DaVinci Resolve
v kostičce II

maximálně stručný návod
přepracovaný a doplněný
pro ty co chtějí začít

Jiří Zápotocký

Zhruba před rokem jsem jen tak z hecu vytvořil zcela jednoduchý návod jak začít s
programem DaVinci Resolve. Součástí programu ve verzi 17 je celkem 3500 stran
podrobného návodu. Samozřejmě v angličtině. Je to skvěle zpracováno. Ještě u
žádného programu jsem se nesetkal s tak podrobným a dobře zpracovaným návodem. Protože jsem ten program chtěl poznat co nejlépe,tak jsem si řekl, máš přece
internet a Google Translátor. Tak jsem si pro sebe postupně vytvářel překlad do češtiny a rovnou jsem ty překlady dával ve formě pdf a využil grafickou úpravu originálu.
No dělám na tom již 16 měsíců, mám hotovo 1600 stránek.
A když jsem se následně zamyslel, kolik jedinců to celé nastuduje, tak jsem došel k
závěru, že asi skoro nikdo. Než by se probíral tlustou knihou, tak raději zůstane u
svých původních programů.
Protože ten jednoduchý návod měl jen 20 stránek, tam chyběl téměř úplně popis
stránky Color, Fairlight a úplně chyběl Deliver tak jsem původní návod doplnil o tři
kapitoly. Dneškem si myslím, že vznikla skutečně velmi stručná kuchařka, která sice
neobsahuje 3500 stránek, ale myslím, že 30 stránek postačí k zorientování se v
programu.
Stránky věnované Color page obsahují spíše drobné, ale dle mě užitečné pomůcky,
které by mohly zrychlit váš barevný grading. Zcela záměrně jsem zde nepopisoval jak
upravovat světlost, kontrast ap. Tyto procesy jsou shodné téměř ve všech programech
a kdo ovládá Capture One, Photoshop ap. určitě nebude mít problémy použít Color
page. Jednoduše do 30 stránek se víc nevejde.
Řeknete si, kde je Fusion page?
Fusion page je tak rozsáhlá, že jsem pro ni specielně vytvořil také zkrácený popis,
včetně jednoduchých příkladů. Již má přes 80 stránek a doufám, že na 100. stránce ji
uzavřu. Zájemci si o ni mohou napsat na můj e-mail.
váš jirka@jizapo.info

Aby vám fungoval DR ver.17
Minimální systémové požadavky pro Windows
Windows 10 Creators Update.
16 GB systémové paměti. 32 GB při použití Fusion
Blackmagic Design Desktop Video 10.4.1 nebo novější
Integrovaný GPU nebo diskrétní GPU s alespoň 2 GB paměti VRAM
GPU s podporou OpenCL 1.2 nebo CUDA 11
NVIDIA/AMD/Intel GPU Driver version – Podle požadavků vašeho GPU se
doporučuje se verze ovladače NVIDIA 451.82 ev. novější
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Začínáme
Když spustíte program DaVici, tak se jako první se vám otevře Project Manager. Zde
jsou umístěny všechny vámi vytvořené projekty ( ). Seznam projektů je možno mít
uspořádán do více databází. Databáze jsou umístěny na disku počítače. O tom na
kterém disku a v kterém adresáři si rozhodnete sami vytvořením databáze. Pro lepší
orientaci ve vámi vytvořených projektech je dobré mít těch databází více, ale nutné to
není. K vytvoření databáze postačí klik na tlečítko New Database vlevo dole.

Zde si nastavíte
umístění a název
databáze

Klik otevře
okno

Vytvoření nové
databáze

Umístění databáze doporučuji na pokud
možno rychlém disku, protože všechny
úpravy na klipech se sem zapisují jako
dobře uspořádané texty, jsou zde odkazy
na zdrojové klipy i na proxy soubory. V
programu DaVinci lze pak nastavit zápis
všech úprav na disk v časových intervalech, nebo dokonce každá úprava kterou
provedete. To vám vyřeší problém ztráty
práce, kterou jste vytvořili při nečekaných selháních programu.

Pokud dojde k pádu programu a máte nastaveno pravidelné zálohování projektu,
pak otevřením okna Project Backups se vám otevře nabídka všech časových záloh.
Lze otevřít i více záloh současně a každou dále upravovat s jiným nápadem. Vznikne vám tak více projektů mezi kterými lze libovolně přepínat.
Pravým klikem na název projektu
otevřete rozbalovací nabídku

Klik na Project Backups
otevře toto okno

Zde je možno provést úplnou
archivaci svého projektu

Zde můžete také
provést úplnou
archivaci vašecho
projektu a to včetně
zdrojových souborů a
vytvořených proxy
souborů, které jsou
ve vašem projektu
použity. Archivaci
můžete provést do
úložiště nebo na
externí disk a klidně
projekt předat třeba
kolegovi.

Po otevření, nebo vytvoření nového projektu se nám otevře vlastní program. Nyní si nastavíme
dříve zmíněné zálohování. Viz. následující obrázek na další straně.
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V tomto okně si oteřeme kartu User
klikneme na záložku Project Save
and Load. Nastavíme si místo kam
budeme chtít Backup soubory
ukládat (adresář) a zatrhneme
Project Backups. První pole určuje,
jak často se má ukládat nová
záloha během poslední hodiny, kdy
jste pracovali. Druhé pole určuje,
kolik hodinových záloh chcete uložit.
Po tomto počtu se hodinové zálohy
začnou zahazovat na základě
„prvního dovnitř, prvního ven“. Třetí
pole určuje, kolik denních záloh
chcete uložit.

Klik otevře okno

otevřeme tuto kartu
a tuto záložku

LIVE SAVE: Povolení živého ukládání nastaví DaVinci Resolve tak, aby při provádění změn v projektu
postupně ukládal změny bez nutnosti zásahu uživatele. Zakázání živého ukládání vrátí DaVinci Resolve
zpět do stavu, ve kterém musíte ručně uložit stisknutím klávesy Ctrl-S

Zde je vyobrazen panel Programu Resolve DaVinci otevřený na stránce Media

Viewer
Metadata souborů
Průzkumník
souborů

Media Pool - Master Bin

Media page
Edit page

Deliver - Rendrování projektu
Color page
Fairlight - úpravy zvuku

Většina výše popsaných činností postačí provést pouze 1x (po prvém otevření) a pak jen když budeme
požadovat změnu v nastavení.
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Jak začít s první editací
Předpokládám, že máte DaVinci nainstalovaný a že máte určené adresáře jak pro databázi
vašich kompozic. (Všechny úkony co provádíte s vašimi klipy jsou zaznamenány v databázi, klipy to neovlivní). Dále že máte určený adresář pro optimalizovaná média. Pokud ne
tak budete mít vše v adresáři databáze, i když rozděleno do podadresářů.
Eventuelní nastavení: Project Settings(ozub. kolečko v pravo dole
Settings > Working Folders

) > Master

Podle výkonu vašeho PC a velikosti (rozlišení) klipů v oddíle Optimized Media and Render
Cache si nastavte v rozbalovací nabídce Proxy Media Resolution rozlišení pro práci v
DaVinci. Výsledek konečného renderování tím nebude ovlivněn.
Rovněž si rovnou v Project Settings > Master Settings > Timeline Formát NASTAVTE!!!
Timeline Frame Rate. Jakmile načtete první klip do Media Poolu, už to NEPŮJDE ZMĚNIT.
Pokud má váš klip jinou Frame Rate, tak se vás DaVinciR zeptá zda-li změnit nebo ponechat. v případě, že zadáte ano, pak se frame rate změní podle vašeho klipu a opět už to až
do konce nezměníte. Pokud dáte ne, zůstane co jste nastavili.

Nyní můžeme naimportovat klipy do DaVinciR
Otevřeme si stránku Média.
Vaše soubory - klipy

Viewer
vybraného
Náhledy vašich klipů

klipu

Media Pool

stránka média

Před přetažením pro lepší přehlednost je lépe si v Media Poolu Master Bin vytvořit podřízené
Biny (jakoby podaresáře), např. Bin pro Video a Bin pro Audio (podkresová hudba aj.) Proč
Biny? (Doslovný překlad košíky, přihrádky). Protože to nejsou žádné podadresáře na disku,
ale pouze uspořádané odkazy na fyzické soubory z disku, uložené v databázi vašeho projektu.
Ale nutné to není. Takže můžeme rovnou přetáhnout soubory z náhledů do Media Poolu (binů).
Tím se právě vytvořily odkazy na soubory v databázi. Takže pokud v Media Poolu provedete
delete klipu, pouze se vymaže z databáze, na vašem disku zůstane neporušený.
Ale ještě než tak učiníte, máte možnost si kliknutím na miniaturu vybraný klip prohlédnout-přehrát
ve Vieweru a vybrat si z něj pomocí kláves I a O jen požadovaný úsek.
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Tak nyní mámem v Media Poolu naimportovány všechny klipy, se kterými budeme chtít pracovat.
A protože budeme chtít, aby vše běželo plynule a PC se nám nekousalo, program nepadal, tak si
včechny klipy v Media Poolu označime (např. Ctrl-A) a pravým klikem na media si otevřeme
rozbalovací nabídku a klikneme na Generate Optimized Media. Tím si DaVincR vytvoří svoje
optimalizované soubory se kterými bude pracovat.

Dále určitě doporučuji, zvláště pro méně výkonější stroje následující postup:
Otevřeme si
Project Settings > Master Settings > Optimized Media and Render Cache
a v Optimized media rezolution nastavíme Half nebo Quarter nebo One-Eight podle
vkládaného klipu jestli HD, full HD, 4k a výkonnosti PC a dále nastavíme Optimized media
format např. na DN-HB LB. (U DR verze 17 přibyla ještě možnost PROXY), ale pak by
alespoň podle mě jste neměli provést Generate Optimized Media, ale provést Generate Proxy
Media. Co je lepší jsem se zatím nedopátral.
POZNÁMKA: Generování optimalizovaných médií není nutné provádět hned po naimportování do Media Poolu, lze to provést i na jednotlivých klipech třeba i vložených na Timeline, když
zjistíme, že se přehrávání seká.
Aby se optimalizovaný klip nesekal je ještě nutno změnit v rozbalovací nabídce playback > Time
Line Proxy Mode nastavení na half nebo quarter.
Opět lze provést kdykoliv během úprav.

