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A Ulead VideoStudio 

köszönti Önt. 
Köszönjük, hogy megvásárolta a VideoStudio szerkesztőprogramot, 
amely még a kezdők számára is lehetővé teszi a professzionális vi-
deók elkészítését. A program a videók rögzítéséhez, szerkesztésé-
hez, illetve az elkészült felvétel DVD-n, CD-n vagy weben történő 
megosztásához szükséges valamennyi eszközzel rendelkezik.

A VideoStudio működése
A VideoStudio a lépésenkénti szerkesztési módszer alapján műkö-
dik, így valamennyi szerkesztési feladat az elejétől a végéig egy-
szerű marad. A VideoStudio ezen kívül száznál is több áttűnési 
effektust, professzionális címezési funkciókat és egy egyszerű hang-
sávkészítő eszközöket is tartalmaz. Másodpercek alatt megtanulja, 
percek alatt elkészíti.
A videó elkészítéséhez először készítse el majd töltse át a felvételt a 
kameráról vagy más videoforrásról. Ezután a rögzített videót meg-
vághatja, a részeket tetszése szerint átrendezheti, áttűnéseket, át-
fedéseket, animált címeket, narrációt és zenei aláfestést is alkal-
mazhat. Ezek a komponensek különálló sávokban helyezhetők el. 
Egy sáv módosítása nem befolyásolja a többi sávot.

A projekt komponensei az Idősor nézetben láthatók

A program segítségével elkészített videókat speciális VideoStudio 
projektfájlokban (*.VSP kiterjesztéssel) mentheti el, amelyek tart-
almazzák a klipek elérési útvonalait, és azt, milyen módon kerültek 
összefűzésre a videó részei. Az elkészített kész videókat DVD-re, 
VCD-re vagy SVCD-re írhatja, illetve a kamerára is visszatöltheti. 
Ezen kívül a videót számítógépen lejátszható fájlként is elmentheti.
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A VideoStudio a projektfájlban lévő információk alapján az összes 
komponenst a videofájlban egyesíti. Ezt a műveletet nevezik rend-
erelésnek.

Újdonságok
Használja ki a VideoStudio legújabb funkcióit.

VideoStudio Mozi varázsló

Az új VideoStudio Mozi va-
rázsló segítségével még a 
kezdőknek is mindössze há-
rom lépés szükséges ah-
hoz, hogy stílusos videó-
kat készíthessenek. Ehhez 
tetszés szerint választhat 
a különböző stílus sablo-
nok közül (pl. „Romantikus”, 
„Utazás”, „Ünneplés”). (Erről 
“A VideoStudio Mozi varázs-
ló” című részben, a 24. olda-
lon olvashat).

Kötegelt konverzió

A videó, hang- és képadatok más formátumba történő kötegelt kon-
vertálása révén értékes időt takaríthat meg. 

Kameravezérlés

Ez a funkció lehetővé teszi, 
hogy a kívánt jelenethez navi-
gáljon a DV kamerán. Kontrolka prędkości przesuwu
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Még több effekt, szűrő és tartalom

Készítsen stílusos, különböző objektumokkal és keretekkel díszí-
tett filmeket. 

Az Album áttűnés egy emlékkönyv lapozását szimulálja.

A Pásztázás és nagyítás funkció segítségével pásztázhatja és ki-
nagyíthatja az állóképeket.  

A Kiegyenlítés szűrő kijavítja a nem megfelelő világosságot. 
Kápráztassa el a film nézőit az olyan effektekkel, mint a Két szín-
szűrő, amely színárnyalatokat, vagy a Szórt ragyogás szűrő, 
amely álomszerű megjelenést kölcsönöz a videóknak. A szűrők tel-
jes mértékben a témához igazíthatók. 
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A különböző Hangszűrők – Normalizálás, Zaj eltávolítás, Erősítés, 
Hosszú visszhang és Stadion – segítségével kijavíthatja a sávokat, 
és különleges effekteket is beilleszthet.

A továbbfejlesztett Átfedés lépcsőfok

A VideoStudio most még na-
gyobb rugalmassággal keze-
li az átfedésekkel rendelke-
ző videókat. Már szűrőket és 
különleges effekteket is alk-
almazhat az átfedéseken; 
emellett pedig közvetlenül 
a képernyőn méretezheti át 
azokat. 

Sokoldalú címszerkesztés

Könnyedén készíthet informatív és látványos címeket.

• Különböző szöveges 
objektumok egy klipben 
bárhol közvetlenül elhe-
lyezhetők a képernyőn, 
mindegyik akár saját 
alakkal és animációval is 
rendelkezhet.

• A cím animációk – pl. 
az Ejtés, a Hintázás, a 
Mozgás útvonala – új 
lehetőségeket kínálnak 
a szöveg minél látványosabb megjelenítésében, közvetlenül a 
képernyőn.

• A szöveg láthatóságának növelése érdekében használhat Szö-
veg-háttérfüggönyöket a címek mögött. 
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Hatékonyabb hangvezérlés

A VideoStudio segítségével a hangerőt akár a film egy bizonyos jel-
entéhez is igazíthatja.

• A Hangkeverő ideális megoldás arra az esetre, ha a hangsáv 
egy bizonyos részén módosítani szeretné a hangerőt (pl. egy pár-
beszéd során).

• Az Idősoron az erre alkalmas sáv segítségével egyszerű egér-
művelettel módosíthatja a hangerőt a projekt bármely pontján. 

• A Sztereo beállítás segítségével a bal és a jobb hangcsatorna 
hangerejének egyensúlyát módosíthatja. Így a hangot a bal oldali 
hangszóróból közvetlenül a jobb oldaliba irányíthatja. Például ez-
zel a funkcióval lehet valósághűvé tenni egy balról jobbra elhal-
adó objektum hangzását.

Automatikus zenegenerátor

Háttérzenére van szüksége valamely jelenethez? A VideoStudio 
Automatikus zenegenerátora a díjnyertes SmartSound™ technoló-
giával lehetővé teszi az adott jelenet hangulatának és időtartamá-
nak megfelelő eredeti háttérzene elkészítését. 

Fejlett DVD készítő varázsló

Az előrenderelés nélküli DVD-k kiírása érdekében a projekteket köz-
vetlenül az Idősorból a DVD varázslóra lehet küldeni.

Az elrendezés és a design testre szabásához a DVD menü sablonok 
széles választéka áll rendelkezésre. 

Teljes képernyős lejátszás

A teljes képernyős lejátszás lehetővé teszi, hogy a projekt bármely 
pontján az egész képernyőre nagyítva, torzítás nélkül jeleníthesse 
meg a filmet. (Erről “Az Eszközök menü” című részben, a 50. olda-
lon olvashat).
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Rendszerkövetelmények
A videók nagy teljesítményt igényelnek a számítógéptől. Amikor vi-
deoszerkesztésre alkalmas rendszert állít össze, akkor elsősorban 
a merevlemez, a memória és a processzor méretét és sebességét 
kell megfontolás tárgyává tennie. Ezek a tényezők határozzák meg, 
mennyi videót képes a számítógép tárolni, illetve milyen gyorsan 
tudja feldolgozni és elkészíteni a fájlokat. Ha megteheti, vásároljon 
minél nagyobb kapacitású merevlemez-meghajtót, minél több RAM-
ot, illetve minél gyorsabb chip-et. Vegye figyelembe, hogy a techno-
lógiai fejlődés mai üteme mellett a tervezett videoszerkesztési fel-
adat előzetes mérlegelése révén jobban meghatározhatja a lehető 
legoptimálisabb számítógépes konfigurációt.

A VideoStudio rendszerkövetelményei a következők:

• Intel® Pentium® III 800 MHz vagy jobb
• Microsoft® Windows® 98 SE, ME, 2000, XP
• 256 MB RAM (a szerkesztéshez 512 MB vagy több)
• 600 MB szabad hely a merevlemezen a programtelepítéshez
• 4 GB vagy több szabad hely a merevlemezen a videorögzítéshez 

és a szerkesztéshez
• Windows kompatibilis megjelenítés legalább 1024x768 felbontás-

sal
• Windows kompatibilis hangkártya
• CDROM, CD-R/RW vagy DVD-R/RW meghajtó

A valós idejű funkciók az alábbi konfigurációval működnek a leg-
jobban:

• Pentium 4, 2,0 GHz processzor
• 512 MB RAM
• 7200 rpm IDE merevlemez

Bemeneti/Kimeneti eszköztámogatás

• 1394 FireWire kártyák a DV/D8 kamerákkal való használathoz
• OHCI kompatibilis IEEE-1394 és 1394 Adaptec 8940/8945 támo-

gatás
• Analóg digitalizáló kártyák analóg kamerákhoz (VFW és WDM 

támogatás)
• USB digitalizáló eszközök és PC kamerák
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• Windows kompatibilis DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW meg-
hajtó

• Sony MicroMV™

Tipp: Körültekintően kövesse a hardverkomponensek telepítési 
útmutatóit (különösen a digitalizáló kártya esetén), és olvassa el a 
kamera, illetve a rögzítő eszköz használati útmutatóját.

Használható fájlformátumok

• Videó: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MICROMV, WMV, QuickTime, FLC, 
FLI, GIF, UIS

• Kép: BMP, CLP, CUR, DCS, EPS, FPX, GIF, ICO, IFF, IMG, JPG, PCD, 
PCT, PCX, PIC, PNG, PSD, PXR, RAS, RLE, SCT, SHG, TGA, TIF, 
WMF

• Hang: AIF, AIFC, AIFF, AU, AVI, MOV, MP3, MPEG-1, MPEG-2, QT, 
WAV

Kimeneti formátumok

• Lemez: DVD, Video CD (VCD) és Super Video CD (SVCD) videók
• Videó: AVI, MPEG-1, MPEG-2, QuickTime, WMV, FLC, FLI, FLX, 

UIS, WMV
• Kép: BMP, CLP, EPS, FPX, GIF, IFF, IMG, JPG, PCX, PNG, PSD, PXR, 

RAS, RLE, SCT, TGA, TIF, WMF
• Hang: WAV, MPA, RM, WMA

A VideoStudio telepítése és indítása
A VideoStudio CD behelyezé-
sekor automatikusan elindul a 
telepítés.
Ha a VideoStudio korábbi ver-
ziója már megtalálható a gé-
pén, a telepítés előtt távo-
lítsa el a korábbi verziót. A 
VideoStudio új verziójának te-
lepítése előtt készítsen bizton-
sági másolatot a meglévő pro-
jektjeiről és médiafájljairól.
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A VideoStudio telepítéséhez:

1. Helyezze be a VideoStudio CD-t a CD-ROM meghajtóba.

2. Amikor megjelenik a Telepítő varázsló képernyője, kövesse a 
megjelenő utasításokat a VideoStudio számítógépen való telepí-
téséhez.

Megjegyzés: Ha a CD behelyezése után nem jelenik meg a Telepítő 
varázsló képernyője, akkor manuálisan is elindíthatja azt: ehhez kat-
tintson kétszer a My Computer (Sajátgép) ikonra az Asztalon, majd 
kattintson kétszer a CD-ROM meghajtó ikonjára. Amikor megjelenik a 
CD-ROM ablak, kattintson kétszer a Setup (Telepítés) ikonra.

3. A videofájlok lejátszásához és a használati útmutató elektronikus 
változatának megjelenítéséhez telepítse még a következő alk-
almazásokat is. A telepítőprogram végigvezeti Önt a telepítési 
műveleteken.

• QuickTime
• SmartSound
• Windows Media Format
• RealPlayer

• Acrobat Reader
• DirectX
• Sony MicroMV
• Indeo

Megjegyzés: Ha már telepítette a számítógépen a fenti alkalmazások 
legújabb verzióit, akkor hagyja ki ezt a lépést. 

A VideoStudio indításához:

• Kattintson kétszer a VideoStudio ikonra az Asztalon, VAGY

• Válassza ki a VideoStudio ikont a Windows Start menüjének Vide-
oStudio programcsoportjából.
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A számítógép beállítása
Mielőtt saját videoprojekteket készítene, előbb rögzítenie kell egy 
videofelvételt, és azt el kell mentenie a számítógépen. A videoka-
mera csatlakoztatásához és a videofelvételek számítógépre való 
rögzítéséhez a számítógépnek rendelkeznie kell egy megfelelő digi-
talizáló kártyával vagy interfészporttal. Mivel a videók rögzítése és 
szerkesztése fokozott számítási kapacitást igényel, a számítógépet 
megfelelően be kell állítani a sikeres rögzítés és a problémamentes 
szerkesztés érdekében.

A digitalizáló kártya behelyezése
Ha PCI-alapú kártyával rendelkezik, helyezze be azt a számítógép 
alaplapján található egyik szabad PCI foglalatba.

A videokamera csatlakoztatása a számítógép-
hez
A videokamera és a számítógép csatlakozatásához szükséges digi-
talizáló kártya vagy interfészport típusa a használatban lévő video-
kamera típusától függ.

DV vagy Digital 8 kamerák
Ha DV (Digital Video) vagy Digital 8 kamerát használ, akkor a szá-
mítógépen egy IEEE-1394 interfésznek kell lennie. Egyes újabb tí-
pusú számítógépek beépített IEEE-1394 portokkal rendelkeznek. Ha 
az Ön számítógépén nincs ilyen port, helyezzen be egy IEEE-1394 
kártyát.

