenovávají jednotlivé funkce programu v poøadí,
v jakém jsou øazeny v nabídkách a dialogových oknech a popisují èinnosti, které
lze jejich pomocí vykonat. Nic proti tomu, ale takový popis se hodí pro toho, kdo
ví, co má hledat.
Text této knihy je strukturován pøesnì opaènì. Odvíjí se od pøedpokládané èinnosti, kterou uivatel hodlá s programem podniknout, a navede ètenáøe na místo,
odkud se daná funkce spoutí. K tomu jsem si mohl dovolit doplnit to, co
v návodech nebývá  rùzné poznámky a pøipomínky podle vlastních zkueností
a poznatky o tom, jak se program v nìkterých situacích mùe zachovat. Spoleènì budeme postupovat krok za krokem od okamiku, kdy pøinesete domù natoèené video, a po chvíle, kdy blaenì usednete k televizi a pøehrajete si vlastní
disk DVD.
I z toho plyne, e kniha je urèena pro zaèínající uivatele, kteøí sice u mají jisté
zkuenosti s prací s poèítaèem, ale k programu Pinnacle Studio usedají moná
poprvé.
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Text knihy je rozdìlen do pìti kapitol. První, úvodní, je vìnována spíe teorii
a nebude vás nutit k nìjakým praktickým úkonùm. Je vak nutná, protoe se v ní
seznámíte se vím, co potøebujete vìdìt. Autor zde myslel i na ty, kteøí nemají
mnoho zkueností s poèítaèem, a vsunul sem nìkolik odstavcù popisujících
základní pravidla práce s tímto pøístrojem. Dovíte se, jakou techniku pro zpracování videa potøebujete, jak si program Pinnacle Studio zakoupit a jak jej nainstalovat, aby pracoval k vaí spokojenosti.
Druhá kapitola je vìnována pøevodu videa z kamery nebo kazety VHS do poèítaèe. Je krátká, ale dùleitá. Od správného zpùsobu nahrávání (digitalizace) záznamu se potom odvíjí úspìnost dalího zpracování.
Tøetí kapitola je nejrozsáhlejí a popisuje editaci, tedy støih videa. Od automatického sestavení projektu se rychle dostanete k popisu vlastního støihu záznamu,
který postupnì mùete doplòovat pøechody, titulky, statickými obrázky, zvukem
a obrazovými i zvukovými efekty. Dostane se vám tady i rad, jak své vlastní video
sestavit, abyste se vystøíhali nejèastìjích prohøekù proti dobrým mravùm filmaøské práce.
Ve ètvrté kapitole budete své dílo exportovat, co znamená, e se nauèíte sestavený projekt pøevádìt do podoby filmu a ukládat na disk nebo odesílat zpìt
do videokamery.
Závìreèná kapitola je potom plnì vìnována sestavení projektu a vypálení disku
DVD. Pinnacle Studio Plus umoní pomìrnì jednodue vytvoøit projekt disku
a dovede jej a k vlastnímu vypálení na disk, nepotøebujete tedy ádné speciální
vypalovací programy.

Použité konvence a struktura knihy
Pro snazí orientaci v knize jsou pouity následující typografické prvky:
Kurziva oznaèuje názvy softwaru.
Tuènì jsou oznaèeny internetové adresy, názvy dialogových oken a pøíkazy
z nabídek programù, napø. Soubor → Otevøít.
Pro názvy kláves a klávesových zkratek jsou pouity KAPITÁLKY.
Kromì toho se v textu setkáte s mnostvím ikonek, které oznaèují jiné typy odstavcù:
Tímto symbolem bude uveden odstavec, který roziøuje probíranou problematiku o nìjakou zajímavost, èi výjimeènost.
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Symbol vykøièníku upozoròuje na úskalí, se kterým se mùete pøi práci
setkat, a je proto dobré zùstat stále ve støehu.
Vztyèený palec nabízí zpravidla nìjaké usnadnìní nebo tip, kterým si
oproti standardnímu postupu mùete práci ulehèit.
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1. O digitálním videu
Tato kníka nemá slouit jako obecný návod k natáèení pomocí videokamery
ani jako rádce pøi výbìru programù pro zpracování videa. Bude pojednávat o jednom konkrétním programu a jeho vyuití, proto pøedpokládám, e ji jakési zkuenosti se zpracováním videa máte. Mùe se vak stát, e jste na tyto stránky
zabloudili náhodou nebo se teprve rozhodujete, zda si poøídíte nìjakou tu domácí støinu. Proto na nìkolika následujících stránkách naznaèím, co ve byste
mìli vìdìt døív, ne se do zpracování videa vùbec pustíte, jaké byste mìli mít
vybavení a co byste mìli umìt s poèítaèem, aby pøed vámi nevyvstaly zbyteèné
problémy technického rázu.