A nyní se můžeme věnovat už stránce Edit page.
Otevřeme stránku Edit page, a poklepáním na jednotlivý klip v oblasti Media Pool se nám tento
otevře v levém okně - Source Viewer, kde si jej můžeme přehrávat např pomocí mezerníku, nebo
klikem na symboly pod Source Viewerem. Je dobré si z klipu vybrat jen část (pokud jsme to
neudělali již dříve při importu do Media Poolu). A to pomocí kláves I a O. Proč to zdůrazňuji
vysvětlím trochu později. Pokud vložíme totiž celý klip od spuštění kamery do jejího stopu,
můžeme mít později malé problémy.
Máme-li klip takto vybraný, pak na Timeline jej lze vložit mnoha způsoby. Je-li to úplně první klip je
vcelku jedno jestli jej myší přeáhneme přímo na Timeline, nebo vložíme pomocí F9, nebo jej
přetáhneme do pravého okna - Timer Vieweru

Další klip je už závislý na poloze Playheadu (svislá červená čára v Timeline)

F9
F10
F11
Shift F11
F12
Shift F12
Shift F10

F9~Insert - rozdělí původní klip na místě
playheadu a nový vloží, všechny klipy
vpravo poposune vpravo
F10~owerwrite - na pravo od playheadu
přemaže vše původní novým
F11~replace - nahradí původní klip vlevo
nebo vpravo od plh. na Timeline novým.
A to dle pozice plh. v Source Vieweru
ShF11~fit to fill - nahradí celý původní klip
novým, kterému upraví rychlost, aby se
délka shodovala s nahrazeným
F12~place on top - nový klip umístí nad
původní
ShF12~append at end - nový připojí na
úplný konec
ShF10~ripple overwrite - původní klip
nahradí novým bez změny délky zbylé
klipy posune

A to provedeme buď pomocí kláves, Nebo přetažením ze Source Vieweru do Timeline Vieweru
přímo na požadovanou ikonu, které se při přetažení otevřou.
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Ovládací prvky prohlížečů

Z

Délka Timeline

v í

Délka klipu
Source Viewer Mode vyjíž. menu

Aktuální pozice
playheadu na
Timeline
Bypass Color
a Fusion page

Aktuální pozice
playheadu v
Source View

Source Viewer Option menu:

Playhead Source View
f

yí

Playhead Timeline

Na obrázku je pro lepší orierientaci většina důležitých políček obou Viewerů na které se budu v
následujícím textu odkazovat
Ve Vieweru vlevo je vždy klip na který jsme poklikali v Media Poolu. Pomocí šipek pod Viewerem nebo
pomocí kláv. mezerník můžeme danný klip přehrávat pokud má fokus (název klipu je červený a
červená čára nad klipem. Zařídíme buď klik na Viewer nebo Ctrl 3 (angl. kláves.). Zde si můžeme
před vložením na timeline označit začátek klávesa I a konec klávesa O vkládaného úseku klipu. Pak
můžeme vložit na timeline jedním z dříve popsaných postupů.
Pro posun Playheadu po Timeline lze využít mnoha způsobů. Nejednodušší je mít aktivní nástroj
Selection Mode, kláv zkr. A, nebo klik na nástroj (šipka v Tool baru) pak chytit myší za kterýkoliv
Playhead a táhnout. Aktuální umístění nám udává měřítko na Timeline, přesné pak okénka Aktuální
pozice. První dvojčíslí jsou hodiny, další minuty, vteřiny a nakonec číslo framu v jedné vteřině.
U okénka vpravo nahoře nad Timeline Viewerem, lze pravým klikem na okénko změnit co zde bude
Timekode ukazovat. Možnosti jsou:
Source Timekode - ukazuje skutečný čas, kdy byl danný frame zaznamenán kamerou(čas v
kameře - pouze minuty, vteřiny a číslo frame v danné vteřině)
Source Frame - ukazuje číslo frame kde se nachází Playhead (je to číslo od počátku celého klipu)
Record Timekode - ukazuje čas od počátku Timeline
Record Frame - aktuální číslo frame od počátku Timeline
Také lze Playhead posunovat pomocí šipek (pravá a levá) na klánesnici a to vždy o přesně jeden frame.
Nebo se Shiftem o jednu vteřinu.
Dále pro posun Playheadu využít matematiku. Nesmí být označen žádný klip. Pokud např. chceme
posunout Playhead o 10 vteřin a 5 framu napíšeme na číselné klávesnici +1005 nebo např. pokud
budeme potřebovat posun zpět o 15 framu napíšeme -15.
Bude-li označen(y) klip(y) [červené orámování] tak se neposune Playhead, ale označené klipy.
Pozor - při kažém matematickém přesunu Playheadu se označí klip, kde Playhead skončil. Je nutno
znovu odznačit klikem mimo klipy.
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Trim Edit mode
Dynamic Trim Mode
Trim Edit Mode
Selection Mode

Blade Edit Mode

Snapping
Linked Selection
Position Lock

Markers
Flags

Trim Edit Mode: V tomto režimu vám nástroj Trim (oříznutí) umožňuje provádět úpravy
Roll, Ripple, Slip a Slide přetažením různých částí klipů na Timeline. Provedením
konkrétních výběrů. Dále použitím klávesových zkratek , a . (čárka a tečka) přesunout
označený(é) klip (klipy) doleva nebo doprava, s tím že na uvoněném místě vzniká mezera
a na druhém konci je přepisován následující klip. Vzniklou mezeru snadno odstraníme
klikem na mezeru. Mezera zešedne a klávesou Backspace jí odstraníme.

Roll Válec
Ořez videa funguje současně na levé i pravé straně úpravy. Zatímco jedna strana je
zkrácena, druhá strana je prodloužena o stejný počet snímků, takže celková délka
vaší časové osy zůstává stejná.

Ripple Vlnění
Rippling prodlouží nebo zkrátí začátek nebo konec klipu. Když aplikujete Ripple
editační bod, vše napravo od zobáčku se posunuje na časové ose podle pohybu myši
a klip pod ikonou se buď prodlužuje posun vpravo nebo zkracuje posun vlevo. Pokud
zobáček ukazuje vlevo vše se pohybuje proti pohybu myší

Slip zasunout
Posunutím změníte část klipu, kterou vidíte na časové ose, posunutím jeho bodů „in“ a
„out“. Bílý obrys zobrazuje celou dobu trvání zdrojového klipu, takže jej můžete doladit
bez ovlivnění okolní úpravy.

Slide proklouznout
Posunutím změníte polohu klipu na časové ose, aniž byste změnili jeho délku. Prostě
posunujete celý klip po Timeline přes ostat ní klipy, pokud to umožňuje jeho celková
délka (bílé hranice - tj. vše co je před jeho In bodem a co je za jeho Out bodem
Při přesouvání se vám vždy objeví bílé linky, které vám říkají jak je váš klip celkově velký, tedy
včetně úseku před bodem In a úseku za bodem Out. Zde je vidět proč jsou oba body důležité.
Pokud by jste tam vložili klip celý, pak toto přesouvání nebude možné. Rovněž pak aplikace
přechodů nebude fungovat.
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K přehrávání Timeline máme také několik možností. Jednak můžeme použít ikony pod Viewery.
Dále ke spuštění/zastavení přehrávání lze použít mezerník. Dále jsou to klávesy J K L pro přehrávání vzad, stop, vpřed A klávesy Shift J Shift L pro rychlé přehrávání vzad, vpřed. A abychom
naše dílo nemuseli sledovat na malých Viewerech, použijem klávesu Ctrl F pro celou obrazovku.
Opětné Ctrl F nám vrátí původní.
Pro ty, kteří chtějí prohlížet opakovaně malý úsek. Nejprve si na Timeline tento úsek označte pomocí
kláves I a O a aktivujte si tlačítko Loop
a stiskněte klávesu Alt /. Přehrávání zastavíte
mezerníkem. Klávesa Alt / nesmí být z numeric. kláv. Pokud máte českou kláv. přehoďte si ji na
angl., (Win + mezerník.)

Titulky a přechody
Takže sestříháno, vše se nám líbí, jen by to chtělo nějaké titulky, eventuelně někde se
můžou hodit decentní přechody.
Předvařené Titulky: nic jednoduššího nemůže být. Úplně vlevo máme na obrazovce
otevřený Media Pool, pokud jsme si jej dříve nezavřeli, abychom si zvětšili plochu pro
Viewery. Pokud je otevřený, tak v levém horním rohu si kliknuím na něj jej zavřeme a
hned vedle si klikneme na tlačítko Effects Library, klikneme na ní. Rozbalíme si nabídku
Tool Box a klikneme na Titles. Nyní si klikneme pravým tlačítkem na záhlaví Timeline,
rozbalí se nabídka a dáme Add Track. Nad naší stopu v Timeline se objeví nová stopa.
Nyní si vybereme jeden z titulků podle našeho vkusu a přetáhneme jej na tuto novou
stopu. Kliknutím si tento titulek označíme a v pravém horním rohu obrazovky spustíme
Inspektor. Zde hned první je Text, který můžeme přepsat vlastním. Dále nastavit font,
velikost písma, zarovnání atd. Vše ponechávám na vyzkoušení.
Dobu trvání klipu upravíme jednoduše chycením hrany titulkového klipu myší a potažením.
pokud chceme aby titulek při konci/počátku pohasínal, pak myší potáhněte ouška v
horním rohu titulkového klipu, viz obrázek
ouško

Pokud se vám to zdá málo, tak si můžete titulek animovat.
Až si vyzkoušíte všechna tahátka v instpektoru, Můžete si
Playhead nastavit např. do 3/4 klipu titulku a u pro vás
atraktivního posuvníku si klikněte na kosočtvereček v
pravo od posuvníku. Tedy pokud tam je. Pokud ne, pak
zrovna to animovat nejde. Po kliknutí kosočvereček
zčervená. Nyní si můžete pohnout posuvníkem žádaným
směrem. Nyní Playhead přemístěte do polohy, kde chcete
počátek animace. Opět klikněte na stejný kosočtvereček a
vraťte posuvník do původní pozice. A je to hotovo.

