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Het programma-venster
1.

Hoofdmenu "Bestand" tot "?" Help.
Daaronder de werkbalk met buttons voor vaak gebruikte functies.

2.

Balk met de tijdklok, de buttons voor het weergeven vanaf de tijdlijn
en de buttons voor zoomen via + en – van het numerieke toetsenbord,
druk op de * om in normale zoom terug te keren.

3.

Projectverkenner voor het gestructureerd weergeven van gebruikte
bestanden in een project. De inhoud van een gemarkeerde map wordt
in de mediapool weergegeven. In de hoofdmappen kunt u zoveel
submappen maken als u nodig hebt.
De werking is gelijk aan het werken met Windows verkenner.

4.

Werkbalk met buttons voor het bewerken van objecten.
(zie afbeelding rechts)

5.

Tijdlijnen voor beeld en geluid, voorzien van groepsporen.
De rechte lijn is de “locator” voor het grafisch weergeven van
de tijdspositie. Links in de tijdlijn bevind zich de zgn. spoorkop
met daarop een symbool en buttons voor de instellingen van
het betreffende spoor.

6.

Scherm (screen) voor het tonen van de gemaakte show, zoals
overvloeiende beelden, video, beeldeffecten en teksten.

7.

Mediapool, waarin alle in een project gebruikte mediabestanden en de projectinstellingen zoals schermen en
tijdlijnen etc. zijn weergegeven.
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Werkbalk (1) voor de basisfuncties
Nieuw
Opent het dialoogvenster voor het maken van een nieuw project, bijvoorbeeld via de projectassistent
of via de beschikbare sjablonen.
Sneltoets Ctrl+N
Project openen
Sneltoets Ctrl+O
Project opslaan
Sneltoets Ctrl+S
Project onder een andere naam opslaan
Laatste bewerking ongedaan maken
Sneltoets Ctrl+Z
Herhaal de laatste bewerking
Sneltoets Ctrl+Y
Activeer of deactiveer de lichtbakpresentatie van de mediapool
Sneltoets F9
Apparatenpoort activeren
Sneltoets F8
Netwerk activeren.
Activeert of deactiveert de communicatie met zgn. slave-modules via een netwerk.
Sneltoets Ctrl+F8
Schermen tonen
Alle waarschuwingen activeren
Logbestand tonen
Optie's weergeven
Sneltoets Alt+P

5

Werkbalk (2) voor showcontrol en zoomen

Links is de TIJDCODE KLOK, tot één duizendste seconde nauwkeurig
Daarnaast de knoppen voor PLAY – PAUZE en STOP
Hiermee kunt u de weergave starten, in een venster of via F5 een volledig scherm.
Dan de knoppen om in de tijdlijnen te zoomen.
U kunt de zoombewegingen ook ingeven via het numeriek toetsenbord.

+

*

INZOOMEN
UITZOOMEN
STANDAARD WEERGAVE

Handige sneltoetsen:
Ctrl + maximale uitvergrote tijdlijnen
Ctrl - maximaal verkleinde tijdlijnen
*

geeft de standaard weergave van 100%

Rechts van de knoppenbalk wordt de tijdsschaal van de show in seconden
weergegeven.
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Werkbalk (4) Objectbewerking

Let op: buttons met een pijltje rechtsonder
hebben een uitklapmenu!

Objecten in de tijdlijn bewerken.
Sneltoets T
Objecten in tijdlijn en/of in de screen bewerken.
Sneltoets S

Verplaatsen in de screen of tijdlijn
Pannen
Maakt het mogelijk om met behulp van het muiswieltje het beeld in de screen te
vergroten of te verkleinen, waardoor het makkelijker is een effect te creëren.
Het is ook mogelijk het beeld in de tijdlijnen snel te verplaatsen naar een bepaalde
positie, zowel horizontaal als verticaal. Zo kunt u vlot een bepaalde plaats in de show
opzoeken.
Sneltoets P
Door het gelijktijdige indrukken van de Shift toets kan er tijdelijk alléén horizontaal
worden verschoven.
Pannen - alleen horizontaal
Pannen - alleen verticaal
Middels de PAN functie kunt u ook de zoomfunctie in de “screen” bewegen.
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Keuzebuttons en sneltoetsen voor Keyframes
Normale keyframes
De waarde van een nieuw keyframe gelden alleen voor de betreffende positie.
Sneltoets N
Keyframe voor het hele object
De waarde van het ingestelde keyframe wordt over het gehele object toegepast.
Sneltoets C
Keyframe vanaf het objectbegin
De waarde van het ingestelde keyframe wordt toegepast vanaf het begin van het
object. Sneltoets B
Keyframe tot het objecteinde
De waarde van het ingestelde keyframe wordt vanaf die positie toegepast tot aan het
einde van het betreffende object.
Sneltoets E
Genoemde opties werken niet bij keyframes in audiobestanden

Eigenschappen van de Keyframe CURVEN
RECHT
Voor rechte “botsende” curven
Sneltoets I
SPLINE
Voor gebogen "elastische" curven.
Sneltoets O
Nieuw vanaf versie 3.01
Stel u staat in de modes voor “Rechte” curven en u wilt één “Spline” curve tekenen,
hou dan de betreffende toets (in dit geval. de O) ingedrukt terwijl u een curvepunt
maakt en Wings schakelt tijdelijk over op de “Spline” curve, daarna worden er weer
rechte curven gemaakt. Drukt u echter de toets in en laat deze daarna los dan schakelt
u tussen de verschillende mogelijkheden!
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Uitrekken en/of inkorten van objecten
Cross-fades en in- of uitvloeien verschuiven
Verschuiven van cross-fades en het in en uitvloeien aan het begin of het einde van
overvloeiers. De duur van de overvloeier verandert daarbij NIET!
Sneltoets A
Cross-fades en in- of uitvloeien uitrekken of inkrimpen
Verandert de duur van de crossfades of van de curve aan het begin of
de curve aan het einde van een object.
Sneltoets D
Objecten uitrekken of inkorten
Hiermee verlengt of verkort u de duur van objecten én van de curve in de tijdlijn.
Oftewel: de totale duur wordt langer of korter!
Sneltoets W
Bij geluidsobjecten wordt de hiermee duur en/of de toon veranderd (zgn.
timestretching) (beschikbaar vanaf de PRO versie)

Verschuiven van objecten
Vrije beweging
U kunt de objecten zowel horizontaal als verticaal over de tijdlijn verschuiven
Sneltoets F
Verschuiven alléén horizontaal
Sneltoets H
Verschuiven alléén verticaal
Sneltoets V
Volgende objecten óók mee verschuiven
Bij selectie van deze button verschuiven alle objecten ná de geselecteerde in het
betreffende spoor ook naar achteren of naar voren.
Sneltoets Q
Objecten magnetisch maken
Curven, begin en eindpunten, keyframes etc. klikken vast aan objecten in de
geselecteerde tijdbalk
Sneltoets L

9
U kunt verschillende werkbalken en de mediapool ook verslepen, op een andere plaats
in het Windows venster zetten of bijvoorbeeld op een tweede monitor weergeven.
U kunt 5 verschillende instellingen van de menu's opslaan via

Beeld - Schermindeling - Opslaan
Via de toetscombinatie ALT+1 t/m 5 zijn de verschillende schermindelingen
razendsnel op te roepen!

Snel plaatjes op de tijdlijn omwisselen:
Druk de ALT toets in, selecteer een plaatje in de tijdlijn die u met een ander plaatje
wilt omwisselen, sleep het betreffende plaatje naar de andere curve, en zie, de plaatjes
zijn verwisseld!

Meer handige sneltoetsen:
Screen op volledig scherm................. F5
Screen in een venster ........................ Ctrl+F5
Diagnose en statistieken ................... Alt+D
Dia's over magazijnen verdelen ........ Ctrl+W
Project controleren ............................ Ctrl+T

Voor aanvullingen en/of opmerkingen: mailto: jaap@fotojaap.nl
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Help, ik zie niets in Help!
Ik heb de nieuwe helpbestanden gedownload van AV-Stumpfl.com maar er is niets zichtbaar
als ik het helpbestand wil gebruiken!

De oplossing is gelukkig vrij simpel:
Onder Windows XP worden CHM bestanden die van een andere computer afkomen standaard geblokkeerd,
u kunt dit op twee manieren verhelpen:

Dubbelklik op het CHM bestand en verwijder
het vinkje, kies daarna op Openen.

U kunt ook met de rechter muisknop
op het CHM bestand klikken.
In het Eigenschappen venster kunt u
de blokkering opheffen.

11

Een goede start
Zo benut u de on-line-hulp optimaal
Wings Platinum 3 beschikt, naast het handboek, over een zeer uitgebreide- en sterk op
resultaat gerichte onlinehulp, waarmee u op eenvoudige- en snelle wijze de juiste informatie
vindt.
Deze hulpbron wordt bij elke update vernieuwd en om die reden heeft deze onlinehulp de
voorkeur boven het handboek.

Het kiezen van de juiste hulp
Omdat Wings Platinum 3 een extreem veelzijdig en op resultaat gerichte software is, zijn er
diverse hulpbronnen ingesteld, die individueel op de meest dringende vragen van bepaalde
gebruikersgroepen in gaan.
U kunt dus hierna de juiste help vinden die bij uw eigen ervaring en vordering past.
1. Klik in het hoofdmenu op het vraagteken (?) en kies “Help kiezen”.
Een optievenster verschijnt met de beschikbare helponderwerpen.
2. Maak nu de keuze, die het best bij uw ervaringen past.
3. Klik op OK. Wanneer u nu de hulpthema’s oproept, wordt automatisch de gevraagde
hulp toegepast.

INFO
Als u Wings Platinum via het internet vernieuwt, dan worden ALLE HULPBRONNEN
vernieuwd en toegepast. Omdat deze hulpbronnen veel informatie bevatten, die geschikt zijn
voor ervaren- en professionele gebruikers, kunt u ook de voor uw situatie geschikte hulp apart
downloaden en kopiëren naar de schijf waar Wings Platinum 3 is opgeslagen.
(in de map: C:\Program Files\AV Stumpfl\Wings Platinum 3\Help\German)

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma
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Het helpsysteem verkennen.

Klik op de knop ? in de serie symbolen in het hoofdmenu.
Het Helpvenster wordt geopend.

1. In het venster links staan de thema’s die rechts worden uitgelegd. Telkens als er voor
een bepaald thema een boekje staat, dan zijn er daaronder nog meer onderwerpen als
subonderwerp te vinden. Door te klikken op het boek worden deze zichtbaar.
2. Kies het thema: Die Produktion im Uberblick.
Hier kunt u zien welke essentiële stappen dienen te worden ondernomen om tot een
goede productie van een show te komen.
3. Wanneer er “blauwe”of “paarse” woorden of zinnen zichtbaar zijn, kun je de inhoud
zichtbaar maken door er op te klikken. Klik in de tweede- en volgende hoofdstukken,
op deze onderwerpen Links zu diese Themen, waardoor enkele nieuwe links zichtbaar
worden. Het symbool
betekent dat er nog meer informatie zichtbaar kan worden
gemaakt.
4. Klik nu op: Tonstucke von Audio-cd Kopieren Bij deze onderwerpen wordt u precies
uitgelegd hoe u te werk moet gaan om een audiobestand te importeren.
5. Voer de gang van zaken bij het kopiëren van geluidsbestanden nu nog niet uit maar
scroll met het muiswieltje of via de schuifbalk rechts op het scherm naar het eind van
de uitleg . Klik dan helemaal onderaan op: Objekte Bearbeiten.
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6. Onder de uitleg bij het Bearbeiten von Objekte zijn meer mogelijkheden te zien,
om verdere informatie op te roepen. Klik b.v. bij het tweede hoofdstuk eens op:
Infozeile zeigen dan weet u meteen waar bij de Objecten de infobalk staat.
Met een klik van de muis kan het weer gesloten worden.
Door het symboolteken

is te zien dat het om een zgn. “pop-up” venster gaat.

Wanneer u daarbij over gaat naar een ander thema, dan komt u terug in het eerder
opgeroepen hulpblad door op Terug te klikken.
7. Als u deze helponderwerpen gaat verwerken door het handboek te volgen, dan komt u
via de onderwerpen Der Erfolgreiche Start, Einfuhrung en So Nutzen Sie Die Hilfe
Optimal op deze onderwerpen.

Doelgericht informatie zoeken.
Natuurlijk hebt u ook wel eens heel snel een bepaalde informatie nodig om meteen verder te
kunnen. In veel vensters is een contextgevoelige hulp aanwezig. Als u op de knop F1 drukt,
wordt automatisch het overeenkomstige onderwerp getoond.
Als de knop: F1 ingedrukt wordt, komt direct het gevraagde onderwerp tevoorschijn.
Verschijnt daarentegen opeens het thema: Das Programmfenster, dan zult u,
via de “links”, de index of de zoekfunctie snel antwoord kunnen vinden.

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma
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Index
De INDEX is de snelste zoekmethode, omdat het zeer goed is ingedeeld en de onderwerpen
doelgericht worden getoond.
1. Klik in het venster links op: INDEX.
Voer nu het sleutelbegrip drucken in.
Tijdens het invoeren zult u zien dat de
indexlijst telkens verspringt met
elke invoer van een letter, zodat u niet
eens het hele woord hoeft in te typen.
2. Onder het hoofdstuk : “drücken”
zijn meerdere sub-onderwerpen te vinden.
Door op een er op te klikken wordt het
meteen getoond.

Zoekfuncties
Als u bij de INDEX niets kunt vinden, dan kunt u de volledige tekst- zoekfunktie proberen.
1. Klik nu in de tabbladen op Zoeken.
Geef als sleutelwoord WIEDERGABE op en klik dan op onderwerpen of druk op
enter.
2. In de lijst die dan verschijnt staan alle onderwerpen waarin het opgegeven
sleutelwoord voorkomt. Dubbelklik op: Wiedergabe starten-stoppen en u ziet meteen
de gevraagde informatie.
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3. U kunt u zelf helpen door een eigen bladwijzer aan te maken door op de tabbladen te
klikken op Favorieten en daaropvolgend op toevoegen.
Hiermee kunt u een privé lijst samenstellen waarin u uw eigen belangrijke
onderwerpen samenvoegt, waardoor u veel sneller belangrijke informatie kunt
oproepen.
Ja, het vinden van de gezochte informatie gaat heel simpel. En dit gaat veel sneller en
comfortabeler dan het bladeren in een uitgebreid handboek van wel 1200 bladzijden.
U heeft alleen nog behoefte aan dit dunne, inleidende en voor u vertaalde handboekje.

Contextgevoelige informatie oproepen
U kunt ook informatie oproepen die betrekking heeft op de situatie waarin u zich op dat
moment bevindt en die past bij het op dat moment geopende venster. Er zijn de volgende
mogelijkheden:
•

Als u op F1 drukt, dan verschijnt het bijbehorende hulpprogramma dat past bij het dan
geopende venster. Het kan gebeuren dat het onverhoopt op deze wijze niet gelukt, dan
valt u terug op het helpsysteem onder INDEX om zo snel mogelijk de nodige
informatie te vinden.

•

Als u onverhoopt een foutmelding krijgt dan is er meestal wel een “?” aanwezig
om snel extra informatie of een doelgerichte oplossing te vinden.

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma
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Een digitale show
Waarom digitale projectie ?
De digitale technieken hebben op veel terreinen werkmethodes en productieprocessen sterk
veranderd en eenvoudiger gemaakt. Denk maar eens aan de tijd van de DIA-AV -producties
en aan de programmering met behulp van een PC of aan de totstandkoming van geluidstracks
via de harddisk recording. En nu staan we opnieuw voor een revolutie, we kunnen beter
spreken van een evolutie. Want digitale projecties werd al vele jaren in de professionele
praktijk toegepast bij training, videopresentatie etc.
De digitale projectietechniek heeft nu een kwaliteit bereikt die ook voor hoogwaardige
beeldpresentaties geschikt is!
Naast de aspecten van kwaliteitsverbetering zijn er nog talrijke andere criteria die pleiten voor
gebruik van digitale projectie, zoals de compleet nieuwe mogelijkheden tot vormgeven, de
veel geringere hoeveelheid aan apparatuur, scherpere- en veel grotere beeldprojectie
oppervlakken en het feit dat uw gehele show op één enkele CD of DVD past!

Voordelen van digitale AV-Shows
•

Beamers kunnen een zeer helder beeld maken. Het kan wel meer dan 4x het vermogen
van diaprojectoren zijn. Daardoor zijn beelden veel groter te projecteren en worden
niet gemakkelijk beïnvloedt door storend licht van andere bronnen. Een beeld via een
beamer wordt door de toeschouwer als scherper en mooier waargenomen.

•

Ook ontbreken de beperkingen die diaprojectoren met zich mee brengen zoals de diawisseltijden en de traagheid van het lamplicht. Een beamer vervangt alle diaprojectoren die op een projectiescherm een enkel beeld vertonen.
Speciale opstellingen voor diaprojectoren zijn ook niet meer nodig. De precisie van de
getoonde beelden is altijd tot op de pixel nauwkeurig en verandert nooit.

•

Om beelden over te vloeien staan naast het gewone beeldgebruik ook de transparante
over elkaar heen vallende beelden ter beschikking. Daarmee kunt u o.a. een zwarte
serie letters overvloeien in een zeer licht gedeelte van het beeld.

•

U kunt zelfs videobeelden tussen de normale overvloeiingen integreren en
combineren. Videoscènes zijn als verkleinde beeldvlakken in een groter beeldvlak te
plaatsen en kunnen zelfs in een bewegend beeld worden weergegeven.

•

Een bewegend cameraverloop is mogelijk over een groot geprojecteerd stilstaand
beeld bijv. een korte vlucht over een landschap of een beweging in de hoogte langs
een hoog flatgebouw.

•

De creatieve mogelijkheden zijn talrijk en zonder meer te gebruiken en toepasbaar
zonder het ingewikkelde inramen van dia’s en het op de juiste plaats krijgen van
elkaar overlappende beelden.

•

En dat betekent ook nooit meer stoffige dia’s. Eenmaal gemaakte digitale beelden
blijven onberispelijk. Bij dia’s kunnen naast vuile vingers en stof ook nog
Newtonringen ontstaan of condenswater tussen de glasplaatjes.
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•

Ook zijn er geen justeerproblemen meer om dia’s op de juiste wijze in te ramen,
want de tussen glas geplaatste dia’s liggen ook niet altijd goed en zelfs zeer goede
projectorlenzen kunnen niet altijd uw uiteindelijke prestaties goed weergeven.
Daarentegen zijn de camera beeldchips altijd nauwkeurig en op de juiste plaats en in
de hoeken op een projectievlak altijd goed afgebeeld.