PCI slot
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6 tűs IEEE-1394 portok asztali 
számítógépen

4 tűs IEEE-1394 portok notebook 
számítógépen 

A kamera csatlakoztatása az IEEE-1394 interfészhez
A digitális kamera IEEE-1394 porthoz való csatlakoztatásához hasz-
náljon erre alkalmas IEEE-1394 kábelt. Mielőtt vásárolna egy ilyen 
kábelt, ellenőrizze, hány tűs csatlakozóaljzat van a kamerán, illet-
ve a számítógépen. A legtöbb DV és Digital 8 kamera 4 tűs aljzat-
tal rendelkezik, míg az IEEE-1394 portokkal vagy IEEE-1394 kár-
tyákkal rendelkező számítógépek általában 6 tűs csatlakozókkal 
rendelkeznek. Az asztali számítógépekhez 4 tűsről 6 tűsre átalakító 
IEEE-1394 kábel szükséges. A legtöbb notebook számítógép 4 tűs 
aljzattal rendelkezik, így azokhoz olyan kábel használható, amely-
nek mindkét végén 4 tűs csatlakozó van.

IEEE-1394 kábel és DV kamera csatlakoztatása

4 és 6 tűs csatlakozóval rendelkező IEEE-1394 kábel és asztali számítógép 
csatlakoztatása
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4 és 4 tűs csatlakozóval rendelkező IEEE-1394 kábel és notebook számítógép 
csatlakoztatása

A hardver észlelésének ellenőrzése
A digitális kamera és a számítógép csatlakoztatása után ellenőriz-
ze, hogy a Windows felismerte-e az eszközt. Ha a számítógépbe új 
IEEE-1394 kártyát helyezett, akkor azt is ellenőrizze, hogy felismer-
te- e a kártyát az operációs rendszer.

Az IEEE-1394 kártya és a digitális kamera észlelésének 
ellenőrzéséhez:

1. Helyezze be a videokazettát a 
kamerába, majd kapcsolja be a 
kamerát. Állítsa be a lejátszás 
módot (ez általában a VTR 
vagy a VCR mód). A szükséges 
műveletekről a kamera haszná-
lati útmutatójában olvashat.

2. Nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson a Rendszer ikonra, 
majd válassza ki a Hardver és Eszközkezelő pontokat.

3. Bizonyosodjon meg, hogy az alábbi eszközmegnevezések meg-
találhatók az Eszközkezelőben:

Windows XP vagy Windows Me rendszeren:

• 1394 busz – állomásvezérlő
• <Márkanév> DV kamera (A márkanév az IEEE-1394 inter-

fészhez csatlakoztatott DV kamerától függ.) 

Windows 2000 vagy Windows 98SE rendszeren:

• 1394 busz – állomásvezérlő
• Kép eszköz: Microsoft DV kamera és VCR (Csak Microsoft DV 

illesztő program esetén.)
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• Hang, video- és játékvezérlők: 1394 kamera (Csak Texas Instru-
ments DV illesztő program esetén.)

Eszközkezelő 

Megjegyzés: A széleskörűen használt Texas Instruments és Microsoft 
DV illesztő programokon kívül más illesztő programok is elérhetők. A 
szükséges illesztő programokról a kamera használati útmutatójában 
olvashat.

4. Ha a rendszer helyesen ismerte fel 
a digitális kamerát, akkor az forrá-
seszközként megjelenik a VideoStu-
dio Beállítások paneljében. A Vide-
oStudio-ban válassza ki a Rögzítés 
lépcsőfok pontot, és ellenőrizze, 
megjelenik-e a kamera neve a Be-
állítások panel Forrás listájában.
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Analóg videoeszközök
A VHS, az S-VHS a Video- és a Hi8 szabványú kamerák, valamint 
a videomagnók (VCR)- analóg videoforrások. Ha analóg eszközről 
szeretne videót rögzíteni, akkor a számítógépben egy megfelelő 
analóg digitalizáló kártyának kell lennie. (Erről “A digitalizáló kártya 
behelyezése” című részben, a 13. oldalon olvashat).
A hagyományos sugárzású televízió szintén analóg forrásnak tekint-
hető. A TV-ből való rögzítéshez a számítógépben TV tuner kártyá-
nak kell lennie.

Megjegyzés: A TV digitalizáló kártyák S-Video/Kompozit bemenetek-
kel és egy TV tunerrel rendelkeznek, amely egyaránt használható videó 
és televíziós adás rögzítéséhez is.

A videoeszköz és az analóg digitalizáló kártya 
csatlakoztatása
A videoeszköz és az analóg digitalizáló kártya csatlakoztatásához 
– a videoeszköz kimenetének megfelelően – használja az S-Video 
vagy az RCA kompozit kábelt. Ha a videoeszközön mind a kétféle ki-
menet megtalálható, akkor a jobb minőségű felvételek érdekében 
használja az S-Video csatlakozást.

S-Video kábel   S-Video forrás csatlakoztatása a 

digitalizáló kártyához

wejście 
i wyjście 

Audio

wejście 
S-Video

wejście 
Video 

wejście TV
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Ha a videoeszköz kompozit kimenetét szeretné használni, akkor 
csatlakoztassa a kompozit kábel sárga csatlakozóit a videoeszköz 
videó kimenetéhez, illetve az analóg digitalizáló kártya videó beme-
neti portjához.

Kompozit kábel Kompozit videoeszköz csatlakoztatása a 
digitalizáló kártyához

Tipp: Ha az analóg digitalizáló kártyán csak S-
Video bemenet van, és kompozit videoeszközt 
használ, akkor a csatlakozás felépítéséhez 
szükség van egy kompozit-S- Video átalakí-
tóra.

A legtöbb minőségi analóg digitalizáló kártya esetén a Kompozit/ S- 
Video bemeneti portok nem magán a kártyán találhatók. Ehelyett 
ezeken a kártyákon az összes videó bemeneti port egy kivezetett 
felületen érhető el. Ezáltal a videoeszközök könnyebben csatlakoz-
tathatók a digitalizáló kártyához.

Kostka z portami wejściowymi ułatwiająca podłączanie 
urządzeń zewnętrznych
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A TV antenna csatlakoztatása a tuner kártyához
A tuner kártya ugyanolyan TV antenna bemeneti csatlakozó-
aljzattal rendelkezik, mint a hagyományos televíziókészülékek. 
Csatlakoztassa a TV antennát a tuner kártya TV csatlakozójához.

TV antenna kábel A TV antenna csatlakoztatása a tuner 
kártyához

Megjegyzés: A tuner kártya vásárlásakor ellenőrizze, hogy az meg-
felel-e az Ön lakóhelyének megfelelő televíziós szabványnak (NTSC 
vagy PAL).

A digitalizáló kártya vagy a tuner kártya csatlakoztatása 
a hangkártyához
A legtöbb digitalizáló, illetve tuner kártyák csak videorögzítést tesz-
nek lehetővé. Ha szeretne lejátszani a videoeszközről vagy a TV-
ről egy hangfelvételt, és azt rögzíteni szeretné a számítógépen, 
akkor, a digitalizáló vagy a tuner kártya audio kimenetét csatlakoz-
tatnia kell a hangkártya vonali bemenetéhez (a “Line-In” porthoz). 
A hangkártyához való csatlakoztatáshoz szükséges kábelek az adott 
videoeszköztől függnek:

Line-in és audio kábelek az S-Video 
csatlakozáshoz 

Csatlakozás: S-Video
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Line-in és audio kábelek a
Kompozit csatlakozáshoz

Csatlakoztatás: Kompozit video 

Line-in kábel TV tuner kártyához 

Csatlakoztatás: TV tuner kártya

Line-in kábel csúcskategóriás
TV digitalizáló kártyához Csatlakoztatás: minőségi TV digitalizáló 

kártya
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A hardver észlelésének ellenőrzése
Miután csatlakoztatta az analóg forráseszközt a digitalizáló vagy a 
tuner kártyához, ellenőrizze, hogy a Windows felismerte-e a kár-
tyát.

A digitalizáló kártya, illetve a tuner kártya észlelésének 
ellenőrzéséhez:

1. Ha forrásként kamerát vagy 
hasonló videoeszközt használ, 
helyezze be a videokazettát a 
videoeszközbe, majd kapcsol-
ja azt be. Állítsa az eszközt le-
játszás módba (ez általában a 
VTR vagy a VCR mód). A szük-
séges műveletekről a kamera 
használati útmutatójában ol-
vashat.

2. Nyissa meg a Vezérlőpultot, kat-
tintson a Rendszer ikonra, majd 
válassza ki a Hardver és Eszköz-
kezelő pontokat.

3. Az Eszközkezelőben kattintson 
kétszer a Hang-, video- és játék-
vezérlők pontra. Ellenőrizze, meg-
található-e ebben a listában a digital-
izáló vagy a tuner kártya megnevezése.

4. Ha a rendszer helyesen ismerte fel a digitális kamerát, akkor a 
forráseszközként megjelenik a VideoStudio Beállítás paneljében. 
A VideoStudio-ban válassza ki a Rögzítés lépcsőfok pontot, és 
ellenőrizze, megjelenik-e a digitalizáló vagy a tuner kártya neve 
az Beállítás panel Forrás listájában.

Megjegyzés: Ha a rögzítő eszköz többféle videoforrást is támogat, 
akkor a Video- és hangrögzítés tulajdonságainak beállítása pár-
beszédablakban kiválaszthatja a kívánt forráseszközt (pl. Kompozit, 
Tuner vagy S-Video). Hasonlóképpen, ha több audioforrással rendelke-
zik, ebben a párbeszédablakban kiválaszthatja a kívánt forrást. (Erről 
“A videó- és hangrögzítés tulajdonságainak beállítása” című részben, a 
70. oldalon olvashat).
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USB kamerák
Ha egy USB kameráról szeretne videót vagy állóképet rögzíteni, ak-
kor csatlakoztassa a kamerát a számítógép egyik szabad USB port-
jához.

USB portok  USB kamera csatlakoztatása

A használatban lévő Windows operációs rendszertől függően előfor-
dulhat, hogy az USB kamera használatához telepítenie kell annak il-
lesztőprogramját. Az USB kamera üzembe helyezéséről annak hasz-
nálati útmutatójában olvashat.

Az USB kamera megfelelő telepítése után ellenőrizze, hogy azt a 
Windows operációs rendszer felismerte-e.

Az USB kamera észlelésének ellenőrzéséhez:

1. Nyissa meg a Vezérlőpultot, 
kattintson a Rendszer ikonra, 
majd válassza ki a Hardver és 
Eszközkezelő pontokat.

2. Az Eszközkezelőben kattintson 
kétszer a Kép eszközök bejegy-
zésre. Ellenőrizze, hogy a listában 
megtalálható-e az USB kamera 
neve.

3. Ha a rendszer helyesen ismerte 
fel a digitális kamerát, akkor az 
forráseszközként megjelenik a 
VideoStudio Beállítás paneljé-
ben. A VideoStudio-ban válassza ki a Rögzítés lépcsőfokot, és 
ellenőrizze, megjelenik-e az USB kamera neve a Beállítás panel 
Forrás listájában.
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A videók rögzítésének és szerkesztésének 
előkészítése
A videók rögzítése és szerkesztése jelentős számítógépes kapaci-
tást igénylő feladat. A hatékony rögzítés és videoszerkesztés érde-
kében megfelelően be kell állítania a számítógépet. Az alábbiakban 
néhány tippet olvashat arról, hogyan készítheti elő a digitális kame-
rát, és miképpen optimalizálhatja a számítógépet a rögzítéshez és 
a szerkesztéshez.

• A kötegelt rögzítés és az eszközvezérlés hatékonysága érdekében 
a DV kazettán megfelelő időkódnak kell lennie. Ehhez a videó el-
készítése előtt állítsa be a normál lejátszás (Standard playback 
– SP) módot, és készítsen egy megszakítás nélküli „üres” felvételt 
(például hagyja a kamerán az objektívvédőt) a szalag elejétől a 
végéig.

• A VideoStudio használata közben más alkalmazás futtatása nem 
javasolt. Ezen kívül a rögzítés esetleges megszakadásának elke-
rülésére tiltson le minden automatikusan betöltődő szoftvert (pl. 
képernyővédőt).

• Ha a számítógépben két merevlemez is van, akkor javasolt, hogy 
a VideoStudio-t a rendszermeghajtóra (általában a C: meghajtó-
ra) telepítse, a rögzített videókat pedig a másik meghajtón tárolja 
(általában a D:-n). A használni kívánt merevlemez kiválasztása 
is rendkívül fontos. Javasolt a videorögzítési feladatnak megfel-
elő, lehetőleg Ultra-DMA/66 típusú, 7200 rpm fordulatszámú, 
valamint 30 GB szabad kapacitással rendelkező merevlemez 
használata.

• Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a merevlemez DMA üzem-
módja. 

• Tiltsa le a videorögzítéshez használt merevlemez írási gyorsítótá-
razását („Write-Behind Caching”). 

• A lapozó fájl (Swap File) mérete legyen kétszerese a memória 
(RAM) méretének.
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Kezdő lépések
A VideoStudio elindítását követően megjelenik egy indító képernyő, 
amelyen kétféle videoszerkesztési mód közül választhat:

• A VideoStudio Mozi va-
rázsló ideális segítőtársa 
a videoszerkesztéssel még 
csak ismerkedőknek. A va-
rázsló végigvezeti Önt a film 
elkészítésének folyamatán, 
amely mindössze három 
egyszerű lépésből áll.

• A VideoStudio szerkesz-
tője segítségével elérheti 
a program valamennyi szerkesztési funkcióját. Az alkalmazás 
segítségével a filmkészítési folyamat minden műveletét a kezé-
ben tarthatja: a klipek, címek, effektek, átfedések és zenék hoz-
záadásától kezdve a végső film lemezre vagy más eszközre való 
rögzítéséig.