Hotové přechody: Předem upozorňuji, že aby vám přechody fungovaly, pak vaše dva klipy na
které chcete aplikovat přechod musí být alespoň v místě přechodu kratší než originál z Media
Poolu. Tzn. že jste si před přetažením na Timeline označili body In a Out a ponechali klipu z
obou stran, nebo alespoň ze strany, kde se bude předpokládat přechod nevložené ocásky klipu.
Tedy konec prvního klipu musí mít v Media Poolu ocásek a začátek následujícího klipu musí
začínat o proti svému počátku v Media Poolu alespoň 1/2 délky trvání přechodu.
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Effects Library máme otevřenou už z titulků, takže nic jednoduššího než místo Titles si
otevřít Video Transitions a příslušný přechod myší přetáhnout na předěl mezi klipy. Úprava
klipu. Kliknutím na přechod se přímo otevře karta Transitions v Inspektoru. A nebo pokud
je vybraný klip, tak v Inspektoru oteřít záložku Tranzitions. Zde lze provést úpravy.

Inspektor

Vpravo nahoře se nachází karta Inspektor. Kliknutím na tuto kartu se otevře na pravo
sloupec inspektoru, který obsahuje několik rozbalovacích nabídek. Tyto vždy přísluší
označenému klipu a lze jimi upravovat vlastnosti klipu jako celku, nebo tyto vlastnosti
animovat v čase.
1. nabídka obsahuje záložku Transform, která umožňuje zoom, pozici, otočení,pozici
bodu otáčení, horizontální a vertikální naklápění a převrácení
2. nabídka obsahuje ořez zleva, zprava seshora zespoda a rozostření ořezu
3. nabídka obsahuje dynamický zoom
4. nabídka obsahuhuje Composite - zprůhlednění
5. nabídka obsahuje změnu rychlosti, nebo obrácení chodu, nebo zmrazení při zachování délky klipu změnu délky klipu (Ripple Sequence) a zachování výšky
tónu (Pittch Correction)
6. nabídka obsahuje stabilizaci kamery
7. nabídka obsahuje korekci optiky
8. nabídka obsahuje nastavení různých způsobů při provádění změny rychlosti, digitální zoomu a dalších.

Detailní popis jednotlivých nabídek by zabral více než dvě stránky. Daleko jednodušší
je si všechno vyzkoušet. Vždycky existuje možnost Ctrl-Z, nebo v rozbal. nabídce Edit
záložka History.
1. až 4. nabídka + 7. nabídka umožňují animaci svých nastavení v čase. To provedete
tak, že nastavíte Playhead v klipu na místo, kde má mít změna již vámi požadované
ustálené hodnoty nastavení a kliknete u požadované změny na světle šedý kosočtvereček vpravo od nastavovacího pole. Kosočtv. zčervená a s Playheadem se vrátíte na
místo, kde požadujete klip beze změny. Nyní buď vrátíme hodnoty na původní a nebo
klepneme na kosočtver. a můžeme nastavit jiné atd. Mezi jednotlivými editačními body
(keyframy) se lze snadno pohybovat pomocí šipek u kosočtverečků. Pokud tam šipka
není, není ani další keyframe.

Kliknutím na červený kosočtver. pravým
tlačítkem se vám otevře nabídka úpravy
průběhu křivky animace: lineární, pozvolný
náběh, doběh a pozvolný náběh i doběh
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Úprava rychlosti klipu
Někdy bývá potřeba zpomalit, zrychlit nebo zcela zmrazit pohyb v klipu, tak aby se nezměnila doba
trvání klipu. Nebo klip prodloužit či zkrátit, což samozřejmě též způsobí zpomalení nebo zryhlení
pohybu. DaVinci nabízí mnoho způsobů jak to učinit:
1
Change Clip Speed: Klik pravým tlačítkem na klip otevře se nabídka a klepnutím na
Change Clip Speed se otevře okno, kde můžeme upravovat. nebo klávesa R
Pokud chcete, aby změna rychlosti, kterou se chystáte
provést, posunula časovou osu, zatlačila nebo vytáhla
všechny klipy následující za aktuální, aby se přizpůsobila
nové vel kosti klipu, a potom zaškrtávací políčko zapněte.

Zpětný chod
Změní klip od pozice Playheadu do konce klipu na
zmrazený snímek, nebo cel.označ. klip pokud
je Plhd. mimo
Zachová výšku tónu na Audio stopě

všechny klíčové snímky budou komprimovány nebo nataženy o
stejné procento jako klip během změny rychlosti
Volba Maintain Timing ponechá všechny klíčové snímky v klipu uzamčené v jejich
původní poloze

2

Retime Controls: Klik pravým tlačítkem na klip otevře se nabídka a klepnutím na Retime
Controls, nebo Ctrl-R
Ukazatel myši sem

(buď selection nebo trim mode)

Zvyšuje nebo snižuje rylost klipu tažením. Podle
zvoleného modu přepisuje nebo posunuje klipy
vpravo. Žluté šipky zpomalení, modré zrychlení.
Směr šipek - směr chodu
Tažením zde se mění zároveň rychlost a
délka úseku od Speed Pointu vlevo
Tažením zde se mění pouze umístění Speed Pointu

Rozklik otevře toto okno, kde si např. můžeme přidávat body pro změnu rychlosti.
Klik pravým tlačítkem na klip na timelene nám otevře nabídku, kde můžeme přidat k Retime
Controls přidat, Retime Curve, které zobrazují průběh rychlosti klipu graficky alze graficky
upravovat. Chytnutím za bod jím lze posouvat
v čase a výškově lze měnit rychlost. Zároveň
lze křivku měnit změny ze skokových na
plynulé.
Plynulá - skoková
změna rychlosti

Přidání Speed Pointu
a přesun na další
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Color page - úprava barev
Po přepnutí na stránku Color page se zobrazí

Node Editor
Viewer

Clips

Timeline

Nástroje

t
í
íz
z
v v
v j
v
Viewer
Výchozí prohlížeč s ovládacími prvky přehrávání. Prohlížeč zobrazuje snímek na aktuální pozici přehrávací hlavy na časové
ose.
Vpravo od VIEWERU
Node Editor
Editor uzlů je místo, kde sestavujete jednu nebo více jednotlivých korekcí (Nody-uzly). Uzly mohou být řazeny za sebou,
nebo paralelně. Na uzly apl kujeme různé korekce dle vlastní úvahy. Teoreticky je možné všechny korekce dát do jediného
uzlu. Ale rozhodně to nepovažují za dobrý nápad.
OpenFX
panel OpenFX
Timeline
přepínač ovládající zobrazení Timeline a Playheadu (modrá linka)
Clips
přepinač zapínající miniatury jednotlivých kompozic (úseky modré linky)
Nodes
přepinač umožňující skrýt Node Editor
Vlevo od VIEWERU
LUT Browser (prohlížeč)
Prohlížeč LUT poskytuje centralizovanou oblast pro procházení a náhled všech LUT nainstalovaných na vašem PC.
Gallery
Gallery slouží k ukládání statických snímků, které slouží jako referenční nebo pro kopie úprav, které
byste chtěli zkopírovat na jiné klipy; fotografie a úpravy jsou uloženy společně buďto v galerii Still, zde budou vždy jen
snímky pro právě otevřený projekt, nebo galerie Power Grade, kde budou snímky včetně úprav uloženy pro všechny projekty
stále až do jejich smazání.
Media Pool
Media Pool je rovněž k dispozici na stránce Color
Těsně pod Timeline palety nástrojů
Paleta nástrojů vlevo
Série palet v levé dolní části stránky Color poskytuje přístup k různým sadám nástrojů pro barevné úpravy, které se používají
hlavně k manipulaci s nastavením barev, kontrastu a jasu surového média.
Paleta nástrojů uprostřed
Při rozlišení 1920x1080 nebo vyšším je druhá sada palet uspořádána ve středu dole na stránce Color. Tyto palety pokrývají
širokou škálu funkcí a úprav, které pomocí nich provedete, lze kombinovat s úpravami provedenými pomocí Color palettes.
Paleta nástrojů vpravo
Poskytuje nástroje Keyframes (klíčové body), Scope (vizualizace barev. rozložení), Informace (o klipu a systému během
práce)
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Základem práce v Color page je Node Editor
Pro každý klip můžeme vytvořit množství uzlů (Nod). Uzly jsou převážně řazeny v sérii za sebou. Do
každého můžeme vložit jednu nebo více úprav. Kliknutím na uzel získá uzel fokus a veškeré úpravy
které provádíte se do uzlu okamžitě zapisují. Nový uzel vytvoříme pravý klik na uzel (Nodu) rozbalí se
nabídka a klikneme na požadovaný (většinou serial). A nebo jednoduše Alt-S. Stisknutím F2 si aktivní
Nodu můžeme pojmenovat (např. kontrast), abychom věděli co která Noda dělá, krotože se k nim
můžeme kdykoliv vracet, upravovat nebo je vypnout Ctrl-D, nebo úplně zrušit. Nody lze i kopírovat,
abychom je mohli použít např. pro další klip. Pro každý klip se vytváří nové pole uzlů.
Barevná teplota,kanál a
v LAB prostoru

Barevná teplota,kanál b Střed otáčení
Kontrast středních tónů
v LAB prostoru
kontrastu X

Kapátko vyvážení
bílé

Úpravy pomocí křivek YRGB

Histogram, lze přepnout
vstupní a výstupní
pomocí (...)