•

Het dupliceren en vermenigvuldigen van enkele beelden of een hele show is digitaal
en dus zonder kwaliteitsverlies mogelijk hetgeen betekent dat er dus altijd sprake is
van originelen.

Er zijn uiteraard ook nadelen….
De kwaliteit van het beeld is door de beschikbare PC prestaties en de beamer begrensd.
Het oplossend vermogen, contrast en kleurweergave komen weliswaar dicht in de buurt van
dia’s, maar door de hoge lichtopbrengst worden digitaal geprojecteerde beelden door de
toeschouwers vaak als vergelijkbaar of zelfs beter ervaren. Maar in ieder geval liggen de
prestaties wel boven die van DVD standaard. En met de nieuwste multi-display-technieken
zijn ook niet passende formaten naadloos in te passen op de gewenste kwaliteit.
Alle beelden moeten DIGITAAL zijn vervaardigd.
Dia’s zullen dus op hoog niveau gescand moeten worden, van krassen en stof ontdaan en
kleuren en contrasten moeten worden aangepast. Scannen is niet meer nodig wanneer u al
digitaal fotografeert. Digitaal gefotografeerde opnamen zijn meestal al van een veel betere
kwaliteit dan ingescande dia’s.
In bijzondere gevallen is de uitvoering van een show als videobestand te prefereren, wat bij
hoge kwaliteit veel meer tijd zou kosten om het te maken. Dat zou eigenlijk niet echt een
nadeel hoeven te zijn, want u zou uw PC ook ‘s nachts kunnen laten draaien.
Bovendien is door het gebruiken van stilstaande beelden en niet al teveel video een directe
presentatie vanuit de timeline via hardware rendering mogelijk.

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma
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Welke stappen leiden naar een digitale AV-Show?
Wings Platinum geeft een enorme flexibiliteit bij de vervaardiging van een digitale AV-Show
en veel extra uitbeelding mogelijkheden. U kunt stilstaande beelden met zeer hoge resoluties
gemakkelijk combineren met video’s of animaties, of de transparantie in beelden aanpassen
en beeldvelden op het projectiescherm in grootte en positie dynamisch beïnvloeden.
Er zijn bijna geen beperkingen in de grootte van het beeld. Wings Platinum werkt met de in
de achtergrond aanwezige originele bestanden en vertoont de beelden in het werkveld en in
het screenvenster met aangepaste grafische bestanden. Dit vindt in veel hogere kwaliteit plaats
via hardware rendering via de 3D grafische kaart.
Als een show erg complex is of er is niet direct een krachtige PC ter beschikking, dan kunnen
ook heel goed grafische bestanden met lagere resoluties gebruikt worden zodat ook in die
gevallen een vloeiende verwerking in real-time mogelijk is.
Voor de presentatie kunt u grootte en kwaliteit telkens naar believen vrij toepassen.
Met een krachtige pc kunt u direct in de hoogst mogelijke kwaliteit van de monitor of beamer
vertoningen realiseren zonder gebruik te hoeven maken van aanvullende programma’s.
Wings Platinum ondersteunt eveneens de uitvoer naar een EXE bestand in hoge resolutie van
stilstaande en geanimeerde beelden en teksten (géén video!) en de mogelijkheid om shows
over te zetten naar AVI-, WMV- of MPEG formaat of het maken van video DVD.
Wanneer men pc’s aan elkaar koppelt kan Wings Platinum zelfs een multimedia presentatie
met HDTV kwaliteit aansturen. Elke pc bedient dan een beamer, waardoor de elkaar overlappende beelden tot een naadloos en tot voor kort voor onmogelijk gehouden beeldgrootte in
een ongeëvenaarde kwaliteit kan worden gepresenteerd.
Het resultaat van alle producties is altijd in principe hetzelfde. Bij complexe shows zal men
de ADVANCED versie of hoger moeten aanschaffen.

Je eigen creativiteit is de limiet!
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Het samenstellen van shows in Wings Platinum
Het maken van AV-Shows in Wings Platinum gebeurt met behulp van MEDIA OBJECTEN.
Dat betekent, dat er beelden, video-opnamen, animaties en muziek in de verschillende sporen
gezet kunnen worden en via het screenvenster kunnen de resultaten meteen zichtbaar worden
gemaakt. Het is uiteraard altijd zinnig om vooraf te bedenken welke “rode draad” en welk
verloop de show zal krijgen. Maar ook tijdens het maken van de show, biedt Wings Platinum
u de volledige vrijheid om veranderingen en aanpassingen toe te passen.
De volgende “stappen” zijn voor het maken van een show noodzakelijk:
1.

Het invoeren van een project
Dat gaat het simpelst en snelst met behulp van de projectassistent. Dan
worden ook meteen alle belangrijke informaties voor het gebruik van
apparatuur en softwareconfiguratie meegenomen en ingesteld.

2.

Media verzamelen.
U gebruikt digitale plaatjes, gescande dia’s of u neemt muziek en geluiden
op de harde schijf op. In Wings zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.
Of u kopieert bestaande beelden, video- en/of geluidsbestanden rechtstreeks
op de harde schijf en voer ze daarna in de mediapool in. Het invoeren er van
kunt u, in het begin, het beste op beperkte schaal doen, want u kunt later
heel goed andere bestanden toevoegen.

3.

Beelden, video en muziek op een bepaalde manier toevoegen.
U sleept de beelden, de video’s en de muziek gewoon naar een daarvoor
bestemd spoor in de tijdlijn of naar het lege venster, Wings zal dan zelf een
bijbehorend spoor maken. De aldus ontstane objecten kunt u op uw eigen
manier verschuiven, overvloeien of verknippen, zodat het verwerken ervan
gemakkelijk te leren is.
Alles wat u doet is meteen in het screenvenster te zien.

4.

Het presenteren.
U kunt op elk gewenst moment bij iedere beeldschermresolutie in de tijdlijn
presentaties maken. Het presenteren in de vorm van een EXE bestand of een
VIDEO bestand hoeft u slechts in speciale gevallen te maken bijv. voor de
verdere verwerking er van in andere shows of bij extreem ingewikkelde
shows. Het doet er niet toe of u “high-end” kwaliteit of een verkleinde versie
via het internet wilt gaan verspreiden. Beide mogelijkheden kunnen na
enkele muisklikken ook gemaakt worden, waarbij het berekenen er van door
de pc natuurlijk bij hoge kwaliteiten beduidend langer gaat duren.
De aldus gemaakte presentaties kunt u onmiddellijk of bij het gebruik van
video uit de tijdlijn weergeven. Ook andere “spelers” zoals bijv. Windows
Media Player zijn te gebruiken. Als uitvoerapparaten komen monitoren,
LCD of plasmaschermen en natuurlijk een beamer in aanmerking.
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Zelf een digitale show samenstellen
In deze les leert u hoe u met behulp van de projectassistent een nieuwe-, digitale AV-Show
kunt gaan maken. We vertellen u daarbij meteen wat er allemaal gebeurt.
•

In een projectmap met een paar submappen voor audio, beelden en video wordt alles
op de harde schijf vastgelegd, die tijdens het verloop van het maken van de show met
de door Wings gebruikte bestand gevuld gaan worden.

•

Wings Platinum wordt vervolgens geconfigureerd voor uw show en de assistent vraagt
o.a. welke beeldformaat uw show moet krijgen en met hoeveel sporen u wilt starten.

Deze assistent leidt u helemaal stap-voor-stap, waardoor u probleemloos met een volledig
ingestelde show kunt beginnen. De ingestelde voorwaarden zijn overigens later nog
eenvoudig te veranderen. We beginnen nu met een simpel project.

INFO
Deze voorbeeldles heeft betrekking op het gebruik van een volledige versie van Wings
Platinum 3, maar ook met een basis- of demoversie zijn de meeste toepassingsmogelijkheden
nog uitvoerbaar. In de onlinehulp kunt u zien welke beperkingen er zijn onder het kopje:
Allgemeines -Versionen Und Lizenzen.

Zo begint u een project
1. Start Wings Platinum en kies in het hoofdmenu: Bestand - Nieuw
2. Kies in het verschenen venster: Project-assistent
3. Kies uit de lijst : Maken van een nieuw mixed-media project en klik op OK.
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Projectnaam
1. Kies voor Nieuw project in een zelfgekozen map maken, waarmee u het op te slaan
bestand in een zelfgekozen map plaatst.
2. Voer onder Projectnaam een zelfgekozen naam voor het project in of vul in: Eerste
oefening
3. Klik op de knop waar een geel mapje op staat en open de harde schijf of de map
waarin het nieuwe project weggeschreven moet worden. Klik vervolgens op nieuwe
map maken en voer de naam van het project in b.v. oefening Klik tenslotte op OK.
4. Voer eventueel in het venster: toelichting nog een bepaalde mededeling.
Klik op Verder >
De assistent gaat in deze map alle gegevens beheren die bij het project behoren.
INFO
Bij : OPTIES kunt u meteen een vaste map aangeven waarin alle projecten ook terecht
moeten komen, de zgn standaard map.

Screen
Hier worden enkele instellingen m.b.t. het scherm vastgelegd, waarmee de show later vertoont
wordt.
1. Voer bij beeldformaat de gegevens in die u bij uw show wilt gaan gebruiken.
Het is van belang dat u even kijkt naar de verhouding waarin u uw beelden zijn
gemaakt, bijvoorbeeld 3:2 of 4:3.
U kunt overigens later deze voorwaarden via Screen eigenschappen nog aanpassen.
2. Onder Screen-instellingen geeft u de maximale beeldgrootte op, waarbij u rekening
houdt met de door u gebruikte monitor-resolutie.
3. Klik dan 2x op Verder > want u wilt immers geen diaprojectoren gebruiken.
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Video
Wings Platinum kan binnen het kader van het screenvenster naar verkiezing de originele
videobestanden of de gecomprimeerde grafische bestanden weergeven. Grafische bestanden
met veel lagere resolutie hebben het voordeel dat ook ingewikkelder shows probleemloos in
de echte tijd te zien zijn en te bewerken. Vervolgens legt u de voorwaarden voor de grafische
bestanden vast.

1. U kunt op 3 manieren iets aanpassen wat ook daadwerkelijk invloed heeft op de
omvang van de bestanden, zodoende kunt u rekening houden met de rekenprestaties
van uw PC die straks nodig is het verwerken.
U kunt meestal de alvast ingestelde waarde bij Middel gewoon overnemen.
De hoogte van het beeld……. de grootte van de videobeelden op 144 pixels,
Beeldinterval…..100 Ms staat voor met een beeldfrequentie van 10 beeldjes per sec,
Compressie: het getal 10 heeft een middelmatige kompressie om zoveel mogelijk
opslagruimte op de harde schijf uit te sparen. Als er geen probleem met de
opslagcapaciteit is, dan kunt u ook kiezen voor Geen, met als gevolg dat er een
optimale voorstelling zal volgen.
2. Klik op Verder >

Pool gegevens
Hier kunt u voor een projectvoorbeeld kiezen, waarvan verschillende onderdelen van het
betreffende project kunnen worden gebruikt
U kunt o.a. curven of effecten in de nieuwe show importeren en gebruiken.
1. Zet een V-tje in het hokje bij:
Delen van de Media-pool uit het volgende project-sjabloon overnemen
2. De al ingevoerde voorbeelden onder Default Pools bevat enkele curvenvoorbeelden
en stuursporen voor bepaalde effecten. Als u van plan bent om curven uit een ander
project te gaan importeren, markeer dan de gewenste voorbeelden door ze te
selecteren.
3. Klik op: Verder >
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Mediapool
1. Kies uit de lijst de gewenste onderdelen die geïmporteerd moeten worden uit het
geselecteerde project-sjabloon.
Als u vooraf geen van deze onderdelen aanklikt, dan kunt u de Stuursporen en
Curven selecteren.
2. Klik op Verder >.

Tijdlijn sporen
1. Geef aan hoeveel van de verschillende sporen u in het programmavenster wilt hebben.
Het is gebruikelijk om voor muziek, beeld, video eerst 2 sporen in te stellen, het
markeerspoor is meestal 1 en het universeelspoor zet u op 0
U kunt later naar believen nieuwe sporen toevoegen (vanaf ADVANCED versie)
2. Klik nu op Voltooien

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma

24

Het nog lege programmavenster wordt zichtbaar met daarin de volgende onderdelen:

1. Hoofdmenu met daar vlak onder de werkbalk waarop zich knoppen voor
standaardfuncties bevinden.
2. Screen om tijdens het werken te zien wat u doet.
3. Timeline, het venster met de tijdliniaal die bovenin staat en de diverse vooraf
ingestelde sporen.
4. Previewvenster, om allerlei media te tonen maar ook voor allerlei meldingen.
5. Mediapool, met registerkaarten voor diverse categorieën
6. Locator, deze geeft precies aan op welke positie u zich op de tijdlijn bevindt.
7. Project Verkenner die het beheer houdt over de categorieën, onderaan bevinden zich
tabbladen voor diamagazijnen, visualisering van de geluidsuitsturing en invoer van
teksten.
8. Werkbalk met functieknoppen, een serie knoppen om diverse objecten en onderdelen
op gemakkelijke wijze te bewerken.
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Beelden en muziek invoeren
Ter voorbereiding van het invoeren hiervan dient u eerst een nieuw project te starten. U kunt
de beeld en muziekbestanden vanaf de DVD van Wings gebruiken, die zich gewoonlijk
bevinden in de map [drive:] \ AV Stumpfl \ Media Samples en die kunnen worden gekopieerd
naar uw harde schijf.
Hierna laten we u zien hoe u deze mediabestanden in de mediapool plaatst.
Let op: alle mediabestanden die op de DVD staan zijn onvoorwaardelijk beschermd.
Zoals u waarschijnlijk al vermoedde bevat de mediapool alle mediabestanden van een project
zoals beeld-, audio-, video- en tekstbestanden. Daarnaast worden ook nog andere zaken
beheerd, die voor het werken met het project van belang zijn, bijv. de gegevens met
betrekking tot gebruikte apparaten en schermen of de verzameling van vooraf ingestelde
curven.
Wanneer u onverhoopt tijdens de workshop een keer een foute klik doet, dan is dat beslist niet
desastreus, want u kunt te allen tijd alles weer veranderen en wijzigen of terugzetten, want via
de Ongedaan maken functie kunt u bepaalde handelingen gemakkelijk weer terugbrengen
naar de voorgaande situatie.
De knoppen kunt u vinden in de rij knoppen vlak onder het hoofdmenu.

Zo importeert u beschikbare mediabestanden
1. Navigeer via de Windows Verkenner naar de map Media Samples waarin zich
verscheidene beeld en muziekbestanden bevinden. Als u bij het installatieproces geen
andere gegevens hebt ingevoerd, dan is de map ook te vinden bij
AV Stumpfl - Media Samples.
2. Sleep de map Media Samples met de linker muisknop ingedrukt in de mediapool,
waarna Wings Platinum de diverse soorten bestanden automatisch in de juiste mappen
neerzet.

3. Klik onder in de mediapool op het tabblad Audio en selecteer een muziekbestand.
Rechts ernaast ziet u in het preview venster de grafische weergave van de muziek.
4. Als u op het tabblad Afbeeldingen klikt en een beeld er uit selecteert dan verschijnt
het beeld vergroot in het preview venster.
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Het importeren van videobestanden
Op dezelfde manier zijn ook videobestanden binnen te halen.
De formaten AVI, WMV, MPEG-1 en MPEG-2 worden ondersteund.
U dient er zeker van te zijn dat de bijbehorende Codecs * op uw pc zijn geïnstalleerd.
Wikipedia: * Een codec is een stuk soft- of hardware dat toelaat data te coderen/decoderen
of te comprimeren/decomprimeren. Er bestaan codecs om bijvoorbeeld geluid of beeld te
coderen in een handelbaar formaat met behoud van een zeker kwaliteitsniveau.

Het maken van nieuwe mediabestanden
Wings Platinum biedt diverse mogelijkheden om nieuwe mediabestanden te maken, bijv.
geluid via de geluidskaart opnemen of ze vanaf een audio CD kopiëren, afbeeldingen scannen
of maken via een webcam, videocamera of met een digitale camera (via Twain met een Canon
camera, type Digital IXUS 300, 330, EOS 1D, D10, D30, D60, PowerShot A10, A20, A30,
A40, A60, A70, A 80, G1, G2, G3, G5, Pro90 IS, S30 en S40 en volgens Canon alle
toekomstige modellen.)

Welke manier u ook toepast, ze zijn afhankelijk van de bronnen en de apparaten die u ter
beschikking heeft. Al deze manieren zijn uitvoerig beschreven in de Help onder
Bilder und Ton erfassen
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Eigen videobeelden in de PC invoeren
Het overbrengen van zelfgemaakte videobeelden in de computer is via Wings Platinum op dit
moment nog niet mogelijk. Daarvoor kunt u gebruik maken van andere programma’s.
Sterk aanbevolen programma daarvoor is het dure programma Scenalyzer Live, die
automatisch bepaalde videoscènes herkent en als enkelvoudige bestanden op de harde schijf
kopieert.
Via internet kunt u meer informatie krijgen onder: http://www.scenalyzer.com/main.html
Als u een HDAV show wilt gaan maken kan het zinvol zijn om even na te denken over de
integratie van mediabestanden. Dat is nl. heel belangrijk bij het verwerken van videobeelden
en een optimale presentatie via de beamer . Kijk dus in de Help bij Media integration
Als voorbeeld kunt u nu uit proberen een track in te lezen vanaf een audio-CD
Het inleggen van de cd en de voorbereidingen
1. Leg een audio-CD in uw cd-speler. Als enige tijd later de Windows Mediaspeler
verschijnt, kunt u deze gewoon afsluiten.
INFO
U kunt het starten van Windows Mediaspeler verhinderen, door bij het inleggen van de cd in
uw cd-speler enkele seconden de linker Shift toets ingedrukt te houden.
2. Klik in het hoofdmenu op Mediapool en kies nieuwe bestanden maken
3. Klik in het linker venster op het +teken voor Audio en Afbeeldingen, zodat de er
onder liggende onderwerpen getoond worden. Klik dan op Audio-cd
4. In het midden ziet u nu alle audiotracks te beginnen met 01, 02 enz. Mocht deze lijst
niet verschijnen, klik dan boven in het venster en haal de juiste speler tevoorschijn.
5. Onder het kopje Doelmap heeft Wings Platinum al de juiste map ingesteld, zodat u
hier niets meer hoeft veranderen.
6. Wanneer u op internet bent aangesloten, dan kunt u de juiste titels van de
muziektracks laten bezorgen door op
te klikken en via Tracknamen uit
de internet database worden deze ingevuld, mits ze voorhanden zijn. U kunt, als er
geen internetverbinding is, gevraagd worden om dit in te stellen, waarop u ja of nee
kunt antwoorden.
7. Mocht via het internet geen gegevens voor de betreffende cd beschikbaar komen, dan
kunt u via Basisnaam een eigen gekozen naam invoeren bijv. een afkorting van de
titel van de cd. Samen met het tracknummer is voldoende vastgelegd welke gegevens
van de cd nodig zijn. U kunt zelfs alle tracks apart ook nog een eigen naam geven.
Selecteer gewoon een naam in de lijst en klik nog een keer op deze naam. Voer dan de
gewenste naam in en druk op Enter.
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Bepaalde tracks beluisteren
1. Selecteer een van de tracks en klik op
luidsprekers zult horen.

waarna u de track in uw

INFO
Sommige, meest professionele geluidskaarten, ondersteunen deze functie niet. U kunt in een
dergelijk geval eventueel een koptelefoon direct op de cd-speler aansluiten om het toch te
kunnen horen.