A VideoStudio Mozi varázsló
Ha még csak most ismerkedik a videoszerkesztéssel, vagy gyorsan 
szeretné elkészíteni a filmet, akkor a VideoStudio Mozi varázsló 
segítséget nyújt a videoklipek és képek, a háttérzene és a különbö-
ző feliratok összeszerkesztésében, majd automatikusan elkészíti a 
kimeneti videofájlt, és szükség szerint kiírja azt egy lemezre vagy 
további szerkesztésre a VideoStudio szerkesztőjébe továbbítja.

1. lépés: Videók és képek hozzáadása
Készítsen filmet videók és képek összefűzésével.

A videók és képek hozzáadásához:

1. Ha a számítógépen még nincs egyetlen elkészített videó és kép 
sem, akkor kattintson a Rögzítés fülre. (Erről “A videók és képek 
elkészítéséhez:” című részben, a 26. oldalon olvashat).

2. Ezekkel a gombokkal gyűjtheti össze a filmhez felhasználni kívánt 
videókat és képeket.
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Ha a Video beillesztése pontra kattint, különböző – AVI, 
MPEG, WMV- formátumú videókat adhat hozzá a felvétel-
hez.

Az állóképek hozzáadásához kattintson a Kép beilleszté-
se pontra. (Ha csak képeket ad hozzá, akkor a végered-
mény egy diavetítés lesz.)

Ha a videót DVD-Video vagy DVD_VR lemezről szeretné 
hozzáadni, akkor kattintson a DVD/DVD-VR beilleszté-
se pontra.

Tipp: Ha a Könyvtár gombra kattint, ak-
kor megnyílik a VideoStudio-hoz mellékelt 
klipeket tartalmazó lista. Ha saját videókat 
vagy képfájlokat szeretne beilleszteni a 
Könyvtárba, kattintson a  ikonra.

3. Ha több klipet is kiválasztott, akkor 
megjelenik a Klipsorrend meg-
változtatása párbeszédablak, 
amelyben módosíthatja a klipek sor-
rendjét. 

 Húzza a klipeket a kívánt helyre, 
majd kattintson az OK gombra.

4. A filmhez kiválasztott videoklipek és képek a Médiaklip listában 
jelennek meg.

Biblioteka

Lista klipów 
multi-
medialnych

Oznaczony 
obszar

Pasek 
przesuwu 
poklatkowego

Panel 
nawigacji
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Tipp: A klipek sorrendjét a Médiaklip listában úgy is megváltoztat-
hatja, ha az egérrel a megfelelő helyre húzza a klipet.

5. A klipek megtekintéséhez válassza ki azokat a Médiaklip listában, 
majd a használja az Idősort és a Navigációs panel gombjait. A 
klip vágásakor a kívánt kezdő- és végpont kijelöléséhez használja 
a Vágósáv Kezdőpont és Végpont elemeit.

6. Kattintson az Automatikus szerkesztési beállítások pontra. 
Ha szeretné, hogy a nagyobb videoklipeket a program a felvételi 
dátum és idő alapján automatikusan kisebb méretű részekre osz-
sza fel, akkor az Automatikus szerkesztési beállítások párbeszéd-
ablakban jelölje meg a Felosztás jelenetek alapján opciót.

 Ha megjelöli a Mindegyik klip automatikus vágása opciót, 
akkor a varázsló a videó tulajdonságai (pl. szín, megvilágítás) 
alapján kielemezi az egyes klipeket, és automatikusan eltávolít-
ja a gyenge minőségű jeleneteket. A program az olyan videókat 
is kisebb szegmensekre osztja fel, amelyekben a jeleneteket 
hosszabb szünetek választják el (pl. párbeszédek közötti szüne-
tek), így a kisebb részekhez könnyebben lehet megfelelő hang-
zású és tempójú háttérzenét hozzáadni. Ez az opció csak akkor 
elérhető, ha megjelöli a Felosztás jelenetek alapján opciót.

7. Kattintson a Következő gombra.

A videók és képek rögzítéséhez:

1. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez, és kapcsolja be az 
eszköz. Állítsa azt Lejátszás (Play vagy VTR / VCR) módba.

2. Ellenőrizze, hogy a kamera 
neve van-e kiválasztva a 
Forrás listában.
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3. Kattintson a Rögzítés fülre a VideoStu-
dio Mozi varázslóban.

4. A Formátum listából válassza ki, 
milyen fájlformátumban mentse el a 
program a rögzített videót. A Rögzítési 
mappa részben beállíthatja a fájlok 
mentésének célmappáját.

Megjegyzés: Az adott video eszköznek 
megfelelő rögzítési opciók beállításához 
kattintson a Beállítások pontra. 

5. Játssza le a videoszalagot a kamerában, 
és tekerje arra a helyre, amelytől kezdve rögzíteni szeretné a 
számítógépen a videót.

Tipp: Ha DV kameráról rögzít videót, akkor a szalag lejátszásához 
használja a Navigáció panelt.

6. A rögzítés elkezdéséhez kattintson a Video rögzítése pontra. 
A rögzítés leállításához kattintson a Rögzítés leállítása pontra 
vagy a billentyűzeten nyomja meg az [Esc] gombot.

7. Ha szeretne állóképet készíteni a videofelvételről, akkor állítsa 
meg azt a kívánt helyen, és kattintson a Kép rögzítése pontra.

2. lépés: A sablon kiválasztása
Válassza ki a filmben alkalmazni kívánt stílus sablont. Mindegyik 
sablon különböző témák szerinti felütést és befejezést, áttűnéseket, 
címeket és zenei aláfestéseket tartalmaz.

A stílus sablon alkalmazásához:

1. Válasszon ki egy stílust a Stílus sablon listából.
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2. A film időtartamának beállításához kattintson a  i k o n r a . Az 
Időtartam párbeszédablakban jelölje meg, miképpen módosítsa 
a program a film időtartamát:

• Illesztés a video időtar-
tamához: Megőrzi a film 
aktuális időtartamát.

• Illesztés a háttérze-
néhez: Úgy módosítja a 
film időtartamát, hogy az 
igazodjon a háttérzene 
időtartamához. (A háttérzenét a Mozi varázsló második lépé-
sében adhatja hozzá a filmhez.)

• Időtartam megadása: Lehetővé teszi a film időtartamának 
testre szabását.

3. A további opciók megjelenítéséhez kattintson a  gombra.

4. A háttérzene cseréjéhez kattintson a  i k o n r a . Keresse meg 
és válassza ki a kívánt zenei fájlt.
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Megjegyzés: Ahhoz, hogy a videó teljes időtartama alatt szóljon a 
háttérzene, annak legalább 30 másodperc hosszúnak kell lennie. Ha a 
zene rövidebb 30 másodpercnél, a program nem ismétli meg azt, így a 
videó fennmaradó része háttérzene nélkül marad.

5. A Hangerő csúszka segítségével beállíthatja, milyen hangos leg-
yen a háttérzene a film saját hangerejéhez képest. Ha balra húz-
za a csúszkát, akkor megnő a háttérzene hangereje, és csökken 
a videó hangereje.

6. A cím módosításához előbb válasszon ki egy előre megadott cí-
met a Cím listából. Kattintson kétszer az előre beállított szövegre 
az előnézeti ablakban, majd gépelje be a kívánt szöveget.

Wyreguluj 
głośność 
podkładu 
muzycznego

Załaduj 
podkład 
muzyczny

Usuń 
podkład 
muzyczny

Tu 
przeciągnij, 
aby zmienić 
wielkość 
tekstu

Kliknij 
dwukrotnie, 
aby 
edytować 
tekst

Przeciągnij, 
aby ustawić 
cień

vstudio-wegry1.indd   29 2005-06-14, 11:26:23



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ30

7. A szövegformázás módosításához kattintson a  ikonra.

A Szöveg tulajdonságai pár-
beszédablakban válassza ki a 
betűk típusát, méretét és színét, 
illetve tetszés szerint állítson be 
árnyékolást és áttetszőséget.

8. Kattintson a Következő gombra.

Megjegyzés: Ha a VideoStudio varázslót a VideoStudio szerkesztő-
jéből nyitotta meg, akkor a Következő gombra való kattintás után a 
program átugorja az utolsó lépést, és közvetlenül a VideoStudio szer-
kesztőben található Idősorba illeszti be a klipeket.

3. lépés: Befejezés
Válassza ki, miképpen mentse el a program az elkészült filmet: 

Ha számítógépes lejátszásra alkalmas videofájlt szeret-
ne létrehozni, akkor kattintson a Videofájl létrehozá-
sa pontra.

Ha lemezre szeretné írni a filmet, akkor kattintson a 
Lemez létrehozása pontra. 

A szerkesztés VideoStudio-ban való folytatásához kattint-
son a Szerkesztés az Ulead VideoStudio szerkesztő-
ben pontra.
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A VideoStudio szerkesztője
Az egyszerű, felhasználóbarát VideoStudio szerkesztőben lépés-
ről lépésre végighaladhat a filmkészítés folyamatán.
Ez a rész bemutatja a VideoStudio szerkesztőjének kezelőfelületét, 
és röviden ismerteti a filmkészítés során előforduló műveleteket. A 
különböző lépésekről bővebben a megfelelő fejezetekben olvashat.

A kezelőfelület

1  Lépcsőfok panel

A videoszerkesztés különböző fázisainak („lépcsőfokainak”) 
megfelelő gombokat tartalmazza.

2  Menüsor

Különféle parancsokat összefoglaló menüket tartalmaz.

3  Beállítás panel
Itt találhatók a kiválasztott klip beállításainak testre szabásá-
hoz használható kezelőszervek, gombok és információk. A panel 
tartalma az aktuális „lépcsőfoktól” függ.

4

3

2
1

5

6

7
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4  Előnézeti ablak

Megjeleníti az aktuális klipet, szűrőt, effektet vagy címet.

5  Navigációs panel

Itt találhatók a klipek lejátszásához és precíz vágásához szüksé-
ges gombok. A Rögzítés lépcsőfokon ez a felület a DV kame-
rák eszközvezérlőjeként is használható.

6  Könyvtár

Itt tárolhatja és rendszerezheti a különböző klipeket.

7  Idősor

Itt látható a projekthez hozzáadott valamennyi klip, cím és ef-
fekt.

A Lépcsőfok panel
A VideoStudio hét egyszerű lépésre bontja a filmkészítést. A külön-
böző lépések („lépcsőfokok”) között a Lépcsőfok panel gombjai 
segítségével válthat.

Miután megnyit egy projektet 
a VideoStudio-ban, akkor azt a 
Rögzítés lépcsőfok segítség-
ével közvetlenül elmentheti a 
számítógép merevlemezére. A 
program segítségével a video-
szalagról a felvételt egy nagyobb 
fájlban vagy automatikusan több 
részre osztva is rögzítheti. Ez a 
lépcsőfok lehetővé teszi a videók 
és az állóképek rögzítését is. 

A Szerkesztés lépcsőfok és 
az Idősor a VideoStudio szí-
ve. Ezekben a részekben sor-
ba rendezheti, átszerkesztheti 
és megvághatja a videoklipeket. 
Ezen a lépcsőfokon a klipekhez 
videoszűrőket is alkalmazhat. 
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Az Effekt lépcsőfok segítség-
ével áttűnéseket illeszthet be 
a projektben szereplő videokli-
pek közé. Az áttűnések széles 
választékát a Könyvtárban ér-
heti el. 

Az Átfedés lépcsőfok segít-
ségével a „kép a képben” hatás 
kedvéért a klipeket egymásra le-
het vetíteni. 

Egyetlen film sem lehet teljes 
a főcím, a különféle feliratok és 
a „stáblista” nélkül. A Cím lép-
csőfok segítségével mozgó cím-
szövegeket készíthet, illetve a 
Könyvtárban kiválaszthatja vala-
melyik előre elkészített címet. 

A jó háttérzene kellemes hang-
ulatot kölcsönözhet a filmnek. 
Az Audio lépcsőfok lehetővé te-
szi, hogy a számítógép CD-ROM 
meghajtójába helyezett leme-
zekről rögzíthesse a kívánt ze-
neszámokat. Ebben a részben 
lehetséges a videó utóhangosí-
tása is. 

A film elkészítését követően a 
végső vidofájlt a Megosztás 
lépcsőfok segítségével meg-
oszthatja a weben, illetve sza-
lagon, DVD-n és CD-n is rögzít-
heti. 

Megjegyzés: Ezeket a lépéseket nem szükséges ismertetésük sor-
rendjében követnie.

A Menüsor  
A Menüsoron számos parancs áll rendelkezésre a VideoStudio 
testre szabására, a film projektek megnyitására és elmentésére, az 
egyes klipek kezelésére, és sok minden másra. A különböző paran-
csokról az “A melléklet: Menük és párbeszédablakok” című részben, 
az angol útmutató 47. oldalán olvashat.
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A Beállítás panel
A Beállítás panel a program üzemmód-
jától és az aktuális művelettől, illetve sáv-
tól függ.
Az Beállítás panel egy vagy két fület tartal-
mazhat. A fülek felületén lévő vezérlőelemek 
és opciók a kiválasztott kliptől függnek.
Erről bővebben az Beállítás panel leírásában, 
a következő részekben olvashat.

A Navigációs panel
A Navigációs panel a projektben használt klipek megjelenítésére 
és szerkesztésére használható. A kiválasztott klip és a projekt keze-
lésére a Navigációs vezérlők használhatók. A klipeket a Vágósáv 
és az Idősor segítségével szerkesztheti.
Ha DV kameráról rögzíti a videót, akkor a Navigációs vezérlők esz-
közvezérlőként használhatók. Ezekkel a gombokkal irányíthatja a 
DV kamerát, illetve bármilyen más DV eszközt. 