Stíny Světla Saturace Odstín
Táhlo stínů

Táhlo světel

Global. jas
Táhlo stínů

Celkové vyvážení barev (jemné vyvážení se stiskn. Ctrl )

Táhlo stř.tónů

Táhlo světel

Ovlivnění tónů s
nízkou saturací

Log Wheels

Color Wheels + Bars

X přepnutím se kruhové barevné diagramy změní na sloupcové, nebo na Log kruhové

tracker a stabilizace
Křivky
masky

rozmazání
zostření

rozměry
a zoom
rozpojení-spojení barev
na křivkách

Pomocí kapátka pod Viewerem
si můžeme označit body na křivce

přepnutí z křivek
na pásové grafy

(i zde funguje kapátko)

Key pokud je nastavení
některých parametrů příliš hrubé, je možno na kartě Key v záložce Key Output - Gain sílu ulatněnou parametry v
danné Nodě jemně snižovat. Pokud na Nodu uplatníte masku bude to platit jen v masce (masku lze invertovat).
Zde lze přepnout na animaci všech Nod v klipu. Nody jsou zde
označeny jako Corrector a svým číslem (levý dolní roh Nody).
Porozkliknutí se vám objeví možné parametry, které můžete
animovat.
Zde je zobrazení Scope: je zde zobrazen průběh jednotlivých barev z
klipu. Pokud špičky některé barvy dosahují vrcholu 1023, pak bude v těch
místech přepal. Pokud však na Timeline pracujete s gamutem DaVinci
WG/Intermediate, lze i dodatečně vše napravit. Podstatné je, aby ořezy
ve světlech nebyly již v originálním médiu. Pak už nepomůže ani svěcená
voda. A neb, kde nic není, ani čert nebere. Hi.
Dole jsou pak stíny.
Scope lze přepnout na Histogram, Waveform, VektorScope. Okno lze
zvětšit a udělat plovoucí, lze zobrazit až 4 různé průběhy najednou.
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Color page - Gallery a její využití
Pokud otevřeme Gallery, tak se nám úplně nalevo od Vieweru otevře nabídka Stills, PowerGrade a
Timeline. Pokud tam PowerGrade není, tak pravým klikem na Stills ji lze přidat. Okno Stills umožní,
abychom si z aktuální pozice Playheadu uložili do Stills (Snímek) z aktuálního frame a zároveň s ním
všechny aktuální úpravy z Node Editoru.
Tyto snímky pak lze užít pro export fotografií, kopírování aktuálních úprav z Node Editoru do jiných klipů
stejného projektu a porovnávání dvou úprav (např. předchozí a současné) pomocí rozdělené obrazovky
(Image Wipe) - stírání.
Uložené Stills jsou platné jen pro právě otevřený projekt a nejsou přenosné do jiného. Pokud chceme
přenést úpravy do jiného projektu, musíme je uložit do PowerGrade. Zde zůstávají snímky i s úpravou
uloženy až do jejich smazání.
Vytvoření Still (PowerGrade) [pravý klik do Vieweru]
ImageWipe

Vliv úprav ze Stills na aktuální klip si můžeme prohlédnout pouhým najetím ukazatele myši na Still ať už
jsou uloženy ve Still, nebo PowerGrade. Přetažením Still na Viewer aplikujeme uložené úpravy na náš
klip. Tj. všechny Nody v aktuálním node editoru se přepíší uloženými úpravami.
Pokud bychom chtěli upravit např. pouze jednu nodu, nebo dokonce jen jeden z atributů v danné nodě,
pak: Pravý klik na Still a z robalovací nabídky vyberte „Display Node Graph“. Otevře se plovoucí
okno, kde si můžeme vybrat záložku Clip a zde: 1) Apply Color na stávající nody se aplikují všechny
Color úpravy, 2) Apply PTZR na stávající nody se aplikují všechny úpravy velikosti, zoomu, offsetu.
Nebo můžeme vybrat záložku Node a zde je na výběr velké množství atributů. Ty zaškrtnuté se uplatní.
Kopírování provedeme přetažením jednotlivé Nody z plovoucího okna na Nodu v aktuálním node
editoru a nebo přetažením Nody na spojnici nod až se objeví znaménko + a tím nodu vložíme do
řetězce, aniž bychom přepsali ostatní nody.
pravý klik

přeta

žen

odu
í na n

nebo

ici

spojn
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Pokud chcete použít úpravy z předchozích projektů, ukládejte si je do PowerGrade. Pokud jste to
neudělali a přesto by jste rádi úpravu použili, není třeba zoufat.
Otevřete si celou galerii pomocí ikony Gallery View

odevře se vám galerie přes celou obrazovku

a tam bude okno Stills, kde naleznete adresář vašich všech databazí, v nich vaše projekty a otevřením projektu a jeho timeline dostanete v pravo nahoře miniatury klipů z této timeline a pravým klikem na
tuto miniaturu můžete opět otevřít její plovoucí okno Display node graph, které vám zůstane otevřené i
po uzavření galerie. Tím můžete snadno přenést úpravy ze staršího projektu do svého aktuálního.

Další (hromadný) způsop
kopírování úprav
Při otevřeném okně Clip (přepínač
vpravo nahoře) klikem ukazatelem na
miniaturu klipu se současně stisknutým CTRL si označíme všechny klipy
do kterých budeme chtít nakopírovat
úpravy. Miniatury klipů budou orámovány oranžově. Potom středním tlačítkem
myši klikneme na klip z nějž chceme
úpravy převzít. A je hotovo.

Kl k středním tlačítkem na miniaturu klipu 03 překopíruje všechny úpravy do
označených klipů 02,04 a 05

Ještě rafinovanější způsob hromadných úprav pomocí Remote Versions
Zde dochází k současným úpravám na klipech, které přísluší jednomu media souboru (tj. jedno okénko
v Media Page - jeden záběr kamery od začátku až do konce). Jakmile budeme upravovat kterýkoliv klip,
tak se všechny vaše úpravy automaticky aplikují na všechny klipy, které pochází z tohoto záběru.
Ideální způsob základních úprav, např. pokud máte Multikam kompozici.

Tyto se
budou
upravovat
společně

Remote
Version

Základní podmínkou aby toto nastalo je, že klipy jsou upravovány
v Remote Version (R) a pocházejí z jednoho záběru v Media
polu. Na to aby klipy byly Remote, tak jim tuto verzi musíme
přidělit - pravý klik na miniaturu klipu vybrat Remote Version >
Load a stejné číslo verze. Toto je poněkud krkolomné a zdlouhavé. Existuje ale snadné řešení, pokud jej uděláme ještě před
Importem Media souborů do Media polu. To jest při založení
projektu.
Otevřeme Project Settings > General Options > Color a
odznačíme: Use local version for new clips a naopak zaškrtneme: Automatically match master timeline with media pool
Potom přejdeme do Edit page a zadáme File > New Timeline a v
otevřeném okně Create New Timeline potvrdíme Create. To nám
vytvoří v Media polu Master Timeline a Timeline 1.

odznačit
zaškrtnout

Nyní teprve můžeme Importovat potřebné záběry z kamer. Když
potom otevřeme sestříhanou Timeline 1, tak v Color page budou
mít všechny klipy pod svou miniaturou (R) a pokud jeden klip
označíme, tak u všech které pochází ze stejného souboru bude
dole vpravo červená značka označující všechny klipy, které se
budou upravovat současně.

Pokud máme společné úpravy na všech klipech hotové a chceme provádět už úpravy jen samostatně
na jednotlivých klipech tak, aby nedocházelo k ovlivňování jiných klipů a zároveň chceme předchozí
úpravy zachovat, pak klikneme pravým tlač. na miniaturu kteréhokoliv klipu a provedeme Copy Remote
Grades to Local, tím se všechny klipy převedou na Local vesion a úpravy z Remote Version se na
do této verze nakopírují. Nyní můžeme pokračovat v sólo úpravách po jednom klipu. Pokud bychom se
chtěli vrátit zpět ke sdruženým úpravám označíme si Ctrl + klik na miniaturu klipu který budem chtít v
Remote vesion a pak pravý klik a vybrat Remote version > Load > přislušná verze úprav.
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Color page - Color Managment a Node Editor
Než začnete s vlastními barevnými úpravami mohu vřele doporučit nastavit si Color
Managment v Project Setings
Není to určitě tak důležité, aby jste se bez toho neobešli, ale já to považuji za jedno z nejleších
vylepšení DR ver.17. Umožňuje to totiž velmi snadno upravovat soubory natočené v jiných profilech
než Rec709 normal. Tím myslím soubory typu LOG, Cinema LOG, Rec 2100 HLG ap. Napíšu zde
jen ve stručnosti jak nastavit Color Managment v Project Setings a následně eventuelně poupravit na
stránce Color vstupní typ klipu, pokud se nenastaví sám automaticky pomocí svých metadat.
Toto nastavení je výchozím
barevným prostorem, na který
se budou standardně vztahovat
všechny jinak neidentifikované
klipy ve fondu médií, pokud
ručně nedeklarujete barevný
prostor těchto klipů tak, že na
ně kliknete pravým tlačítkem a
zvolíte Input Color Space (a
volitelně Input Gamma) z
kontextové menu.
Výstupní barevný prostor
můžete kdykoli změnit, abyste
vytvořili nový výstup, ale
všechny vaše úpravy závisí na
správném renderingu barevného
prostoru Timeline.

