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Introductie
De Nederlandse handleiding 6.2 is méér dan alleen een handleiding voor het multimedia programma
DGFects Discovery. De fraai vormgegeven en overzichtelijke handleiding voorziet u van uitgebreide en
gedetailleerde informatie over het maken, vormgeven en uitvoeren van audio visuele shows en
presentaties. Daarnaast verstrekt de handleiding u óók informatie over de meest uiteenlopende
multimedia gerelateerde onderwerpen zoals hardware, drivers en gebruikersvriendelijke interactie
met fotobewerking programma’s zoals bijvoorbeeld Photoshop.
U zult tijdens het lezen van de handleiding al snel ervaren dat het programma u een groot scala aan
gebruikersvriendelijke functies, gereedschappen en mogelijkheden biedt. Er zijn diverse gelijkwaardige
multimedia programma’s in omloop om uw creatieve doelen te kunnen verwezenlijken. Het programma
DGFects Discovery gaat daarin zondermeer een stap verder. Het is een betaalbaar, compact, eenvoudig te
bedienen en veelzijdig all-in-one programma met heel veel krachtige en interessante mogelijkheden
welke regelmatig voor u worden uitgebreid en verbeterd. Het programma is bovendien naar wens te
personaliseren.
Indien u geen fervent maker bent van audio visuele shows en presentaties dan kunt u het programma
alleen al gebruiken voor het bewerken van uw foto’s. DGFects Discovery omvat namelijk ook diverse
handige functies en gereedschappen voor fotobewerking.
DGFectsAV gaat met zijn tijd mee. Het programma DGFects Discovery is compatibel met het nieuwe
Windows 10 besturingsplatform. U hoeft geen extra software te installeren om probleemloos met
het programma te kunnen werken. Uw creativiteit wordt alleen beperkt door de kracht van uw
systeem hardware.
De Nederlandse handleiding 6.2 wordt door DGFectsAV gratis voor u beschikbaar gesteld. Het aantal
bladzijden met allerhande informatie is volledig in overeenstemming met DGFects Discovery 6.2. In de
handleiding wordt gedetailleerd uitgelegd in tekst en beeld hoe u maximaal gebruik kunt maken van de
mogelijkheden van het programma. De handleiding is bovendien voorzien van diverse eenvoudige,
verhelderende voorbeelden.
DGFectsAV legt aan de hand van de Nederlandse handleiding stap voor stap uit hoe u met het
programma DGFects Discovery werkt. Kortom, blader snel door en haal het onderste uit dit moderne,
intuïtieve, gebruikersvriendelijke multimedia programma!
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1.

DGFects Discovery starten

Alvorens u met het multimedia programma DGFects Discovery aan de slag gaat dient dit geïnstalleerd te zijn op uw
systeem (desktop/laptop). U kunt het programma in een handomdraai op uw systeem downloaden en installeren.
Indien het programma al op uw systeem geïnstalleerd is dan is het aan te bevelen om regelmatig website
www.DGFectsAV.com/nl te bezoeken voor nieuws en programma updates. Programma updates met nieuwe,
uitgebreide en verbeterde functies en gereedschappen worden regelmatig gepubliceerd op deze website.
U kunt het programma hier snel en eenvoudig downloaden, installeren én updaten.
DGFects Discovery is compatibel met Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

U kunt met Windows XP, Vista en 7 het programma DGFects Discovery starten door te
dubbelklikken op het getoonde Desktop icoon voor DGFects Discovery.

Indien het programma icoon ontbreekt op de desktop en u DGFects Discovery wilt starten,
klikt u op de knop Start

in de taakbalk. Het startmenu opent waarna u klikt op Alle

programma's. Vervolgens klikt u op map DGFects Discovery 6.2 en dan op het getoonde
menu item DGFects Discovery 6.2. Het programma start.
Indien uw systeem werkt met Windows 8 dan kunt u het programma DGFects Discovery
starten door te klikken op de getoonde tegel voor DGFects Discovery in het startscherm.
DGFects Discovery zal vervolgens worden gestart in het vertrouwde bureaublad. Het
bekende startmenu is niet beschikbaar in Windows 8. Daarvoor is het startscherm in de
plaats gekomen.

Startscherm Windows 8
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In Windows 10 is het populaire startmenu teruggekeerd. Dit startmenu is feitelijk een combinatie van het menu
Start (lijst met alle apps) en het startscherm dat met Windows 8 werd geïntroduceerd.
Het nieuwe startscherm bestaat uit twee delen:
Het bekende menu Start wordt, zoals u dit kende van Windows 7, weergegeven aan de linkerzijde op
het beeldscherm. In dit menu worden links alle apps in alfabetische volgorde weergegeven welke
zich op uw systeem bevinden.
Aan de rechterzijde van het menu Start vindt u een overzicht met tegels, het bekende startscherm voor
Windows 8.
U kunt het programma DGFects Discovery nu starten door te klikken op de getoonde tegel
voor DGFects Discovery in het startscherm. DGFects Discovery zal vervolgens worden
gestart op het bureaublad. U kunt het programma ook starten via het menu Start,
eenvoudigweg door de naam van het programma te typen óf door in het getoonde menu
Start de programma naam op te zoeken.

Startscherm Windows 10

Als u de DGFects Discovery app als tegel aan het startmenu wilt vastpinnen, kunt u dat doen door in de lijst met
apps met de rechter muisknop op deze app te klikken en Aan Start vastmaken te selecteren.
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2.

Een show creëren

Met DGFects Discovery kunt u prachtige veelzijdige en professionele multimedia shows, kortweg visualisaties,
maken. Het programma stelt u daartoe in staat door middel van gebruikersvriendelijke functies en gereedschappen.
Het programma is intuïtief, krachtig, veelzijdig en eenvoudig in gebruik. In dit hoofdstuk wordt voor u in 7 stappen
gedetailleerd uitgelegd hoe u zelf een prachtige show kunt maken.