1  Lejátszás mód
Itt választhatja ki, hogy az 
egész projektet látni szeret-
né, vagy csak a kiválasztott 
klipet.

2  Lejátszás
Lejátssza, az aktuális projek-
tet vagy a kiválasztott klipet, 
illetve szünetelteti vagy foly-
tatja a lejátszást

3  Első
Visszatér az indító képkoc-
kához.

4  Előző
Az előző képkockához léptet.

5  Következő
A következő képkockához 
léptet.

6  Befejezés
PAz utolsó képkockához lép-
tet.

1

542 3 6

10

97 8

11 1412 13
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7  Ismétlés
Folyamatosan ismétli a le-
játszást.

8  Hangerő
Kattintson ide és a csúsz-
ka elmozgatásával állítsa be 
a számítógép hangszóróinak 
hangerejét.

9  Időkód
Lehetővé teszi, hogy közvet-
lenül a projekt vagy a kivá-
lasztott klip egy bizonyos ré-
széhez léptessen.

10 Kezdőpont/Végpont
Ezekkel a gombokkal állít-
hatja be a projekt előnézeti 
tartományát, illetve egy klip 
vágásakor kijelölheti a kez-
dő- és a végpontot.

11 Vágósáv
Lehetővé teszi a projekt elő-
nézeti tartományának be-
állítását, illetve a klipek vá-
gását.

12  Idősor
Lehetővé teszi, hogy bele-
nézzen a projekt vagy a klip 
bármely részébe.

13 Video felosztása
Két részre vágja a klipet. 
Állítsa az Idősor sávot arra 
a pontra, ahol szeretné, hogy 
az első klip vége és a má-
sodik kezdete legyen, majd 
kattintson erre a gombra.

14 Teljes méret
Ha erre a gombra kattint, ak-
kor megnöveli az előnézeti 
ablak méretét. Teljes méret-
ben a klipeket csak megjel-
eníteni lehet, szerkeszte-
ni nem.

A projekt idősora
A projekt idősora a VideoStudio szerkesztő ablakának alján találha-
tó, és a filmes projekt összeállítására szolgál.
A projekt idősorában háromféle nézet közül választhat: a Történet 
nézet, az Idősor nézet és a Hang nézet közül. A nézetek közöt-
ti váltáshoz kattintson a projekt idősorának bal szélén lévő gom-
bokra.

Widok scenopisu obrazkowego

Widok linii czasu

Widok audio
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A Történet nézet
A Történet nézet használata a leggyorsabb és a legegyszerűbb 
módja annak, hogy videoklipeket adjon hozzá a filmhez. A Történet 
nézet indexképei a film egy-egy eseményére, külön videoklipre vagy 
áttűnésre utalnak. Az indexek közvetlenül jelzik a projekt esemé-
nyeinek időbeni sorrendjét. Az egyes klipek hossza az indexek al-
ján látható.

A videoklipek beillesztéséhez és sorba rendezéséhez az egeret is 
használhatja. A videoklipek közé áttűnési effekteket illeszthet. A ki-
választott videoklip az előnézeti ablakban vágható. 

A Történet nézet nagyításához kattintson a  Teljes méret 
gombra. A megnövekedett munkaterületen könnyebben rendezhe-
ti sorrendben a videoklipeket és áttűnéseket. Ezen kívül az ablak al-
ján lévő kisebb képernyőn lejátszhatja a klipeket.

Az Idősor nézet
Az Idősor nézet nyújtja a filmes projekt komponenseinek legin-
kább széleskörű megjelenítését. Ez a nézet különböző sávokra bont-
ja fel a projektet: video-, átfedés, cím-, hang- és zenei sávokra. Az 
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Idősor nézet lehetővé teszi a klipek képkocka pontosságú szer-
kesztését.

1  Sáv gombok
A különböző sávok közötti 
váltáshoz kattintson ezekre 
a gombokra.

2  Videosáv
A video-, kép- és színklipe-
ket és az áttűnéseket tart-
almazza.

3 Feliratsáv
Átfedéseket tartalmaz, ame-
lyek videók, képek, és színk-
lipek is lehetnek.

4  Címsáv
Cím-klipeket tartalmaz.

5  Beszédsáv
Hangalámondásokat tartal-
maz.

6  Zenesáv
Az audio CD-ről rögzített 
vagy az Auto-zene könyvtár-
ból származó zenei klipeket 
tartalmazza.

7   Médiafájlok illesztése az 
idősávra
Megjelenít egy menüt, amely 
segítségével közvetlenül a 
projektbe illeszthet egy vide-
ót, hangot vagy képet.

8  Projektgörgetők
A projekten belül a bal 
és jobb gomb, illetve a 
Görgetősáv segítségével mo-
zoghat.

9  Idősor vonalzó
A projekt időkódját mutatja 
„óra:perc: másodperc-kép-
kocka” formátumban, ami 
segít megállapítani a klip és 
a projekt hosszát

10 Kiválasztott tartomány
Ez a színes sáv képviseli a 
klip vagy a projekt kivágott, 
illetve kiválasztott részét.

9
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11  Nagyítás/kicsinyítés gom-
bok
Megnöveli vagy csökkenti az 
Idősoron látható képkockák 
számát.

12  Idősor ablak kitöltése
Az egész projekt elfér az 
Idősor ablakban.

13 Nagyítás
Lehetővé teszi az Idősor vo-
nalzó időkód beosztásának 
módosítását.

A különböző sávok közötti váltáshoz:

• Kattintson az adott sávnak megfelelő Lépcsőfok gombra a Lép-
csőfok panelen.

• Kattintson a Sáv gombokra.

• Kattintson kétszer a kívánt sávra, vagy kattintson a sávon lévő 
klipre.

Tipp: Ha görgős egere van, akkor a görgő segítségével is mozoghat 
az Idősoron.

A Hang nézet
A Hang nézet ben lehetőség van a video-, hang- vagy zenei klipek 
hangerejének vizuális módosítására.

A hangfelvételeket tartalmazó klipeknél egy hangerősáv is látható, 
amelyre az egérrel rákattinthat, és beállíthatja a felvételek hange-
rejét. 

Gumowa nić 
głośności
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A Hang nézetben az Beállítás panelen meg-
jelenik a Hangkeverő panel, amely a 
Videosáv, Feliratsáv, Beszédsáv és 
Zenesáv hangerejének beállítására szolgál. 

A Könyvtár
A Könyvtár egy olyan tárhely, amelyben minden megtalálható, 
ami egy film elkészítéséhez szükséges lehet: videoklipek, videoszű-
rők, hangklipek, állóképek, áttűnési effektek, zenei fájlok, címek és 
színklipek. Ezeket együttesen médiaklipeknek nevezik.

A médiaklipek Könyvtárhoz való hozzáadásához:

1. Kattintson a Média betöltése gombra: ekkor megjelenik egy 
párbeszédablak, amelyben megkeresheti a Könyvtárba betölteni 
kívánt médiaklipeket.

2. Válassza ki a kívánt fájlt.

3. Ha végzett, kattintson a Megnyitás gombra.

Megjegyzés: A fájlokat a úgy is hozzáadhatja, ha azokat az egérrel 
közvetlenül a Windows Intézőből húzza át a Könyvtárba.

A Média betöltése opció lehetővé 
teszi a Könyvtárba betölteni kívánt klip 
megkeresését.
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Ha a jobb egérgombbal rákattint egy klipre 
a Könyvtárban, akkor megjelenítheti a klip 
vagy a [Shift] gombot tulajdonságait, illetve 
lehetőség van a klip másolására, törlésére és 
jelenetek alapján történő felosztására is.

Több klip kiválasztásakor 
tartsa nyomva a [Ctrl] 
vagy a [Shift] gombot a 
billentyűzeten.

A médiaklipek Könyvtárból való törléséhez:

1. Válassza ki a Könyvtárból törölni kívánt klipet, majd nyomja 
meg a [Delete] (Törlés) gombot a billentyűzeten, vagy 

 kattintson a jobb egérgombbal a Könyvtárban lévő klipre, és 
válassza ki a Törlés opciót.

2. Ha megjelenik a jóváhagyást kérő ablak, ellenőrizze, hogy a me-
revlemezről is törölni kívánja-e forrásfájlt.

Megjegyzés: A forrásfájlok merevlemezről való törlése véglegesen 
eltávolítja azokat a számítógépről. Ezek a fájlok ezután nem állíthatók 
vissza.

A klipek elrendezése a Könyvtárban
A klipek Könyvtárban való elrendezéséhez kattintson a  ikonra a 
Beállítások menü megnyitásához, majd válassza ki a Rendezés 
név alapján vagy a Rendezés dátum szerint opciót.
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A videoklipek dátum szerinti elrende-
zése függ a fájlformátumtól. A DV AVI 
fájlokat (pl. a DV kamerával készített 
AVI fájlokat) a program a felvételi idő 
és a film hossza alapján rendezi sorba. 
A többi videofájl formátumok esetén a 
rendezés a fájl dátuma alapján történik.

Megjegyzések:
• Ha a jobb egérgombbal a Könyvtárra 

kattint, akkor a Rendezési szempont 
almenüjében kiválaszthatja a kívánt 
rendezési típust.

• A növekvő és a csökkenő sorrend köz-
ötti váltáshoz ismét válassza ki a 
Rendezés név alapján vagy a 
Rendezés dátum szerint opciót.

A Könyvtárkezelő
A Könyvtárkezelő az egyéni Könyvtár mappák kezelésére szol-
gál. Ezek a mappák mindenféle médiafájlok kezelésében segítsé-
gére vannak.

A Könyvtárkezelő használatához:

1. Kattintson a Eszközök menüre, majd a Könyvtárkezelő pont-
ra: ekkor megjelenik a Könyvtárkezelő párbeszédablak. Ezen 
kívül a Mappa nyílra is rákattinthat és a legördülő listából kivá-
laszthatja a Könyvtárkezelőt.

A Mappa 
nyíl gomb
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2. Válassza ki a média típusát az Elérhető egyéni mappák listá-
ból.

3. Kattintson az Új gombra az Új egyéni mappa párbeszédablak 
megjelenítéséhez, és hozzon létre egy új mappát. Adja meg a 
Mappa nevét és Leírását.Kattintson az OK gombra. 

 A kiválasztott egyéni mappa átnevezéséhez vagy a leírás módo-
sításához kattintson a Szerkesztés gombra.

 Ha a Törlés gombra kattint, a program eltávolítja a kiválasztott 
egyéni mappát a Könyvtárból.

4. Kattintson a Bezárás gombra.

Új filmprojekt indítása
Indításkor a VideoStudio automatikusan egy új projektet nyit, le-
hetővé téve az új film elkészítését. Az új projektek mindig a 
VideoStudio alapértelmezett beállításait öröklik. Ezeket a beállításo-
kat a Fájl menü Projekt tulajdonságai pontjában tekintheti meg.
A projekt beállításai befolyásolják a film renderelését a lejátszás so-
rán. A Renderelés az a folyamat, amelynek során a VideoStudio a 
nyers videoadatokat, a címeket, a hangokat és az effektusokat egy 
számítógépen is lejátszható adatfolyamban egyesíti. A projekt beál-
lításai a Projekt tulajdonságai párbeszédablakban módosíthatók. 
Erről bővebben “A projekt tulajdonságai” című részben, a 66. olda-
lon olvashat.
Amikor elkészíti, vagy a projektbe illeszti az első videoklipet, a 
VideoStudio automatikusan ellenőrzi a klip és a projekt tulajdonsá-
gait. Ha az olyan tulajdonságok, mint a fájlformátum, a képkocka 
méret stb. nem egyeznek meg, akkor a VideoStudio automatikusan 
úgy módosítja a projektet, hogy az megfeleljen a klip tulajdonsága-
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inak. A projekt beállításainak a klip tulajdonságai szerinti módosí-
tása lehetővé teszi a VideoStudio SmartRender funkciójának alk-
almazását.

Tipp:

  

A fenti üzenetablak megjelenítéséhez vagy eltüntetéséhez jelölje meg 
a Beállítások párbeszédablak Üzenet mutatása, amikor először 
illeszt videoklipet az idősávra opciót, vagy törölje a jelölést.

A projekt elmentése 
Munka közben a projektet úgy mentheti el, ha kiválasztja a Fájl 
menü Mentés pontját. A munka véletlenszerű elvesztésének elke-
rülésére gyakran rendszeresen mentse el a projektet a [Ctrl + S] 
billentyűkombinációval. A VideoStudio. VSP formátumú fájlokban 
tárolja a projekteket. Egy meglévő projekt megnyitásához válassza 
ki a Fájl menü Projekt megnyitása pontját.
Ezt a [Ctrl + O] billentyűkombinációval is megteheti. Ha ismét egy 
új projektet szeretne létrehozni, válassza ki a Fájl menü Új Projekt 
opcióját (vagy használja a [Ctrl + N] kombinációt).
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A beállítások meghatározása
A program munkakörnyezetét a Beállítások párbeszédablak se-
gítségével szabhatja testre. Beállíthatja a munkamappát, ahová a 
program a fájlokat menti, a visszavonási szintek számát, program 
viselkedésének különböző módjait, és még sok mást. A Beállítások 
ablak megnyitásához válassza ki a Fájl menü Beállítások opcióját 
[F6]. Erről bővebben a “Beállítások: A Fájl menü” című részben, a 
58. oldalon olvashat.