Lze použít i zatržítko Use separate color space and gamma. Pak se pole označená oranž. zelenou a
modrou šipkou rozdělí na vždy na dvě, při čemž první pole bude barevný prostor, druhé bude
gamma. Má to výhodu např. pokud používáte u kamery Canon gammu LOG3, tak DaVinci u něj
předpokládá Canon Cinema barev. prostor, kdežto levnější kamery používají Rec 709. Pokud si tyto
pole rozdělíte, dostanete při pravém kliku na klip v Media polu nabídku také rozdělenou na barevný
prostor (Input color space) a Input gammut a budete moci zvolit color space Rec709 a gammut
Canon LOG3
Tolik v krátkosti o nastavení Color managmentu. Jen bych rád upozornil, použití barevného gamutu
DaVinciWG/Intermediate na Timeline color space má v sobě velkou řadu výhod, tím že pokrývá
prakticky celý možný barevný gamut a je částečně linearizován (tzn. že úpravu, která matematicky
způsobí oříznutí světel ji lze vždy v dalších krocích napravit bez ztráty dat obrazu). Pokud však v
DaVinciWG/Intermediate provedete barevné korekce a následně by jste Timeline color space
přepnuli na jiný gamut, tak vaše úpravy se stanou nekorektními. Nastavený gamut Timeline platí pro
celý projekt a proto jej nikdy neměňte během jednoho projektu.
Input DRT - DaVinci: Tón této možnosti mapuje transformaci s plynulým odchodem jasu ve stínech
a světlech a řízenou desaturací hodnot obrazu ve velmi jasných a nejtmavších částech obrazu. Toto
nastavení je zvláště užitečné pro média z kamer s širokým gamutem a je dobrým nastavením pro
míchání médií z různých fotoaparátů.
Output DRT - DaVinci: Tón této možnosti mapuje váš výstup s plynulým přechodem jasu ve stínech
a světlech a řízenou desaturací hodnot obrazu ve velmi jasných a nejtmavších částech obrazu. Je
navržen tak, aby poskytoval plynulé, naturalistické zvýraznění a stíny při tlačení a tažení hodnot
vašich obrázků, aniž by bylo nutné provádět další nastavení. Toto nastavení je zvláště užitečné pro
média z kamer s širokým gamutem a je dobrým nastavením pro míchání médií z různých fotoaparátů.
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Node Editor - uzly
Ve výchozím nastavení má každý klip v Node Editoru jeden uzel, který obsahuje první provedené
úpravy. Je však také možnost vytvořit více uzlů a to bych rozhodně doporučil, kdy každý uzel
obsahuje jednu nebo více úprav, které ovlivňují obrázek. Dále existuje možnost si každý uzel pojmenovat vlastním názvem, který by pro snažší orientaci měl vystihovat co se uzlem koriguje. Nejednodušší způsob je klávesa F2. Nápis je pak umístěn automaticky nad uzel.
Každý uzel Corrector má dva vstupy a dva výstupy, což vám umožní samostatně spravovat kanál pro
zpracování obrazu RGB a kanál Key, který definuje oblasti izolace pro operace zpracování obrazu
nebo průhlednost pro skládání. Připojení RGB jsou světle zelená a nacházejí se v levém horním a
pravém rohu každého uzlu. Spojení Key jsou modrá a nacházejí se vlevo a vpravo dole na každém
uzlu. Vstupy do uzlu jsou trojúhelníky a výstupy jsou čtverce. Tyto vstupy a výstupy vám umožňují řídit
tok obrazových a izolačních kanálů přicházejících do a odcházejících z každého uzlu ve stromu.
Uzly jsou k sobě připojeny prostřednictvím „spojení“, které jsou chápány jako čáry, které spojují jeden
uzel s druhým. Obrazová data proudí zleva doprava, počínaje vstupem Source nalevo od Node
Editoru, přes každý uzel ve stromu a končící u výstupu Strom uzlů napravo od Node Editoru.
Výběr uzlů
Uzel, který je aktuálně vybrán v Node Editoru, je zvýrazněn oranžově a označuje se jako aktuální
uzel. Když upravujete kterýkoli z parametrů nebo nastavení v Color page, upravujete parametry v
rámci aktuálního uzlu. Najednou můžete vybrat pouze jeden uzel.
Deaktivace uzlů
V procesu vytváření stromu uzlů je často užitečné vypnout jeden nebo více vybraných uzlů, abyste
deaktivovali jejich vliv na vaše úpravy v uzlu.
– Kliknutím na číslo libovolného uzlu v grafu uzlů deaktivujete/aktivujete tento uzel samotný.
– Vyberte jeden nebo vice uzlů a zvolte Color > Nodes > Enable/Disable vybrané uzly (Ctrl-D).
(více uzlů najednou vyberete přetažením ukazatele přes více uzlů - bílý rámeček)
Reset Nody
– Chcete-li resetovat vybraný uzel: Klepněte pravým tlačítkem na tento uzel az kontextové nabídky
vyberte příkaz Reset Node Grade.
– Chcete-li resetovat všechny stupně a uzly: Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na pozadí
editoru uzlů az kontextové nabídky vyberte Reset All Grades and Nodes.
Editace stromu uzlů
– Chcete-li přidat sériový uzel za aktuálně vybraný uzel: Stiskněte klávesu Alt-S a z nabídky vyberte
Color > Nodes > Add Serial.
– Chcete-li připojit sériový uzel na úplný konec stromu uzlů: Stiskněte Alt-K, z nabídky zvolte Color
> Nodes > Append Node.
– Chcete-li přidat sériový uzel před aktuálně vybraný uzel: Stiskněte Shift-S nebo zvolte Color >
Nodes > Add Before Current.
– Chcete-li přidat uzly paralelně k aktuálně vybranému uzlu: Stiskněte Alt-P, z nabídky zvolte Color
> Nodes > Add Parallel. (Přidá paralelní uzel + paralel mixer)
– Chcete-li navrstvit uzly s aktuálně vybraným uzlem: Stiskněte Alt-L, z nabídky zvolte Color >
Nodes > Add Layer. (Přidá paralelní uzel + layer mixer)
Extrakce uzlu
Někdy je potřeba odebrat uzel z jeho aktuální pozice ve stromu uzlů, takže uzly nalevo a napravo od
něj se k sobě automaticky znovu připojí, takže je nebudete muset znovu spojovat ručně. Tomu se říká
extrahování uzlu.
– Vyberte uzel a zvolte Color > Nodes > Extract Current Node.
– Vyberte uzel a stiskněte E.
Vložení uzlu
Pokud je v Editoru uzlů odpojený uzel, existuje jednoduchý způsob, jak jej vložit do stromu uzlů mezi
libovolné dva další uzly. Chcete-li vložit odpojený uzel mezi dva další uzly:
– Přetáhněte odpojený uzel nebo uzel z jiného stromu uzlů na spojení mezi libovolnými dvěma
dalšími uzly ve stromu uzlů; když se nad uzelem, který přetahujete, objeví ikona plus, uzel vložte
puštěním.

18

Paralelní řazení uzlů

Pomocí paralel mixeru
Zde dochází k míchání výstupů z uzlů
(poměr lze řídit pomocí nástroje Key)

Pomocí layer mixeru
Zde dochází k překrývání výstupů z uzlů nejvyšší
prioritu má naposledy připojený vstup (spodní)
(sílu překrývání lze řídit pomocí nástroje Key)

Ukázka použití Key výstupů a Key mixeru
Na uzel č. 05 bylo aplikováno trojúhelníkové okno (Window) jako maska a její
výstup byl v Key mixeru zkombinován s
Key výstupem uzlu č.06, kde bylo aplikováno kruhové okno jako maska. Výstup z
Key mixeru je zaveden do všech třech Key
vstupů uzlů 04, 02, 03. Tím vytváří společnou masku, která ovlivňuje působení
těchto uzlů.

Nástroje v Color page

Červená tečka u nástroje značí, že tento nástroj je použit v právě aktivním uzlu. Tečky mohou být u
vícenástrojů pokud byly použity v jednom uzlu

Nástroje z leva do prava
Křivky - úpravou křivek můžeme ovlivňovat světlost, stíny i barevnost klipu
Wraper - Každý ze dvou režimů Color W arper usnadňuje současné úpravy dvou různých atributů
barev , buď sytosti a odstínu, nebo světlosti a odstínu.
Secondary Qualifiers - Paleta Qualifier, která umožňuje vytáhnout Key 3D, HSL, RGB nebo Luma,
pomocí kterého lze vytvořit Key masku a tím izolovat potřebnou opravu.
Window - Nástroj na vytváření masek pomocí obdélníků, elips, uzavřených křivek, které lze použít
jako Key nebo tím izolovat potřebnou opravu.
Tracker - Nástroj použitelný pro trackování (sledování) v jednom klipu např. Window, dále na
stabilizaci roztřesené kamery
Magic mask - Nástroj dostupný pouze v placené verzi složí k inteligentní izolaci obličeje, lidské
postavy, částí lidského těla.
Blur - Nástroj k rozostření nebo doostření
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Key - protože většina nastavení je poměrně hrubá lze na vybrané nody aplikovat klíč zeslabení
0 - 100% na záložce Key Output - Gain, nebo pokud uzel vytváří masku na modrém
výstupu tak reguluje sílu masky a její rozostření nebo inverzi masky.
Sizing - Upravuje velikost - ořez obrázku zoom, převrácení, naklopení

Tracker
Zatímco Power Windows lze ručně
pomocí klíčových snímků sledovat
pohybující se objekt, který chcete
izolovat, ukažeme, jak můžete využít
výkonné cloudové a bodové ovládací prvky sledování pohybu v DaVinci
Resolve.
Paleta Tracker má tři režimy dostupné z nabídky.
V režimu okna vám ovládací prvky sledování umožňují přizpůsobit pohyb okna pohybu pohybujícího
se prvku ve frame.
V režimu stabilizátoru se stejná základní technologie používá k vyhlazení nebo stabilizaci pohybu v
celém snímku.
Cloud Tracker: Automaticky analyzuje všechny části obrazu na sledovatelné body a používá je k
automatickému zjištění pohybu v záběru.
Point Tracker: Umožňuje vám vytvořit jeden nebo více zaměřovacích křížů, které můžete ručně
umístit, abyste mohli sledovat konkrétní prvky v záběru.
Interpolace mezi dvěma sadami sledovacích dat pro sledování za překážkou:
1 Přesuňte přehrávací hlavu na první sledovatelný snímek pohybují cího se prvku, který opravujete,
a vytvořte Power Window, které ji obklopuje.
2 Pomocí Track Forward sledujte objekt co nejdále, než bude skryt za něčím jiným v záběru.
3 Když Power Window přestane spolehlivě sledovat objekt, zastavte sledování.
4 Otevřete paletu Trackeru.
5 Klepnutím na tlačítko Frame přepněte ovládací prvky Frame mode do režimu úpravy snímek po
snímku. To je důležitý krok.