2. Als u , tijdens het beluisteren, op een andere track klikt, dan springt ook de weergave
daar naartoe.
3. Klik op de

om de weergave te beëindigen

4. Selecteer de titel die u nu definitief wilt gaan kopiëren (dat kunnen ook meer dan 1
zijn)
5. Klik op
Via een venster kunt u de voortgang volgen.
De gekozen titel vindt u in de mediapool terug.

INFO
Wanneer u slechts een klein deel van de hele track wilt gebruiken, dan is het maken van een
klein deel ook mogelijk. Wel moet u dan niet al te zuinig omspringen met uw keuze, want er
voor en er achter kunt u beter wat meer geluid meenemen om later iets meer speelruimte te
hebben bij de verwerking er van. Meer informatie kunt u krijgen door de F1 knop in te
drukken.

Mediabestanden bekijken, beluisteren en indelen
Er staan dus nu enkele bestanden in de mediapool en u kunt er telkens nieuwe bijvoegen.
Misschien kunt u zich voorstellen dat bij een zeer ingewikkelde show wel honderd of zelfs
wel duizend bestanden in de mediapool staan. Nu kunt u ervaren op welk manier u
mediabestanden kunt bekijken of beluisteren en deze in een soort ordeningssysteem plaatsen
Het bekijken en beluisteren van mediabestanden
1. Klik in de mediapool op het tabblad AUDIO en selecteer enkele geluidsbestanden.
In het previewvenster ziet u meteen de grafische weergave van het geluid. Als er geen
grafische weergave zichtbaar is, dan staat vooraan het betreffende bestand een blauw
kruis ten teken dat er nog geen grafisch bestand van gemaakt is. Meestal is dat het
geval wanneer er tracks vanaf een audio-cd zijn gekopieerd.
2. Klik in een dergelijke situatie in het hoofdmenu op Mediapool en kies Grafische
bestanden maken… om voor alle bestanden in de mediapool grafische bestanden uit
te laten rekenen. Dat kan, afhankelijk van het aantal bestanden, wel even duren.
Mocht u besluiten om dit toch maar niet te doen dan wordt, telkens als u een bestand
naar een spoor sleept, dit alsnog gedaan.
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3. Kijk op het bovenstaande venster en selecteer punten voor audio en beelden zodanig
neer als op het voorbeeld wordt aangeduid en klik vervolgens op Start om de
grafische bestanden te laten uitrekenen.
4. Selecteer nu een geluidsbestand en ga met de muiswijzer naar het previewvenster,
waarna de muiswijzer verandert in een > symbool. Na een keer ergens op het grafische
bestand te klikken, start de weergave van het geluid op die plaats. Door nogmaals te
klikken in het previewvenster kan de weergave gestopt worden.
5. Wanneer u in de mediapool, tijdens de weergave, op een ander bestand klikt, wordt dit
meteen afgespeeld. Op deze manier kunt u op comfortabele wijze muziek beluisteren
en vergelijken met als doel iets uit te zoeken om te gaan gebruiken in de show.
6. U kunt de audiobestanden in de lijst ook naar believen in bepaalde criteria sorteren.
Klik bij de onderschriftregels in de kolommen op Duur. Vervolgens worden alle
geluidsbestanden volgens dit criterium nl. de lengte van de track, gesorteerd.
Opnieuw klikken op Duur keert deze sortering om, waardoor het langste bestand
bovenaan komt te staan. Door te klikken op Bestand wordt alles alfabetisch
gerangschikt.
7. Klik nu eens op het tabblad Afbeeldingen en selecteer een bepaald beeldbestand,
waarna het beeld in het previewvenster te zien is.

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma

30
8. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze bestanden op diverse manieren naar eigen
inzicht in te delen. Wanneer de scrollbalk aan de onderkant naar rechts verschuift dan
worden nog meer kolommen zichtbaar. Onder Toelichting kunt u persoonlijke
gegevens voor een bepaald bestand invoeren. Ook kunt u de kop van een kolom met
de muis vastpakken en deze naar een andere positie slepen, bijv. de kolom Toelichting
kan meer naar links worden geplaatst. Op deze manier kunt u elke kolom naar uw
eigen goeddunken in een gewenste positie neerzetten.
9. Ook voor het tabblad Afbeeldingen kunt u een eigen weergave kiezen, waardoor
meerdere beelden in hetzelfde venstertje zichtbaar gemaakt worden. Klik hiervoor
gewoon op de knop Activeer lichtbak-presentatie
in de werkbalk direct onder
het hoofdmenu.
10. Hierdoor wordt het mogelijk om, alsof het een echte lichtbak is, beelden te sorteren of
te verschuiven als u ze met de muis vastpakt en naar de gewenste plaats sleept.
Om wat meer vrije plaatsen t.b.v. het sorteren te krijgen, klikt u met de RECHTER
muisknop op het eerste beeld linksboven en kies Leeg veld invoegen of Lege rij
invoegen

11. Het is mogelijk om zelfs beelden in overvloei te testen.
Wanneer u met de rechter muisknop een beeld vastpakken en deze boven een ander
beeld sleept en daar even vasthoudt, dan verschijnt in het venster van de tijdlijn een
beeld overvloeiing net zolang als u de rechter muisknop ingedrukt houdt.
Het vastgepakte beeld kunt u ook boven andere beelden slepen en ook daar de
overvloeier uittesten. Wanneer de overvloeitijd u niet bevalt dan kunt u door op een
knop met een getal te drukken van 0 is gelijk aan nul seconden tot 9 is gelijk aan 4,5
seconde een andere overvloeitijd kiezen. (let op, werkt met de cijfertoetsen boven aan
uw toetsenbord, niet met de numerieke toetsen aan de rechterkant)
12. Deze manier van uitproberen is ook heel goed bruikbaar om enkele beelden beter te
kunnen beoordelen. Pak met de rechter muisknop een beeld aan en beweeg een beetje
met de muiswijzer over het beeld, waardoor het ook in de tijdlijn verschijnt.
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Structuur aanbrengen met de Project Explorer
De Project Explorer is het rechthoekige venster aan de linkerzijde van het
programmavenster. Het is bedoeld voor het beheer van alles wat er zich in de mediapool
bevindt. In elke categorie kunt u naar behoefte mappen en submappen aanmaken en gepaste
inhoud toevoegen. Het maken, verplaatsen en andere naam geven gebeurt precies zo als bij de
Windows Verkenner. Als een map aangemaakt wordt, wordt de inhoud ervan in het venster
van de mediapool zichtbaar.
1. Selecteer in het menu de optie Beeld - Projectverkenner in het geval deze werkbalk
met de verschillende categorieën ( schermen, tijdlijnen etc) niet zichtbaar is.

2. Klik met de rechter muisknop op: Afbeeldingen en kies Nieuwe map.
Geef deze nieuwe map een naam die betrekking heeft op een groep met een bepaald
onderwerp, motief of thema bijv. Landschappen en druk op Enter.
3. Klik met de rechter muisknop op de map die Landschappen heet en kies weer voor
Nieuwe map en geef hem de naam Strand Herhaal dit en maak in de map
Landschappen ook een nieuwe submap aan met de naam Bos enzovoort.
4. In deze mappen kunt u typische beelden over dit onderwerp verzamelen.
Klik in Afbeeldingen en selecteer met ingedrukte Ctrl toets enkele beelden met als
onderwerp Strand, pak ze met de muiswijzer vast en versleep deze beelden naar de
map Strand Doe dit ook met andere groepen.
5. Als u nu in de Project-explorer op een van de gemaakte mappen klikt, worden de
daarin verzamelde beelden getoond.
6. Op deze manier kunt u ook de inhoud van andere categorieën in structuur brengen
bijv. Audio onderverdelen in: popmuziek, klassieke muziek, geluiden, spraak etc.
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7. De inhoud van een enkele map kan ook op deze manier worden onderverdeeld naar
bepaalde criteria. Klik gewoon op de gewenste aanduiding in de kolom bijv. op
Bestand, waarna alle ingevoerde regels gesorteerd worden volgens dit criterium nl de
bestandsnaam. Door nogmaals te klikken wordt de volgorde weer omgekeerd. Het
sorteren gaat precies zo bij elk onderdeel in iedere kolom.
8. Vermoedelijk zijn niet alle kolommen zichtbaar. Schuif de scrollbalk aan de
onderzijde een beetje naar rechts om ook de laatste kolommen te zien.
Wanneer u vindt dat een van deze kolommen heel belangrijk is, dan kunt u deze met
de muis vastpakken en ergens anders heen slepen bijv. verder naar links.
Op deze manier kunnen de kolommen heel persoonlijk worden geordend.
9. Als u wilt stoppen met het oefenen, dan slaat u gewoon uw oefening op de harde
schijf op door op de knop Opslaan
te klikken die zich in de werkbalk onder het
hoofdmenu bevindt.

Let op!!!
Mappen gemaakt in de Project Explorer bestaan NIET op de harde schijf,
ze dienen alleen voor een verdere indeling binnen Wings Platinum.
In Wings Platinum worden alleen “verwijzingen” naar de originele mediabestanden op de
werkelijke plaats op de harde schijf opgeslagen.
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Beeldvolgorde en objecten bewerken
Ter voorbereiding van deze oefening moet de mediapool gevuld zijn met mediabestanden; zie
ook de oefening “ Een digitale show samenstellen”. Hierna kunt u van start gaan met het
invoeren van beeld en geluid in de tijdlijn. In deze oefening ontdekt u hoe u met objecten kunt
werken en hoe u de al voorgeprogrammeerde curven en effecten kunt toepassen.
Zoals al eerder is gezegd, kunt u verkeerde handelingen en foutieve klikken met de muis
ongedaan maken of opnieuw gaan doen.
De knoppen voor Undo

en Redo

zijn te vinden in de knoppenbalk onder het menu.

Informatie voor zij-instromers
Mocht u vanuit een andere voorbeeldles hier zijn terechtgekomen, kunt u deze oefening ook
gaan doen met beelden die u al in uw project hebt ingevoerd. Toch is het beter wanneer u met
beelden vanaf de Stumpfl DVD gaat werken, die bij de installatie van Wings Platinum, als het
goed is, ook in de map Mijn documenten\AV Stumpfl\Media Samples voor komen.
NOTE: Als u Wings Platinum vanaf de website van AV Stumpfl hebt opgehaald en daarna
geïnstalleerd, dan worden de media samples NIET geïnstalleerd! Zoek de bestanden dan op
de DVD in de map [drive]:\Wings Platinum\Media Samples en plaats ze in een map op uw
harde schijf.

Objecten bewerken
Wat u al eerder heeft gezien is dat het werken met alle soorten (media) objecten precies
hetzelfde is en dus zijn alle er op volgende toelichtingen in de praktijk ook geldend voor alle
andere objecten. We gaan beginnen met een basisoefening.

1. Als het nog niet gebeurd is, dan moet u nu uw project:
Eerste Oefening gaan laden. Immers, na het starten
van Wings Platinum verschijnt het menuvenster
“Nieuw project maken” en als u dan aan de linkerzijde
op Vorig project klikt, dan komt er een lijst tevoorschijn
waarin ook uw eigen oefening staat.

2. Als de show is geladen klikt u op het tabblad Afbeeldingen.
Pak met de muis een beeld vast en sleep het met de nog steeds ingedrukte muisknop
naar een beeldspoor, dat herkenbaar is aan het symbool van de cactus. Nadat u de
muisknop hebt losgelaten, komt het beeld in het betreffende beeldspoor te staan.
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3. Heel belangrijk wordt nu de serie knoppen direct links van het tijdlijnvenster.
Controleer eerst of de bovenste knop Objecten in de tijdlijn bewerken (T) is
geactiveerd. Je kunt de knop actief maken met de rechter muisknop of door de letter T
in te drukken. Nu kunt u het object in de informatiebalk onder het beeld (dat geel
kleurt wanneer men er op klikt) vastpakken (A) en verschuiven naar links of naar
rechts en ook naar andere beeldsporen verplaatsen. Als dit niet gaat, controleer dan
eerst of de knop vrije beweging geactiveerd is, door op de letter F te drukken.

4. Ga met de muiswijzer naar de uiterste linkerrand van het object en pak het vast ( B )
en sleep het naar links, waardoor het langer of korter gemaakt kan worden. Ook aan de
andere kant is hetzelfde te doen. In beide gevallen zal de overvloei zelf niet mee
veranderen. De gele lijn van de curve staat voor het verloop van de dekking, dat
bovenin de curve 100% is en onderaan is 0% (volledig transparant).
5. U kunt de in en uitvloeitijd van de overvloei wijzigen door met de rechter muisknop
op de knop Overvloeingen indrukken/uitrekken (D) te klikken of de letter D in te
drukken. Als u nu bij het begin of het eind met de muis gaat slepen dan verandert ook
de lengte van de overvloei. De bijbehorende tijd ziet u bij een geactiveerde knooppunt
bovenaan (knopje wordt blauw) De totaaltaaltijd voor het hele beeld is te zien in de
balk onder het beeld (die geel kleurt als je er op klikt)
In plaats van het tonen van de totaaltijd van het object kunt u ook de standtijd van een
object laten zien of deze aanduiding helemaal uitschakelen.
Om de aanwijzingen voor het veranderen van knooppunten te zien, klikt u in het
hoofdmenu op Beeld – Curvepunten met waarden

6. Probeer eens uit hoe het werkt. Als het screenvenster niet te zien is, klik dan in de
symbolenbalk vlak onder het hoofdmenu op Schermen tonen

Het is ook mogelijk via de sneltoets F10. Sleep de locator door hem met de muis vast
te pakken tot voor het object en druk op de spatiebalk om het object in het scherm af te
spelen. Druk op ESC en de weergave wordt weer gestopt.
7. Om de weergave te starten is er overigens nog een manier: als u in spoor ergens op een
lege plek klikt en vervolgens de locator op een bepaalde positie sleept, dan hoeft u
door bij een ingedrukt gehouden linker muisknop, alleen nog maar kort op de rechter
muisknop te drukken om de weergave te starten.
Om het weer te stoppen hoeft u slechts eenmaal ergens in de tijdlijn te klikken.
Wanneer u dit even een paar keer oefent, zult u zien dat dit een snelle methode is.
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8. Sleep nu een tweede beeld uit de mediapool naar het beeldspoor en verplaats het dan
verschijnende beeldobject (D) voor een deel over het eerste heen, waardoor in de
overlapping een overvloei ontstaat.

9. Pak de overvloei in het gearceerde deel beet (E) terwijl u in de cursor een X-teken
als symbool ziet en verschuif de overvloei tijdelijk even naar links of naar rechts.
Op deze manier kunt u ook in verband met het muziekritme een overvloei aanpassen.
Hierover later meer.
10. Probeer eens uit hoe u de lengte van een overvloei kunt veranderen. Door de knop:
Overvloeingen indrukken/uitrekken tijdelijk te activeren door de letter D ingedrukt te
houden en vervolgens het begin of het eind met de muis te gaan verslepen. Als u wilt
dat de overvloeitijd getalsmatig moet worden getoond, selecteer dan eerst een van de
bovenste knooppunten door er op te klikken.
TIP : het zojuist geleerde tijdelijk activeren van een knop heeft tot voordeel,
dat u dan niet kunt vergeten dat de knop aan- uitgeschakeld is.
11. Ga nu de gemaakte overvloei bekijken op volle schermgrootte. Klik vóór het eerste
object om de locator naar die positie te brengen. Druk op de F5 toets waardoor het
programma op presentatie wordt ingesteld en het beeldveld formaatvullend wordt.
Druk nu op de spatiebalk om de weergave te starten. De weergave is te stoppen door
op de ESC toets te drukken en door deze toets nóg eens in te drukken wordt het
scherm weer op de door u ingestelde waarde teruggebracht.
12. Selecteer in de mediapool meerdere beelden. Dat gaat precies zo als bij Windows
Explorer.
13. Bij een ingedrukte Ctrl toets, zijn met een muisklik de verschillede beelden in de
mediapool apart te selecteren.
14. Bij een ingedrukte Shift toets worden alle tussenliggende beelden tussen twee
muisklikken geselecteerd.
15. Extra alternatieven: door met de rechter muisknop in de mediapool te klikken,
verschijnen via een contextmenu 6 aparte functies voor het selecteren van bepaalde
bestanden. Probeer het gewoon maar eens uit.

INFO: In de mediapool kunt u in het
previewvenster de beelden testen wat
betreft de overvloeiing en ook een
zinvolle volgorde te bewerkstelligen,
zoals u dat in eerdere oefening geleerd had.
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16. Sleep de door u geselecteerde beelden in een beeldspoor achter de al eerder geplaatste
beelden, zodat er weer een overvloeiing ontstaat. De overvloei- en standtijden zijn nu
allemaal als standaardtijden ingesteld en zijn aan elkaar gelijk.
Deze standaardtijden kunt u zelf vastleggen waardoor ze in het vervolg gebruikt
kunnen worden. Selecteer een beeldobject en stel de tijden voor overvloei- en standtijd
zelf in. Klik dan met de rechter muisknop op dit object en kies Duren als standaard
instellen.