A projekt tulajdonságainak beállítása
A Projekt tulajdonságai ablak a film tulajdonságainak egyfajta 
„projektsablonjaként” használható. A Projekt tulajdonságai ablak 
beállításai határozzák meg a projekt megjelenését és minőségét a 
képernyőn való előnézet során. A projekt beállításainak testre sza-
básához válassza ki a Fájl menü Projekt tulajdonságai pontját.

A projekt testre szabásakor java-
soljuk, hogy a beállítások ne tér-
jenek el az elkészíteni kívánt vi-
deofelvétel attribútumaitól, hogy 
elkerülhesse a videoképek torzu-
lását és biztosítsa a hibátlan, kép-
kihagyás-mentes lejátszást.

Ha a projekt testre szabása meg-
felel a kívánt eredménynek (pl. a 
DVD beállítások kiválasztása ab-
ban az esetben, ha DVD-re szán-
ja a produkciót), akkor a film elő-
nézeti megjelenítése precízebb 
lehet.
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A klipek beillesztése
A projekthez háromféleképpen adhat hozzá klipeket:

• Rögzítsen videoklipeket különböző videoforrásokból. A videokli-
peket a program a Videosávra illeszti.

• Az egérrel húzza át a klipeket Könyvtárból a megfelelő sávra.

• A médiafájlok adott sávra való közvetlen illesztéséhez kattintson 
a  gombra. 

Az előnézet
A Navigációs panel Lejátszás gombjának kétféle funkciója van: 
az egész projekt vagy a kiválasztott klip lejátszása. A lejátszáshoz 
kattintson a Projekt vagy a Klip opcióra, majd a Lejátszás gomb-
ra.

A projekt szerkesztése során gyakran lehet szükség az addig elké-
szült munka megjelenítésére. A VideoStudio kétféle lejátszási mó-
dot is tartalmaz: az Azonnali lejátszás és a Jó minőségű le-
játszás módot. Válassza ki a Fájl menü Beállítások – Általános 
opcióját, majd a kívánt lejátszási módot.

Az Azonnali lejátszás mód ideiglenes előnézeti fájl létrehozása 
nélkül is lehetővé teszi a projekt módosításainak gyors ellenőrzé-
sét, de a számítógép erőforrásaitól függően a lejátszás szaggatott 
lehet. A Jó minőségű lejátszás módban a program előbb létrehoz 
egy ideiglenes előnézeti fájlt, majd azt játssza le. A Jó minőségű le-
játszás módban azonban a projekt méretétől és a számítógép ka-
pacitásától függően az első renderelés meglehetősen sok időt igé-
nyelhet.
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Megjegyzés: Ha megjelöli a Nem négyzetes képpontleképzés 
opciót a Projekt beállításai ablakban (a Projekt tulajdonságai ablakból 
érhető el), akkor az negatívan érintheti az Azonnali lejátszás mód telje-
sítményét a nem megfelelő kapacitású számítógépeken.

A Jó minőségű lejátszás módban a VideoStudio a SmartRender 
technológiát alkalmazza, amely csak a módosításokat rendereli (pl. 
az áttűnéseket, a címeket és az effekteket), így nem szükséges az 
egész projekt újrarenderelése. A SmartRender időt takarít meg az 
előnézetek generálásakor.

Az előnézeti tartomány beállítása
A gyorsabb lejátszás érdekében lehetőség van arra, hogy az előné-
zet a projektnek csak egy részére vonatkozzon. A kiválasztott kép-
kocka-tartományt vörös sáv jelöli.

Ha csak a kiválasztott tartományt szeretné lejátszani:

1. Az Idősorral vagy a Kezdőpont/Végpont gombokkal állítsa be 
az előnézeti tartományt.

 Az Előnézeti tartomány kezdőpontjának és végpontjának meg-
felelő időkódok ezután a Beállítás panelen jelennek meg.

2. A kiválasztott képkockák megjelenítéséhez tartsa lenyomva a 
billentyűzet [Shift] gombját, válassza ki a lejátszás hatókörét 
(Projekt vagy Klip), majd kattintson a Lejátszás gombra.
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A melléklet: 

Menük és párbeszédablakok

A menük

A Fájl menü
• Új projekt: Új Ulead Vi-

deoStudio projektfájlt hoz 
létre. Ez törli a meglévő 
munkaterületet, és egy új 
projektet hoz létre a meg-
adott beállításokkal. Ha a 
munkaterületen még el-
mentésre váró projekt talál-
ható, amikor az Új projekt 
pontra kattint, az Ulead 
VideoStudio megkérdezi 
Önt, szeretné-e elmenteni a 
módosításokat.

• Projekt megnyitása: Megjeleníti a Megnyitás ablakot, amely-
ben kiválaszthatja a munkaterületre illeszteni kívánt Ulead Vide-
oStudio projektfájlt (VSP). Ha a munkaterületen még elmentésre 
váró projekt található, a program megkérdezi Önt, szeretné-e 
elmenteni a módosításokat.

• Mentés/Mentés másként: Lehetővé teszi a munka új vagy 
meglévő projektfájlba való mentését (*.VSP). Megnyitja a Men-
tés másként párbeszédablakot, amelyben megadhatja a fájlne-
vet és a mentés célmappáját.

• Projekt tulajdonságai: Megjeleníti a Projekt tulajdonságai 
ablakot, amelyben az éppen megnyitott fájl adatai találhatók. Itt 
vetheti szerkesztés alá a projektfájl sablonjának tulajdonságait 
is.

• Beállítások: Megnyitja a Beállítások ablakot, amelyben testre 
szabhatja az Ulead VideoStudio munkakörnyezetét. (Erről a “Be-
állítások: A Fájl menü” című részben, a 58. oldalon olvashat).
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• Társítás: Megjeleníti a Társítás párbeszédablakot, amelyben 
szükség esetén az éppen kiválasztott klip társítását végezheti 
el. Ha a forrásfájlokat tartalmazó mappát áthelyezi egy másik 
helyre, akkor jelölje meg a Társítás ellenőrzése opciót a Tár-
sítás ablakban. Miniatűr index társításakor az Ulead VideoStudio 
automatikusan elvégzi a mappa összes forrásfájljának társítását.

• Médiafájl illesztése az idősávra: Megjelenít egy legördülő 
menüt, amelyben kiválaszthat egy videót, DVD/DVD-VR-t, képet 
vagy hangfájlt, és azt a megfelelő sávra illesztheti.

• Médiafájl illesztése a könyvtárba: Megjelenít egy legördülő 
menüt, amelyben kiválaszthat egy videót, DVD/DVD-VR-t, képet 
vagy hangfájlt, és azt a Könyvtárba illesztheti.

• Kilépés: Kilép az Ulead VideoStudio programból. Megjelenít egy 
üzenetet, amely figyelmezteti Önt a projekt mentésére.

A Szerkesztés menü
• Visszavonás: Visszaállítja a projektben 

elvégzett legutóbbi művelet eredményét. 
Az Ulead VideoStudio lehetővé teszi, hogy 
akár 99 műveletet is visszavonjon. A visz-
szavonások száma azoktól a beállításoktól 
függ, amelyeket a Fájl menü Beállítások – Általános pont-
jában adott meg. (Erről az “Általános fül” című részben, a 58. 
oldalon olvashat).

• Mégis: Lehetővé teszi akár 99 előző parancs visszaállítását. A 
visszaállítható lépések száma a Fájl menü Beállítások – Általá-
nos fül megfelelő beállításától függ.

• Másolás: A kiválasztott médiaklipet a Vágóasztalra másolja, így 
az a Könyvtár mappába illeszthető.

• Beillesztés: Az átmásolt médiaklipet a kiválasztott Könyvtár 
mappába illeszti.

• Törlés: Eltávolítja a kiválasztott klipet a kiválasztott Sávról/
Könyvtár mappából.
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A Klip menü

• Kép/szín időtartamának 
megváltoztatása: Megnyit-
ja az Időtartam ablakot, 
amelyben beállíthatja a klip 
időtartamát.

• Némítás: Elnémítja a vide-
oklip hangját. Ez az opció 
olyankor hasznos, amikor el-
térő zenei hátteret szeretne 
alkalmazni egy videokliphez.

• Feketéből világosítás: 
Fokozatosan nulláról maxi-
mális értékre növeli a klip hangerejét.

• Sötétítés feketéig: Fokozatosan a maximális értékről nullára 
csökkenti a klip hangerejét.

• Video felosztása Két részre vágja a videoklipet. Válasszon ki 
egy videoklipet, majd állítsa be az előnézeti ablak alatti sávon a 
vágás helyét.

• Video szakaszokra vágása: Megjeleníti a Videó szakaszok-
ra vágása ablakot, amelyben kiválaszthatja a megőrizni kívánt 
szakaszokat, és a klipet ezekre a szakaszokra vághatja.

• Felosztás jelenetek alapján: Megnyitja a Jelenetek ablakot, 
amelyben a képkockák tartalma, illetve a felvétel dátuma alap-
ján oszthatja fel a videofájlt. Ez az opció a Könyvtár klipjeihez is 
használható.

• Vágott video mentése: A Vágósáv beállításának megfelelően 
megvágja a videót, majd azt új fájlként menti el. A videofájl vá-
gását követően a Könyvtárban megjelenik az új videó miniatűr 
indexe.

• Mentés állóképként: Új képfájlként menti el az előnézeti ablak-
ban látható képkockát. A Könyvtárban megjelenik az új kép.

• Exportálás: Itt több exportálási és megosztási beállítás közül 
választhat:

 Ulead DVD-VR varázsló: Itt rögzítheti, vagy adhatja hozzá a 
videókat egy DVD-RAM (DVD-VR) vagy DVD-R formátumot támo-
gató eszközhöz.

vstudio-wegry1.indd   49 2005-06-14, 11:26:30



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ50

 DV felvétel: Megjelenít egy ablakot, amelyben közvetlenül egy 
DV kamerára vagy más DV rögzítő eszközre küldhet és rögzíthet 
videókat.

 Weboldal: Lehetővé teszi a kiválasztott klip vagy videofájl köz-
zétételét a Weben.

 E-mail: Elindítja a felhasználó alapértelmezett e-mail kliensét 
(pl. Outlook Express), és a levélhez csatolja a kiválasztott vide-
oklipet vagy filmfájlt.

 Üdvözlőlap: Megnyit egy ablakot, amelyben a kiválasztott klip 
vagy filmfájl felhasználásával multimédiás üdvözlőlapot készít-
het.

• Tulajdonságok: Megjeleníti a kiválasztott klip adatait.

Az Eszközök menü
• VideoStudio Mozi varázs-

ló: Elindítja a Mozi varázslót, 
amely segítségével gyorsan és 
könnyedén létrehozhat egy fil-
met. (Erről “A VideoStudio Mozi 
varázsló” című részben, a 24. 
oldalon olvashat).

• Lemez létrehozása: Lehetővé 
teszi a projekt (és a többi Vi-
deoStudio projekt vagy videó) 
VCD, SVCD vagy DVD formátu-
mú rögzítését.

• Eszközkezelő kiválasztása: Megjelenít egy párbeszédablakot, 
amelyben beállíthatja az eszköz kezelését. Ez lehetővé teszi a DV 
eszköz irányítását a Navigációs panelről

• Rögzítő beépülő modul kiválasztása: Megjeleníti a Rögzítő 
beépülő modul kiválasztása ablakot, amelyben kiválaszthatja 
a rögzítő eszköz illesztő programjának megfelelő beépülő modult 
(„plug-in”-t).

• Kötegelt konverzió: Megnyitja a Kötegelt konverzió ablakot, 
amelyben több különböző formátumú videofájlt egy lépésben 
konvertálhat át egy közös videofájl formátumba.

• Teljes képernyős előnézet: Ezzel a funkcióval a teljes mére-
tében jelenítheti meg a projektet a számítógép vagy a TV képer-
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nyőjén. Ez a funkció csak a Rögzítés és a Megosztás lépcsőfokok 
esetén elérhető.

• Jelenlegi képkocka mentése képként: Állóképként a Könyv-
tárba menti az Előnézet ablakban látható képkockát.

• Filmkészítő kezelő: Itt hozhatja létre és kezelheti a projektből 
a videofájl elkészítéséhez szükséges különböző információkat 
(fájlméret, képváltási sebesség, tömörítés, stb.) tartalmazó sab-
lonokat. Ha a sablon létrehozása után a Megosztás lépcsőfok 
Videofájl létrehozása opciójára kattint, akkor a program fel-
ajánlja a sablon használatát.

• Előnézeti fájlok kezelője: Megjeleníti az Előnézeti fájlkezelő 
ablakot, amely kilistázza a projekt valamennyi előnézeti fájlját. 
Szükség esetén törölhet is néhány előnézeti fájlt, hogy felszaba-
dítson némi helyet a lemezen.

• Könyvtárkezelő: Lehetővé teszi az egyéni média mappák létre-
hozását a Könyvtárban.

A Súgó menü
• Ulead VideoStudio súgója: 

Megjeleníti az Ulead VideoStudio 
súgóját.

• Online regisztráció: Megnyitja 
a böngészőt, és benne az Ulead VideoStudio Online regisztrációs 
honlapját. Ezáltal azonnal regisztrálhatja a terméket, ami teljes-
körű technikai támogatásra, frissítésekre, más Ulead termékekre 
vonatkozó különleges ajánlatokra, esetenként ingyenes letölté-
sekre jogosítja fel Önt.

• Termékfrissítések a Weben: Automatikusan megnyitja a bön-
gészőt, és benne az Ulead honlapját, ahonnan számos szolgál-
tatás érhető el: online regisztráció, egyszerű termékfrissítések, 
különleges ajánlatok, és rengeteg tanács, trükk és ötlet.