6 Přesuňte přehrávací hlavu na snímek, kde se objekt, který sledu jete, znovu objeví za překážkou,
a poté přetáhněte okno tak, aby znovu překrývalo objekt.
7 Pomocí Track Forward pokračujte ve sledování funkce až do konce klipu. Případně jste mohli
začít od konce klipu a použít Track Reverse ke sledování funkce co nejdále, pokud je to jednodušší.
8 Přetáhněte ohraničovací rámeček přes tu část křivek v grafu Tracker, které spadají do poškoze9 Klepněte na rozbalovací nabídku palety
Trackeru a zvolte Clear Selected Track Data.
Části křivek, které jste vybrali, se vymažou a
automaticky se na ně aplikuje lineární interpolace,
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Parametry a ovládací prvky stabilizátoru
Perspective: Umožňuje analýzu a stabilizaci perspektivy, otáčení, náklonu, přiblížení a rotace.
Similarity: Umožňuje analýzu a stabilizaci otáčení, naklánění, přiblížení a otočení pro případy, kdy
perspektivní analýza vede k nežádoucím pohybovým artefaktům.
Translation: Umožňuje pouze analýzu a stabilizaci otáčení a naklánění v případech, kdy pouze
stabilizace X a Y poskytuje přijatelné výsledky.
Bypass Stabilization: Toto zaškrtávací políčko umožňuje vypnout a zapnout stabilizaci.
Ostatní ovládací prvky umožňují přizpůsobit, jak agresivně je vybraný klip stabilizován.
Cropping Ratio: Tato hodnota omezuje, jak silně se stabilizátor snaží stabilizovat.Hodnota 1,0 vede k
tomu, že není použita žádná stabilizace. Postupně nižší hodnoty umožňují agresivnější stabilizaci.
Smooth: Umožňuje aplikovat matematické vyhlazení. Nižší hodnoty provádějí méně vyhlazování,
zatímco vyšší hodnoty vyhlazují snímek agresivněji.
Strength: Tato hodnota je multiplikátor, S hodnotou 100 je stabilizace maximalizována. Vzhledem k
tomu, že některé klipy mohou vypadat přirozeněji s volnější stabilizací, výběr čísla nižšího než
100 umožňuje procento původního pohybu kamery. Nula (0) deaktivuje stabilizaci úplně.
Zoom: Je-li toto zaškrtávací políčko zapnuto, velikost obrazu se změní o dostatečně velké procento,
aby se odstranily mezery (černé okraje), které jsou výsledkem deformace a transformace
obrazu, aby se eliminoval nežádoucí pohyb kamery.
Změny téchto hodnoty vyžadují, abyste vždy znovu klikli na tlačítko Stabilizovat

Nástroj Sizing (PTZR)

Paletu Sizing na stránce Color lze přepnout do jednoho z pěti režimů, z nichž každý plní jiný úkol.
– Edit Sizing: Tyto ovládací prvky odrážejí ty, které se nacházejí v Inspektoru na stránce Edit.
– Input Sizing: Tyto ovládací prvky umožňují provádět úpravy velikosti jednotlivých klipů, které
ovlivňují jejich celkovou geometrii (posun, naklonění, zoom a rotace). Tyto ovládací prvky jsou
užitečné pro provádění úprav posouvání a skenování po jednotlivých klipech.
– Output Sizing: Tyto ovládací prvky jsou téměř totožné, kromě toho, že ovlivňují všechny klipy v
celé časové ose najednou. Výstupní velikost je užitečná pro úpravu formátování celé timeline,
jako je změna HD timeline na SD timeline s jednoduchými úpravami pro oříznutí a posunutí
výsledného rámování.
– Node Sizing: Umožňuje přidat cílené úpravy velikosti v libovolném bodě stromu uzlů. Stejně jako
Input Sizing, Node Sizing je specifický pro konkrétní klip. Na rozdíl od Input Sizing je velikost uzlů
ovlivněna operacemi, které rozdělují barevné kanály (jako jsou uzly splitter/combiner) a omezují
obraz (jako jsou kvalifikátory a okna). Do hodnocení klipu můžete také přidat tolik úprav velikosti
uzlů, kolik potřebujete.
– Reference Sizing: Sada ovládacích prvků velikosti, která vám umožní změnit polohu statického
snímku, když se provádí porovnání stírání. Pomocí těchto ovládacích prvků můžete posunout
statický obrázek, abyste jej lépe porovnali s klipem, o který jej stíráte. Ovládací prvky Reference
Sizing fungují pouze v případě, že máte povoleno wipe enabled.
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Audio
Zvuk je většinou nedílnou a velmi důležitou součástí každého filmového výtvoru, proto
jsem si jej nechal na závěr.
Pro jednoduché a nenáročné úpravy zvukového doprovodu nám postačí zůstat v Edit page.
Klikneme na upravovaný klip. Nad hlavičkou Timeline si rozklikneme nabídku Timeline
View Options, roztáhneme si audio stopu a zatrhneme si viditelnost Viewform. Nyní se již
můžeme trochu orientovat ve zvukové stopě.
Hlasitost
Stereováha
Tyto položky
lze animovat
pomocí kosočtv.
Tyto položky
platí pro vždy celou
Timeline!

Výška tónu
Grafický
Equalizér

Audio Inspektor v Edit page
Pokud je zapotřebí upravit Equalizer, Pitch a i ostatní Efekty dostupné ve Fairlight page jen pro jeden
klip, pak řešením je otevřít si Effect library a z Audio efektů si FX přtáhnout na danný klip přetáhnout
myší. Pak se efekt uplatní jen na tento klip. To platí i pro Fairlight page.

Fairlight page

Pro dokonalý zvuk ve výsledku je ze všeho nejdůležitější mít dokonalý záznam a ten pak
následně upravit na stránce Fairlight programu DaVinci. Opět postačí pouze si Fairlight
page otevřít a již tam máte všechny vaše audio stopy, které jste si nahráli současně s
videoklipy, nebo další dodatečné audio soubory, které máte umístěny v Media Poolu.
audiometry
jednotlivých stop

audiometr
mixu - out

inspektor shodný
s Edit page

Media Pool

přidání FX
do klipu

zvukové stopy

video stopa
přidání EQ
přidání kompresoru
umístění zvuku
přidání efektu
v prostoru
do celé stopy
zesílení jednotlivých stop + mixu

22

Prvky přehrávání, posunu, střihu jsou podobné jako v Edit page

Efekty

Chorus ..........................Klasický chorusový efekt
De-Esser .......................Omezení nadměrných sykavek,.
De-Hummer ...................Eliminuje hluk
Delay .............................Efekt stereofonního zpoždění
Dialog Processor ...........De-Rumble, De-Pop, De-Ess, Comp (ressor), Expand
Distortion ......................Vytváří zvukové zkreslení
Echo .............................Echo (Ozvěna)
Flanger .........................přidání jakéhokoli rušivého harmonického podílu signálu
Foley Sampler ...............přidání zvukových efektů z MIDI
Frequency Analyzer .......zobrazit vizualizaci úrovní napříč všemi frekvencemi
LFE ...............................Nízkofrekvenční filtr ve formátu prostorového zvuku
Limiter ...........................Skutečný omezovač špiček (nahrávaní na živo)
Meter .............................Měřič špičkového zpracování vzorku
Modulation .....................Čtyři efekty kombinují filtry LFO, FM, AM, Sweep a Gain
Noise Reduction.............je schopen automaticky detekovat šum nebo se učit detekovat
Phase Meter .................Phase Meter je vizuální měřič (stereo)
Pitch .............................Posune výšku zvuku bez změny rychlosti klipu
Reverb ..........................Prostorový simulační plug-in, schopný znovu vytvořit vícekanálový
dozvuk odpovídající místnostem různých velikostí, nastavitelný
pomocí grafického ovládání 3D krychle.
Soft Clipper....................Soft Clipper je omezující procesor
Stereo Fixer ..................Oprava stereofonního zdrojového materiálu
Stereo Width .................Zvyšuje nebo snižuje stereofoní vjem
Vocal Channel ...............Vylepšený plug-in pro zpracování hlasu pro všeobecné použití,
který se skládá z filtrování High Pass, EQ a Compressor.

Audio Timeline
Srdce stránky Fairlight, časová osa zvuku, představuje zvukové kanály a stopy aktuálně vybrané
časové osy jinak než stránka Edit, a to ve formátu jednoho kanálu na stopu, který je optimalizován
pro mixování a zpříjemňování zvuku. Timelinea Audio page nelze zavřít.

Ovládací prvky na Audio Timeline

Pole časového kódu a tlačítka Range: Čtyři pole časového kódu
zobrazují aktuální hodnotu časového kódu odpovídající poloze
Playheadu (úplně nahoře), bodu Range In, bodu Range Out a trvání
rozsahu. Kliknutím na tlačítka Range In a Range Out (nalevo od polí
časového kódu) nastavte tyto body a jejich odpovídající hodnotu
časového kódu.
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Ovládací prvky přehrávání: Lišta definující horní část časové osy obsahuje ovládací prvky přenosu
specifické pro zvuk na stránce Fairlight, které se liší od ovládacích prvků na stránkách Media, Edit, Color
a Deliver díky zahrnutí možností nahrávání. Mezi ně patří Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed,
Přehrát vpřed, Zastavit, Nahrát, Smyčka a ikona zobrazení panelu nástrojů Automatizace.