Wanneer u hierna een nieuw beeld in een beeldspoor sleept wordt deze met de door u
bepaalde - nieuwe - tijden ingesteld.
17. Sleep nu eens een stukje muziek in de tijdlijn. Klik op het tabblad AUDIO in de
mediapool en sleep een track in een geluidsspoor. Probeer de overvloeiingen in de
beelden zo neer te zetten dat ze harmonisch samenvallen met het muziekritme.
Overvloeiingen zijn natuurlijk in de lengte aan te passen. Test het resultaat tussentijds
steeds door het af te spelen en oefen voortdurend wat u geleerd hebt.
18. Als er zich al heel veel objecten in de tijdlijn bevinden dan kan daarbij de knop
Volgende objecten verschuiven heel goed van pas komen.
Activeer deze knop via de muis of door het indrukken van de sneltoets Q.
Verschuif de overvloei bij (G) en alle er achter liggende objecten worden mee
verschoven. (H)
U kunt de overvloeiing ook direct aan het begin vastpakken, als de knop
Overvloeiingen verschuiven actief gemaakt is. Sneltoets A.
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19. De knop Volgende objecten verschuiven is eveneens bruikbaar bij het verschuiven
van objecten en bij het op de juiste positie brengen van de rechter rand van het object
(overvloei) Probeer telkens de verschillende toepassingen eens uit. Ook in verband
met het invoegen van een extra object tussen andere objecten (het maken van een
opening) kan het erg nuttig zijn.
20. Nu kunt u nog een titel toevoegen. Het getoonde beeld ( IMG_0369) ( = Rugen) is
eigenlijk heel geschikt om er een goede titel op aan te brengen of overheen te laten
vloeien, omdat het een groot en tamelijk rustig vlak heeft.
Sleep het object “Titel Alpha.tga“ op een bovenliggend beeldspoor. Als er geen
tweede beeldspoor aanwezig is, dan kunt u er een maken, maar u kunt het beeld ook in
een van de nog lege vlakken onder het beeldspoor slepen, waarna er automatisch een
beeldspoor wordt aangemaakt.

21. Erger u niet aan de previewweergave van de titel, want het heeft een alfakanaal in zich
voor de transparantie en ook nog een schaduw. Als het beeld met het titelobject onder
het spoor ligt met het beeld waar de titel overheen moet komen, sleep dan met een
ingedrukte muisknop in de kop van het spoor en verplaats het naar boven.

22. Sleep het titelobject ongeveer gelijk boven het beeld waarover de titel heen moet
komen waardoor een overvloeier ontstaat. Als de locator wordt beetgepakt en
verschoven, dan kunt u deze overvloei op het screenvenster zien.
Hoe u zelf dit soort titel in Photoshop kunt maken vindt u bij in de helptekst onder
Titel mit variabelen Schatten Erstellen. Om een simpele tekst toe te passen zonder al
teveel extra’s kunt u ook via Wings Platinum zelf dit gaan uitvoeren.
Zie bij Help onder Text in einer Show anzeigen.
Bij de volgende oefeningen leert u hoe u titels met een aangepaste- in vloeiende beweging
overgaande curve kunt laten zien en hoe u zo’n titel met een speciale beweging in het beeld
kunt laten komen.
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Voorgeprogrammeerde curven en effecten gebruiken
Overvloeiingen d.m.v. curven zijn heel persoonlijk instelbaar. Ieder object heeft 4 standaard
knooppunten die oranje gekleurd zijn, dat u al eerder gezien heeft. De gele lijn is een soort
doorlopende band, die bij verschillende media een andere toepassing kan hebben.
Bij beelden en video wordt hiermee de doorzichtigheid ofwel de transparantie weergegeven.
Bij geluidsobjecten regelt deze gele band het volume. Met de voorgeprogrammeerde
curvenset kunt u het verloop van de overvloeiing heel gemakkelijk veranderen.
1. Klik in de mediapool op het tabblad Curven. Hier staan enkele overvloeicurven, die
bij het instellen van de gegevens voor het nieuwe project al te kiezen waren.
Mochten ze er niet zijn, dan kunt u nadien nog heel eenvoudig curven importeren uit
andere projecten of zelf handmatig nieuwe toevoegen.
2. Door op één van dergelijke curven te klikken, verschijnt deze curve vergroot in het
previewvenster compleet met de bijbehorende knooppunten.
Sleep de curve SOFT 2 uit de mediapool over de in te vloeien titel heen en kies daarna
FADE 3 en sleep die ook boven het titelobject voor een andere overvloei.

3. Start de weergave om de nieuwe overvloeiing uit te testen. Probeer ook andere
overvloeiingen op dezelfde manier en verander daarbij de begin- en eindpunten van de
overvloeiing totdat u begrijpt hoe het effect zo harmonisch mogelijk kan zijn.
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4. Waarschijnlijk zult u al wel gezien hebben dat, terwijl u een curve beetpakte en
versleepte, bij het loslaten van de muisknop slechts een bepaald gedeelte veranderde.
In totaal bestaat een curve uit 3 gedeelten: 1) de overvloei aan het begin,
2) het middendeel en 3) de overvloei aan het eind. Wanneer u in de mediapool de
curven FLASH aanklikt, ziet u op het previewvenster, dat deze curve alleen in het
middendeel knooppunten heeft. De andere curven hebben slechts knooppunten bij de
overvloei aan het begin en aan het eind.
5. Sleep de curve FLASH eens op het middelste gedeelte van de titel. De knooppunten
aan begin en eind blijven staan en het middelste gedeelte krijgt een blinkend effect.
Bekijk het effect maar eens bij de weergave.

6. Omdat dit effect, op die plek, niet echt zinvol is, kunt u dit effect beter weer
verwijderen. Sleep daarom bijvoorbeeld de curve SOFT 1 weer over het middeldeel en
laat de muisknop los, dan zult u zien dat Soft 1 geen knooppunten in het middendeel
had en daardoor is nu ook het blink-effect weg.
7. Ook zijn de crossfades bij andere objecten d.m.v. curven te verbeteren, want ook dat
soort knooppunten zijn nog te wijzigen.
Veel meer daarover vindt u in Help onder Kurvenband Bearbeiten.
Mocht u het effect van een van de voorbeeldcurven zo goed bevallen, dan kunt u deze
curve tot uw standaardcurve maken, als u deze in de mediapool dubbel aanklikt.
Ze is herkenbaar door de rode rand er omheen en een geel symbool.

In het volgende gedeelte gaan we iets heel anders uitproberen.
Sla dus deze show op, maar laat het project zelf geopend.
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Bewegingseffecten via stuursporen
1. Ter voorbereiding moet u de extra felgele knooppunten in het titelobject verwijderen.
Klik op deze punten met ingedrukte Ctrl toets aan om ze te selecteren (blauw).
Klik nu met de rechter muisknop op een van de geselecteerde knooppunten en kies
voor verwijderen

2. Schuif hierna de oranjegekleurde knooppunten van de overvloei aan de linkerzijde
helemaal naar linksboven en de rechterzijde naar rechtsboven.

3. Klik vervolgens in de mediapool op het tabblad stuursporen waardoor de
geïmporteerde stuursporen met de bijbehorende effecten verschijnen.
Sleep nu het eerste effect Einschieben von Links over het titelobject.

4. In het titelobject staat nu een grijze balk extra, waarin de zgn. “keyframes” staan. Deze
keyframes bevatten alle gegevens die nodig zijn om de positie en de grootte van het
beeld te bepalen. Start de weergave en bekijk het resultaat.
5. Probeer ook de andere effecten eens, door ze gewoon over het titelobject te slepen.
De voorgaande effecten worden vervangen, net zo als bij de curven gebeurde.
Als u een bepaald effect heel goed vindt, kunt u in de kolom Toelichting een
aantekening maken.
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6. Ook is het mogelijk om zelf bepaalde effecten te maken en in te voegen of geheel
nieuwe te vervaardigen. Door op het stuurspoor te klikken wordt de zgn in-screen
editor geopend en op het beeld komt een gele rand. U kunt zelf bepaalde
veranderingen in de beweging aanbrengen.

7. Nadat de effecten zijn ingesteld, komt een enkel stuurspoor tevoorschijn met
parameters voor het object, de curven en het verloop van het stuurspoor.
Klik in een leeg deel van het beeldspoor dan wordt het extra venster voor
keyframe-editing weer gesloten.

Hoe u daar mee gaat werken en zelf enkele effecten gaat maken leert u in de
oefening over camerabewegingen of in het onderwerp Visuelle Effekte
wat u in Help kunt vinden.
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Een soundtrack maken en bewerken
Ter voorbereiding van deze oefening zou u eigenlijk eerst de oefening beeldvolgorde en
objecten bewerken doorgenomen moeten hebben. Daar leert u namelijk aan de hand van
voorbeelden hoe (media)objecten en curven kunnen worden verwerkt.
U hebt vermoedelijk ook al enkele geluidsfragmenten in een spoor gezet en gezien dat ze
bijna net zoals een beeldspoor behandeld kunnen worden en zich ook laten overvloeien.
Toch zijn er nog enkele speciale functies die uitsluitend voor geluidsfragmenten gelden zoals
bijvoorbeeld het instellen van de geluidssterkte, het verknippen van het fragment of een juiste
manier van uitsturing. Dit en nog meer leert u in dit hoofdstuk.
Waarom is een soundtrack nodig?
Een soundtrack heeft in een show twee essentiële betekenissen: het is ten eerste de drager van
emoties in de show en ten tweede bouwt het mee aan het steigerwerk van de show.
Door de inzet van stilstaande beelden kan de beeldwisseling in hoge mate worden afgestemd
op het ritme in de muziek, hetgeen u aan het eind van deze oefening zelf kunt gaan
uitproberen.

Muziek overvloeien en geluidssterkte instellen
Laadt het oefenproject in Wings en maak vervolgens een simpele geluidsovervloeiing.
1. Klik in de mediapool op het tabblad AUDIO. Sleep het geluidsfragment
Einsamer Wolf.wav en ook maar meteen Rattlesnake.wav in een geluidsspoor.
Schuif beide stukken muziek een eindje over elkaar heen, waardoor er een
overvloeiing ontstaat. In de wereld van de muziek wordt dit ook vaak een “crossfade”
genoemd. Speel de overvloeiing af en verleng eventueel de lengte van het
overvloeiingsgedeelte door het object naar links te verschuiven bij (B)
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2. Het is de bedoeling dat het eerste deel van de muziek “Einsamer Wolf” als een rustig
voorspel gaat dienen, dan kan het tweede deel “Rattlesnake” iets dominanter en ook
luider zijn. Het idee is dat u zelf de geluidssterkte gaat veranderen.
Klik met de rechter muisknop in het object “Rattlesnake” en kies eigenschappen.

Bij Maximaal volume zult u zien dat dit stukje muziek is uitgestuurd op 0 dB en dat
een verhoging van de geluidssterkte zonder kwaliteitsverlies bij de uitsturing niet meer
mogelijk is. Klik op OK zonder iets te wijzigen.
3. Dus moet fragment “Einsamer Wolf” zachter worden ingesteld.
Klik daarom met de rechter muisknop in dat object en kies eigenschappen.
U ziet aan de rechterzijde een schuifregelaar, die u kunt aanpakken met de muiswijzer
en schuif deze ongeveer 5-6 DB. naar beneden. Als u onder of boven de schuifregelaar
klikt wordt de geluidssterkte bij iedere klik telkens met 1 dB aangepast.
En als u met het muiswieltje gaat scrollen dan veranderen de waarden niet preciezer
per 1/10 dB.
Bevestig de instelling af door op OK te klikken. In het balkje onder het geluidsfragment ziet u vlak voor de naam van het fragment welke waarde er is ingesteld.

Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma

44
4. Speel nu het gedeelte eens een keer af en pas het zonodig aan.
Misschien hebt u hierbij het gevoel dat de overvloeiing niet erg harmonisch klinkt.
Dan gaan we het nog een proberen, maar nu met een wat meer asymmetrische
overvloeiing.
Verplaats een van beide objecten naar een ander spoor door het in het gele balkje vast
te pakken en het te verslepen. Als u de bedoeling had om het fragment op de plaats die
het had, weer precies op dezelfde plaats, maar wel op een ander spoor, neer te zetten,
dan kunt u de knop “alleen verticaal bewegen” aanklikken of door de letter V in te
drukken. Vergeet echter niet om na afloop van de bewerking het weer terug te zetten
als Vrije beweging via sneltoets F.
5. Nu kunt u de overlappingen van elk spoor in beide curven volledig apart gaan
bewerken (C) en u heeft daarbij de maximale vrijheid.
Probeer eens om een zelfde soort overvloei te maken zoals hieronder staat afgebeeld.

6. Ga op deze manier meer stukken muziek achter elkaar zetten. In de meeste gevallen
zal het voldoende zijn om gewoon de fragmenten gedeeltelijk over elkaar heen te
schuiven, vooral als u de overvloeiingen van knooppunten voorziet.
Voor de nieuw ingevoerde muziek zult u eerst de geluidssterke moeten aanpassen aan
de al reeds ingevoerde muziekstukken. Om meer speelruimte voor bepaalde
instellingen te krijgen, kunt u vervolgens de al ingevoerde muziekgedeelten nog iets in
geluidssterkte terugbrengen.
7. Klik in het balkje onder het muziekstuk met
ingedrukte CTRL toets om ze beide te selecteren.
Klik met de RECHTER muisknop in een van de
geluidsobjecten en kies:
Speciale functies – Volume veranderen.
Stel de geluidssterkte via de schuifregelaar
ongeveer 6 dB lager en klik dan op OK.
Hiermee worden de geluidssterktes in beide
geluidsobjecten in één keer geregeld, waardoor
de verhouding voor beide stukken hetzelfde blijft.
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8. Om de montage wat gemakkelijker te maken kunt u ook het muziekstuk gaan inkorten
door het eind of het begin met de muis beet te pakken en met ingedrukte muisknop
naar links of rechts schuiven.

Als er van het stuk nogal wat moet worden ingekort dan kunt u ook via het
context menu te gaan werken.
Klik met de rechter muisknop op een plek waar u wilt gaan snijden en kies dan
Links afsnijden, Rechts afsnijden of Splitsen

Probeer deze functies maar eens uit op een muziektrack!
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Het opnemen van spraak en er in snijden
Een goede opname van gesproken woord is een veeleisende bezigheid.
Een zgn. spraaktekst moet goed geformuleerd worden, een bruikbare microfoon en een stille
ruimte met een akoestisch gunstige omgeving zijn beslist noodzakelijk. Samen met degene
die de tekst uitspreekt is er op z’n minst nog iemand anders nodig die de regie heeft over de
techniek en de wijze van uitspreken.
U kunt een microfoon beter niet rechtstreeks op de pc aansluiten, want de opnamekwaliteit
van de meeste geluidskaarten is meestal niet erg hoog. Het is veel beter wanneer u het
microfoonsignaal via een externe versterker laat gaan en dat kan een opnameapparaat
(recorder) zijn die op record pauzestand gezet kan worden of een mixerapparaat, het geluid
dan versterkt via de lijningang van de geluidskaart de computer in voeren.
Op welke manier u op de juiste wijze een dergelijke opname via uw geluidskaart kunt maken
vindt u bij de help onder Ton per Soundkarte Aufnehmen.
Laat tijdens het uitvoeren van de opname het opnameapparaat gewoon doorlopen en stop het
apparaat alleen bij grote pauzes. Hoe minder de spreker last heeft van de technische
omstandigheden, des te beter zal het resultaat worden en u hoeft zich alleen maar te
concentreren op de regie van de spraak.
Op deze manier ontstaat een opname die uit meerdere grote opnamebestanden zal bestaan, die
later in alle rust verder verwerkt kunnen worden.
Als de ruwe opnamebestanden eenmaal op de tijdlijn staan, kunt u alles in stukjes snijden en
de diverse uitgesproken variaties met elkaar vergelijken. De beste versies worden vaak als
nieuwe bestanden geëxporteerd, zodat u uiteindelijk het grote ruwe bestand weer van de harde
schijf kunt verwijderen. Deze wijze van exporteren is misschien niet direct noodzakelijk,
maar als u weet dat u meestal maar 10% van een ruwe opnameversie gebruikt, is het wel een
flinke ruimteverspilling wanneer u met de grote ruwe versie in uw project verder zou gaan.
In de volgende oefening zult u kennis maken met een klein voorbeeldbestandje om de
basisprocedure van het spraakgebeuren beter te leren kennen.
1. Sleep het voorbeeldbestandje voor geluid met de naam “Versprecher.wav “
uit de mediapool in een geluidsspoor dat parallel loopt aan de reeds ingevoerde
muziektracks.
Als er geen spoor meer vrij is, sleep het geluidsbestandje dan gewoon naar een vrij
gedeelte van de tijdlijn ergens onder de bestaande sporen. Automatisch zal er dan een
nieuw geluidsspoor worden aangemaakt en het bestand wordt er in gezet.
2. Omdat u het gesprokene zonder andere geluiden of muziek zult willen horen,
gaat u alle andere geluidssporen deactiveren door in de kop van het spoor vlak
onder het luidsprekersymbool te klikken op het “verbodsbordje”, dat als het
actief is een rode kleur krijgt.
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3. Luister de opgenomen spraak éénmaal helemaal af. U zult dan op dat moment al
bepaald hebben welke gedeelten goed genoeg zijn om te gebruiken en het er uit te
snijden. Daarvoor is het gemakkelijker om het spoor wat groter te maken en klik een
aantal keren op een van de drie speciale knoppen in het spoor direct onder het
hoofdmenu ( vanaf versie 3.03)
Schakel dan weer terug naar objecten in de Timeline bewerken (T)
Zoomen is ook mogelijk door in het numerieke deel van het toetsenbord telkens de
+ of - toets in te drukken.
4. Pak nu met de muiswijzer, in de kop van het spoor, de scheidslijn tussen twee sporen,
beet, waardoor er een zwarte pijl ontstaat. Sleep met de nog steeds ingedrukte linker
muisknop het spoor naar onderen (zie A) waardoor het spoor hoger wordt.
U kunt rustig dit spoor behoorlijk wat hoger maken dan de andere sporen; het doel is
om heel precies te kunnen werken.