• Az Ulead VideoStudio névjegye: Megjeleníti a program verzi-
ószámát és a védjegy információkat.
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A párbeszédablakok

A hang mentési beállításai

Ulead VideoStudio fül

• Teljes projekt: Létrehozza 
a teljes projektet tartalmazó 
hangfájlt.

• Előnézeti tartomány: Egy 
olyan hangfájlt hoz létre, 
amely csak az Idősoron kijelölt 
tartományt tartalmazza.

• Fájl lejátszása a létreho-
zás után: Ha megjelöli ezt az 
opciót, a program lejátssza a 
fájlt a létrehozás után.

Tömörítés fül

• Formátum: Ha erre a gombra 
kattint, megjelenik a Hang-
formátum ablak, amelyben 
módosíthatja a hangfelvételek 
tulajdonságait.

• Tulajdonságok: Válassza ki 
a legördülő listából a mentés-
hez használni kívánt hangjel-
lemzőket.
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Kötegelt konverzió

• Kötegelt konverzió listája: Megjeleníti a konvertálni kívánt 
videofájlokat, valamint azok méretét, típusát, módosításuk dátu-
mát és elérési útvonalukat.

• Hozzáadás: Megnyitja a Kötegelt konverzió ablakot, amely-
ben kiválaszthatja a konvertálni kívánt fájlokat.

• Törlés: Törli a kiválasztott fájlt a Kötegelt konverzió listából.

• Összes eltávolítása: Minden fájlt töröl a Kötegelt konverzió 
listából.

• Mappába mentés: Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki 
a konvertált videofájlok mentési célmappáját.

• Mentés másként: Válassza ki, milyen formátumba konvertálja a 
program a videofájlokat.

• Konvertálás: Elindítja a konvertálást.

• Mégse: A videofájlok konvertálása nélkül bezárja a párbeszéd-
ablakot.

• Beállítások: Megjeleníti a Video mentési beállítások ablakot, 
amelyben meghatározhatja a kiválasztott fájlformátum mentési 
és tömörítési beállításait. (Erről “A videó mentési beállításai” című 
részben, a 73. oldalon olvashat).
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A lemezíró speciális beállításai

• Írás előtt írásteszt végrehajtása: Jelölje meg ezt az opciót, 
ha szeretné előbb szimulálni a videofájl CD-re vagy DVD-re való 
kiírását (a program nem végzi el a tényleges írást). Ez segít meg-
állapítani, hogy elég gyors-e a rendszer ahhoz, a program a be-
állított rögzítési sebességgel kiküldhesse az adatokat a CD- vagy 
DVD-íróra. A szimulált írást követően a program elkezdi kiírni az 
adatokat. Ha nem kívánja végrehajtani a tesztet, ne jelölje meg 
ezt az opciót.

• Pufferaláfutás-védelem bekapcsolása: Jelölje meg ezt az 
opciót, ha szeretné használni ezt a technológiát. A technológia 
segít kiküszöbölni a pufferaláfutást, elérhetősége a használatban 
lévő lemezíró típusától függ.

• DVD+RW lemez formázása: Az opció megjelölése esetén a 
program az írás előtt megformázza a DVD+RW lemezt. A funkció 
használata megnöveli a rögzítési időt, de cserébe garantálja a 
hibátlan kiírást. Ha először használ egy DVD+RW lemezt, akkor 
ajánlott a funkció használata.

• Ne zárja le a lemezt: Jelölje meg ezt az opciót, ha nem sze-
retné lezárni a CD-t vagy a DVD-t az írás után. Ez lehetővé teszi, 
hogy ugyanarra a lemezre a későbbiekben más fájlokat is rögzít-
hessen – akár egy másik CD-/DVD-író szoftverrel.

• Gyors kiadás: A funkció alkalmazása nagymértékben csökkenti 
a rövid DVD-k elkészítési idejét egy DVD+RW meghajtó haszná-
latakor, azonban kompatibilitási problémákat okozhat egyes DVD 
lejátszók esetén.
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Szegély/Árnyék/Áttetszőség

Szegély fül

• Áttetsző szöveg: Az opció megjelölésekor a szöveg áttetsző 
lesz.

• Szegély szélessége: Állítsa be a szegélyek szélességét.

• Vonal színe: Kattintson ide a vonal színének kiválasztásához.

• Szöveg áttetszősége: Állítsa be a szöveg áttetszőségének mér-
tékét. Minél nagyobb az érték, annál áttetszőbb a szöveg.

• Határvonal lágyítása: A határvonal lágyan illeszkedik a háttér-
be. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a lágyítás is.

Árnyék fül

• Árnyék típusa: Válassza ki a szöveghez rendelni kívánt árnyék 
típusát.

Az alábbi opciók elérhetősége az árnyék típusától függ:

• X: Beállítja a szöveg és az árnyék közötti vízszintes távolságot.

• Y: Beállítja a szöveg és az árnyék közötti függőleges távolságot.
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• Szín: Kattintson ide az árnyék színének beállításához.

• Áttetszőség: Beállítja a szöveg áttetszőségét. Minél nagyobb az 
érték, annál áttetszőbb az árnyék.

• Él lágyítása: Az árnyék éle lágyabban illeszkedik a háttérhez. 
Minél nagyobb az érték, annál lágyabban illeszkedik az árnyék a 
háttérhez.

• Intenzitás: Beállítja az árnyék méretét.

A rögzítés beállításai

• Hang rögzítése: Ha megjelöli ezt az opciót, a program az analóg 
eszközről a hangot is rögzíti.

• Rögzítés könyvtárba: Jelölje meg az opciót, és a program a 
rögzített videót a Könyvtárban helyezi el.

• Előnézeti mód használata: Ezzel az opcióval növelheti a videó 
minőségét, ha SVCD vagy DVD formátumban rögzít. Ez az opció 
csak akkor elérhető, ha azt az analóg digitalizáló kártya támogat-
ja.

• Rögzítés képváltási sebessége: Állítsa be a videó rögzítésé-
hez használt képváltási sebességet. Minél nagyobb a képváltási 
sebesség, annál jobb minőségű lesz a videó.

• Forrás hangerő panel kijelzése rögzítés közben: Ezzel az 
opcióval megnyitja a Forrás hangerő panelt az analóg videók 
rögzítése közben. Ezen a panelen módosíthatja az analóg forrás 
hangerejét a rögzítés ideje alatt.
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A rögzítő beépülő modul módosítása

• Jelenlegi rögzítő beépülő modul: Lehetővé teszi a számítógé-
pen telepített rögzítőeszköz illesztő programjának megfelelő rög-
zítő beépülő modul („plug-in”) kiválasztását. A rögzítő beépülő 
modulok az Ulead VideoStudio-hoz mellékelt programok, amelyek 
lehetővé teszik a VideoStudio és a videokamera kommunikáció-
ját.

• Leírás: A kiválasztott rögzítő beépülő modul rövid leírása.

Speciális kimeneti beállítások

• Személyes mappa másolása a lemezre: Ezzel az opcióval a 
program személyes mappát is a lemezre írja. A mappa elérési 
útvonalának kiválasztásához kattintson a Tallózás gombra.

• DVD-lejátszó átmásolása: Ha megjelöli ezt az opciót, a prog-
ram a videoprojekt mellett az Ulead DVD Runtime Player le-
játszót is a lemezre írja, amely segítségével lejátszhatja a filmet a 
számítógépen. Ha szeretné módosítani a lejátszó ikonját és/vagy 
megjelenését, a kiírás előtt kattintson a Beállítások gombra.
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Beállítások: A Fájl menü

Általános fül

• Visszavonás: Lehetővé teszi a visszavonási műveletek számá-
nak beállítását 0-tól 99-ig.

• Háttérszín: Beállítja a klipekhez használt háttérszínt.

• Társítás ellenőrzése: Automatikusan ellenőrzi a klipek és a 
projektben hozzájuk tartozó forrásfájlok társítását, lehetővé téve 
a forrásfájlok és a klipek ismételt társítását. Ez olyankor fontos, 
ha egy fájlt a Könyvtárból máshová helyezett át.

• Üzenet mutatása, amikor először illeszt videoklipet az 
idősávra: Engedélyezi, hogy a VideoStudio megjelenítsen egy 
üzenetet, amikor észleli, hogy a beillesztett videoklip tulajdonsá-
gai nem egyeznek meg a projekt aktuális beállításaival.

 Amikor elkészíti, vagy a projektbe illeszti az első videoklipet, a 
VideoStudio automatikusan ellenőrzi a klip és a projekt tulaj-
donságait. Ha az olyan tulajdonságok, mint a fájlformátum, a 
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képkocka méret stb. nem egyeznek meg, akkor a VideoStudio 
automatikusan úgy módosítja a projektet, hogy az megfeleljen 
a klip tulajdonságainak. A projekt beállításainak módosítása 
lehetővé teszi a VideoStudio SmartRender funkciójának alkal-
mazását.

• Induló képernyő mutatása: Az opció megjelölésekor a Vide-
oStudio minden egyes indításakor egy üdvözlő képernyő látható. 
Ezen az induló képernyőn választhatja ki, hogy a VideoStudio 
szerkesztőjét vagy a Mozi varázslót indítja-e el.

• Biztonságos címterület megjelenítése az előnézeti ablak-
ban: Ha megjelöli ezt az opciót, a címek készítésekor a program 
az előnézeti ablakban megjeleníti a biztonságos címterületet. A 
biztonságos címterület egy téglalap alakú mező. Ellenőrizze, hogy 
a szöveg a biztonságos címterületen belül helyezkedik-e el: ez 
garantálja, hogy az egész szöveg megfelelően fog megjelenni a 
TV képernyőn.

• Alapértelmezett áttűnési effektek használata: Automatiku-
san áttűnési effekteket illeszt a Videosávra kerülő új klipek közé.

• Alapértelmezett áttűnési effekt: Lehetővé teszi a projekthez 
automatikusan illeszteni kívánt áttűnési effekt kiválasztását.

• Lejátszás módja: Itt választhatja ki a projektek lejátszási 
módját. Az Azonnali lejátszás mód ideiglenes előnézeti fájl lét-
rehozása nélkül is lehetővé teszi a projekt módosításainak gyors 
ellenőrzését, de a számítógép erőforrásaitól függően a lejátszás 
szaggatott lehet. A Jó minőségű lejátszás módban a program 
előbb létrehoz egy ideiglenes előnézeti fájlt, majd azt játssza le. 
A Jó minőségű lejátszás módban azonban a projekt méretétől és 
a számítógép kapacitásától függően az első renderelés meglehe-
tősen sok időt igényelhet.

 A Jó minőségű lejátszás módban a VideoStudio a SmartRender 
technológiát alkalmazza, amely csak a módosításokat rendereli 
(pl. az áttűnéseket, a címeket és az effekteket), így nem szük-
séges az egész projekt újrarenderelése. A SmartRender időt 
takarít meg az előnézetek generálásakor.

• Klip megjelenítés módja: Itt állíthatja be, miképpen jelenjen 
meg a videoklip az Idősoron. Ha a Csak miniatűr opciót vá-
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lasztja ki, akkor a klipet egy megfelelő miniatűr index képviseli 
az Idősoron. A Csak fájlnév kiválasztásakor a klipet a megfelelő 
fájlnév jelzi az Idősoron. Ha a miniatűrt és a fájl nevét is szeretné 
megjeleníteni, akkor válassza ki a Miniatűr és fájlnév opciót. 

• Munkamappa: Lehetővé teszi annak a mappának a kiválasztá-
sát, amelybe az elkészült projekteket és rögzített klipeket mente-
ni szeretné.

• Közvetlen lejátszás célja: Itt választhatja ki, hol játssza le a 
program a projektet. Ha kettős fejjel rendelkező videokártyája 
van, akkor a projektet mind az előnézeti ablakban, mind egy kül-
ső megjelenítési eszközön lejátszhatja.

• Alapértelmezett félkép sorrend Azoknál a videóknál szük-
séges beállítani ezt az opciót, amelyek esetében nem ismert a 
félképek sorrendje. A váltott soros videók a képkockányi adatot 
két külön félképként kezelik. Ha a videót csak számítógépes leját-
szásra szánja, válassza ki a Képkockánkénti beállítást.

Szerkesztés fül
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• Színszűrő alkalmazása Ha megjelöli ezt az opciót, a VideoS-
tudio az NTSC vagy a PAL szűrőben színterében látható színekre 
korlátozza a színpalettát: ezáltal garantálható, hogy egyetlen szín 
sem lesz hamis. Törölje a jelölést, ha a videót csak monitoron 
szeretné megjeleníteni.

• Új mintavétel minősége: Meghatározza az összes effekt és 
klip minőségét. A jobb minőség hatékonyabb képreprodukciót, de 
hosszabb idejű renderelést eredményez. A film utolsó verziójához 
válassza ki a Legjobb, a leggyorsabb reprodukcióhoz pedig a Jó 
opciót.

• Kép új mintavételének beállítása: Állítsa be a kép új minta-
vételének módját.

• Beillesztett kép/színklip alapértelmezett időtartama: 
Beállítja a videoprojekthez használandó összes kép- és színklip 
alapértelmezett időtartamát. Az időtartam másodpercben állítha-
tó be.

• Hang hangosodásának/elhalkításának alapértelmezett 
időtartama: Beállítja a videoklip-hangok hangosod és elhalkí-
tásának alapértelmezett időtartamát. Az itt megadott érték az 
az idő, amely alatt a hangerő eléri a hangosodásnak, illetve a 
halkításnak megfelelő alapértéket.