Automation toolbar: Kliknutím na toto tlačítko se otevře sekundární panel nástrojů se všemi
ovládacími prvky, které potřebujete ke konfiguraci nahrávání automatizace mixu.

Ovládací prvky audio monitoru: Zcela vpravo od transportních ovládacích prvků vám sada tří monitorovacích ovládacích prvků umožňuje rychle
ovládat výstupní hlasitost vašeho mixu. Ikona reproduktoru je tlačítko
Povolit/Zakázat, které umožňuje ztlumit přehrávání zvuku.
Pravítko časové osy: Pravítko časové osy zobrazuje časový kód programu. Přehrávací hlava označuje
aktuální snímek a vzorek, kde pracujete na časové ose, a přehrávací hlava má úchyt, který se zobrazuje
v pravítku časové osy. Přetažením v rámci pravítka časové osy přesunete přehrávací hlavu. Když přidáte
značky na časovou osu, objeví se tyto značky také v pravítku časové osy.
Zvukové stopy: Stránka Fairlight
DaVinci Resolve podporuje více
zvukových stop a každá zvuková
stopa může obsahovat více
pruhů, do kterých lze umístit
zvukové kanály, které jsou
obsaženy ve vícekanálových
zvukových klipech pomocí
mapování stop, jako je stereo,
5.1, 7.1, Atmos. nebo Adaptivní (1–24 kanálů). Všechny zvukové klipy, které byly upraveny do časové
osy, se objeví v každé stopě, přičemž nahrané kanály v každém klipu zabírají tolik stop, kolik má daný
klip k dispozici. Vlevo od každé stopy je oblast záhlaví, která obsahuje řadu ovládacích prvků.
Záhlaví stopy: Záhlaví stopy obsahuje různé ovládací prvky pro výběr,
zamykání/odemykání a Record, Sólo/Mute stopy. Každé záhlaví stopy
také uvádí, kolik klipů se na dané stopě objeví. Záhlaví stopy obsahuje
následujících pět ovládacích prvků, zleva doprava:

Pravým klikem na záhlaví můžeme aktivovat rozbal. nabídku
Transient Detection: Umožňuje detekci přechodových jevů na sadě klipů
stopy. Po aktivaci se na stopě objeví tlačítko přechodových jevů, které umožní
snadnou identifikaci a navigaci přechodových jevů na klipech stopy. Když je
aktivováno tlačítko Jump to Transient (Přeskočit na přechodný stav), pomocí
kláves se šipka nahoru a dolů můžete procházet z jednoho přechodového jevu
ke druhému.
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Pravým klikem na stopumůžeme aktivovat
rozbal. nabídku
Přečasování části stopy
Vyberte možnost Elastic Wave.
Klepněte na klip se stisknutou klávesou Ctrl a tím
přidáte klíčové snímky rychlosti k částem průběhu,
které chcete přečasovat roztažením nebo zmáčknutím. Můžete také umístit krajní klíčové snímky k
uzamčení zbytku průběhu, který nechcete přečasováním ovlivnit.
Přetažením rychlostního klíčového snímku doleva
nebo doprava zrychlíte zvuk na jedné straně klíčového snímku a zpomalíte zvuk na druhé straně
klíčového snímku, z tohoto klíčového snímku do
sousedních klíčových snímků aplikovaných na daný
klip.

Clip Attributes
DaVinci Resolve podporuje
média s více zvukovými stopami,
které obsahují různé formátované kanály. Například klip s
jednou stereo stopou, jednou
prostorovou stopou 5.1 a šesti
mono stopami lze všechny
vhodně nastavit na panelu Zvuk
v Atributech klipu po importu
klipu.
Panel Zvuk v Atributech klipu má
kontrolu nad tím, jaký formát
(Mono, Stereo, 5.1, 7.1, Adaptivní) by měly být nakonfigurovány
kanály vložené do konkrétní
zvukové stopy. To znamená, že
můžete nastavit klipy s více
stopami, z nichž každá používá
jiné formáty zvuku využívající
různé kombinace kanálů, což je užitečné pro nastavení importovaných souborů mixu
zvuku, které chcete při masteringu programu vydávat.
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Kompresor dynamiky, krom běžného použití
omezovače dynamiky audio signálu, lze využít
také např. pro automatické ztišení podkresové
hudby, pokud na řečové stopě je nějaký dialog.
Na aktivní dialogové stopě otevřeme Compressor a nastavíme Listen (čtení-poslech). Pak
na aktivní podkresové stopě nastavíme Send
(vysílání-regulace). Pak musíme nastavit u
obou úrovně, které budou řídit obě stopy
včetně časů reakce, přidržení.

podkres
dialog

Nahrávání stopy
V závislosti na tom, jak je vaše PC vybaveno, je možné na stránce Fairlight
současně nahrávat na více stop.
Než budete moci cokoli nahrávat, musíte použít okno Patch Input / Output k propojení dostup
ného zvukového vstupu se stopou. Pokud váš počítač nemá nic jiného, jsou k dispozici
vstupy vaší pracovní stanice pro připojení jakéhokoli zvukového zařízení nastaveného jako
výchozí zvukový vstup v systému ke stopě, na kterou chcete nahrávat.
Chcete-li otevřít okno Patch Input / Output, proveďte jeden z následujících úkonů:
Vyberte Fairlight > Patch Input/Output.
Klikněte na nabídku Input v horní části pruhu kanálu stopy, na kterou chcete nahrávat,
a vyberte Input.

Propojení zdroje zvuku do cíle zvuku:
1 Ujistěte se, že je nabídka Audio Source nastavena na Audio Input
a nabídka Audio Destination je nastavena na možnost Track Input.

2 Vpravo klikněte na audio input, který chcete propojit, aby byl zvýrazněn
.
3

Vlevo klikněte na audio destination, který chcete opravit, aby byl také zvýrazněn,
pokud již není. V tomto zjednodušeném příkladu je kanál 1 připojen k Mikrofonu
Røde, což je první stopa na Timeline.

4 Klikněte na tlačítko Patch v dolní části okna a vaše nastavení nahrávání bude propojeno

Aktivace stopy

Chcete-li nahrávat na stopu, musí být aktivována. Měli byste si uvědomit, že je nemožné
aktivovat stopu, která nebyla propojena,ujistěte se, že jste propojili zdroj zvuku, ze kterého
chcete nahrávat, na stopu, na kterou chcete nahrávat jako první. Pak je zapnutí této stopy
stejně jednoduché jako kliknutí na tlačítko R v ovládacích prvcích záhlaví stopy nebo v pruhu
kanálu pro danou stopu v Mixeru.
Nahrávání započne od pozice Playheadu stisknutím kolečka Record v
proužku nástrojů pro posun-stop
Playheadu pod Viewerem.
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Deliver Page
Nastavení renderování
Nastavení renderování je rozděleno do čtyř obecných sekcí:
– Render Presets: Úplně nahoře vám rolovací řada ikon umožňuje vybrat si jednu z řady předvoleb
a rychle nastavit požadovaný typ renderingu. Možnost Custom odkryje všechna nastavení renderování, takže renderingu můžete nastavit ručně.
– Render Location: Tlačítko Browse otevře dialogové okno, které vám umožní vybrat svazek a
adresář, do kterého chcete vykreslit.
– Render: Dvě možnosti vám umožní renderovat celou vybranou oblast timeline jako jeden klip
vhodný pro kontrolu nebo mastering, nebo jako sérii jednotlivých klipů, které jsou vhodnější pro
zpětné pracovní postupy. Možnost, kterou zde vyberete, změní níže dostupná nastavení renderování.
– Panely nastavení renderování videa, zvuku a souborů: Všechna ostatní nastavení renderování
jsou rozdělena do tří panelů. Zaškrtávací políčka v horní části panelů Video a Audio umožňují
selektivně zakázat export videa (pokud chcete exportovat pouze zvuk) nebo zakázat export zvuku
(chcete-li exportovat pouze video).