2.1

Mediabestanden voorbereiden

Alvorens u een nieuw project gaat maken verdient het aanbeveling om al het benodigde beeld materiaal met zorg
samen te stellen en klaar te zetten in een werkmap. Bewerk afbeeldingen zorgvuldig voor een zo optimaal mogelijk
resultaat met bijvoorbeeld Photoshop alvorens ze toe te voegen aan een nieuw DGFects Discovery project.

Afbeeldingen bewerken
Bij het verkleinen en opslaan van een afbeelding gaat altijd beeldpunt (pixel) informatie verloren. Naarmate
een afbeelding verder wordt verkleind dan zal het kwaliteitsverlies verder toenemen. Er gaat immers meer en
meer beeldpunt informatie verloren. Dit kwaliteitsverlies kan bovendien verder toenemen indien een
afbeelding gecomprimeerd wordt opgeslagen (bijvoorbeeld JPEG).
Neem derhalve de volgende stelregels in acht:
1.

Stel de camera dusdanig in dat de hoogst haalbare beeldkwaliteit wordt bereikt. Houdt bij het maken
van beelden rekening met de meest gangbare formaatverhouding van 16:9.

2.

Prepareer de gemaakte beelden vervolgens met bijvoorbeeld Photoshop Elements, standaard
wederom in een formaatverhouding van 16:9. Dit is heden het meest populaire formaat voor FULL HD
(1920x1080p) projectoren. Afwijkende (kleinere) beeld formaten zijn vanzelfsprekend ook mogelijk,
maar houdt dan wel de hoogte op 1080 pixels. Dit zal tijdens Full HD projectie wel resulteren in zwarte
zones aan de linker-/ rechterzijde van de geprojecteerde beelden.
Onder prepareren van een afbeelding wordt verstaan: perspectief- en horizoncorrectie, bijsnijden van
het beeld in bijv. 16:9 verhouding en, indien nodig, verbeteren (contrast, kleur, scherpte, e.d.)
Bijsnijden leidt niet tot kwaliteitsverlies. Alle beeldpunten ofwel pixels binnen een bijgesneden
afbeelding blijven namelijk behouden. Een zelf geschaald beeld daarentegen verliest altijd kwaliteit
(hogere naar lagere resolutie lijdt tot verlies aan pixel informatie), een bijgesneden beeld op volledige
opname breedte niet.

3.

Kalibreer alle gebruikte beeldschermen met zorg. Met een goede beeldschermkalibratie worden kleuren
nauwkeuriger op het beeldscherm weergegeven. Voor te volgen kalibratie procedures klik hier.

4.

Plaats voorbereide beelden in een werkmap alvorens ze toe te voegen aan een nieuw project.

Informatie over beeldscherm resolutie
De resolutie van een beeldscherm wordt ook beschreven in pixelafmetingen. Als de beeldscherm resolutie en
de pixelafmetingen van een afbeelding bijvoorbeeld dezelfde grootte hebben en de afbeelding 1 op 1 (100%)
wordt weergeven, dan vult de afbeelding het volledige scherm. Hoe groot een afbeelding op het beeldscherm
wordt weergegeven is dus afhankelijk van een combinatie van factoren: de pixelafmetingen van de afbeelding,
het formaat van het beeldscherm en de resolutie-instelling van het beeldscherm. In Photoshop kunt u zoal het
formaat van een afbeelding op het beeldscherm wijzigen, zodat u eenvoudig kunt werken met afbeeldingen
met allerlei pixelafmetingen.
De informatie over beeldscherm resolutie is vanzelfsprekend ook van toepassing op een zogenaamde digitale
projector waarmee u allerhande beelden op een groot projectiescherm kunt vertonen.
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2.2

Een nieuw project maken

De vensters van DGFects Discovery in Windows 8 en Windows 10 verschillen nauwelijks van die in voorgaande
versies van Windows. Een in het oog springend verschil is dat titelbalken in Windows 8 en 10 ten opzichte van
Windows 7 niet transparant zijn (Aero Glass Experience).

Hoofdvenster in Windows 10

Hoofdvenster in Windows 7

Hoofdvenster in Windows 8

Wanneer u DGFects Discovery voor de eerste keer start dan zal het venster Creëer nieuw project automatisch
getoond worden op het hoofdvenster.

Anders, klik de knop Nieuwe show... en het venster Creëer nieuw project wordt getoond.
Uw shows worden standaard gecreëerd en opgeslagen in map DGFects Projects. Het wordt aanbevolen om
deze map te gebruiken voor uw shows. U kunt snel naar de map DGFects Projects navigeren door de knop Mijn
projecten te klikken. Het is ook mogelijk om shows op te slaan op een andere locatie of map op uw systeem.
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1.

Typ de mapnaam van het nieuwe project
in het tekstvak. De initiële mapnaam van
een nieuw project is Project1.

2.

Het navigatievenster geeft de locatie aan
waar het nieuwe project zal worden
gecreëerd.

3.

Selecteer de schermgrootte van de nieuwe
show. De breedte en hoogte van het show
scherm kunnen eveneens op een specifiek
gewenst formaat worden ingesteld. Indien u
kiest voor schermgrootte Specifiek dan kunt u
zowel de Breedte als de Hoogte van het show
scherm typen in de corresponderende
tekstvakken. Klik dan knop Toepassen om de
specifieke formaten op te slaan en toe te
kennen aan het show scherm.

4. Klik de knop Creëer project of druk de Enter
toets op het toetsenbord om het nieuwe
project te creëren en het venster te sluiten.
Het is mogelijk om een nieuwe project map te maken en deze op te slaan op een andere locatie
op uw systeem. Klik de knop Creëer map en het venster Nieuwe map maken wordt getoond.

1.

Typ de mapnaam van de nieuw te maken map
in het tekstvak. Het grijs gekleurde veld
Locatie nieuwe map geeft de exacte locatie
aan van de nieuwe map op uw systeem.

2.

Selecteer in het navigatievenster de locatie
waar u de map wenst op te slaan.