• Áttűnési effekt alapértelmezett időtartama: Beállítja a 
videoprojekt klipjeihez használt áttűnési effektek időtartamát 
(másodpercben).
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Rögzítés fül

• Nyomja meg az OK gombot a rögzítéshez: Lehetővé teszi, 
hogy az OK gombbal elindítsa a rögzítést.

• Felvétel közvetlenül a CD-ről: Lehetővé teszi, hogy a hang-
sávot közvetlenül a CD-ről rögzítse.

• Rögzített állókép mentési formátuma: Beállítja, milyen for-
mátumban történjen a rögzített állókép mentése.

• Kép minősége: Beállítja a rögzített kép minőségét. Minél jobb a 
minőség, annál nagyobb a fájlméret.

• Kép rögzítése összefésüléssel: Leöltéskor engedélyezi a ké-
pek állandó felbontását, ami az ellentéte a váltott soros képek 
felbontásának.

• DV szalag leállítása, ha a rögzítés leáll: Engedélyezi, hogy a 
videorögzítés befejezését követően a DV kamera automatikusan 
leállítsa a szalag lejátszását.

• Hozzá lehessen férni a rögzítő eszköz beállításaihoz: 
Jelölje meg ezt az opciót, ha szeretné testre szabni a rögzítő 
eszköz valamely felvételi beállítását. Az opció megjelölése ese-
tén a Video- és hangrögzítés tulajdonságainak beállítása 
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párbeszédablak nem elérhető. Helyette több, a rögzítő eszköz 
beállításait tartalmazó párbeszédablak válik elérhetővé.

Előnézet fül

• Adjon meg további mappákat az előnézeti fájlok számá-
ra: Jelzi, hogy mely mappát használhatja az Ulead VideoStudio az 
előnézeti fájlok elmentésére. Az itt szereplő mappa megegyezik 
az AUTOEXEC.BAT fájl SET TEMP változójával megadott mappá-
val. Több meghajtó, illetve partíciókra osztott meghajtó esetén 
adjon meg más mappákat is. Ha csak egy meghajtója van, akkor 
hagyja a többi mezőt üresen.

• Használt merevlemez-terület felső határa: Beállíthatja, 
mennyi memóriát szeretne lefoglalni kizárólag az Ulead VideoStu-
dio program számára. Ha csak az Ulead VideoStudio- t használja, 
és szeretné optimálisan kihasználni a program kapacitását, akkor 
állítsa be a lehető legnagyobb értéket. Ha más programokat is 
használ a háttérben, akkor a maximális fájlméret felének meg-
felelő memória is elegendő. Ha törli az opció jelölését, az Ulead 
VideoStudio a rendszermemória-kezelőt használja a memória 
megosztásának ellenőrzésére.
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Beállítások (Lemez létrehozása)

• VCD-lejátszó szabvány: A VCD-k felvételek készítésekor az 
Ulead VideoStudio a VCD 2.0 formátumot használja. A háttér-
zenével rendelkező navigációs menükhöz az Ulead VideoStudio 
változó sebességű („variable-bit-rate”, VBR) dekódolást igénylő 
formátumot alkalmaz. Azonban egyes VCD lejátszók nem tá-
mogatják a VBR dekódolást, így ezek nem tudják megfelelően 
lejátszani az Ulead VideoStudio-val készített VCD-ket. Az opció 
megjelölése esetén ezek a lejátszók is megfelelően fogják leját-
szani az elkészített VCD- ket.

• Villogásmentesítő szűrő alkalmazása: Az opció megjelölése-
kor a program villogásmentesítő szűrőt alkalmaz a menü megjel-
enítésekor. Ez a funkció csökkenti a menü oldalak villogását, ami-
kor azokat egy televízió (váltott soros megjelenítő) képernyőjén 
nézi, azonban hatástalan marad, ha a menüt olyan progresszív 
letapogatású eszközökön jeleníti meg, mint amilyen a számítógép 
monitora vagy egy projektor.

• Nem négyzetes képpont leképzés végrehajtása: A funkció 
használata a videók előnézeti megtekintése esetén javasolt. A 
nem négyzetes képpont leképzés csökkenti a torzulásokat és 
megőrzi a DV és az MPEG-2 tartalmak valós felbontását. Álta-
lában a négyzetes képpontok a számítógépes monitorok által 
használt képméretaránynak felelnek meg, míg a nem négyzetes 
képpontok a TV képernyőjén jelennek meg a legjobban. Mindig 
tartsa szem előtt, melyik lesz az elsődleges megjelenítési esz-
köz.
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• TV-rendszer: Válassza ki a TV készülék típusának megfelelő 
rendszert (NTSC vagy PAL).

Az előnézeti lejátszás beállításai

• Megtekintés a párbeszédpanel előnézeti ablakában: Az 
opció megjelölésekor a kiválasztott szűrőt az párbeszédablak 
előnézeti ablakában jelenítheti meg.

• Megtekintés a projekt előnézeti ablakában: Az opció meg-
jelölésekor a kiválasztott szűrőt a VideoStudio előnézeti ablaká-
ban jelenítheti meg.

• Külső lejátszó eszköz: Válassza ki azt az eszközt, amelyen 
szeretné lejátszani a szűrővel ellátott klipet. Használhatja a DV 
kamera LCD monitorát, illetve más eszközt is, például egy TV- t. 
Ha a videokártyája kétféle kimenettel is rendelkezik, akkor vá-
lassza ki a Kettős fejjel rendelkező eszköz opciót, és a klipet 
a kártyához csatlakoztatott másik eszközön is megjelenítheti.

• Beállítások: Kattintson ide a kiválasztott külső Lejátszó eszköz 
tulajdonságainak módosításához.

• Leírás: További információkat jelenít meg a külső Lejátszó esz-
közről.

vstudio-wegry1.indd   65 2005-06-14, 11:26:34



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ66

A projekt tulajdonságai

• Projekt fájl adatai: Megjeleníti a projekt fájl adatait (pl. a fájl-
méretet és az időtartamot).

• Projekt sablon tulajdonságai: Megjeleníti a videofájl formátu-
mát, illetve a projekt által használt egyéb tulajdonságokat.

 Fájlformátum szerkesztése: Válassza ki a végső film létreho-
zásakor alkalmazni kívánt videoformátumot. Kattintson a Szer-
kesztés gombra a Projekt beállításai ablak megnyitásához, 
amelyben testre szabhatja a kiválasztott fájlformátum tömöríté-
si és hangbeállításait.

A projekt beállításai
Az ebben az ablakban lévő fülek és beállítások megegyeznek a 
Video mentési beállításai ablakban láthatókkal. (Erről “A videó 
mentési beállításai” című részben, a 73. oldalon olvashat).
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A projekt beállításai (Lemez létrehozása)

• MPEG-tulajdonságok fájlkonvertáláshoz: Részletes infor-
mációkat jelenít meg a kiválasztott videobeállításról.

• MPEG beállítások módosítása: Ha erre a gombra kattint, 
megjelenik egy menü, amelyben beállíthatja a kiválasztott fájlfor-
mátumnak megfelelő lemez-sablont. Ha a Testreszabás opcióra 
kattint, megadhatja a videó mentési beállításait, pl. a tömörítést 
és a képváltási sebességet.

• Ne konvertálja a kompatibilis MPEG-fájlokat: Az opció 
megjelölésével a program nem rendereli újra a meglévő MPEG 
formátummal már kompatibilis MPEG fájlokat.

• Automatikus ismétlés a lejátszás végén: Ha megjelöli ezt az 
opciót, a program automatikusan újraismétli a videót. Lejátszás 
után: Állítsa be, hogy a lejátszás után a program térjen át a kö-
vetkező klip lejátszására, vagy ismét a menüt jelenítse meg. Az 
Automatikus ismétlés a lejátszás végén megjelölése esetén 
ez az opció nem elérhető.
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Az előnézeti fájlok kezelője
Az Előnézeti fájlok kezelője segítségével felszabadíthatja a projekt 
ideiglenes előnézeti fájljai által foglalt lemezterületet.

• Előnézeti fájlok lista: Megjeleníti a VideoStudio-ban létrehozott 
és elmentett projektfájlokat (VSP).

• Törlés: Ha erre a gombra kattint, eltávolíthatja a kiválasztott 
VideoStudio projekt ideiglenes fájljait a számítógépről.

• Összes törlése: Ha erre a gombra kattint, eltávolíthatja az ösz-
szes VideoStudio projekt ideiglenes fájljait a számítógépről.

• Merevlemez: Megjeleníti a kiválasztott merevlemez- meghajtón 

lévő szabad tárhelyet.
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Az eszközvezérlő kiválasztása

• Jelenlegi eszköz: Válassza ki a legördülő listából a VideoStudio 
és a használatban lévő eszköz kommunikációjának megfelelő il-
lesztő programot.

• Időkód eltérés: Állítsa be az eszközön érvényes lejátszási idő 
és a DV rögzítés párbeszédablakban használt vágási jelöléseknek 
megfelelő idő közötti eltérés kijavítására alkalmas értéket. Ha 
például megjelöl egy időkódot a rögzítéshez, majd a műveletet 
követően az első rögzített képkocka megegyezik az időkód ak-
tuális jelölése előtti képkockával, akkor a „-4” érték korrigálja az 
eszköz és a rögzítő kártya közötti időzítést.

• Leírás: További adatokat jelenít meg az aktuális eszközvezérlő 
illesztő programról.

• Beállítások: Megnyit egy párbeszédablakot, amely a kiválasz-
tott eszközvezérlő illesztő program beállításait tartalmazza. Ez a 
gomb nem használható, ha az aktuális eszköz nem támogatja a 
további opciókat. (Erről bővebben a hardver illesztő programjá-
nak használati útmutatójában olvashat.)
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A video- és hangrögzítés tulajdonságainak 
beállítása

Forrás fül

Video:

• Bemeneti forrás: Beállítja, honnan érkezik az adat. Válassza 
ki a Video kompozit opciót, ha a kábelen a video bemeneti 
csatlakozó mellett egy (Mono) vagy két (Sztereo) audio bemeneti 
csatlakozó van. A TV-bemenethez a Video Tuner, az S-video 
bemenethez pedig a Video S-video opciót válassza ki.

• TV-rendszer: A régiónak megfelelően beállítja az NTSC vagy 
a PAL rendszert. Az NTSC-t főleg Észak-Amerikában és számos 
ázsiai országban használják. A PAL főleg Európa és a déli Csen-
des-óceáni térség sugárzási szabványa.

Audio:

• Audio eszköz: Válassza ki azt az audio eszközt, amelyről rögzí-
teni szeretné a hangfelvételt.

• Bemeneti forrás: Jelzi az aktuális hangbemeneti eszközt. Ha 
bármilyen probléma adódna a hanggal, egyszerűen ellenőrizze, 
hogy a megfelelő hangbemeneti eszközt választotta-e ki a Be-
meneti forrás legördülő listából.
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Csatorna fül (csak TV tuner esetén)

• Ország / Régió: Beállítja az Ön lakóhelyének megfelelő csator-
nákat.

• TV bemenet típusa: Beállítja a televíziós bemeneti módot. A 
tévénézéshez válassza az Antenna opciót, a kábeltelevízió hasz-
nálatához pedig a Kábel opciót.

• TV hang: Beállítja a TV által jelenleg használt hangformátumot.

• Csatorna: Adja meg annak a tévéprogramnak a csatornaszámát, 
amelyről a videót rögzíteni szeretné.

• Speciális: Kattintson ide a TV csatornakezelő megnyitásához, 
amely segítségével megkeresheti a régiójában elérhető tévécsa-
tornákat.

Szín fül
Kérjük, lapozza fel “A videó színkezelője” című részt a 72. oldalon.

vstudio-wegry1.indd   71 2005-06-14, 11:26:35



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ72

Rögzítés fül

• Tömörítés: Megjeleníti az elérhető tömörítési formátumokat. A 
tömörítés mellőzése is lehetséges.

• Képméret: Válassza ki a képkocka méretét, illetve határozza 
meg a videofájlnak megfelelő saját értéket.

• Szoftveres tömörítés használata: Csak az AVI formátumhoz 
használható. Olyankor jelölje meg ezt az opciót, ha különleges 
tömörítési igényei vannak. A kívánt szoftveres tömörítés meg-
határozásához kattintson a Speciális gombra.

• Speciális: Kattintson erre a gombra a Videotömörítés párbe-
szédablak megnyitásához: itt testre szabhatja a tömörítés beállí-
tásait.

A videó színkezelője
A Videó színkezelő lehetővé teszi az analóg forrás videó tulajdonsá-
gainak (pl. a világosság, a kontraszt, a színárnyalat és a telítettség) 
beállítását, mielőtt a videót a VideoStudio-val rögzítené.
Ebben a párbeszédablakban a videók számos beállítását módosít-
hatja. Állítsa be az adott tételhez a csúszkát a hangerő növelésé-
hez vagy csökkentéséhez. Kattintson az Alapértelmezett beállí-
tás opcióra, ha szeretné visszaállítani az eredeti értékeket.
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A videó mentési beállításai

Ulead VideoStudio fül

• Teljes projekt: Ha megjelöli, a program a fájl összes képkocká-
ját elmenti.

• Előnézeti tartomány: Ha megjelöli, a program csak az előné-
zeti tartományban szereplő klipeket menti el a videofájlba. (Csak 
aktív előnézeti tartomány esetén elérhető.)

• Fájl lejátszása a létrehozás után: Ha megjelöli, a VideoStudio 
a mentést követően azonnal lejátssza a videót.