1.1 Teoretický úvod
Pøedpokládám, e máte videokameru (digitální nebo analogovou, je to jedno),
e s ní umíte zacházet a e máte natoèenu dostateènou zásobu materiálu. Zpoèátku by mìlo staèit asi deset minut, ale rozhodnì udìláte lépe, bude-li záznamu více.
Pøi støihu záznamu se pøedpokládá, e své video podrobíte velmi nároènému výbìru. Poèítejte s tím, e výsledný sestøih bude v porovnání
s pùvodním materiálem asi ètvrtinový, ale mnohdy i kratí.
Na budoucí sestøih musíme myslet ji v okamiku, kdy zábìr v terénu poøizujeme. V praxi z toho plyne, e více znamená více, protoe nevhodné zábìry mùeme kdykoli vystøihnout, ale co není natoèeno, to u se nikdy dohonit nedá. Neváhejte tedy natoèit stejný námìt nìkolikrát, z rùzných pohledù nebo pøi jiném
nastavení kamery, v detailu i jako celek.
Zpracování videa na poèítaèi je moné rozdìlit do nìkolika èástí.
1. Nahrávání videa (digitalizace, zachytávání)  pøevedení záznamu z kazety
videokamery na pevný disk poèítaèe. Zatímco digitální záznam bude pøeveden bez jakýchkoli ztrát na kvalitì, u analogového záznamu, kdy musí
být pùvodní záznam na pásce digitalizován, je tomu, jak známo, trochu
jinak. Pøesto je to poslední ztráta kvality, ke které na trase zpracování dojde. Takto lze zpracovat záznam nejen z videokamery, ale i z jiného zaøízení, tedy i videorekordéru VHS. Máte tak monost oivit svoje staré, historické záznamy.
2. Zpracování videa pomocí programu Pinnacle Studio. Digitalizovaný záznam se otevøe k editaci a upraví se tak, aby odpovídal pøece jen vyím
poadavkùm dneního nároèného diváka, kterému ji nemùe staèit pùvodní nesestøíhaný záznam. Souboru, v nìm jsou vechny tyto informace
uloeny, se øíká projekt. Operací, které je nutno vykonat, je nìkolik:
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3.

4.



Naètení (import) videa, hudby a statických obrázkù  ty se hodí
napøíklad na doplnìní nìkterých scén nebo jako podklad pro úvodní
a závìreèné titulky, nìkteré pøechody nebo tam, kde není dostupný
vhodný videozáznam.



Støih záznamu  tím se rozumí pøedevím výbìr klipù, zkrácení jednotlivých zábìrù a urèení poøadí.



Nastavení pøechodù  zatímco videokamera nabízí prakticky jen jeden zpùsob støihu, teï mùete pracovat napøíklad s prolínaèkami, setøením, odsunutím atd.



Nastavení efektù  zde nastupují rùzné zajímavé akce, jako je zpomalení záznamu, zrychlení, zvýení a sníení jasu, setmívání a rozetmívání.



Zpracování zvuku  pùvodní zvuk mùete ponechat, ztlumit nebo úplnì odstranit, záznam lze doplnit vlastním komentáøem a hudbou, eventuálnì zvukovými efekty.



Vytvoøení titulkù  bez nich je kadý film nemyslitelný. Svùj film mùete opatøit úvodními i závìreènými titulky, ale i mezititulky, které mnohdy
bývají úèinnìjí ne zvukový komentáø.



Vytvoøení nároèných efektù, napøíklad obraz v obraze nebo chromatický klíè.