3. Klik de knop Toepassen om de nieuwe map te
creëren of klik de knop Annuleren om dit niet
te doen.

Indien knop Mijn bureaublad wordt geklikt dan is het mogelijk om een nieuw project op de
Desktop te creëren. Het wordt aanbevolen om map DGFects Projects te gebruiken voor uw
shows.
Indien knop Mijn computer wordt geklikt dan is het mogelijk om een nieuw project op een
interne of externe harde schijf te creëren.
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Na bevestiging van een nieuw te creëren project maakt DGFects Discovery een nieuwe projectmap met de door
u opgegeven mapnaam. De standaard mapnaam is Project1. Deze projectmap bevat een viertal nieuwe
mappen: Audio, Output, Pictures en Video. Initieel zijn deze vier mappen leeg.

Projectmap
In de projectmap worden alle project gerelateerde show bestanden bewaard, te weten:

Show bestanden (.shw)
Deze bestanden omvatten alle object informatie over gebruikte afbeeldingen, tekst, shaders, audio en video in
een show. De show bestanden worden standaard geassocieerd met het programma DGFects Discovery en zijn te
herkennen aan het DGFects Discovery icoon.
Tekst bestanden (.txt)
Deze bestanden omvatten alle aan show bestanden gerelateerde curve informatie over gebruikte afbeeldingen,
teksten, shaders, audio en video in een show.
Mediapool bestanden (.mpl)
Deze bestanden omvatten alle project afbeeldingen die aanwezig zijn in de lichtbak.

Back-up bestanden (optioneel)
Indien het selectievak Maak een back-up van een show is aan gevinkt dan zal op (door uzelf ingestelde)
intervalbasis automatisch een back-up gemaakt worden van alle show bestanden als backup.shw, backup.txt en
backup.mpl.

Audio
In de map Audio worden alle audio bestanden bewaard evenals de door DGFects Discovery gemaakte
audio pictogrammen voor gebruik in een show. De map Audio bevat eveneens een map Data. In de
map Data wordt een gemixt show bestand (show.wav) bewaard indien u dit zelf heeft gemaakt.
Output
In de map Output worden de door uzelf gemaakte EXE presentaties en AVI video’s bewaard.

Pictures
In de map Pictures worden alle lichtbak afbeeldingen bewaard evenals de door DGFects Discovery
gemaakte showbestanden (.dgf). De map Pictures bevat eveneens een map Thumbs, waarin alle
pictogrammen van de lichtbak afbeeldingen (.bmp) worden bewaard.
Video
In de map Video worden alle video bestanden bewaard. De map Video bevat eveneens een map
Thumbs, waarin alle videostrips (.jpg) en pictogrammen van de video bestanden (.bmp) worden
bewaard.
Voornoemde vier mappen zijn leeg indien u een compleet nieuw project heeft gecreëerd. Indien u gebruik
maakt van een bestaand project dan kan het zijn dat de vier voornoemde mappen al multimedia bestanden
omvatten. U kunt dan direct gebruik maken van deze bestanden voor het maken van een nieuwe show.
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Zodra u een nieuw project heeft gecreëerd dan wordt aansluitend het venster Project verkenner getoond.
Met behulp van dit venster kunt u de gewenste mediabestanden aan uw project toevoegen. Dit kunt u doen
door de knoppen te klikken aan de linker zijde van dit venster. Zodra u een knop klikt dan wordt het daarbij
behorende venster geopend. Met de knoppen Afbeeldingen, Audio en Video wordt Windows verkenner geopend.
De overige knoppen Rip Audio CD, Instellingen en Archiveren openen gerelateerde programma vensters.

STAP 1 - voeg Afbeeldingen toe
aan het project.

STAP 2 - voeg Audio toe aan het
project.

STAP 3 - voeg Video toe aan het
project.
STAP 4 - een audio CD rippen.
Geripte audio wordt automatisch
aan de audiolijst van het project
toegevoegd.

Instellingen
Via het venster Programma instellingen kunnen diverse programma instellingen voor DGFects Discovery
worden gekozen. Een aantal instellingen worden eveneens in een geopend show bestand opgeslagen. Voor
meer informatie over programma instellingen klik hier.

Archiveren
Het is mogelijk om een complete DGFects Discovery show te archiveren. Voor meer informatie over het
archiveren van een project klik hier.
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2.3

Mediabestanden toevoegen aan project

2.3.1 Stap 1 - afbeeldingen toevoegen aan project
Klik de knop Afbeeldingen en het venster Toevoegen aan of sleep-en-plaats afbeeldingen naar
projectverkenner wordt getoond. De volgende bestandsformaten kunnen aan het project worden toegevoegd:
Bitmap (.bmp), Jpeg (.jpg) en Ping (.png) bestanden.
Kies een afbeeldingen map op uw systeem en sleep-en-plaats één of meerdere geselecteerde afbeeldingen in
het venster Project verkenner. Met de knop Toevoegen worden geselecteerde afbeeldingen automatisch aan
het project toegevoegd en in de lichtbak geplaatst. Een afbeelding kan eveneens aan het project worden
toegevoegd door met de linker muisknop op de afbeelding te dubbelklikken.

Zodra u de gewenste afbeeldingen aan uw project heeft toegevoegd dan kunt u het venster Toevoegen aan of
sleep-en-plaats afbeeldingen naar projectverkenner sluiten met de knop Sluiten.
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2.3.2 Stap 2 - geluid en muziek toevoegen aan project
Klik de knop Audio toevoegen en het venster Toevoegen aan of sleep-en-plaats audio bestanden naar
projectverkenner wordt getoond. De volgende bestandsformaten kunnen aan het project worden toegevoegd:
Wave (.wav) en Mp3 (.mp3) bestanden.
Kies een muziek map op uw systeem en sleep-en-plaats één of meerdere geselecteerde audio bestanden in het
venster Project verkenner. Met de knop Toevoegen worden geselecteerde audio bestanden automatisch aan
het project toegevoegd en in de audiolijst geplaatst. Een audio bestand kan eveneens aan het project worden
toegevoegd door met de linker muisknop op het audio bestand te dubbelklikken.