5. Laat het stukje muziek even lopen tot u bij het stukje spraak komt en stop daar.
Sleep de locator tot vlak voor het stukje spraak waar u wilt doorsnijden omdat u
het wilt verwijderen en kies via de rechter muisknop voor de optie Splitsen (B)
Er komt een gele lijn te staan met boven en onder knooppunten.
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6. Sleep nu de locator naar het begin van het stukje spraak dat in orde is (C)
Klik met de rechter muisknop in het spoor op de locator en kies Links afsnijden,
met als gevolg dat het geselecteerde stukje ertussenuit verdwijnt. ( D )

7. Er is een groot gat ontstaan dat nog moet worden opgevuld. Druk op de letter L of klik
op de knop
Vastklikken aan objecten, waardoor de locator magnetisch wordt.
Klik in het betreffende spoor in de kop van het spoor zodat er een gele balk links
zichtbaar wordt. Daardoor geldt het magnetische effect voor het hele spoor.
Pak nu met de muiswijzer in het geel geworden balkje van het rechts van (D) liggende
spraakgedeelte en sleep, met ingedrukte muisknop, het stukje naar links waardoor het
vlak bij het andere gedeelte gekomen onmiddellijk aan het andere deel vastpakt. (E)

8. Laat het gedeelte dat versneden is even lopen om te horen of het goed werd
afgesneden. Druk weer op de toets* * of op een van de speciale knoppen die zich vlak
onder het hoofdmenu bevinden om de normale schermgrootte van het uitgesneden
gedeelte terug te krijgen.
9. Verwerk op dezelfde manier de rest van de spraakopname.
Vergeet niet de knop Vastklikken aan objecten weer uit te schakelen door er op te
klikken of druk op de sneltoets L.
Als u de tekst “von Brittisch Columbia bewahrt “tegen komt, moet dat het einde
worden. In het geluidsspoor bevinden zich nu 4 objecten die uit het ruwe bestand zijn
gehaald. De eerste drie worden ingezet als commentaar.
Vanaf nu zijn er twee mogelijkheden om verder te gaan, die hierna uitgelegd worden.
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10. De eerste drie stukjes “spraak” zijn in een soort groep gezet, waardoor het net lijkt
alsof ze tegen elkaar aan geplakt zitten en als een geheel verschoven kunnen worden.
Klik met ingedrukte Ctrl toets in het balkje onder de grafische weergave om deze te
selecteren. Het balkje wordt geel.
11. Klik met de rechter muisknop op een van deze stukjes tekst en kies
Groeperen – Nieuwe groep maken Vervolgens worden deze objecten in GROEP 1 bij
elkaar gezet en dat is te zien is vooraan in het gele balkje (F)

Telkens als een van deze stukjes wordt vastgepakt met de muis, dan worden alle
objecten die in deze groep staan geselecteerd en u kunt ze ook met z’n allen in een
keer verschuiven of verplaatsen.
12. Een andere mogelijkheid is om deze drie objecten naar een nieuw bestand te
exporteren. Dat kan nuttig zijn als uw ruwe commentaar uit heel veel verschillende
stukjes bestaat en u er toch maar enkele van wilt gebruiken.
Om het goed te kunnen exporteren, moet men er zeker van zijn dat de ingrepen in orde
zijn. Want na het exporteren zijn deze niet meer te veranderen omdat ze door u op een
vastgestelde plaats zijn verankerd.
13. Selecteer de objecten. Klik met de rechter muisknop en kies Speciale functies Exporteren. Klik op het bestandsmapje en geef het bestand een naam b.v. “Victoria”
en druk op enter. Het vooraf ingestelde formaat 32 BIT FLOAT kunt u zo laten staan
omdat het absoluut verliesvrij is, zelfs als het totaal verkeerd wordt uitgestuurd.
Zet een vinkje voor
Vervang originele objecten ….
en klik op OK.
Vervolgens wordt er een nieuw bestand
aangemaakt en meteen als object in het
geluidsspoor ter vervanging neergezet.
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Een combinatie van spraak en muziek maken
Nadat het commentaargedeelte versneden is, kunt u het met de muziek integreren.
Het geluidsniveau van beide moeten dan wel op elkaar worden afgestemd, waarbij de muziek
een beetje zachter zou moeten als er een stem overheen komt.
1. Zet op 2 geluidssporen de stukjes muziek en spraak zodanig neer dat ze beide boven
elkaar liggen. Kies bij voorkeur een stukje muziek dat langer duurt dan het
spraakgedeelte. Eventueel slaat u nog een extra stukje muziek op de harde schijf zoals
u bij de eerste oefening geleerd heeft.
2. Klik met de rechter muisknop in het spraakobject en kies Speciale functies – Volume
veranderen. Klik vervolgens op Piek zoeken. Schrijf de waarden die bij RMS nivo
staan op, want ze mogen ongeveer in de buurt van -16 dB liggen. Deze RMS piek
geeft aan hoe hoog de maximale geluidssterkte van een geluidsfragment is.
Klik op OK.

3. Behandel de stukjes muziek op dezelfde manier. Bij deze muziekstukjes zal het niveau
waarschijnlijk veel hoger zijn. Wanneer er een “inf dB” verschijnt zult u eerst het
geluidsspoor moeten activeren. Sluit het venster en klik op het “verbodsbordje” (dat
roodgekleurd is en daarmee aangeeft dat geen geluid van het spoor te horen is).
Zet het RMS niveau via de schuifregelaar op dezelfde waarde als het spraakobject.
Gemiddelde waarden zijn daarvoor voldoende. Klik op OK.
Nu zullen beide geluidsfragmenten ongeveer op hetzelfde niveau klinken.
4. Ga beide objecten beluisteren. Weliswaar zijn de geluidsfragmenten ongeveer aan
elkaar gelijk wat het niveau betreft, toch is het beter wanneer tijdens het weergeven
van het spraakgedeelte de muziek wat zachter gezet wordt.
Dit kan gedaan worden door het
plaatsen van knooppunten via
dubbelklikken, wat u al eerder
geleerd heeft bij het maken van
overvloeicurven (G) Mocht het
plaatsen van knooppunten zoals in de
afbeelding getoond wordt, niet goed
gaan, moet u even nagaan of de knop
Normale keyframes (sneltoets N)
geactiveerd is.
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Omdat het vrij lastig is de beide binnenste knooppunten met de muis precies
op dezelfde hoogte te krijgen is er een speciale menufunctie voor bedacht.
Selecteer het knooppunt waarvan u vindt dat het de juiste waarde heeft.
Klik nu met de rechter muisknop op het andere knooppunt dat u dezelfde waarde
wilt geven en kies uitlijnen.

Hierna zullen beide knooppunten op dezelfde waarde staan, waardoor de
geluidssterkte voor de muziek op een constant niveau is gekomen.
5. Maak het muziekfragment en het commentaar verder af door stem, geluid en beeld
zo in te stellen dat er een harmonisch geheel ontstaat tijdens de weergave.
Als het geheel voor wat betreft geluid en spraak klaar is en u wilt een presentatie van alles
gaan maken door er b.v. een Audio CD, een video of een EXE presentatie van samen te
stellen, dan is het verstandig om het geheel nog een keer te testen!
Zie in de onlinehulp Maximalpegel des Soundtrack Ermitteln.
Meer aanvullende en interessante informatie over hoe om te gaan met geluidssterkten in het
geluidsspoor vindt u bij Tipps zu Lautstarke und Aussteuerung in de Helpbestanden van
Wings Platinum.
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Het werken met video en invoeren in Wings Platinum
Om deze functies te kunnen gebruiken dient u eerst het zgn bestand: mainconcept dv-codec
(demoversie) van de Wings Platinum DVD te installeren. We beperken ons bij deze oefening
tot enkele demonstratie video’s, die bij de installatie van Wings Platinum vanaf de DVD of
via internet in de map: AV Stumpfl - Media Samples al op uw PC geïnstalleerd werden.
Mochten deze bestanden er niet zijn, dan kunt u natuurlijk ook heel goed andere video’s
gebruiken. Bedenk daarbij wel dat video’s met lange keyframe-intervallen (zoals met DivX
gecodeerde video’s) niet geschikt zijn om in de serie te gaan “snijden”.
Video-objecten kunnen in principe precies zo als alle andere objecten bewerkt worden, zodat
u, hetgeen u geleerd hebt in de voorgaande lessen kunt gaan verdiepen en oefenen.
U leert bij het werken met videobestanden het volgende
•

Het nauwkeurig snijden in videoframes

•

Het zgn. deinterlacen van video’s

•

Videogeluid bewerken en synchroniseren

•

Video als “beeld-in-beeld effect”

Ten overvloede nog maar eens gezegd: u kunt handelingen die u verkeerd deed weer
herstellen via de knop ongedaan maken (Ctrl+Z) zodat u onbevangen aan het werk kunt.

De voorbereidingen
U kunt gewoon doorgaan in het oefenproject waarin u bezig was of een nieuwe beginnen.
Als u besluit om een nieuw project te beginnen, installeer dit dan met behulp van de
projectassistent en kies bij screen pixelverhouding voor een verhouding van 4:3 b.v.
1024x768 pixels. U leert echter veel meer over het integreren van media, als u gewoon verder
werkt aan dit project. Uw eerdere schermverhouding was 3:2 - deze wordt gebruikt bij
weergave van ingescande kleinbeeld opnamen en beelden gemaakt met een digitale
spiegelreflexcamera. In deze verhoudingen wordt nu een videobestand er tussengevoegd met
een beeldverhouding van 4:3, waardoor bepaalde aanpassingen noodzakelijk worden.
Het al eerder geleerde kunt u ook heel goed toepassen bij het werken met videobestanden en
het verder uitdiepen.
Eerst gaat u een 2 videobestanden binnenhalen in Wings en leg een nieuw beeldspoor aan.
1. Voeg de videobestanden “Bear” en “Flag” in de mediapool toe via “aanpakken en
verslepen”. In het geval dat u bij de installatie van Wings Platinum niets vooraf hebt
bepaald, dan kunt u in Mijn documenten\AV Stumpfl\Media samples\videos deze beide
bestanden vinden.
Let op: “Bär” van Klaus Stange en “Flag” van Dieter Hartmann werden ter
beschikking gesteld onder de uitdrukkelijk voorwaarde dat ze auteursrechtelijk
beschermd zijn, dus niet voor publieke doeleinden gebruikt mogen worden!
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2. Sleep het bestand “Flag” naar het donkergekleurde spoor in de tijdlijn onder alle
andere sporen. Vervolgens gaat Wings automatisch een nieuw bestand aanmaken voor
audio en de grafische bestanden om het werken in het programma mogelijk te maken.
Hierdoor worden de resoluties van de beelden sterk gereduceerd tot een omvang, die
in het programma gemakkelijker gebruikt kunnen worden dan de hoogwaardige
bestanden die het origineel bevatten. Wings maakt er dus nieuwe bestanden bij.
INFO
Wanneer u op een later tijdstip veel meer videobestanden als “ruw” materiaal in de mediapool
heeft opgeslagen, dan is het mogelijk om de grafische bestanden voor al dat videomateriaal in
een keer te laten omzetten. Door in het hoofdmenu op mediapool - grafische bestanden maken
te klikken, worden deze extra bestanden aangemaakt. Hierdoor wordt de processor veel
minder belast. Het maken van dit soort bestanden duurt even, maar hierna kunt u in de
mediapool alle videobestanden selecteren en ze allemaal in een keer naar de tijdlijn slepen.
Alle videobestanden komen dan achterelkaar in een spoor te staan en kunnen dan bekeken en
geordend worden.

3. Wanneer u nu met de locator over de videobeelden gaat of een gedeelte afspeelt, dan
ziet u in het scherm links en rechts van het beeld een zwarte streep ( A) de
videobeelden zien er betrekkelijk onscherp en enigszins samengedrukt uit. Bovendien
zullen ze niet erg “vloeiend” vertoont worden, als u de weergave start middeld de
spatiebalk, of d.m.v. De muis. Dit nadeel kunt u hierna opheffen.

4. Maak een nieuw beeldveld aan in de verhouding 4:3 om de beeldvervorming te
corrigeren. Klik in de mediapool op het tabblad Schermen, waarna de inhoud er van te
zien is.
5. Klik met de rechter muisknop op Screen 1 en kies Beeldveld toevoegen.
Geef het nieuwe beeldveld de naam Video 4:3.
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6. Verander in het nieuwe beeldveld, op dezelfde manier, in de betreffende regel in de
mediapool de beeldverhouding in 4:3. Het kan ook door invoering van 4/3, waarna op
enter drukken het getal 1,33 in de regel gezet wordt.
7. Nu moet nog het nieuwe videospoor samengevoegd worden met het beeldveldspoor,
door in de “kop” van het spoor met de rechter muisknop te klikkern en eigenschappen
te kiezen. Klik bij Beeldveld op het pijltje naar beneden en kies Video 4:3

Nog een keer klikken op OK en hierna wordt het videobestand op de juiste manier
weergegeven. Door de zwarte strepen in de videobeelden worden deze onderscheiden
van de gewone beelden, die een verhouding hebben van 3:2 en zijn ze dus duidelijk te
herkennen. De zwarte strepen die blijven bestaan hebben als oorzaak dat er een andere
beeldverhouding is toegepast, maar daar gaan we ons in het verdere verloop niet meer
aan storen.
8. Als u, zoals in het begin van deze oefening werd aangeraden, via de AV Stumpfl DVD
de Mainconcept DV-Codec heeft geïnstalleerd dan kunt u met een moderne krachtige
computer ( Pentium v.a. 2,5 Ghz en een 3d-grafische kaart), de volle beeldkwaliteit op
het scherm vertonen.
Klik in de “kop” van het (video)spoor net zolang op de rechter knop tot
deze er uit ziet als een witte rechthoek met daarin een zwart rechthoekje
en daar weer in een wit veldje.

Zodra u de video start, wordt nu de volledige videokwaliteit benut. Nadat u gestopt
bent met de weergave wordt voor de bewerking en het scrollen weer teruggevallen op
de beperktere resoluties.
Als u opnieuw op de eerder genoemde knop drukt, waardoor hij er uit ziet als alleen
een geheel wit vlakje, dan wordt continu de volle videokwaliteit weergegeven.
Bij scrollen en bewerkingen zal de processor dan wel meer power moeten hebben!
In de praktijk zal blijken dat de automatische omschakeling zinvoller is en dus gaan
we verder van uit dat de knop er uit ziet zoals hierboven. Door telkens tussen deze
instellingen te kiezen kunt u gebruik maken van de drie mogelijkheden.
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Het bewerken van videobestanden
In het volgende hoofdstuk worden verschillende nuttige bewerkingsmogelijkheden voor
videobestanden uitgelegd. Ook in het geval uw pc bij de omgaan met de volledige
videokwaliteit niet voldoende power heeft, is het niet nodig om dan maar op te geven, want
een zeer nauwkeurige “snede” in videobeelden maken is evengoed mogelijk.
Schakel daarom weer terug naar de eerder gebruikte knop in de “kop” van het videospoor, die
er nu uit ziet als een klein wit vlakje, dit is de “standaard positie”.
Bij het afspelen van de video heeft u vast en zeker gemerkt, dat de scènes vrij lang zijn en dat
in het eerste gedeelte een soort spiegeling van bomen in het water te zien was. We gaan nu het
laatste deel zonder de spiegeling van de bomen gebruiken en de rest wordt verwijderd door
het er af te snijden.
1. Videobeelden worden op precies dezelfde manier “gesneden” als audio-objecten.
Klik met de rechter muisknop ongeveer in het midden van de serie videobeelden en
kies Links afsnijden.
Wanneer nu het resterende gedeelte afgespeeld wordt, zal er waarschijnlijk nog een
heel klein beetje spiegeling zichtbaar zijn, die nu zeer nauwkeurig kan worden
“weggesneden”.
2. Pak met de muis de linkerrand van het video-object vast en sleep dit naar rechts.
U ziet in het previewvenster naast de mediapool de plaats waar u een insnijding gaat
maken. Dit gebeurt ook, maar dan in het grafische bestand op de achtergrond en dat
kunt u zien doordat in de linker onderhoek een loep met een rood kruisje er staat.
3. Om nu zeer nauwkeurig in de beelden te kunnen gaan “snijden”, moet de loep
geactiveerd worden. Klik met de rechter muisknop in het previewvenster en kies
Videoframes exact tonen. De loep is nu geactiveerd. (B) Hierna kunt u de “snede”
zeer nauwkeurig op de juiste plek bepalen, doordat in het previewvenster alle enkele
beelden getoond worden. Bepaal de juiste plaats zodanig dat de spiegeling van de
bomen niet meer te zien is, maar wel zodanig dat het meeste van de scène blijft
bestaan.

TIP
Vergroot tijdlijn een beetje verder uit, waardoor het maken van de “snede” op de juiste plaats
nog beter te doen is. Door de letter P ingedrukt te houden, kunt u de tijdlijn door aan het
muiswieltje te draaien uitvergroten of verkleinen.
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4. Met curven zijn, net als bij beeldobjecten, heel soepel in- en uitvloeiingen mogelijk.
Ook de overvloei van 2 verschillende videobeelden gaat op dezelfde manier.
Bij videobeelden wordt overigens slechts de transparantie aangestuurd en niet de
helderheid, waardoor het net lijkt alsof de zgn. Alpha-sturing geactiveerd is.
5. Sleep nu de video “Bear” uit de mediapool in het videospoor. Omdat de video in
een reeds aanwezig spoor werd gesleept, wordt slechts het beeldgedeelte zichtbaar.
Sleep vervolgens dezelfde video vanuit de mediapool nog een keer naar een
geluidsspoor en plaats beide objecten op ongeveer dezelfde plaats op de tijdlijn bij
elkaar. Hierna wordt opeens ook het geluid in het geluidsspoor zichtbaar en het
object zelf verschijnt
6. Waarschijnlijk zal het geluid niet exact op de juiste plaats zich bevinden, maar dit is
op een eenvoudige manier te herstellen. Selecteer de video en klik met de rechter
muisknop in het geluidsobject wat erbij hoort en kies uitlijnen, waarna het exact
wordt uitgelijnd.
7. Speel de video met de beren eens af. Let eens speciaal op de plek waar de zalmen uit
het water springen voor de berenkop. Hier is goed te zien dat de beelden werden
samengesteld uit halfbeeld-opnamen afkomstig van de DV-video.
Om dit probleem weer te herstellen kan Wings Platinum een hoogstandje uitvoeren
dit wordt deinterlacing genoemd. Hierbij wordt een tweede videobestand gemaakt,
waarmee twee halfbeelden weer samengesteld worden tot een volledig beeld.
Hieronder ziet u een vergrote weergave links zonder en rechts met deinterlacing.