Vytvoøení filmu  projekt je jen podkladem pro dokonèení celého zpracování; obsahuje informace o tom, kde jsou jednotlivé zdrojové soubory (video, zvuk, statické obrázky) uloeny. Výsledkem vaí èinnosti bude jeden
soubor, v nìm u bude uloen jak obraz, tak i zvuk, a bude jej moné
pøenáet a pøehrávat; øíká se mu film. Dùleité je urèit, kde bude tento
soubor umístìn:


Páska ve videokameøe je vhodným umístìním v pøípadì, e chcete
film pøenést do jiného poèítaèe nebo pøehrát na video.



Soubor na pevném disku poèítaèe se hodí tehdy, pokud chcete film
pøehrávat pomocí poèítaèe nebo následnì vypálit na DVD.

Koneèné umístìní filmu  jedná se o proces, kterým zpracujete film nebo
nìkolik filmù tak, aby jej bylo moné pøehrávat vhodným zaøízením (videorekordér, pøehrávaè DVD).
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1.2 Co potřebujete pro zpracování digitálního videa
Budu struèný  nepotøebujete toho mnoho.


Videokameru, kterou poøídíte záznam.



Poèítaè, na kterém záznam zpracujete.



Software, který vám tuto záslunou èinnost umoní.

Protoe právì studujete tuto knihu, je víc ne pravdìpodobné, e ji nìjaké
zaøízení doma máte. Teï jde jen o to, zda vám bude pro komplexní zpracování
videa vyhovovat.
O kameøe vám toho mnoho neøeknu, k tomu jsou u napsány jiné pøíruèky.
V dnení dobì je standardem digitální záznam, co v mnohém vai situaci zjednoduuje. Zpùsob záznamu je toti jednotný, a vezmete do ruky jakoukoli kameru kterékoli znaèky. V nouzi mùete pouívat i kameru analogovou; aè je
zpùsob záznamu na kazetì odliný, zpùsob zpracování digitalizovaného záznamu pomocí poèítaèe u je shodný.
Sloitìjí situace asi bude s poèítaèem. Skuteènost je prostá  protoe budete
zpracovávat a neskuteènì velké objemy dat, rozluète se se svým starým dobrým
Pentiem 100. Dùvody jsou dva: tento poèítaè je tak pomalý, e byste se výsledku
nedoèkali, a pak, myslím, e by se vám ani pøísluný software nepodaøilo spustit.
Ke zpracování videa potøebujete moderní stroj s výkonným procesorem, velkou
pamìtí a hodnì velkým pevným diskem.
Jaké jsou tedy poadavky na hardware? Hodnoty uvedené v následujícím pøehledu povaujte za nouzové minimum, pod nì není moné klesnout. Optimum
je samozøejmì mnohem vý.
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Procesor Pentium III s frekvencí 800 MHz, ale mnohem lépe Pentium 4
1,8 GHz. Dùvod je prostý  nechcete pøece trávit u poèítaèe dlouhé minuty
èekáním na dokonèení nìjaké jednoduché operace.



Operaèní pamì 256 MB RAM, ale mnohem lepí je 512 MB.



Grafický adaptér kompatibilní s rozhraním DirectX; mìl by to dokázat
prakticky kadý, ale pro jistotu se zeptejte dodavatele svého hardwaru.
Chcete-li mít kontrolu nad videozáznamem i pøi prohlíení na celé obrazovce, nemùete pouít nìjaký muzejní exponát.



S tím souvisí i monitor, který by mìl bez potíí pracovat s plným poètem
barev a rozliením 1024 × 768. Otazníkem je ale velikost; obrazovka
o úhlopøíèce 15" vak patøí do muzea. Abyste se mohli v oknì programu
vùbec orientovat, je potøebí alespoò 19".
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Pevný disk; pro instalaci softwaru potøebujete 300 MB, co se zdá být
mnoho, ale je to zcela zanedbatelná hodnota v porovnání s tím, co budete
potøebovat pro data. Pìt minut videozáznamu toti zabere ve formátu AVI
takøka 5 GB (gigabajtù) místa. Pøed touto hodnotou nezbývá ne smeknout
a vybavit se pevným diskem velkým minimálnì 120 GB, jetì vìtí disk je
samozøejmì mnohem lepí. Pevný disk musí umonit ètení i zápis rychlostí 4 MB/s. Nemìjte obavy, vìtina novìjích diskù to bez problémù dokáe.