+

2.3.3 Stap 3 - video toevoegen aan project
Klik indien u dit wenst de knop Video toevoegen en het venster Toevoegen aan of sleep-en-plaats video
bestanden naar projectverkenner wordt getoond. De volgende bestandsformaten kunnen aan het project
worden toegevoegd: AVI (.avi), WMV (.wmv), MOV (.mov) en MPEG (.mpg) bestanden.
Kies een video map op uw systeem en sleep-en-plaats één of meerdere geselecteerde video bestanden in het
venster Project verkenner. Met de knop Toevoegen worden geselecteerde video bestanden automatisch aan
het project toegevoegd en in de videolijst geplaatst. Een video bestand kan eveneens aan het project worden
toegevoegd door met de linker muisknop op het video bestand te dubbelklikken.
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2.3.4 Stap 4 - een audio CD rippen
Indien er zich géén audio bestanden op uw systeem bevinden dan biedt DGFects Discovery u de mogelijkheid
om CD audio te rippen. Klik daartoe de knop Rip Audio CD en het venster Ripgereedschap audio CD wordt
getoond. U kunt dit venster te allen tijde ook openen door in het hoofdmenu item Extra’s te klikken en
vervolgens menu item Ripgereedschap audio CD te klikken.
Met het Rip audio CD gereedschap kan een gekozen CD nummer of een complete audio CD snel en eenvoudig
worden geript en direct aan uw project worden toegevoegd.
Plaats een audio CD in de CD lade van uw computer en sluit deze. DGFects Discovery leest de audio CD. Indien
uw computer verbonden is met het internet dan zal DGFects Discovery de titel van de audio CD en de titels van
de op de CD aanwezige nummers downloaden en aansluitend in de CD bibliotheek van het programma opslaan.

Het venster Ripgereedschap audio CD omvat de volgende functies:
1.

CD speler - een audio CD weergeven

2.

CD speler - weergave van een audio CD pauzeren

3.

CD speler - weergave van een audio CD stoppen. De audio CD keert terug naar het 1e nummer

4.

CD speler - ga naar aanvang van een vorig nummer op de audio CD

5.

CD speler - ga naar aanvang van een volgend nummer op de audio CD

6. CD speler - open de CD lade
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7.

Rip een CD nummer
Een CD nummer kan geript worden als WAV of als MP3 bestand. Standaard wordt een CD nummer
geript naar een WAV bestand.
Kies het gewenst te rippen CD nummer met de knop Kies vorig nummer of de knop Kies volgend
nummer. De bestandsnaam wordt automatisch ingevuld. Indien u dit wenst dan kan na keuze van het
te rippen CD nummer de bestandsnaam worden gewijzigd.
Indien u het CD nummer wilt rippen naar een .mp3 bestand kies dan het .mp3 formaat. Het is nu
mogelijk om de bitrate van het .mp3 bestand in te stellen. Hoe hoger het aantal ingestelde kbit/sec
(kbps), hoe beter de uiteindelijke geluidskwaliteit. Het geripte .mp3 bestand wordt dan wel groter!
Een lage bitrate resulteert in een klein .mp3 bestand. Echter hoe kleiner het geripte .mp3 bestand,
hoe slechter de geluidskwaliteit.
Een MP3 met een bitrate van 128 kbps is 11 maal zo klein als hetzelfde geluidbestand in WAV formaat.
Eén minuut geluid neemt dan een grootte van ca. 1 megabyte in. Indien u een CD nummer ript naar
MP3 dan wordt geadviseerd om de bitrate minimaal in te stellen op 128kbit/sec.
Zodra het CD nummer en het bestandsformaat (.mp3 of .wav) gekozen is dan kan het CD nummer
worden geript:
Klik de knop Rip CD nummer. Het CD nummer wordt geript. Zodra het rippen gereed is dan zal het
gecreëerde audio bestand direct aan de audiolijst van het project worden toegevoegd.

8.

Rip de gehele CD
Het is eveneens mogelijk om een gehele audio CD te rippen. Klik de knop Rip CD. Alle op de CD
aanwezige CD nummers worden één voor één geript en de gecreëerde audio bestanden worden direct
aan de audiolijst van het project toegevoegd.

9.

Annuleren
Tijdens het rippen van een CD nummer of een gehele audio CD bestaat de mogelijkheid om het rip
proces te onderbreken. Klik daartoe de knop Annuleren.

10. CD Bibliotheek
klik de knop CD bibliotheek. Het venster Audio CD bibliotheek wordt getoond en geeft een overzicht
van alle geripte audio CD’s (indien verkregen met een internetverbinding) met bijbehorende CD titel
en CD nummers. Het is mogelijk om de omschrijving van elk CD nummer te wijzigen. Dubbelklik
daartoe de linker muisknop op de omschrijving van een CD nummer. Wijzigingen kunnen worden
bewaard door de knop Opslaan te klikken.
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Tijdens het uitvoeren van stap 1, stap 2, stap 3 en stap 4 worden project afbeeldingen (lichtbak), video bestanden
(videolijst) en (geripte) audio bestanden (audiolijst) automatisch aan de mediapool van uw project toegevoegd.

lichtbak
knop lichtbak

audiolijst
knop audiolijst

videolijst
knop Videolijst

Sluit het venster Project verkenner zodra u gereed bent met het toevoegen van afbeeldingen, video en audio
bestanden aan uw project. U keert nu terug naar het hoofdvenster van het programma.

U kunt in de audio- en videolijst zoal bestandsnamen sorteren op alfabetische volgorde en actuele tijden
sorteren van eerder naar later en andersom.