8. Voer zelf deze deinterlacing maar eens uit. Klik in de mediapool met de rechter
muisknop op de video “Bear” en kies deinterlacen. Als dat gebeurd is ziet u in de
kolom deinterlacing de opmerking ja (bestand). Dit bewerkte bestand wordt bij het
weergeven gebruikt wat resulteert in mooiere overgangen bij bewegende objecten.
9. Speel de video maar eens af en overtuigt u zelf van de geweldige verbetering.
Het is te controleren door in de mediapool de knop deze functie aan en uit te
schakelen. Klik met de rechter muisknop in de video “Bear” en kies
eigenschappen. In het dialoogvenster kunt u de gewenste wijzigingen aanbrengen,
maar vergeet vooral niet om na het bekijken van het resultaat, de de-interlacing weer
te activeren.
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10. Vermoedelijk heeft u aan het begin van deze oefening al gezien dat video en geluid
niet perse aan elkaar gekoppeld zijn. Desondanks is het toch mogelijk om beide
delen samen te “versnijden”.
Selecteer beide het video- en het geluidsobject, door met ingedrukte Ctrl toets in het
balkje van een fragment te klikken.
Nu moet u ook bij het op de juiste plek brengen van de locator ook de Ctrl toets
ingedrukt houden, want daardoor worden de objecten niet gedéselecteerd..
Klik met de rechter muisknop in een van de objecten, vlak bij de locatorpositie en
kies een van de uitsnede mogelijkheden b.v. Delen, links of rechts afsnijden.
Het gezamenlijk “doorsnijden” van beide objecten gelijkertijd is weliswaar niet
mogelijk, maar 2x “snijden” kan heel goed op elkaar worden afgestemd, als de knop
Vastklikken aan objecten is selecteert, en de ene “snede” zich magnetisch vastklikt
aan de andere (snelkeuze door indrukken van de letter L)

Extra functionaliteit
Als er zich op een later tijdstip veel meer videoclips in ruwe vorm in een spoor achter elkaar
liggen en u bij het ordenen de minder goede delen weghaalt, zullen er ook veel “gaten”
ontstaan tussen alle video-objecten. Er is echter een bepaalde functie waarmee u alle “gaten”
in een keer kunt opvullen. In onze oefening liggen weliswaar maar twee objecten
achterelkaar, maar u kunt deze functie wel even uit proberen.
Selecteer het videogedeelte met het bijbehorende geluidsspoor en klik met ingedrukte Ctrl
toets in de “kop” van het spoor. Klik met de rechter muisknop in een van de “gaten” in een
van deze sporen en kies Gaten sluiten.
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Video als beeld-in-beeld
Normale videobeelden hebben niet dezelfde scherpte als digitale camera beelden en hebben
meestal ook nog een afwijkende pixel- en grootte verhouding., Hetgeen ook het geval was bij
onze laatste oefening. Misschien kan een oplossing zijn om b.v. een beeld-in-beeld effect toe
te passen dat ook wel video-insert heet, die u nu in de oefening gaat toepassen.
1. Sleep uit de mediapool het beeld “img_0749” ( wateroppervlak) naar een beeldspoor
en zet het neer ter hoogte van de video: “Flag”. Maak het beeldobject zo lang dat het
geheel langer duurt als het videodeel.
2. Omdat het beeld ( wateroppervlak) als achtergrond gaat dienen, moet het op een spoor
vlak onder het videogedeelte liggen. Als dit nog niet het geval is, pak dan met de muis
het balkje er onder vast en breng het naar een plek vlak onder het videospoor.

Wanneer u nu met de locator over beide objecten heen beweegt, verschijnt links en
rechts al het achtergrondbeeld. Het videobeeld moet nu wel een beetje kleiner in beeld
komen om door het achtergrondbeeld geheel omgeven te zijn.
Dat gaan we doen middels “in-screen-editing”.
3. Selecteer in de lijst met knoppen de knop Objecten in de Tijdlijn bewerken via de
muis of door sneltoets S. En omdat de video-insert op een vaste plaats moet blijven,
kiest u vervolgens de knop Keyframes constant voor object, sneltoets C.
4. Klik met de muis in het previewvenster op het videobeeld dat er staat. Het gevolg is
dat op het scherm een geel raam met “handvat-knopen” verschijnt en in de tijdlijn
wordt de keyframe editor zichtbaar ( = extra balk, direct onder het info regelbalkje)
Pak nu een van gele “handvatknooppunten” beet en sleep het beeld zo ver naar binnen
dat er een rand zichtbaar wordt van het achtergrondbeeld.
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5. Pas de grootte van het videobeeld op de door u gewenste grootte aan. Het gehele
plaatje is nog op een andere plaats te verschuiven, door in het beeld vast te pakken en
te verplaatsen.
Als plaats en grootte goed zijn, klikt u op een lege plaats in het spoor, waardoor de
keyframe bewerker gesloten wordt (de grijze balk verdwijnt) en het gele raam in het
previewvenster mee verdwijnt.
6. Het videobeeld heeft nog steeds aan de linker- en rechterzijde een donkere streep die
afkomstig zijn van de cameraopname en die storend zijn. Bij de video “Bear” zijn
deze zwarte zijkanten zo mogelijk nog duidelijker te zien. Dat ziet er echt niet goed
genoeg uit, dus gaan we de randjes er af halen. Klik in de mediapool op het tabblad
video, hier ziet u de kolom uitsnede, waarin een bepaalde waarde kan worden
ingegeven om van de randen af te komen.
7. Selecteer in de regel “Flag” en klik in het invoervenster op uitsnede.
Hier voert u de waarden in met hoeveel pixels de rand moet worden afgesneden.
De volgorde van deze waarden is volgens het principe Links-Boven-Rechts-Onder.
Voor het videobeeld:” Flag” vult u respectievelijk de waarden 10, 0, 6, 0 in en voor
het beeld “Bear” de waarden 6, 0, 8, 0.

Voor uw eigen, latere video’s moet u uw eigen waarden beoordelen, want ze zijn sterk
afhankelijk van hoe uw camera de videobeelden maakt.
Kijk goed naar bovenstaande afbeelding want in deze regels wordt zichtbaar wat u
verandert en dit is ook meteen op het scherm te zien, na met enter te hebben
afgesloten. De meest snelle wijze en tevens de meest nauwkeurige beoordeling vindt
plaats als u, in de “kop” van het videospoor, de knop videokwaliteit
(het rechthoekige witte vlakje) laat staan op de stand van volledige resolutie van de
beelden en het scherm zo groot mogelijk maakt.
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8. Tenslotte moet de video “Flag” nog overgevloeid worden in de video “Bear”.
Sleep deze video uit de mediapool in het spoor achter de video met de vlag.
Schuif de video “Bear” over de andere heen, zodat er een overvloei ontstaat.

Als beide video’s worden afgespeeld, zal het duidelijk te zien zijn dat zowel de positie
als de grootte ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dit is weer op te heffen, door
het stuurspoor van de video “Flag” in de pool van stuursporen gaat kopiëren en die
dan gebruiken voor het stuurspoor van de video “Bear”.
9. Klik op het stuurspoor van de video “Flag” waardoor de keyframe editor geopend
wordt. Klik met de rechter muisknop op het stuurspoor in de keyframe editor dat zich
onder het object bevindt en kies in pool kopiëren

Hierna is in de mediapool het stuurspoor terug te vinden om het verder aan te passen
of te gebruiken. U kunt de naam van Stuurspoor 1 veranderen in Beeld in Beeld 1,
waarmee de latere toewijzingen gemakkelijker worden als u meerdere stuursporen
heeft opgeslagen in de mediapool.
10. Sleep het stuurspoor Beeld in Beeld 1 op het video-object “Bear” en laat de muisknop
los, waardoor de juiste positie wordt overgedragen. U kunt het meteen controleren
door het gedeelte af te spelen. Deze werkwijze is bijzonder handig wanneer u
specifieke of gecompliceerde keyframe effecten ook voor andere beelden of video’s
wilt gebruiken.
U heeft nu enkele basistechnieken geleerd t.a.v. het inpassen van videobeelden.
Het is uiteraard ook mogelijk om alle andere beeldeffecten op video’s toe te passen.
Het losgemaakte geluidsgedeelte uit een video kan net als ander geluid behandeld worden.
Voor latere aan te brengen synchronisatie zijn nog enkele speciale functies beschikbaar, die
vindt u bij Videobearbeitung, Kommentar schneiden en Klangbearbeitung in Help.
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Camerabewegingen voor stilstaande beelden
De grenzen voor stilstaande beelden zijn ook nog te verleggen.
Bij gesimuleerde camerabewegingen wordt telkens een deel van het vergrote beeld getoond.
Dit gedeelte kan dan van standpunt en/of grootte veranderen, waardoor een soort vlucht- of
zoomeffect ontstaat. Het beeld zelf moet dan wel een zeer hoge resolutie hebben, omdat voor
het behoorlijke inzoomen voldoende pixels over moeten blijven om een acceptabel beeld te
kunnen blijven maken.
In ons voorbeeld wordt vanaf de Wings DVD een demonstratievoorbeeld gekopieerd waar we
mee gaan beginnen.

Info
Voordat u hiermee gaat beginnen zou u eigenlijk, op z’n minst de lessen 1 en 3 moeten
hebben doorgenomen om een beetje meer te weten over de basisprincipes van Platinum

De voorbereiding
1. U kunt gewoon verder gaan met de vorige oefeningen of u maakt een nieuwe.
Zie samenstellen van shows in Wings Platinum (bladz. 19)
Vanaf de Wings DVD voert u het oefenproject Panorama 1 in de mediapool.
([drive:] \ Media Samples \ Pictures \ Camera)
Let op! voor deze bestanden geldt copyright.

Aansturing d.m.v. keyframes
1. Sleep het beeld panorama 1 naar een beeldspoor in de tijdlijn en maak het ongeveer 15
seconden langer. Als de tijdsduur in het infobalkje, onder het beeld, niet te zien is kunt
u dat instellen via: Globale Opties – Objecten – Gegevens – Duur tonen

2. Zet de locator op een positie waar de camerabeweging moet gaan beginnen, maar wel
in het eerste kwart van het beeld. Als er geen scherm te zien is, dan moet deze nu
geopend worden door op knop F10 te drukken.
Ten eerste moet het beeld worden aangepast dat het veel groter is dan het scherm zelf
(zichtbaar aan de witte lijn)
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3. Selecteer de knop Objecten in Tijdlijn en Screen bewerken, sneltoets S.
Wanneer u nu op het scherm in het panoramische beeld klikt, komt er een geel raam
omheen met 8 zgn. “vastpak-knooppunten”

4. De grootte kan gewijzigd worden, door deze knooppunten vast te pakken met de muis
en ze te verslepen. Omdat deze knooppunten, in de hoeken, meestal moeilijk te zien
zullen zijn, kunt u beter de inhoud van het scherm, verkleinen. Houdt de letter P
ingedrukt om de knop pan te selecteren en draai met het muiswiel naar beneden, zodat
het beeld met het gele raam er in kleiner is geworden.

Controleer of de knop Objecten in de Tijdlijn en Screen bewerken nog geselecteerd is.
Mocht de knop Pan nog actief zijn, dan heeft u deze waarschijnlijk op permanent
ingesteld; druk in dat geval op de letter S.
5. Omdat het beeld aan het begin van de overvloei nog niet in beweging mag zijn,
moeten de waarden die bij het begin van de beeldpositie horen en die u straks gaat
wijzigen, ook daar gelden. Dit wordt mogelijk door de knop Keyframes constant vanaf
begin van object te selecteren (sneltoets B).
6. Let op dat de locator nog steeds op de goede plaats staat, althans vlak achter de
overvloei en in het eerste kwart van het beeld. Versleep nu door een van de
knooppunten in de hoek vast te pakken om het beeld wat groter te maken. U ziet dat
inmiddels in de tijdlijn de keyframe editor geopend werd en het eerste keyframepunt
staat al automatisch precies op de plek waar de locator zich bevindt.
Laat de locator nog op deze plaats staan, want de positie van het beeld moet nog
verder worden bewerkt.
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7. Het beeld is nu zover te vergroten dat de zwarte balken rondom de door een witte lijn
gemarkeerde schermgrootte helemaal verdwenen zijn.
(Houdt de P toets ingedrukt en dubbelklik in de screen)
8. Tenslotte moet het einde van de camerabeweging worden vastgelegd.
Verplaats nu de locator naar het laatste kwart van het beeldobject in de tijdlijn vlak
voor de overvloei. Selecteer de knop Keyframes constant tot het einde van object of
door het indrukken van de letter E en bepaal de “uitsnede” van het grote beeld zodanig
dat daar de camerabeweging moet eindigen.

Als de knooppunten niet meer zichtbaar zijn, maak dan gebruik van de knop Pan +
muiswieltje om het schermbeeld kleiner of groter te maken.
9. Als u nu in de tijdlijn kijkt naar de positie van de locator, dan zult u zien, dat ook daar
automatisch een keyframepunt is aangelegd. Hiermee werd het einde van de
camerabeweging vastgelegd, want de waarden werden door de selectie van de knop
Keyframes constant tot het einde van object automatisch vanaf die positie geplaatst.
10. Op dit moment is uw eerste camerabeweging tot stand gekomen en kunt u het resultaat
gaan bekijken. Verplaats de locator naar het begin van het beeldobject waarin de
camerabeweging is gerealiseerd. Door op een lege plek, ergens in de tijdlijn te
klikken, ziet u dat de keyframe editor gesloten wordt.
Vertaling: Ipe Nieborg – uitwerking: Jaap Postma
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Start de weergave door op de spatiebalk te drukken en laat de weergave op het scherm
klein, dan is heel mooi te zien, hoe het beeld zich over het beeldveldvenster zich
verplaatst.
11. Wilt u deze camerabeweging ook op normale schermgrootte bekijken, dan moet u de
schermgrootte weer terugzetten op normaal. Houdt de letter p ingedrukt om de knop
Pan te selecteren en dubbelklik in het scherm.
12. Plaats de locator weer terug op een positie vlak voor het beeldobject en start nu eens
door op F5 te drukken en daarna de weergave starten met het indrukken van de
spatiebalk. Na 2x drukken op escape wordt de weergave weer gestopt.
13. Misschien is het u ook opgevallen dat de kwaliteit van het beeld nog niet optimaal is.
Door het inzoomen hebben de al eerder gemaakte grafische bestanden een veel te lage
resolutie. Om dit op te lossen gaan we nu de grafische bestanden opnieuw aanmaken.
Klik, in het hoofdmenu, op mediapool en op Grafische bestanden maken.

14. Selecteer de instellingen zoals op bijgaande afbeelding is weergegeven en druk op
Start, waardoor Wings Platinum de juiste beeldgroottes berekent en de daarbij
behorende grafische bestanden genereert.
15. Als nu de weergave wordt gestart en het scherm op volledig beeld (F5) staat ingesteld
dan zult u de camerabeweging wel goed scherp te zien krijgen.
Bij eigenschappen kunt u zien welke grafische bestandsgroottes bij dergelijke
camerabewegingen behoren.
Klik met de rechter muisknop in het beeldobject
en kies eigenschappen.
Bij optimalisatie toestaan, nu staat de waarde
van de vergroting en iets meer naar onderen,
bij Æ Beeldgrootte staat de waarde in pixels
die bij het voor het bestand zijn berekend.
Klik op OK om het venster te sluiten.
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16. De snelheid waarmee de camerabeweging wordt uitgevoerd is ook aan te passen.
Door de beide keyframes in het stuurspoor dichter bij elkaar te zetten, wordt de tijd
waarin de beweging plaatsvindt korter. In dit verband zou het goed zijn om nog even
weer terug te komen op de knop die deze beweging gemakkelijker maakt:
Objecten samendrukken / uitrekken door het indrukken van de letter W,
pak het eind van het beeldobject vast om het met ongeveer 7 seconden te verkorten.
In het balkje onder het beeld is te zien hoelang de totale weergave duurt.
17. Als u nu de weergave start, ziet u dat de camerabeweging dubbel zo snel gaat, omdat
het totale object samen inclusief curven en keyframes werd ingekrompen.
18. Misschien zag u ook al, dat aan het begin en eind van de camerabeweging, deze er vrij
abrupt inkomen en uitgaan. Dit is via de zgn. “spline curve” te herstellen.
U heeft hiermee al eerder kennis gemaakt bij het werken met overvloeiingen.
Klik in het stuurspoor van het betreffende object (dat is het grijze balkje, dat zich
boven het gewone infobalkje zich bevindt) met als doel: het openen van de
keyframe editor.
19. Klik, met de rechter muisknop op het eerste keyframe en kies eigenschappen.
In het dan opkomende venster, vindt u alle waarden en eigenschappen van dat
betreffende keyframepunt. Klik bij Curveverloop en kies Spline.
Klik op OK en doe hetzelfde bij het tweede keyframepunt in het stuurspoor.

20. Wanneer u nu de camerabeweging weer afspeelt, zal ze “vloeiend” en “niet stotend”
bewegen, maar de zeer scherpe kijkers zullen zien dat aan het begin en het eind toch
nog een beetje onvolkomenheid te zien is, vooral omdat je verwacht dat ze stil zal
staan.
De reden voor dit verschijnsel is dat Spline curven zich anders gedragen (vergelijk het
met een elastiek) dan een standaard curve.
In het volgende deel laten we u een mogelijkheid zien om dit ongewenste effect te
vermijden.
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Beeldbewerking via parameter-objecten
In de combinatie van keyframes in het stuurspoor zijn veel parameters (dat zijn bepaalde
punten t.a.v. posities en bewegingen) opgeslagen, die altijd samen te bewerken zijn.
Daarentegen is het verloop van dergelijke parameters niet altijd in grafisch weergegeven
curven zichtbaar, omdat er voor verschillende toepassingen bepaalde grenzen zijn gesteld.
Hierop gebaseerd kan een serie keyframes in het stuurspoor omgezet worden in een enkel
spoor, waarin alle parameters in een serie onder elkaar zijn gezet om te zien welke lijn bij
ieder afzonderlijke parameter behoort.
U zult hierbij verplicht zijn om alle onderdelen in deze onder elkaar staande sporen apart te
gaan bewerken, en dus kunt u het best alleen gaan converteren wanneer u met gecombineerde
stuursporen het gewenste effect niet kunt bereiken.
(Let op: terug converteren naar een enkel stuurspoor is niet mogelijk!)
1. Klik in het stuurspoor van het beeldobject, zodat de keyframe-editor geopend wordt.
Klik met de rechter muisknop in het stuurspoor van de keyframe-editor en kies
Converteren naar enkele sporen. Dan komen onder het stuurspoor de verschillende
parameter-objecten tevoorschijn en vlak onder het te bewerken object te staan, die
allemaal verschillende bewegingsrichtingen vertegenwoordigen.