Rozhraní IEEE 1394, mùete se také setkat s názvem FireWire. Právì tato
karta v relativnì nízké cenové relaci vám umoní pøenos dat z videokamery
do poèítaèe v reálném èase; tady byste se vùbec nemìli spoléhat na rozhraní
USB. Podotýkám, e toto rozhraní spolupracuje jen s videokamerami, které
mají výstup IEEE (I.Link), a tím analogové kamery zpravidla nedisponují.



Mechanika CD-ROM je dnes samozøejmostí, budete ji potøebovat pro instalaci programu.



Mechanika DVD-RW je dùleitá tehdy, hodláte-li vytváøet vlastní DVD disky; mechaniku schopnou èíst disky DVD pak budete potøebovat k tomu,
abyste spustili výukový kurz a bonusový obsah, který získáte spolu
s programem.



Zvukový adaptér postaèí prakticky jakýkoli, ale kontrolu zvukového záznamu mít musíte. S tím souvisí i existence reproduktorù.



Mikrofon, pokud chcete zaznamenat vlastní hlasový komentáø.

K tomu bych si jetì dovolil malou pøipomínku ohlednì operaèního systému.
Optimální pro práci s programem Pinnacle Studio Plus je operaèní systém
Windows XP, eventuálnì Windows 2000. Ve starích verzích Windows (98, Millenium) je omezena velikost souborù na 2 GB, co mùe pùsobit za jistých okolností ponìkud depresivnì. A Windows 95 nepøipadají vùbec v úvahu.
Dobré je mít pøipojení k internetu; nìkteré funkce si vyadují pøes internet aktivaci.

1.3 Jak získat program Pinnacle Studio Plus
Pøedevím byste mìli vìdìt, e autorizovaným smluvním partnerem spoleènosti
Pinnacle Systems pro Èeskou a Slovenskou republiku je spoleènost EXAC
s.r.o. Podrobné informace o vech produktech získáte na webových stránkách
www.pinnaclesys.cz, eventuálnì www.pinnaclesys.sk, a také na webových
stránkách www.exac.cz.
Pod znaèkou Pinnacle se skrývá pomìrnì velký poèet programových balíkù
slouících k zpracování videa pomocí poèítaèe. Pokud máte zájem seznámit
se se vemi produkty této znaèky, podívejte se na webové stránky www.exac.cz.
V této knize se budu zabývat výhradnì tìmito produkty:
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Pinnacle Studio 9 SE  produkt, který se dodává jako OEM s nìkterými
videokamerami; v porovnání s dalími produkty má ponìkud omezené
nìkteré funkce. Pokud funkce popisované v této knize tato verze nemá,
budete na to vdy upozornìni.



Pinnacle Studio 9  standardní produkt, který mùete snadno získat u výe
uvedené firmy nebo u nìkterých dealerù.



Pinnacle Studio Plus  právì na tuto verzi programu se plnì zamìøím
a vechny popisované skuteènosti budu odvíjet právì od ní. Je toti nejdokonalejí a nabízí také nejvíce funkcí, má nejpøívìtivìjí pracovní prostøedí
a snadnìji dosáhnete lepích výsledkù. Za vechno se vak platí, proto je
tato verze také nejdraí.

Je pravdìpodobné, e nebudete ochotni najednou vydávat nemalou èástku
za program, který vám nìkdo vychválil. V tom pøípadì je zbyteèné hledat, kde si
program na èerno okopírovat. Pinnacle Studio mùete získat tak, e si objednáte tzv. trial verzi programu. Je to vlastnì plná verze, která vám dovolí prakticky
ve, od digitalizace a po koneèné vytvoøení DVD, s nìkolika málo omezeními.
Fungovat vám bude pøesnì 30 dní od okamiku instalace, bìhem té doby máte
dost èasu se rozhodnout, zda si program zakoupit èi nikoli.
Trial verze je sice dostupná ke staení na webových stránkách www.exac.cz,
ale je to vzhledem k velikosti programu (256 MB) mnohdy nemoné. Získáte ji
ale na CD-ROM, pokud napíete na webovou adresu Chyba! Záloka není definována..
Co vak je pro pouití trial verze dùleité  mùete si vyzkouet, jak bude
s programem pracovat vá stávající hardware a jak obstojí v této tìké zkouce.