De gesorteerde gegevens zijn zodoende overzichtelijker, begrijpelijker en sneller terug te vinden. Klik op
de kolomkop van een kolomgegeven om dit gegeven in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
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2.4

Het hoofdvenster

Het hoofdvenster van DGFects Discovery biedt u de mogelijkheid om mediabestanden in een tijdlijn te plaatsen,
onderling op elkaar af te stemmen (synchroniseren) en gezamenlijk weer te geven en af te spelen. Het hoofdvenster
beschikt over diverse handige functies en gereedschappen om dit voor u eenvoudig mogelijk te maken.
hoofdmenu

mediapool

menu knoppenbalk

actuele tijdpositie

object knoppenbalk

tijdlineaal

taakbalk paneel

tijdlijn

voorvertoon scherm

lichtbak

weergavebereik

VU meters

start, stop, vorige/volgende tijdlijn pagina, terug/vooruit spoelen, opnieuw weergeven knop

2.4.1 De tijdlijn
De tijdlijn omvat alle afbeelding-, tekst-, audio-, video- en markersporen. Naar wens kunnen op eenvoudige wijze
op elk afbeeldingspoor afbeeldingen, teksten en shaders, op elk videospoor video bestanden en op elk audiospoor
audio bestanden worden toegevoegd en gerangschikt. In de tijdlijn aanwezige afbeelding, tekst, shader, video en
audio objecten kunnen tot in het kleinste detail worden bewerkt.
Wanneer een afbeelding, video of audio bestand gesleept en geplaatst wordt in de tijdlijn dan wordt automatisch
een bijbehorend afbeeldingspoor, videospoor of audiospoor gecreëerd. Het is ook mogelijk om zelf een
afbeeldingspoor, videospoor of audiospoor te creëren alvorens afbeeldingen, video of audio bestanden aan deze
tijdlijn sporen toe te voegen.

1. Klik de knop Creëer afbeeldingspoor om een afbeeldingspoor aan de tijdlijn toe te voegen.
2. Klik de knop Creëer audiospoor om een audiospoor aan de tijdlijn toe te voegen.
3. Klik de knop Creëer videospoor om een videospoor aan de tijdlijn toe te voegen.
4. Klik de knop Creëer markerspoor om een markerspoor aan de tijdlijn toe te voegen.
Klik hier voor meer informatie over de tijdlijn.
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2.4.2 De menu knoppenbalk
De menu knoppenbalk bevindt zicht aan de bovenzijde van het hoofdvenster, direct onder het hoofdmenu. Met
deze knoppenbalk kunnen diverse programma functies worden uitgevoerd, de Nederlandse handleiding worden
geopend om te raadplegen, naar de DGFectsAV website worden gesurft en de DGFects Discovery Facebook
pagina worden bezocht.
Alle knoppen in de menu knoppenbalk zijn standaard grijs gekleurd, kunnen worden geklikt, en tonen een hint
indien de muiswijzer op een knop wordt geplaatst. Knoppen die geactiveerd zijn worden gekleurd weergegeven.
Een geactiveerde knop wordt gedeactiveerd door opnieuw op deze knop te klikken.

2.4.3 Het voorvertoon scherm
Weergave venster op het hoofdvenster voor het bekijken en evalueren van weergegeven afbeeldingen, teksten,
video en shaders en al dan niet toegekende bewegingseffecten. De schermgrootte van het voorvertoon scherm
kunt u voor elk project op het gewenste formaat instellen. Het voorvertoon scherm zelf is handmatig te schalen.
Klik hier voor uitgebreide informatie over het voorvertoon scherm.

2.4.4 De mediapool
De mediapool bevindt zich standaard in de onderzijde van het hoofdvenster. In de mediapool zijn alle media
bestanden aanwezig welke deel uit maken van een project. Alle media bestanden (afbeeldingen, tekst, audio
en video bestanden) deel uit makend van de mediapool kunnen direct aan de tijdlijn worden toegevoegd. Niet
gebruikte media bestanden kunnen eenvoudig uit de mediapool en naar de prullenbak verwijderd worden.
Het is mogelijk om de volgorde van afbeeldingen te wijzigen door een afbeelding te slepen-en-plaatsen op een
andere afbeelding in de lichtbak (omwisselen). Het is eveneens mogelijk om een afbeelding te slepen-enplaatsen tussen een tweetal afbeeldingen in de lichtbak (tussenplaatsen).
De grootte van afbeeldingen in de lichtbak is naar voorkeur instelbaar, te weten klein/gemiddeld/groot.
Met de knoppen aan de linkerzijde van de mediapool kan de lichtbak, audiolijst of videolijst worden geselecteerd:
Klik de knop

of

om de grootte van lichtbak afbeeldingen te wijzigen.

Klik de knop toon lichtbak om de lichtbak weer te geven.
Klik de knop toon audiolijst om de audiolijst weer te geven.
Klik de knop toon videolijst om de videolijst weer te geven.
In de lichtbak worden alle project afbeeldingen als pictogrammen weergegeven. De grootte van deze
pictogrammen is instelbaar.
De audiolijst toont voor elk audio bestand de bestandsgegevens waaronder het bestandstype (.wav / .mp3),
de tijdsduur, de mode (mono/stereo) en de bestandsgrootte.
De videolijst toont voor elk video bestand de bestandsgegevens waaronder het bestandstype (.avi / .wmv /
.mov / .mpg), de tijdsduur, het formaat, het aantal frames per seconde (FPS), het aantal beschikbare streams
(1=beeld, 2=beeld+geluid) en de bestandsgrootte.
De mediapool kan ook uit het hoofdvenster worden gehaald en als zelfstandig venster op bijvoorbeeld een
tweede beeldscherm worden geplaatst.
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Het is tijdens het bewerken van een show altijd mogelijk om de mediapool te tonen of te verbergen/sluiten.
Klik de knop Verberg mediapool indien de mediapool getoond wordt, klik dezelfde knop Toon mediapool
indien de mediapool verborgen/gesloten is.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de mediapool.

2.4.5 De VU meters
Een tweetal meters (linker en rechter audio kanaal) welke de geluidsterkte van alle audio objecten samen in de
tijdlijn weergeven in DB. Tijdens weergave van een show worden de VU meters door het programma aangestuurd.