2. Als u nu b.v. naar de curve kijkt bij de X-positie, dat wordt opeens ook duidelijk
waarom het beeld bij in- en uitvloeien doorswingt.
Door het plaatsen van extra rechte keyframes vlak voor en na de spline keyframe kunt
u het ongewenste effect elimineren.
3. Kunt u het gewenste effect niet bereiken met behulp van gewone keyframes, dan kunt
u afzonderlijke stuursporen toepassen, maar er is géén weg terug naar een enkel
keyframespoor!
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Speaker support, pauzemuziek en video-loop
Wanneer een presentator met behulp van “speakers support” zijn voorstelling geeft, dan kan
hij deze direct beïnvloeden. De snelste manier om dit te bereiken is via de zgn. “Markers”,
waarmee Wings in de pauzestand gezet wordt.
De presentator kan dan wat langer praten en met een druk op de knop verder gaan.
Tijdens zo’n pauze kan er dan een muziekje ten gehore gebracht worden of een zacht geluid
op de achtergrond tijdens de videolus (d.i. de video draait “rondjes”).
Bij videovertoningen is een dergelijke toepassing ook mogelijk in Wings Platinum, maar er
zijn ook zgn. geanimeerde achtergrond video’s te maken.
•

Een dergelijke show moet synchroon met het geluid lopen en op vooraf bepaalde
plaatsen automatisch stoppen, om zo de presentator de gelegenheid te bieden flexibel
de live presentatie te vervolgen.
Hij kan daarbij zelf bepalen wanneer hij weer verder wil gaan.

•

In de pauze kan dan een niet al te luid muziekje of geluidsfragment te horen zijn die
automatisch in geluidssterkte afneemt (uitfaden) als de show met gesynchroniseerde
muzikale pauzemomenten wordt onderbroken dan wel voortgezet.

Voor deze oefening moet op z’n minst de PROversie geïnstalleerd zijn. Ook gaat het in deze
oefening om toepassingen die in eerdere lessen zijn geleerd, de algemene bewerkingen en de
specifieke als het werken met objecten. Wanneer u dat nog niet onder de knie hebt, is het
verstandig om de volgende hoofdstukken door te nemen
•

Het samenstellen van shows .....................................10

•

Beelden en muziek invoeren ......................................15

•

Beeldvolgorde en objecten bewerken ........................23

•

Een soundtrack maken en bewerken..........................32
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Pauze markeerpunten aanbrengen t.b.v. speakersupport
1. Open het voorbeeldproject “Workshop - Speaker Support mit Pausenmusik” die te
vinden is op de DVD in de map Wings Platinum – Sample Projects en verwar dit
bestand niet het bijna gelijknamige bestand met de naam Demo-Speaker Support.
U kunt het best de mappen Media Samples en Sample Projects naar een map op een
harddisk kopiëren zodat u ook wijzigingen kunt opslaan. Vergeet dan niet de
bestanden te ontdoen van de Read-Only status!)
2. Bij het openen van dit bestand zullen bepaalde zaken niet gevonden worden, klik dan
op JA en dan op OK. Een vinkje bij de schijf of map die de bestanden bevat en geef
Wings de opdracht om daar te gaan zoeken.

3. De nu geladen oefening bevat enkele stukjes muziek, enkele beelden en een
videobestand. Het zou nuttig voor u kunnen zijn om te weten hoe grafische bestanden
aangepast moeten worden, om onnodig wachten tijdens het werken te voorkomen.
Klik in de Mediapool, op het tabblad Schermen en met de rechter muisknop op screen
1 en kies eigenschappen. Voer in, bij Presentatie Max. Beeldgrootte de breedte van uw
monitorscherm in (bijv. 1280) of de beamer resolutie en sluit af met OK.
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4. Klik in het hoofdmenu op Mediapool – Grafische bestanden maken en zet de vinkjes
op dezelfde plaatsen als het voorbeeld hieronder en klik op Start, dan worden voor alle
mediabestanden de grafische bestanden uitgerekend.

5. Voeg nog een extra markerspoor toe door met de rechter muisknop in het zwarte deel
onder de sporen te klikken en te kiezen voor Spoor toevoegen - Markeer.
6. Omdat op sommige plaatsen opmerkingen kunnen komen, moet u de tijdposities voor
de markers specifiek invoeren 8 sec, 31 sec, 37 sec, 42 sec, 44 sec, 1:10 sec, en 1:15 s.
Klik met de rechter muisknop in het markeerspoor en kies Pauze-markering invoegen.

Wanneer alle ingevoerde pauzemarkers er staan, moet het overeenkomen met wat er
hierboven is afgebeeld. Om het te kunnen weergeven is de weergave van de Tijd-as
iets verkleind. (- toets)
7. Als de weergave gestart wordt door de locator vlak voor het eerste beeld te plaatsen,
dan houdt deze stil als het de eerste pauzemarker ontmoet. Door op de spatiebalk of op
Enter te drukken wordt de weergave weer hervat tot de volgende marker.
Om dit voor de presentator wat gemakkelijker te maken, biedt Wings Platinum vele
mogelijkheden om dit op afstand te bedienen. Zie voor meer informatie in help bij
Fernsteuerung von Wings Platinum.
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8. Zoals u merkt stopt de muziek abrupt bij de pauzemarker, omdat het stukje muziek
langer doorgaat. Verschuif het geluidsobject nu zo, dat het net voor de pauzemarker
langzaam uitdooft, waardoor de muziek wat harmonischer beëindigd wordt.
Omdat hier in dit stukje muziek deze ook bij de pauzemarker ten einde komt is het
niet mogelijk om hiermee de door ons gewenste pauzemuziek uit te voeren.

Asynchrone lussen voor pauzemuziek instellen
Om het mogelijk te maken om, tijdens de weergave, pauzes in te lassen waarbij ook nog de
muziek zachtjes door klinkt, gaan we gebruik maken van de zgn. loop-modus en het maken
van asynchrone geluidssporen waarbij de weergave is losgekoppeld van de tijd in de tijdlijn.
Let op!
Er zijn bepaalde geluidskaarten waarbij de gebruiker geen interacties kan uitvoeren en dit type
kaarten zijn dus voor dit doel ongeschikt. Zie ook help: Ton Asynchron Wiedergeben.
1. Maak een geluidsspoor met asynchrone functie aan. Klik met de rechter muisknop in
de kop van het bovenste beeldspoor en kies Spoor toevoegen - Audio.
2. Klik opnieuw met de rechter muisknop in de kop van het zojuist gemaakte audiospoor
en kies eigenschappen. Zet een vinkje bij A-synchroonmodus voor presentatie en sluit
het venster met OK.
In de “kop” van het spoor ziet u nu een klokje
ten teken dat er een eigen tijdsinstelling gebruikt
wordt voor de A-synchroon functie
3. Sleep, vanuit de mediapool, het geluidsbestand Hirtenweise_loop, in het asynchrone
spoor en plaats het object net zo als op de voorbeeldafbeelding te zien is. Verplaats het
bovenste knooppunt nu zo, dat het muziekstukje iets overlappend overgevloeid wordt.

4. Omdat we immers willen dat tijdens de presentatie de muziek nog eventjes door moet
gaan en steeds weer opnieuw ten gehore moet worden gebracht, moet het object nog in
de loop-modus (is een rondgaande beweging) gezet worden.
Klik met de rechter muisknop in het object Hirtenweise_loop en kies Eigenschappen.
Zet in het venster bij Uitvoer-eigenschappen een vinkje voor Loop en sluit af met OK.
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5. In het infobalkje onder het object staat nu het loop-symbool (twee ronddraaiende
pijltjes) maak nu het eind van het object een beetje langer zoals in het voorbeeld te
zien is en laat de overvloeicurven elkaar iets overlappen.

6. Als nu de weergave bij het begin weer gestart wordt, wordt alles als tevoren
afgespeeld, bij de eerste pauzemarker aangekomen stopt de locator, maar de muziek
gaat door! Op elk moment kan de weergave weer hervat worden. De pauzemuziek
wordt aan het einde van het object synchroon overgevloeid zodat de originele muziek
naadloos wordt hervat. Mocht de pauzemuziek wat te luid zijn dan is dat gemakkelijk
via de overvloeicurven aan te passen.
Het kan ook via de schuifregelaar bij objecteigenschappen worden aangepast.
7. Haal nu op dezelfde manier het bestand Sea-Gulls_loop (meeuwen en gekletter van
water) eens binnen en zet het neer achter het beeld met de vuurtoren.
Plaats het object en de bijbehorende bewerkingen op dezelfde manier als te zien is op
het voorbeeld in de afbeelding en maak het even lang als het einde.

8. Beluister de weergave van het gehele bewerkte deel en voer zo mogelijk nog enige
aanpassingen door.
Let er wel even op dat objecten in het asynchrone spoor niet op de gewone manier bewerkt
kunnen worden zoals b.v. het over elkaar heen schuiven.
Wilt u zelf later doorlopende muziek bestanden gaan maken, kijk dan eens bij het
helponderwerp Loop-Datei Erstellen.
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Animaties op de achtergrond via een video-loop
Het kaartje van het eiland Rügen werd aan het begin van deze oefening al ingevoerd, maar we
willen dit kaartje via een geanimeerde achtergrond gaan verlevendigen.
Dit gebeurt met een videoloop.
1. Maak een nieuwe videospoor aan, door met de rechter muisknop onder het
markerspoor te klikken en kies Spoor toevoegen – Video
2. Sleep het videobestand DVDloop_25_blue (op de Wings DVD in de map
[drive]:\Wings Platinum\Media Samples\Videos\MainConcept Loops)
uit de mediapool in het videospoor en verplaats het knooppunt aan het begin zo dat er
een elkaar overlappende overvloei met het beeld van de landkaart ontstaat.
Als u nu de beeldmix bekijkt op het scherm, dan zijn er opeens 2 problemen:
A. De kaart bevindt zich niet op een alfaspoor
(te zien aan het teken in de kop van het spoor d.w.z. een + teken is geen alfaspoor)
B. Het videobeeld is niet beeldvullend maar heeft zwarte randen.
3. Het kaartje moet dus op een ander spoor gezet worden, nl. het spoor dat erboven ligt.
Druk op de toets V (beweging alleen verticaal mogelijk), houdt deze ingedrukt en
verplaats het object naar het erboven liggende spoor zonder dat het naar links of rechts
kan verschuiven. Ook wordt meteen duidelijk dat het bewuste beeld geen transparante
delen heeft. In de mediapool bevindt zich nog een variant van het Rügen-kaartje dat
wel een alfakanaal heeft. Sleep dit bestand over het al bestaande kaartje heen en laat
de muisknop los om het huidige beeld te vervangen.

4. Om de video beeldschermvullend te krijgen, gebruiken we een nieuw beeldspoor
waarop de video beeldvullend te maken is. Klik met de rechter muisknop in de
mediapool op screen 1 en kies Beeldveld toevoegen.
Klik op het nieuwe beeldveld en geef het bestand de naam Video.
5. Klik met de rechter muisknop in de kop van het videospoor en kies eigenschappen.
Klik bij Beeldveld op de knop met het pijltje-naar-beneden en kies beeldspoor Video.
Klik op de knop “instellingen”
en verwijder het vinkje bij Pixel-beeldverhouding
van afbeelding / video behouden en sluit beide vensters met OK.
Daarmee is het videobeeld schermvullend gemaakt!
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6. Maak het object van de video ongeveer even lang als de lengte van de Kaart,
waardoor het er meestal beter uit ziet als de overvloei geleidelijk overvloeit in het
volgende beeld.
Nu moet u nog alleen het asynchrone verloop van de “video-loop “ activeren.
7. In tegenstelling tot het werken met geluidsobjecten is voor het gebruik van een
asynchrone lus geen apart spoor meer nodig. Open eigenschappen van het videoobject door op het balkje onder het object te dubbelklikken.

Zet onder Overvloei-eigenschappen een vinkje bij Loop en A-synchroon en sluit het
venster door op OK te klikken.
8. Deze aldus aangemaakte video-loop wordt alleen in de presentatie-modus zichtbaar.
Om toch de locator te kunnen blijven zien start u de weergave met ingedrukte Ctrl
toets samen met F5 en daarna de spatiebalk. De animatieweergave loopt dan op de
achtergrond verder ook als de locator bij de pauzemarker stopt.
Ondertussen zal het u ook zijn opgevallen dat de letters tegen een erg witte
achtergrond slecht leesbaar zijn, maar dat is gemakkelijk te verhelpen.
9. Klik met de rechter muisknop in het video-object en kies in het venster Stuursporen en
kies optie Kleur (rood, groen, blauw). Sluit het venster met OK.
Selecteer het stuurspoor in het object, zodat de keyframe-editor verschijnt.
10. Zet d.m.v. Dubbelklikken in het stuurspoor een keyframepunt. Klik met de rechter
muisknop op dat zojuist gemaakte keyframe-punt en kies eigenschappen.
Klik in het witte veld en kleur het vlak lichtblauw. (meer hulp via F1)

In de Screen zijn dit soort kleuraanpassingen meteen te beoordelen en te veranderen.
Als u er klaar mee bent kunt u deze instelling overdragen op het gehele object door op
Æ Objekt te klikken.
In de volgende oefeningen leren we hoe we presentaties via mixgroepen nog flexibeler
kunnen maken. We gaan ook uitleggen hoe het kaartje door de presentator, op ieder gewenst
moment, oproepbaar is. Zie bij help: Mix Gruppen-inhalte-Spontan Wechseln.
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Mix-groepen, inhoud spontaan wisselen.
Via mixgroepen zijn beelden, video’s en muziek spontaan te verwisselen.
De inhoud wordt parallel aan elkaar in verschillende sporen gezet en tijdens de presentatie
kan een bepaalde mixgroep op het scherm worden gebracht.
Met deze oefening maakt u uw project compleet: Speaker support, pauzemuziek en videoloop.
U leert de volgende uitbreiding:
•

Tijdens het presenteren moet op elk gewenst moment het landkaartje op te roepen zijn.
De originele show stopt dan en na uitleg bij het landkaartje gaat de show weer verder.

•

Als u de oefening Speaker Support, pauzemuziek en videoloop (bladz. 66) nog niet
heeft gedaan, dan is het verstandig om dat eerst te doen.

•

Hiervoor is de Pro-versie van Wings Platinum 3 noodzakelijk!

Het maken van mixgroepen
Omdat een presentator misschien ergens in de show b.v. een landkaart naar voren wil kunnen
halen en daarna weer verder wil gaan met de show, kunnen mixgroepen worden aangemaakt.
Mixgroepen maken het mogelijk om objecten die zich op parallel aan elkaar liggen sporen
bevinden, afwisselend te gebruiken. Hoe u dat moet doen leert u hierna.
1. Open het project Speaker Support mit Pausenmusik und Videoloop.
2. Al bestaande sporen worden nu via groepssporen ingedeeld. Klik met de rechter
muisknop in de “kop” van het bovenste spoor en kies Spoor toevoegen - Groep.
Klik dubbel in het veldje met een verticale pijl en voer hier de naam van de show in.
“kop” van een spoor

Klik met de rechter muisknop in de “kop” van het markeerspoor en kies Spoor
toevoegen - Groep. Geef dit groepsspoor de naam Marker.
3. Leg op dezelfde manier nog een groepsspoor aan, door met de rechter muisknop
onder het markerspoor in het zwarte gebied te klikken.
Noem dit spoor “Kaart” en leg daar onder een nieuw beeldspoor aan.

U kunt de verschillende groeps-sporen duidelijker maken door bij eigenschappen een
kleur voor het spoor te kiezen.
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4. Dupliceer het videospoor van de achtergrondvideo, door met de rechter muisknop in
de “kop” van het spoor te klikken en kies Spoor dupliceren.
Pak het nieuwe videospoor in de “kop” aan met de muis en versleep het helemaal naar
onderen.
5. De nieuwe sporen zorgen voor de overvloei van de kaart met behulp van de
mixgroepen. Om de tijdlijn wat overzichtelijker te maken, gaan we op het scherm de
sporen van de eigenlijke show verbergen. Klik ergens op een lege plaats in een van de
sporen om alle objecten te de-selecteren. Vervolgens klikt u in op het driehoekje van
het groepsspoor spoor met de naam van de show om de sporen te verbergen.

6. Om op de plaats uit te komen zoals in het voorbeeld wordt getoond, moet het
videodeel naar rechts worden opgeschoven zodat het begin op ongeveer 0:12 sec. ligt
(dus achter de kaart aan het begin van de show) klik met de rechter muisknop op het
object en kies Duur veranderen en geef als nieuwe tijdsduur op 1:20,0 s.
Klik op OK.

7. Sleep dan het bestand met de naam Karte von Rügen mit Alphakanal in het beeldspoor
boven de video en maak het ook langer (tot eind totale show) zoals u al eerder deed bij
de video.
Zet het beeldspoor indien nodig in Alpha-modus en schuif van beide objecten de
bovenste knooppunten naar links zodat er een harde overvloei ontstaat.
8. Nu moeten alle mixgroepen nog gedefinieerd worden. Een van de mixgroepen moet
alle sporen bevatten die dienen om de landkaart te vertonen. Een tweede groep moet
alle sporen van de eigenlijke show bevatten. We beginnen met de sporen, die zich
onder de naam map bevinden. Dubbelklik in de “kop” van het beeldspoor, om het
venster eigenschappen te openen. Klik bij mixgroep op de knop-met-het-pijltje-naarbeneden en kies K. Welke letter u kiest is niet belangrijk, maar de letter K van kaart en
dat is goed herkenbaar. Sluit het venster door op OK te drukken.
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In de “kop” van het spoor is nu een K te zien.
9. Zorg dat ook het videospoor in deze groep een K komt te staan.
Daarmee heeft u voor mixgroep Kaart bepaald dat het te vinden is onder de letter K.
10. Alle sporen die bedoeld zijn voor de eigenlijke show geeft u bij mixgroep aan dat ze S
gaat heten. (S van show) Maak de sporen die hierop betrekking hebben zichtbaar op
het scherm en geef bij al deze sporen dezelfde mixgroep S in.
U merkt waarschijnlijk al dat het asynchrone geluidsspoor niet voor een mixgroep in
aanmerking komt, want ze is onder mixgroepen niet aanstuurbaar. Dus moet u het
spoor déactiveren, omdat ze anders mogelijk ook bij mixgroep K weergegeven wordt.
11. Vervolgens gaat u zgn. “Triggers” maken, waarmee u later de te gebruiken mixgroep
kunt activeren. Klik in de mediapool op het tabblad Trigger.
Klik met de rechter muisknop op een lege plek en kies Trigger invoegen.
Kies hier bij algemeen, op de volgende wijze

* Naam
Kaart
* Categorie Mix-groepen
* Actie
Overvloeien en pauze
* Functietoets 2 (naar eigen keuze)
Aan de rechter zijde van het venster bij parameter worden de richtlijnen vastgelegd
voor de soort van overvloeiing
* Mix-groeppen
Ks
Dit doet de Kaart invloeien en de show met de wordt
onderdrukt. Hoofdletters betekenen dus dat er een invloeier gemaakt wordt en de
kleine letters staan voor de uitvloeiing.
* Eindwaarde 100% (waarde voor het betreffende doel als overvloeiing.)
* Tijd 10
(overvloeitijd in 1/10 seconden)
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13. Maak op dezelfde manier de tweede Trigger met de volgende instellingen:
Naam: Show, categorie: Mix-groepen, Actie: Doorgaan + overvloeien
Functietoets: 3, Mix-groepen: kS, Eindwaarde: 100%, Tijd: 10
14. Zo, nu is het bijna klaar. U moet nu alleen nog in de tijdlijn via de tijdlijneigenschappen de mixgroepen nog activeren.
Klik in de mediapool op het tabblad Tijdlijnen (de knop met twee rode driehoekjes)
en klik met de rechter muisknop op Timeline 1 en kies eigenschappen.