Timeline na stránce Deliver použijete k definování rozsahu klipů, které chcete
renderovat a k výběru verzí pro každý klip, které chcete vytvořit. Stránka Deliver
Timeline se skládá z časové osy miniatur v horní části (kterou lze zobrazit nebo
skrýt pomocí tlačítka Clips), která usnadňuje výběr jednotlivých klipů nebo rozsahů
klipů, které potřebujete renedrovat, a z obyčejnější časové osy níže, kterou můžete
použijte k nastavení vstupních a výstupních bodů pro vykreslení libovolných oblastí
vašeho programu. Panel nástrojů Timeline vám umožňuje vybrat rozsah vykreslení
Timeline a obsahuje ovládací prvky pro přizpůsobení vzhledu Timeline.
Panel videa
Tento panel obsahuje všechny parametry orientované na video.
Ovládací prvky formátu a kodeku Tyto parametry nejvyšší úrovně vám umožňují
vybrat, zda se má video renderovat či nikoli a do jakého formátu se má renderovat.
V závislosti na tom, který formát, kodek a typ zvolíte, se mohou nebo nemusí zobrazit další možnosti.
– Exportovat video: Zaškrtnutím tohoto políčka vykreslíte zdrojové video. Vypněte
toto zaškrtávací políčko, pokud chcete zdrojový zvuk renderovat zcela samostatně;
tím se deaktivují všechny ovládací prvky videa a v části nastavení zvuku se zobrazí
rozevírací nabídka Audio Format.
– Formát: Rozbalovací nabídka, která umožňuje přístup k formátům kontejnerů,
které jsou aktuálně dostupné ve vašem systému. Dostupné možnosti závisí na tom,
zda máte nainstalované Final Cut Pro a QuickTime, a na operačním systému, který
používáte. Tento seznam se neustále rozrůstá, protože v průběhu času přibývají
nové formáty souborů, takže v každé nové verzi nezapomeňte zkontrolovat nejnovější podporované formáty.
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– AVI: Dnes již zastaralý formát médií založený na souborech, který je navzdory svému stáří stále
oblíbený u aplikací pro Windows. Podporuje doručování pomocí kodeků Cineform, Grass Valley HQ
a HQX a nekomprimovaných kodeků RGB a YUV.
– Cineon: Starší nekomprimovaný formát sekvence obrázků vyvinutý společností Kodak, určený pro
skenování filmů a digitální mastering, který poskytuje 10bitové RGB.
– DCP: Nativní kódování a dekódování DCP pouze pro vytváření nezakódovaných souborů DCP.
Máte-li licenci na Frauenhofer's EasyDCP, nastavení na panelu Configuration v System Preferences vám umožňuje zvolit, zda chcete použít EasyDCP (pro vytváření šifrovaného výstupu DCP)
nebo nativní kódování DaVinci Resolve.
– DPX: Nekomprimovaný formát obrazové sekvence preferovaný filmovým průmyslem pro mastering
a dodání pro mastering DCDM, který lze dodat jako RGB 10-, 12-, 16-bitové celé číslo a poloviční
float nebo RGBA 8-bit.
– easyDCP: (je-li nainstalováno) Možnost, která vám umožňuje ovládat DCP nebo IMF přímo z
DaVinci Resolve ve spojení, když máte nainstalovanou licenci na software EasyDCP od Fraunhofer.
– EXR: Formát OpenEXR je formát sekvence obrazu s vysokým dynamickým rozsahem vyvinutý
společností ILM pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu a více kanálů. Používá se pro výstup ACES
a HDR výstupů. Můžete dodávat s různými nastaveními RGB Half a RGB Float.
Při výběru polovičních kompresních kodeků RGB (DWAA) nebo (DWAB) se objeví další nastavení
„Úroveň komprese“, které vám umožní vybrat, jaká komprese se má použít.
– IMF: Nativní možnost kódování IMF, která vám umožňuje exportovat do formátu SMPTE ST.2067
Interoperable Master Format (IMF) pro bezpáskové dodávky do sítí a distributorů, s podporou
kódování JPEG2000 pomocí knihovny licencované od softwaru Kakadu. Pro výstup do MMF nejsou
vyžadovány žádné další licence nebo zásuvné moduly. Formát IMF podporuje více stop videa, více
stop zvuku a více stop titulků a skrytých titulků, z nichž všechny jsou určeny k tomu, aby vyhovovaly více výstupním formátům a jazykům z jednoho výstupu. To se provádí zabalením různých obrazových a zvukových stop časové osy (mediální esence) a titulkových stop (datové esence) do
„kompozice“ ve formátu Material eXchange Format (MXF).
– JPEG 2000: DaVinci Resolve 15 zavedlo podporu pro kódování a dekódování JPEG2000 pomocí
knihovny licencované od softwaru Kakadu. To zahrnuje kompletní implementaci standardu
JPEG2000 Part 1, stejně jako většinu částí 2 a 3. JPEG2000 se běžně používá pro pracovní
postupy IMF a DCP.
– MJ2: Formát Motion JPEG 2000. DaVinci Resolve 15 zavedlo podporu pro kódování a dekódování
JPEG2000 pomocí knihovny licencované od softwaru Kakadu. To zahrnuje kompletní implementaci
standardu JPEG2000 Part 1, stejně jako většinu částí 2 a 3. JPEG2000 se běžně používá pro
pracovní postupy IMF a DCP.
– MP4: Vyhrazené kódování MP4 umožňuje exportovat filmy kódované H.264.
– MXF OP–Atom: Jednoduchý standard pro formát Material eXchange Format, formát médií založený na souborech, který se často používá při poskytování DNxHD. Tato verze odpovídá standardu
SMPTE 390M a může dodávat pomocí možností kodeku DNxHD, DNxHR, Kakadu JPEG 2000,
NTSC a PAL Avid, RGB Avid 10-bit a XDCAM MPEG2.
– MXF OP1A: Verze formátu Material eXchange Format, která odpovídá standardu SMPTE 378M a
může dodávat pomocí 1080i Avid 8-bit, DNxHD, DNxHR, Kakadu JPEG 2000, NTSC a PAL Avid,
RGB Avid 10-bit, Sony Možnosti MPEG4 422 a 444 a Sony XAVC Intra CBG a VBR a XDCAM
MPEG2 kodek.
– QuickTime: Formát souborů založený na souborech společnosti Apple, používaný při dodávání
Apple ProRes, DNxHD nebo DNxHR zabalených v QuickTime, GoPro Cineform RGB 16-bit a YUV
10-bit, Grass Valley HQ a HQX, Kakadu JPEG 2000, H.264, HEVC , H.264 (jednoprůchodový nebo
víceprůchodový), Photo JPEG, Kakadu JPEG 2000, nekomprimované 8- a 10bitové formáty s
pořadím kanálů ARGB/BGRA/RGB/YUV a VP9 na 8-, 10- a 12- bitů.
– TIFF: „Tagged Image File Format“, formát sekvence obrázků kompatibilní s mnoha aplikacemi pro
stolní video na mnoha platformách a používá se také při doručování pro mastering DCDM.
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– Frekvence snímků: (Při vykreslování jednoho klipu) Toto nastavení je obvykle totožné se snímkovou
frekvencí „Timecode calculated at“ na panelu Master Settings v Project Settings. Můžete však chtít toto
nastavit na variaci aktuální přizpůsobené frekvence, například zvolit mezi 23,98 nebo 24 fps. Tím se
upraví metadata zapsaná v souboru, která se používají k usnadnění přehrávání v řadě systémů
dostupných po celém světě.
– Exportovat alfa: (Při renderingu jednotlivých klipů) Zapnutím tohoto zaškrtávacího políčka se do
každého dodaného klipu přidají alfa kanály nalezené ve zdrojovém mediálním souboru každého klipu,
stejně jako informace alfa, které vytváříte v DaVinci Resolve a vkládáte do tohoto klipu. prostřednictvím
Alfa výstupu editoru uzlů na stránce Color, který je výstupem do každého dodaného klipu.
– Use Constant Bit Rate: Pokud vám zadaný formát a kodek umožňuje přepínat mezi výstupem s
proměnnou a konstantní bitovou rychlostí, toto zaškrtávací políčko vám umožní vynutit vykreslování
videa s konstantní bitovou rychlostí.
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Key Shortcut

Function

Šipky (Media Pool)

Přesunou výběr v Media Pool; levé a pravé šipky se také otevřou a
zavřou Bins a Bin List

Shift (modifier)

Chcete-li vybrat souvislý rozsah, podržte klávesu Shift při klepnutí a vyberte klipy

Ctrl (modifier)

Podržte klávesu Ctrl při klepnutí a vyberte klipy, abyste vybrali
jednotlivé nesousední klipy

Ctrl-A

Vybrat vše; vybere všechny klipy v oblasti prohlížeče Media Pool

Return or Enter

Otevře vybraný klip nebo časovou osu do Source Vieweru
(v režimu duálního prohlížeče) nebo Vieweru

I, O

Nastaví bod počátku / konce ve Media Poolu, Source Vieweru nebo Timeline

Alt-Shift-I, O

Nastaví bod počátku / konce pouze pro video Media Poolu,
Source Vieweru, or Timeline

Ctrl-Shift-I, O

Nastaví bod počátku / konce pouze pro Audio v Media Pool, Source Viewer
nebo Timeline

Shift-I, O

Přesune playhead na bod počátku / konce

Spacebar

Přehrávej a stop

J, K, L

Přehrávej revers, stop, Přehrávej vpřed; další použití popsaná dále

Alt-L

Přehrávej znovu

Alt-K

Stop and přejdi na poslední pozici (playheadem)

/

Přehraj vše od začátku Timeline
Alt /

Přehraje vše od In do Out bodu ( s aktiv. Loop opakovaně)

Up, Down šipky

Jdi na předchozí clip/edit, jdi na následující clip/edit

M

Přidá marker; nezastaví přehrávání

Ctrl-M

Přidá marker, otevře modifikaci markeru při pozastavení
přehrávání pokračujte v přehrávání

Shift-M

Modifikuje marker

Alt-M

Delete marker

Shift-Up, Down šipky

Jdi na předchozí/následující marker

Alt-B

Vytvoří subclip (v aktuálně vybraném Bin Media Poolu)

Ctrl-N

Vytvoř novou timeline

Delete/Backspace

Odstraň timeline z Media Poolu

Ctrl-Shift-N

Vytvoř nový Bin v Media Poolu

Ctrl-Minus (–)

Zoom out of timeline (zmenši velikost timeline) numerické klávesnici

Ctrl-Equals (=)

Zoom into timeline (zvětší velikost timeline)

Shift-Z

Zvětší všechny klipy na dostup. šířku obrazovky a zpět

Home

Přesune playhead na počátek timeline

End

Přesune playhead na konec timeline

N

Přepíná přichytávání klipů v timeline vypn. / zapn.

Ctrl-Shift-L

Přepíná svázání video a audio v timeline vypn. / zapn.

Nefunguje na

Ctrl-2

Zvolí fokus pro Timeline Viewer panel

Nefunguje na
numerické klávesnici

Ctrl-4

Zvolí fokus pro Timeline panel

Nefunguje na
numerické klávesnici

Ctrl-3

Zvolí fokus pro Source Viewer panel

Ctrl-2

Zvolí fokus pro Media Pool panel

Nefunguje na
numerické klávesnici
Nefunguje na
numerické klávesnici
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