2.4.6 Het taakbalk paneel
Het taakbalk paneel is bedoeld om beeldscherm ruimte te reserveren
voor de (al dan niet vergrendelde) Windows taakbalk. Indien Windows
taakbalk automatisch verbergt dan kunt u de hoogte van het taakbalk
paneel minimaliseren. Indien Windows taakbalk altijd getoond wordt
dan kunt u de hoogte van het taakbalk paneel afstemmen op de hoogte
van Windows taakbalk.
U kunt de hoogte van het taakbalk paneel als volgt wijzigen:
Plaats de muiswijzer op de bovenzijde van het taakbalk paneel. De
muiswijzer cursor wijzigt in een verticaal pijltje ↕. Druk de linker
muisknop in, u kunt het taakbalk paneel nu verhogen of verlagen. Zodra
u de muisknop los laat dan wordt de hoogte van het taakbalk paneel
opgeslagen.

2.4.7 De weergavebereik schuif
Een aan het voorvertoon scherm gerelateerde instelling waarmee de schermgrootte van een show geschaald
kan worden. Het dan getoonde witte streepjeskader markeert de geschaalde schermgrootte.

Met een geschaalde schermgrootte is bijvoorbeeld de locatie en de grootte van een zich buiten het schermkader
bevindende afbeelding duidelijk te zien alvorens de afbeelding zich bijvoorbeeld in het (voorvertoon) scherm
verplaatst tijdens weergave van een show.
Indien de weergavebereik schuif geheel naar links is ingesteld dan is de ingestelde schermgrootte niet geschaald
en is het witte streepjeskader niet te zien. In EXE presentaties is de weergavebereik instelling niet van toepassing
en is de opgegeven schermgrootte altijd 1 op 1 (100%) ingesteld.
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2.4.8 De object knoppenbalk
De object knoppenbalk bevindt zicht aan de linker zijkant van het hoofdvenster. Met deze knoppenbalk kunnen op
eenvoudige wijze diverse objecten aan de tijdlijn worden toegevoegd en bestaande objecten in de tijdlijn direct
worden bewerkt. Eveneens kan van in de tijdlijn aanwezige objecten gedetailleerde informatie worden opgevraagd.
Knoppen die beschikbaar zijn in de object knoppenbalk zijn gekleurd en kunnen worden geklikt. Alle overige, niet
beschikbaar zijnde knoppen zijn grijs en kunnen niet worden geklikt.

De object knoppenbalk (gekanteld in de voorbeeld afbeelding) is opgebouwd uit twee secties:
1.

Objecten toevoegen aan de tijdlijn
Plaats de muiswijzer in de tijdlijn, in een afbeeldingspoor of in een tekstspoor en klik de linker muisknop. De
drie zich bovenin de object knoppenbalk bevindende knoppen worden voor u beschikbaar gesteld.

Afbeelding invoegen op locatorpositie
Shader Effect of DGFectsAV Element invoegen op locatorpositie
Tekstlabel invoegen op locatorpositie

Klik knop Afbeelding invoegen op locatorpositie
Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond.

Selecteer een afbeelding en klik de knop Openen. De geselecteerde afbeelding wordt aan de lichtbak
toegevoegd en als afbeelding object aan de tijdlijn toegevoegd in het afbeeldingspoor op de locatorpositie.
Indien het afbeeldingspoor niet bestaat dan wordt een nieuwe afbeeldingspoor aan de tijdlijn toegevoegd en
wordt een afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd op de locatorpositie. Indien er voor het
in het afbeeldingspoor in te voegen afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw
afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd. Klik de
knop Annuleren om dit niet te doen.
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Klik knop Shader Effect of DGFectsAV Element invoegen op locatorpositie
Er wordt een nieuw shader object toegevoegd aan de tijdlijn in het afbeeldingspoor op de locatorpositie. Indien
het afbeeldingspoor niet bestaat dan wordt een nieuwe afbeeldingspoor aan de tijdlijn toegevoegd en wordt
het nieuwe shader object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd op de locatorpositie. Indien er voor het in
het afbeeldingspoor in te voegen shader object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw
afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het shader object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over het shader object.

Klik knop Tekstlabel invoegen op locatorpositie
Het venster Creëer tekstlabel wordt getoond. U kunt nu een nieuw tekstlabel maken en bewaren.

Klik de knop Creëren om het tekst label op te slaan.
Er wordt een nieuw tekstlabel object toegevoegd aan de tijdlijn in het afbeeldingspoor op de locatorpositie.
Indien het afbeeldingspoor niet bestaat dan wordt een nieuwe afbeeldingspoor aan de tijdlijn toegevoegd en
wordt het nieuwe tekstlabel object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd op de locatorpositie. Indien er
voor het in het afbeeldingspoor in te voegen tekstlabel object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw
afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het tekstlabel object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd.
Klik hier voor uitvoerige informatie over het creëren van een nieuw tekstlabel óf voor informatie over het
bewerken van een bestaand tekstlabel.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

27

2.

Objecten bewerken in de tijdlijn
Plaats de muiswijzer op een object in de tijdlijn en klik de linker muisknop. Het object wordt geselecteerd en
kleurt donker grijs.
Het bij dit geactiveerde object behorende beeldveldkader wordt nu geactiveerd in het voorvertoon scherm.
Het beeldveldkader van een object zonder beeldveldcurve kleurt groen. Het beeldveldkader van een object
met beeldveldcurve kleurt blauw.
Indien het beeldveldkader niet getoond wordt in het voorvertoon scherm dan kunt u dit eenvoudig activeren
door de muiswijzer in het voorvertoon scherm te plaatsen en de rechter muisknop te klikken. Het voorvertoon
scherm menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop menu item Toon beeldveldkader. Door voornoemde
handelingen te herhalen en opnieuw dit menu item te klikken wordt het beeldveldkader niet getoond.
U kunt het in de tijdlijn geselecteerde object nu gaan bewerken. Het in het voorvertoon scherm bijbehorende,
visuele beeld kunt u bovendien in-screen gaan bewerken.
Knoppen in de object knoppenbalk welke van toepassing zijn op een geselecteerd object zijn beschikbaar en
gekleurd. Alle overige, niét op een object van toepassing zijnde knoppen zijn grijs. Alleen gekleurde knoppen
tonen een hint indien de muiswijzer op een gekleurde knop wordt geplaatst.