15. Zet in het venster bij Mix-groepen een vinkje bij activeren en geef in het veld aan dat
mixgroep S als standaard voor de weergave geldt.
Sluit het venster met OK.
16. Start de weergave met ingedrukte Ctrl toets + F5 en druk op de spatiebalk waardoor
de serie op het scherm te zien is en de locator is ook nog steeds zichtbaar.
Nadat de weergave gestart is wordt de show afgespeeld, dus mixgroep S.
Als de weergave “loopt” dan kunt u door indrukken van F2 op elk gewenst moment de
“Kaart” op het scherm brengen, gedurende een bepaalde tijd de uitleg geven en
vervolgens weer verder gaan door de F3 toets in te drukken, waarna de eigenlijke
show weer verder vertoond wordt.

Nog een mixgroep aanleggen
Stelt u zich eens voor dat u over de “kaart” heen, naar keuze, een tekst wilt vertonen. Dit is
mogelijk middels de tekstfunctie + een zgn. Mix-preset.
1. Klik in de mediapool op het tabblad Schermen. Klik met de rechter muisknop op
screen 1 en kies dan Tekstveld toevoegen. Er verschijnt nu een nieuw tekstveld om een
tekst op het scherm te kunnen brengen en het venster van eigenschappten komt op.
Kies voor het formatteren een tekst met Grootte 7,0 en de en de Attributen Vet,
Cursief en Rechts aangevinkt. Klik ter afsluiting op OK.
2. Klik met de rechter muisknop onder het groepsspoor Kaart, in de “Kop” van het
beeldspoor, en kies Spoor toevoegen - Tekst.
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Vervolgens wordt in de tijdlijn een tekstspoor gemaakt dat automatisch aan het
tekstspoor gekoppeld is. Klik met de rechter muisknop in dat tekstspoor en kies
Tekstobject invoegen. Typ in het veld Tekst het woord “Nationaalpark” en klik op OK.
3. Klik met de rechter muisknop op het tekstobject en kies Duur veranderen.
Bij Nieuwe duur voert u in 1:20:00 en klik op OK. Ga nu de 3 objecten 1.
De kaart, de video en de tekst zo uitrichten dat ze gelijk elkaar aan liggen.
4. Bepaal nu bij welke mixgroep deze tekst moet gaan behoren en voer via
eigenschappen van het spoor de letter T in bij Mix-groep.
5. De Trigger kan nu gemaakt worden en daarna aangepast. Klik met de rechter
muisknop in de Trigger map en kies Trigger toevoegen.
Geef het de naam Kaart + Tekst en geef de volgende waarden in:
Categorie: Mix-groepen – Actie: Overvloeien + pauze – Functietoets: 3
Mix-groeppen: KsT (waardoor map en tekst worden overgevloeid en de show op de
achtergrond blijft) – Eindwaarde: 100 – Tijd: 10.
6. Als nu de presentatie loopt kan via de F2 toets de kaart zonder de titel worden
opgeroepen, maar als u op de F3 toets drukt wordt het woord Nationaalpark over de
kaart heen geprojecteerd. Mocht bij deze handeling alleen maar de kaart zichtbaar zijn
dan kunt u met de F3-toets ook de titel er overheen laten verschijnen en met de F2
toets weer laten verdwijnen.
Door middel van de Mix-Triggers is het dus mogelijk om verschillende Mix-groepen naar
believen op te roepen en met elkaar samen te laten samenwerken.
Er zijn ook sporen die bij geen enkele Mix-groep behoren en die zijn altijd zichtbaar.
Omdat het ook mogelijk is om dit soort Triggers op afstand te bedienen, u kunt de Mix-groep
functie ook via midi of DMX bedienen.
Als u dat wilt, kunt u ook nog het woord Nationaalpark d.m.v. keyframesturing op de
gewenste plek brengen en het eventueel een kleur geven, zoals u al in eerdere oefeningen
geleerd hebt.
In de online help van Wings Platinum kunt u nog meer informatie krijgen onder:

Visuelle effekte
Prasentieren mit mixgruppen
Fernsteuerung von Wings Platinum
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Een show zo optimaal mogelijk presenteren
U heeft al bij de oefeningen kunnen zien welke geweldige kwaliteit de weergaven bezitten.
Het is mogelijk een show vanuit tijdlijn te presenteren. Daarbij moet u er wel zeker van zijn
dat uw computer genoeg capaciteit heeft om een show zonder problemen te vertonen en dat de
grafische bestanden, de zgn. Textuurbestanden, genoeg resolutie over houden.
Beperkingen komen meestal voor bij zeer ingewikkelde shows, waarin b.v. zeer veel,
tegelijkertijd vertoonde video’s zitten. In zo’n geval zou het nuttig kunnen zijn om een zo
hoog mogelijk gekwalificeeerde presentatie te krijgen, door er een video van te maken.
Zie ook verfahren für die Videoerstellung.
De volgende “stappen” leiden naar een optimaal resultaat
•

De grafische bestanden testen en zo optimaal mogelijk opnieuw maken.

•

Markers en Triggers maken via de F toets functies

( het laatste is mogelijk vanaf de Advanced versie)
Dan kunt u uw show op een volledig beeldscherm vertonenen, aangestuurd d.m.v. F toetsen.
De toeschouwers ziet dan op het projectiescherm geen spoor van Wings of Windows.

Grafische bestanden testen en perfectioneren
Grafische bestanden zijn beelden van een bepaalde resolutie, die via de 3D grafische kaart
vertoond worden. Om een maximaal resultaat te krijgen moeten ze zo goed mogelijk op de
beamer of monitor worden afgestemd.
Net zoals bij het vertonen van beelden op het Wings scherm (zoom, camerabeweging, beeldin-beeld etc) moet u compleet verschillende grafische bestandsgroottes hebben.
Deze zijn op een zeer eenvoudige manier te maken, in ons voorbeeld gaan we uit van een
normale show met een resolutie van 1024x768 pixels, die op de meeste beamers kunnen
worden afgespeeld. Mocht uw beamer of monitor een afwijkende resolutie hebben, dan kunt u
deze waarden naar behoefte wijzigen.
1. Laadt het project met uw oefening b.v. Show in het programma en klik in de
mediapool op het tabblad Schermen.
2. Klik met de rechter muisknop op de regel van het scherm en kies eigenschappen.
Controleer, aan de rechterzijde van het venster bij Presentatie welke waarde genoteerd
staat bij Max. Beeldgrootte. Deze waarde moet overeenkomen met de breedte van uw
monitor dan wel de beamer om het beeldveld links en rechts helemaal te vullen. Als
het schermbeeld ergens niet goed is ingesteld is, moet u proberen om de meest
optimale waarden in te voeren. Sluit het venster, na het aanpassen, met OK.
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3. Klik in het hoofdmenu op mediapool en op Grafische bestanden maken, waarna er een
venster verschijnt.
4. Zet, bij Afbeeldingen een “vinkje” voor Beeldgrootte-optimalisatie en Grafische
bestanden maken.

Maak daarnaast “Van de gebruikte afbeeldingen” en “Voor Presentatie” actief.
Na kikken op Start worden voor de beeldobjecten in de tijdlijn nieuwe grafische
bestanden uitgerekend
Mocht u in uw presentatie sterke zooms hebben toegepast, zou u even moeten controleren of
uw PC deze nog onberispelijk kan verwerken. Zet het beeld in Presentatie-modus door het
indrukken van F5 en start de show met de spatiebalk. 2x ESC doet het weer beeld weer in de
oorspronkelijke stand terugkeren.
Zie ook bij de Help onder Wiedergabe Modi

Als de weergave nu nog niet onberispelijk is…….
Dan zijn er nog wel een paar mogelijkheden om dit te verbeteren!
Deze zaken worden in de Help onder het hoofdstuk Probleme uitgelegd.
•

Im Screen-Fenster erscheint kein Bild

•

Ruckende Wiedergabe

•

Tonaussetzer waherend der Wiedergabe

•

Prasentations-PC Optimieren
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Het aanleggen van F toetsen voor Markers en Triggers
Omdat in de presentatiemodus (volledig beeld) tijdens de weergave slechts via de Functie
toetsen kan worden aangestuurd, zijn bepaalde acties standaard aan de volgende toetsen
toegewezen:
•

Weergave starten, pauzeren en hervatten kan door het indrukken van de spatiebalk.

•

Overspringen naar de volgende markerpositie via de Ctrl toets en de pijltjestoetsen
links of rechts. Dan moet de show wel Pauze-modus staan.

•

Stoppen door ESC toets indrukken

•

Volledig beeldscherm beëindigen door het 2x indrukken van de ESC toets.

U kunt ook de zgn. Trigger uitvoeropties vastleggen onder de Functie toetsen, die voor ons
doel interessant zijn.
•

Verdergaan (d.w.z. een gepauzeerde weergave weer in werking stellen) deze functie
is al duidelijk genoeg bekend: via de spatiebalk.

•

Weergeven (start de weergave op de plaats waar de locator zich op de tijdlijn bevindt)
De weergave kan optioneel vanaf Markerposities plaatsvinden als deze in de show zijn
ingesteld, evt. via een ingegeven Remote-Index.

•

Naar positie (d.w.z. de locator verspringt tussen bepaalde positiemarkers.)
Als de remote-index op 0 staat, springt de locator naar positie 0:00 sec.
Dit soort “sprongen” is alleen mogelijk wanneer bij de Marker-modus een Remoteindex werd ingevoerd.

Voor de nu volgende stappen bij het werken met objecten zijn de versies Advanced of hoger
noodzakelijk.
Start uw show nu eens door enkele Positiemarkers te plaatsen.
Die markers kunnen bijvoorbeeld aan het begin van de show staan en aan het begin van een
nieuw thema of bij bepaalde overgangen.
1. Klik met de rechter muisknop in een Markerspoor en kies Positiemarkering invoegen.
Mocht er zich in de tijdlijn geen markerspoor aanwezig zijn, klik dan met de rechter
muisknop in de “kop” van een spoor en kies Spoor toevoegen - Marker.
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2. Klik dubbel op de marker en
klik op Eerste vrije Remote-index.

Voer bij Toelichting eventueel nog in dat het om het begin van de show gaat en sluit
het venster via OK. In de informatieregel, het balkje onder het object staat nu R:1 en
de Toelichting.

3. Zet deze Positiemarker aan het begin van de show, maar zet vlak voor deze positiemarker nog een Pauzemarker. Waarvoor dat nodig is zult u zien als u de show gaat
testen.
4. Maak op deze zelfde manier nog 4 extra aanvullende Positiemarkers, die uiteraard op
andere plaatsen worden neergezet b.v. bij het begin van nieuwe hoofdstuk.
Deze Positiemarkers hebben dan de aanduidingen Remote-indexen resp. 2, 3, 4 en 5
met als Toelichting bijvoorbeeld “Hoofdstuk 2” etc.
Uiteindelijk zal het markerspoor er ongeveer uitzien als op bijgaand voorbeeld.

5. Maak nu de Trigger om de eigenlijke functies ook te laten uitvoeren.
Klik in de mediapool op het tabblad Trigger. Klik met de rechter muisknop in een
leeg gebied en kies Trigger toevoegen.
6. Klik bij Categorie en kies Tijdlijn
7. Klik bij Actie en kies Afspelen.
8. Voer bij Toelichting een bepaald woord in b.v. Speel show 1.
Helemaal onderaan bij Functietoets voert u het getal 1 in d.w.z. het wordt de F1-toets.
9. Verder worden bij Remote-index en bij Positie-marker het getal 1 ingesteld.
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10. Maak nu nog 4 extra Triggers voor de overige Positiemarkers.
U hoeft nu alleen nog maar de verschillende namen (zoals b.v. Speel hoofdstuk 1 etc)
in te voeren, welke Functietoetsen u wilt gebruiken b.v. F5, F6, F7 etc., en de Positiemarkers 2, 3, 4 etc. vast te leggen.
Nu kan het zijn dat u, op dit moment het een beetje vreemd vindt waarom de F
toetsen zo moeten worden vastgelegd, maar F1 tot en met F4 zijn in deze oefening
immers al vastgelegd voor het starten van de show en F5 tot en met F8 waren bedoeld
voor de locator ”sprongen” tussen de verschillende hoofdstukken. Later kunt u dit
natuurlijk zelf helemaal naar eigen inzicht kiezen.

11. Als alle Triggers zijn bepaald kunt u in de mediapool nog een keer uw vastgelegde
Trigger functies bekijken of ze juist zijn. Is dat niet het geval dan klikt u met de
rechter muisknop op de Trigger en kiest eigenschappen.
12. Vanaf hier zijn de diverse functies uit te proberen.
Start de weergave met de spatiebalk op een positie voor de pauzemarker.
De locator verplaatst zich nu tot de pauzemarker en dus bevindt Wings Platinum zich
in de pauzemodus. Door op de functietoetsen te drukken waaraan u bepaalde functies
hebt gekoppeld kunt u de weergave heen en weer laten “springen” tussen deze
plaatsen. Ga het maar eens uit proberen.
13. Zolang Wings Platinum zich in de weergave- dan wel pauzemodus bevindt kunt u via
de F toetsen de door u bepaalde functies direct laten uitvoeren.
Als Wings zich weer in de stopmodus bevindt dan krijgen deze F toetsen opeens weer
de gewone functies en niet de speciale door u bepaalde uitvoeringsdoelen.
Mocht u in deze stopmodus desondanks toch deze Trigger functies willen toepassen,
moet u de betreffende F toets samen met de Ctrl toets indrukken.
Probeer het maar rustig eens uit en uiteraard zal dit ook allemaal mogelijk zijn bij een
volledig beeldscherm.
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Een programma in meerdere tijdlijnen organiseren.
Wanneer u bij een of andere manifestatie meer dan één show moet gaan presenteren, kunt u
voor elke aparte show een aparte tijdlijn inzetten, waarvan de weergaven door middel van
functietoetsen gestart kan worden.
Dit zullen we u met behulp van een klein voorbeeld laten zien.
1. Klik in de mediapool op het tabblad Tijdlijnen.
Klik met de rechter muisknop in een leeg gedeelte en kies Toevoegen.
Noem de nieuwe tijdlijn: Timeline 2
2. Klik nu in het veld van de kolom Remote-index en in de regel Timeline 2
en type bij de kolom Remote-index het getal 2.
Doe hetzelfde bij de bestaande Timeline 1 en type bij Remote-index een 1.

Info
Iedere functie en/of object heeft zijn eigen Remote indexering, daarom kunnen Tijdlijnen,
Positie Markers, Triggers etc. zonder problemen dezelfde getallen gebruiken.

3. Klik in de Mediapool op het tabblad Afbeeldingen, selecteer enkele beelden en sleep
die in het nog lege Tijdlijn 1 venster. De beelden komen vervolgens in een spoor te
staan.
4. Sleep op dezelfde manier nog een stukje muziek in de tijdlijn, zodat er een korte serie
van een paar minuten ontstaat
5. Voeg er nog een Markezerspoor toe en maak dezelfde markeerstructuur als we eerder
gemaakt hebben, d.w.z. een Positiemarker aan het begin van de show, samen met een
Remote-index 1 voor de start van de weergave en nog 4 andere Positiemarkers met de
Remote-index op 2 t/m 5, telkens aan het begin van bepaalde hoofdstukken.
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6. Klik in de mediapool op het tabblad Trigger.
Omdat er nu een tweede tijdlijn beschikbaar is, zult u het uiteindelijke werking van
Trigger “Speel show 1” noch moeten aanpassen.
Dubbelklik op het groene symbool dat voor “Speel show 1” staat en geef in de kolom
Remote-index een 1 in.
Daarmee geeft u aan dat deze Trigger alleen mag werken op Timeline 1.
7. Maak nu een nieuwe Trigger door met de rechter muisknop te klikken en te kiezen
voor Toevoegen. Voer de naam in “Speel show 2” en bij de F toets een 2.
Door op het groene driehoekje te dubbelklikken kunt u de instellingen van de Trigger
bepalen: Categorie: Tijdlijn, Actie: Afspelen Remote-index: 0, Functietoets 2,
Tijdlijn: 2 en Positie-marker: 1
Hieronder ziet u de Mediapool met alle Triggers afgebeeld, u kunt gaan bepalen of
alles correct staat ingesteld.
Door deze configuratie kunt u de shows direct starten met de Functietoetsen.

F1 voor de show op Timeline 1, F2 voor de show op Timeline 2.
De functietoetsen F5 t/m F7 zijn niet aan een tijdlijn gekoppeld en werken dus in
beide shows.
Op deze manier zijn shows en complete voorstellingen zeer gemakkelijk aansturen.
U kunt ook uw eigen bedieningsconcept maken via meerdere Trigger functies
o.a. Spring naar Positie, Stop, Doorgaan, Presentatie starten etc….
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Triggers kunnen naast de Functietoetsen
ook via een Controlepaneel
(Pro- of Showcontrol versie)

of door middel van seriële opdrachten met specifieke apparatuur worden bediend.

Meer informatie daarover vindt u bij de Help onder meer bij de onderwerpen
Show Control, Trigger auslösen en Fernsteuerung von Wings Platinum.
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