• SmartRender végrehajtása: Az opció megjelölésekor a Vide-
oStudio egy előre létrehozott fájlt használ a gyorsabb renderelés-
hez.

• Nem négyzetes képpont leképzés végrehajtása: Az opció 
megjelölésekor a program nem négyzetes leképzést használ a 
videó előnézeti megjelenítéséhez. A nem négyzetes képpont le-
képzés csökkenti a torzulásokat és megőrzi a DV és az MPEG-2 
tartalmak valós felbontását. A négyzetes képpontok általában a 
számítógépes monitorok által használt képméretaránynak felelnek 
meg, míg a nem négyzetes képpontok a TV képernyőjén jelennek 
meg a legjobban. Mindig vegye figyelembe, melyik lesz az elsőd-
leges megjelenítési eszköz.
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• Adott hosszúságú videó létrehozása: Az opció megjelölé-
sekor beállíthatja a létrehozni kívánt videofájl időtartamát. Ez 
olyankor hasznos, amikor a filmprojekt túl hosszú, és meghaladja 
a lemez kapacitását. A VideoStudio az eredményt több videofájl-
ba menti el.

• Villogásmentesítő szűrő alkalmazása: Az opció megjelölése-
kor a program villogásmentesítő szűrőt alkalmaz a menü megjel-
enítésekor. Ez a funkció csökkenti a menü oldalak villogását, ami-
kor azokat egy televízió (váltott soros megjelenítő) képernyőjén 
nézi, azonban hatástalan marad, ha a menüt olyan progresszív 
letapogatású eszközökön jeleníti meg, mint amilyen a számítógép 
monitora vagy egy projektor.

Általános fül

• Kódoló illesztő program: Válassza ki a videofájlhoz a megfel-
elő kódolót.

• Adatsáv: Állítsa be, hogy a program csak video-, illetve csak 
hangfájlt hozzon létre, vagy video- és hangfájlt egyben.

• Képváltási sebesség: Állítsa be a végső videofájl létrehozásá-
hoz alkalmazni kívánt képváltási sebességet.

• Képkocka típusa: Válassza ki, hogy a program félképenként 
vagy képkockánként mentse el a videót. A félképes (váltott sor-

vstudio-wegry1.indd   74 2005-06-14, 11:26:36



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 75

os) videók a képkockányi adatot két külön félképként kezelik. 
Ha a videót csak számítógépes lejátszásra szánja, válassza ki a 
Képkockánkénti beállítást.

• Képméret: Válassza ki a képkocka méretét, illetve határozza 
meg a videofájlnak megfelelő saját értéket.

• Megjelenítő képméretaránya: Válassza ki a kívánt beállítást 
a támogatott képméretarányok listájából. A helyes méretarány 
alkalmazásával a képek az előnézetben is megfelelően jelennek 
meg, és elkerülhető a mozgás torzulása, valamint a képek áttet-
szősége.

Tömörítés fül (MPEG fájlok)

• Média típusa: Két alapvető MPEG formátum közül választhat: 
MPEG-1 vagy MPEG-2. Ha pontosan szeretné követni a DVD, VCD 
vagy SVCD specifikációkat, akkor válassza ki a megfelelő beál-
lítást a legördülő listából. A régiótól függően állítsa be az NTSC 
vagy a PAL rendszert.

• Sebesség/Minőség: A csúszkával állítsa be a fájl tömörítési 
arányát. Ha jobbra húzza a csúszkát, a program jobb minőségű 
videót készít a folyamatos mozgás gyengébb reprodukálásának 
árán. Ha balra húzza a csúszkát, akkor jobb lesz a mozgás rend-
erelése, de a videó minősége csökken.
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Video beállítások

• Video adatsebessége: Válasszon az állandó (CBR) vagy a 
változó (VBR) kódolási adatsebesség között. Az értéknek 390 és 
14648 kbps (kb/mp) között kell lennie. Az állandó adatsebesség 
kiválasztása esetén a program a képinformációtól függetlenül 
mindig a beállított sebességgel rendereli az videoadatokat. Bi-
zonyos helyeken az érték kis mértékben váltakozhat, azonban 
a program általában tartani tudja a beállított adatsebességet. 
A Változó opció esetén a program az anyag bonyolultságától 
függően folyamatosan változó adatsebességgel dolgozik, amely 
azonban nem haladja meg a megadott értéket.

 Csak I-képkockák Ha megjelöli ezt az opciót, az MPEG kó-
doló csak I-képkockákként tömöríti a videót (nem P-, illetve 
B- kockákként). Ez javítja a minőséget, de jelentős mértékben 
megnöveli a fájl méretét. A legtöbb esetben nem ajánlott az 
opció megjelölése, mivel az kikapcsolja az MPEG-tömörítési 
funkció egyik fontos részét.

 DVD-VR kompatibilis: Ha megjelöli, a videó adatsebessége 
automatikusan DVD-VR kompatibilis lesz.

Hang beállítások

• Hangformátum: Válassza ki a DVD-Video hangkódoló formátu-
mát. Az MPEG egy videokódoló formátum, amely hangkódolót is 
tartalmaz. A lineáris PCM (LPCM) az audio CD- ken alkalmazott-
hoz hasonló tömörítetlen hangformátum, amely azonban nagyobb 
mintavételi frekvenciákkal és kvantálási értékekkel rendelkezik. 
Az LPCM maximális adatsebessége 6,144 Mb/mp, amely sokkal 
nagyobb, mint az MPEG-2 kódolóé. Az LPCM kiváló minőségű 
hangzást eredményez, hátránya viszont, hogy viszonylag kevés 
sávszélességet hagy a videónak. Az AC3 audio a tömörített hang-
fájlok alapvető digitális szabványa. Ez az új és eredeti módszer 
digitálisan, nagyon kis hely felhasználásával is kiváló minőségben 
tömöríti és kódolja a hangcsatornákat. A módszer 8 különböző 
csatorna-kombinációt ismer a hagyományos mono vagy sztereo 
hangzástól a 6 csatornás surround-típusú formátumig.

• Hang típusa: Választható opciók: Mono, Stereo, Joint Stereo 
(gyakran használják az MPEG tömörítésnél).

• Hang frekvenciája: Ez a hang minőségének mértékegysége: a 
44100Hz CD minőségnek számít.

vstudio-wegry1.indd   76 2005-06-14, 11:26:37



ULEAD VIDEOSTUDIO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 77

• Hang adatsebesség: Ez a hang adatsebességének mértékegy-
sége: a White Book MPEG-1 hang sebessége 224 kbps (kb/mp).

AVI fül

• Tömörítés: Megjeleníti az elérhető tömörítési formátumokat. A 
tömörítés mellőzése is lehetséges.

• Minőség: A csúszkával állítsa be a fájl tömörítési arányát.

• Beállít: Itt további tömörítési opciókat talál.

• Kulcsocska _ Képkockák: Beállítja a tömörítési formátum által 
használt kulcsképek („keyframe”-ek) közötti távolságot.

• Adattípus: Válassza ki az aktuális videotömörítési formátumnak 
megfelelő adattípust.

• Előnézet: Megjeleníti az Előnézet ablakot, amelyben ellenőriz-
heti a tömörítési beállításoknak megfelelő minőséget.

• Használjon közös színskálát: Válassza ki a videó mentésekor 
használni kívánt színskálát.

• Betöltés: Ezzel a gombbal tölthet be egy korábban elmentett 
színskálát.

• Audio: Ha idekattint, megjelenik a Hangformátum ablak, 
amelyben módosíthatja a hang jellemzőit.

• Speciális: Kattintson erre a gombra a Speciális beállítások 
ablak megjelenítéséhez. Itt további beállításokat talál a videó el-
mentéséhez.
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Speciális beállítások

• Cél lejátszó meghajtó: Adja meg a tárolóeszköz adatátviteli 
sebességét.

• Ellenőrizze az adatsebességet: Az opció megjelölésekor a 
program összeveti a tömörített fájl és a kiválasztott célmeghajtó 
adatátviteli sebességét. Az érték megváltoztatásával elérheti, 
hogy az adatsebesség jobban igazodjon a tárolási céleszközhöz.

• Tűrés: Határozza meg a beállított adatsebesség és a tömörített 
fájl adatsebessége közötti eltérés tűréshatárát (százalékban).

• Jratömörítés: Az opció megjelöléskor a program újrarendereli 
(újratömöríti) a projektet. Általában hagyja jelöletlenül ezt az 
opciót.

• Hang és video összefésülése: Jelölje meg ezt az opciót, ha 
szeretné beállítani a hang és a videó összefésülési értékét.

• Csomagolja az audio adatokat minden _ képkocka után: 
Itt állíthatja be, hány képkocka után csomagolja a program az 
audio adatokat.

• Kitöltő képkockák CD-ROM számára: Az opció megjelölése-
kor a program mentéskor normalizálja a videoadatok szerkezetét, 
és ezáltal javítja a CD-ROM lejátszhatóságát.
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B melléklet: 

Billentyűkombinációk

A menü parancsok billentyűkombinációi
Ctrl+N Új projekt létrehozása 

Ctrl+O Projekt megnyitása 

Ctrl+S Projekt mentése 

Alt+Enter Project tulajdonságai 

F6 Beállítások

Ctrl+Z Visszavonás

Ctrl+Y Ismét 

Ctrl+C Másolás 

Ctrl+V Beillesztés

Del Törlés

F1 Súgó

A Lépcsőfok panel billentyűkombinációi
Alt + C Rögzítés lépcsőfok 

Alt + E Szerkesztés lépcsőfok 

Alt + F Effektek lépcsőfok

Alt + O Átfedés lépcsőfok

Alt + T Cím lépcsőfok

Alt + A Audio lépcsőfok

Alt + S Megosztás lépcsőfok

„Fel nyíl” Az előző lépcsőfokhoz

„Le nyíl” A következő lépcsőfokhoz
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A Navigációs panel billentyűkombinációi
F3 Kezdőpont beállítása

F4 Végpont beállítása

Ctrl + 1 Váltás Projekt módba

Ctrl + 2 Váltás Klip módba

Ctrl + P Lejátszás/Szünet

Shift+Lejátszás 
gomb

A projekt kiválasztott részének lejátszása.

Ctrl + H Első képkocka

Ctrl + E Befejezés

Ctrl + U Előző képkocka

Ctrl + T Következő képkocka

Ctrl + R Ismétlés

Ctrl + L Głośność systemowa.Hangerő

Ctrl + I Video felosztása

Tab ;
Enter

• Váltás a Vágósáv és az Idősor keresősáv köz-
ött.

• Ha a Vágósáv bal oldali beállítóeleme aktív, 
akkor a [Tab] vagy az [Enter] megnyomása a 
jobb oldali beállítóelemet aktiválja.

„Balra nyíl” Ha a [Tab] vagy az [Enter] gombbal aktiválta 
a Vágósávot vagy a Keresősávot, akkor a „Balra 
nyíl” billentyűvel megjelenítheti az előző kép-
kockát.

„Jobbra nyíl” Ha a [Tab] vagy az [Enter] gombbal aktiválta a 
Vágósávot vagy a Keresősávot, akkor a „Jobbra 
nyíl” billentyűvel megjelenítheti a következő kép-
kockát.

ESC Ha a [Tab] vagy az [Enter] gombbal aktiválta a 
Vágósávot vagy a Keresősávot, akkor az [Esc] 
billentyűvel megszakíthatja azok használatát.
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Az Idősor billentyűkombinációi
Ctrl+A • Az összes klip kiválasztása az Idősoron.

• Egyszerű cím esetén: Az összes írásjel 
kiválasztása a képernyőn végzett szer-
kesztés során.

Ctrl+X Egyszerű cím esetén: Kivágja a kiválasz-
tott írásjeleket a képernyőn végzett szer-
kesztés során.

Shift+Kattintás Több kép kiválasztása egyazon sávon. (Ha 
a Könyvtárban szeretne több klipet kivál-
asztani, akkor használja a Shift+Kattintás 
vagy Ctrl+Kattintás módszert.)

„Balra nyíl” Az előző klip kiválasztása az Idősoron.

„Jobbra nyíl” A következő klip kiválasztása az Idősoron.

+ / – Nagyítás növelése/csökkentése.

Page Up / 
Page Down

Görgetés jobbra/balra.

Ctrl + „Le nyíl”; 
Ctrl + „Jobbra nyíl”

Görgetés felfelé.

Ctrl + „Fel nyíl”; 
Ctrl + „Balra 
nyíl”

Görgetés lefelé.

Ctrl + Home Léptetés az Idősor elejére.

Ctrl + End Léptetés az Idősor végére..
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Billentyűkombinációk videók vágásakor
Del Törlés

F3 Kezdőpont beállítása

F4 Végpont beállítása

F5 Visszatekerés a klipben

F6 Előretekerés a klipben

F7 Vissza-/előretekerés gomb időtartama

Esc Mégse

Egyebek
ESC • Az aktuális felvétel, rögzítés vagy rendere-

lés leállítása, illetve az aktív ablak bezárása 
a módosítások jóváhagyása nélkül.

• Teljes méretű megjelenítés esetén az [Esc] 
megnyomása után a program visszatér a 
VideoStudio szerkesztőjéhez.

Kettős kattintás 
egy áttűnési 
effektre a 
Könyvtárban

Ha a Könyvtárban kétszer rákattint egy  áttűné-
si effektre, akkor a program  automatikusan be-
illeszti azt az első üres áttűnési helyre két klip 
között. Ha megismétli a műveletet, a program a 
következő üres helyre is beilleszti az áttűnést.
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