Bewerk standaard beeldveld
Bewerk beeldvelden
Bewerk rotatievelden
Bewerk beeldovergang of visueel effect
Afbeelding aanpassen óf Bewerk shader effect

Toon programma instellingen
Verander object afbeelding óf Bewerk shader effect
Afbeelding bekijken óf Bewerk shader effect
Afbeelding bewerken met <favoriet beeldbewerkingsprogramma> óf Bewerk shader effect
Tekstlabel bewerken
Eén laag omhoog
Eén laag omlaag
Reset afbeelding, shader of video object
Kenmerken van afbeelding, video of audio object
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Klik knop Bewerk standaard beeldveld
Alleen indien een afbeelding, tekst, video of shader object géén beeldveldcurve omvat dan wordt het venster
Bewerk standaard beeldveld getoond.

In het venster Bewerk standaard beeldveld zijn een zestal knoppen niet beschikbaar voor gebruik. Deze zijn grijs.

Klik hier voor alle overige functies en instellingen ten behoeve van het bewerken van een standaard beeldveld.
Klik knop Bewerk beeldvelden
Indien een afbeelding, tekst, video of shader object nog géén beeldveldcurve omvat dan wordt dit gecreëerd in
dit object. Het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond.

Klik hier voor meer informatie over het instellen en bewerken van beeldvelden.
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Klik knop Bewerk rotatievelden
Indien een afbeelding, tekst, video of shader object nog géén rotatieveldcurve omvat dan wordt dit gecreëerd
in dit object. Het venster Bewerk rotatievelden wordt getoond.

Klik hier voor meer informatie over het instellen en bewerken van rotatievelden.

Klik knop Bewerk beeldovergang of visueel effect
Indien een afbeelding, tekst of video object nog géén beeldveldcurve omvat dan wordt dit gecreëerd in dit
object. Het venster Bewerk beeldeffect wordt getoond.

DGFects Discovery omvat diverse fraaie beeldovergangen en visuele effecten welke eenvoudig toegepast
kunnen worden op afbeeldingen, teksten en videobeelden.
U kunt een keuze maken uit allerlei fraaie veegeffecten en kleureffecten met diverse instel mogelijkheden.
Afhankelijk van een gekozen beeldeffect worden instel mogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.
Klik hier voor meer informatie over het instellen en bewerken van een beeldeffect.
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Klik knop Toon programma instellingen
Het venster Programma instellingen wordt getoond. In dit venster zijn alle programma instellingen terug te
vinden welke u naar eigen inzicht en voorkeur kunt instellen.

Klik hier voor meer informatie over programma instellingen.

Klik knop Verander object afbeelding óf Bewerk shader effect
Het venster Verander afbeelding wordt getoond. Selecteer een afbeelding en klik de knop Openen. De
afbeelding in het afbeelding object wordt gewijzigd in de zojuist geselecteerde afbeelding. Indien de afbeelding
nog niet aanwezig is in de lichtbak dan zal deze daaraan worden toegevoegd. Klik de knop Annuleren om dit
niet te doen.
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Klik knop Afbeelding bekijken óf Bewerk shader effect
Het venster Afbeelding bekijken wordt getoond.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van dit venster.

Klik knop Afbeelding bewerken met <favoriet beeldbewerkingsprogramma> óf Bewerk shader effect
Het door uzelf ingestelde favoriete beeldbewerkingsprogramma (bijvoorbeeld Photoshop) wordt geopend
waarna u de afbeelding kunt bewerken. Zodra een bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in project map
Pictures dan zal deze vernieuwd worden in de lichtbak en in de tijdlijn (indien aanwezig als afbeelding of tekst
object). Indien u de bewerkte afbeelding opslaat in een andere map en u deze op een bepaald moment in uw
show wenst te gebruiken dan zal deze afbeelding eerst aan het project toegevoegd dienen te worden.
Het is mogelijk om meerdere afbeeldingen gelijktijdig te bewerken met diverse instanties van uw favoriete
beeldbewerkingsprogramma. In het getoonde voorbeeld is dit het beeldbewerkingsprogramma Photoshop.
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Klik knop Tekstlabel bewerken
Deze knop is alleen beschikbaar indien een tekst object is geselecteerd in de tijdlijn. Indien dit het geval is dan
zal het venster Bewerk tekstlabel getoond worden en is het mogelijk om het bestaande tekstlabel te wijzigen
en vervolgens opnieuw op te slaan.
Klik hier voor meer informatie over het bewerken van een bestaand tekstlabel.

Klik knop Eén laag omhoog
Het afbeelding, tekst of shader object verplaatst zich naar een hoger gelegen afbeeldingspoor/tekstspoor in de tijdlijn.
Indien zich daar al een afbeelding object bevindt dan wordt daarboven een nieuw afbeeldingspoor/tekstspoor
ingevoegd en het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor/tekstspoor geplaatst.

Klik knop Eén laag omlaag
Het afbeelding, tekst of shader object verplaatst zich naar een lager gelegen afbeeldingspoor/tekstspoor in de tijdlijn.
Indien zich daar al een afbeelding object bevindt dan wordt daaronder een nieuw afbeeldingspoor/tekstspoor
ingevoegd en het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor/tekstspoor geplaatst.

Klik knop Reset afbeelding, shader of video object
Een in de tijdlijn bewerkt afbeelding, tekst, shader of video object wordt opnieuw ingesteld. Alle zich in dit
object bevindende curven, met uitzondering van de transparantiecurve, worden verwijderd. De afbeelding,
tekst, shader of het videobeeld wordt ingesteld op het oorspronkelijke beeldformaat tenzij programma
instelling Passend op scherm is aan gevinkt. De afbeelding, tekst, shader of het videobeeld wordt eveneens
gecentreerd in het voorvertoon scherm.

Klik knop Kenmerken van afbeelding, video of audio object
Afhankelijk van het geselecteerde object in de tijdlijn wordt het venster Kenmerken van afbeelding object,
Kenmerken van video object of Kenmerken van audio object getoond.