1.4 Malá vsuvka pro nezkušené
Ti zkuenìjí mi na tomto místì jistì prominou malou odboèku, ale následujících pár odstavcù musím do knihy vsunout kvùli ètenáøùm, kteøí se tak trochu
jetì bojí poèítaèe. Je docela dobøe moné, e pøi práci s programem Pinnacle
Studio k poèítaèi usedáte prakticky poprvé. Proto mi dovolte, abych vysvìtlil
nìkteré základní úkony, které budou v dalím textu vlastnì jen naznaèeny.
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Ukazatel myi (kurzor myi)  grafický symbol, který se pohybuje na obrazovce v návaznosti na pohyb myi na stole; zpravidla mívá tvar ipky,
ale na urèitých místech obrazovky mùe nabývat jiných tvarù, aby naznaèil
oèekávanou akci. Stane se tak napøíklad na rozhraní mezi klipy, kdy naznaèuje, e lze trimovat (mìnit délku).



Klepnutí (kliknutí)  stisknutí a následné uvolnìní levého tlaèítka myi;
naznaèujete tak zájem o urèitý objekt. Následující akce se bude týkat jen
tohoto objektu.

O digitálním videu


Poklepání (dvojité kliknutí)  dvì klepnutí levým tlaèítkem myi následující velmi rychle za sebou, zpravidla se tak spoutìjí programy pomocí
ikony.



Taení objektu  pøesun objektu na jiné místo na obrazovce pøi trvale stisknutém levém tlaèítku myi; takto se pøesunují napøíklad klipy na èasové ose.



Výbìr (blok)  oznaèení nìkolika objektù, zpravidla klipù nebo snímkù
v albu; oznaèené objekty jsou odlinì zbarvené a následující akce se bude
vdy týkat celého výbìru (napøíklad pøesun nebo odstranìní).



Okno  pravoúhelník umístìný na pracovní ploe Windows, který vytváøí
pracovní prostøedí pro sputìný program a umoòuje efektivní zpracování
dat; to jsou aplikaèní okna. Nìkterá okna pak umoòují nastavení parametrù a øíká se jim dialogová okna; v programu Pinnacle Studio Plus je
takovým oknem pøedevím okno Pinnacle Studio Plus  nastavení  viz
obrázek 2.2.



Nabídka (menu)  lita umístìná na horním okraji okna, umoòuje zadávání pøíkazù programu.



Místní nabídka  nabídka, kterou otevøete klepnutím pravým tlaèítkem
myi na objekt, kterého se má pøíkaz týkat.



Klávesová zkratka  souèasný stisk dvou nebo více kláves, pøièem jednou z tìchto kláves musí být nìkterý z pøeøaïovaèù ALT, SHIFT nebo CTRL.
Typickým pøíkladem pouití klávesové zkratky je psaní velkých písmen.

1.5 Instalace a spuštění
Instalaèní pøíruèka, kterou získáte s programem, je velmi struèná a hodí se spíe
pro zkuené uivatele poèítaèe. Proto doplním nìkolik detailù, nejpodstatnìjí
malièkosti, které se hodí zejména tam, kde instalaèní pøíruèka není k dispozici,
a u proto, e máte trial verzi nebo jste tu malou kníeèku nìkam zaloili.
Pøedevím si pøekontrolujte místo na disku, ale pozor  na disku C:! Pokud máte
poèítaè konfigurován standardním zpùsobem, je tento disk systémový a na nìm
jsou uloeny vechny instalované programy. Místa budete potøebovat víc ne dost.
Samotný program Pinnacle Studio Plus zabere na disku necelých 450 MB;
v pøípadì instalace souborù z disku Content si rezervujte dalí zhruba 3 GB
prostoru.
Pozor! Ukonèete vechny sputìné programy, stejnì byste s nimi bìhem instalace nemohli optimálnì pracovat.
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