De object knoppenbalk is áltijd aanwezig in het hoofdvenster en kan dus niet worden verborgen of gesloten.
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2.4.9 Bewerking ongedaan maken
Vrijwel alle in de tijdlijn gedane bewerkingen kunnen ongedaan gemaakt worden.

Klik de knop Ongedaan maken
om een tijdlijn bewerking terug te draaien. Dit kunt u ook bereiken door
gelijktijdig de CTRL+Z toetsen in te drukken op het toetsenbord.
Indien er géén bewerkingen ongedaan gemaakt kunnen worden dan kleurt het knop pijltje donker grijs.
Indien er één of meerdere bewerkingen ongedaan gemaakt kunnen worden dan kleurt het knop pijltje wit.

Standaard bewaart het programma 20 tijdlijn bewerkingen. U kunt het aantal te bewaren bewerkingsstappen
hier verhogen.
In toekomstige programma updates zal deze functie verder worden verfijnd.

In het getoonde voorbeeld wordt met gele en rode cirkeltjes aangegeven welke bewerkingen zoal ongedaan
gemaakt kunnen worden in een afbeelding object. Dit is eveneens van toepassing op alle overige in de tijdlijn
aanwezige objecten.

2.4.10 Bewerking opnieuw uitvoeren
Deze functie is niet vrijgegeven voor DGFects Discovery.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

34

2.5

Mediabestanden toevoegen aan tijdlijn

2.5.1 Stap 5 - afbeeldingen toevoegen aan tijdlijn
Klik de knop Toon lichtbak, selecteer een afbeelding in de lichtbak en sleep-en-plaats deze afbeelding in de
tijdlijn. DGFects Discovery creëert automatisch een afbeeldingspoor (indien nodig) en een afbeelding object.
Voeg meerdere afbeeldingen toe door ze één voor één te slepen en te plaatsen in de tijdlijn. Een afbeelding
kan niet geplaatst worden in een videospoor of audiospoor.

Het is eveneens mogelijk om afbeeldingen aan de show toe te voegen door deze rechtstreeks vanuit Windows
verkenner in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen.

Klik de knop Sleep-en-plaats afbeeldingen op lichtbak of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.

Selecteer één of meerdere afbeeldingen en sleep en
plaats deze in een afbeeldingspoor of in de tijdlijn.
DGFects Discovery creëert zelf één of meerdere
afbeeldingsporen (indien nodig) en afbeelding
objecten voor alle gesleepte en geplaatste
afbeeldingen. Afbeeldingen worden in de tijdlijn
geplaatst in overeenstemming met de instellingen
van een nieuw afbeelding object.
In de tijdlijn gesleepte en geplaatste afbeeldingen
welke nog niet in de lichtbak aanwezig zijn worden
automatisch in de lichtbak geplaatst.
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2.5.2

Stap 6 - geluid en muziek toevoegen aan tijdlijn

Klik de knop Toon audiolijst, selecteer een audio bestand in de audiolijst en sleep-en-plaats dit audio bestand
in de tijdlijn. DGFects Discovery creëert automatisch een audiospoor (indien nodig) en een audio object. Voeg
meerdere audio bestanden toe door ze één voor één te slepen en te plaatsen in de tijdlijn. Een audio bestand
kan niet geplaatst worden in een afbeeldingspoor of videospoor.

Audio bestanden

audio data

audiolijst

Het is eveneens mogelijk om audio bestanden aan de show toe te voegen door ze rechtstreeks vanuit Windows
verkenner in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen.

Klik de knop Sleep-en-plaats audio bestanden op audiolijst of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.

Selecteer één audio bestand en sleep-en-plaats
deze in een audiospoor of in de tijdlijn.
DGFects Discovery creëert zelf een audiospoor
(indien nodig) en een audio object voor het
gesleepte en geplaatste audio bestand.
Een audio bestand dat nog geen deel uit maakt van
de audiolijst wordt automatisch aan de audiolijst
van het project toegevoegd.
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2.5.3

Stap 7 - video toevoegen aan tijdlijn

Klik de knop Toon videolijst, selecteer een video bestand in de videolijst en sleep-en-plaats dit video bestand in
de tijdlijn. DGFects Discovery creëert automatisch een videospoor (indien nodig) en een video object. Voeg
meerdere video bestanden toe door ze één voor één te slepen en te plaatsen in de tijdlijn. Een video bestand
kan niet geplaatst worden in een afbeeldingspoor of audiospoor.

Video bestanden

video data

videolijst

Het is eveneens mogelijk om video bestanden aan de show toe te voegen door ze rechtstreeks vanuit Windows
verkenner in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen.

Klik de knop Sleep-en-plaats video bestanden op videolijst of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.

Selecteer één video bestand en sleep-en-plaats deze
in een videospoor of in de tijdlijn.
DGFects Discovery creëert zelf een videospoor
(indien nodig) en een video object voor het
gesleepte en geplaatste video bestand.
Een video bestand dat nog geen deel uit maakt van
de videolijst wordt automatisch aan de videolijst
van het project toegevoegd.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

37

2.6

Een show opslaan

Klik de knop Show opslaan... en het venster Show opslaan als... wordt getoond. Indien een show al is
opgeslagen dan wordt het venster Show opslaan… getoond.

Typ de bestandsnaam van de show in het tekstvak. De initiële naam van een nieuwe show is noname.shw.
Klik de knop Opslaan om uw nieuwe show op te slaan, of de knop Annuleren om dit niet te doen. Het venster
Show opslaan als... sluit automatisch.

2.7

Een show openen

Klik de knop Open show... en het venster Open show... wordt getoond. Selecteer een show
(.shw bestand) en klik de knop Openen. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.
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U kunt een show eveneens openen door deze in de historielijst te kiezen. Klik het hoofdmenu item Bestand en
klik vervolgens een show in de getoonde historielijst.

Een gekozen show wordt direct geopend zonder tussenkomst van het venster Open show…
In de historielijst staan de vijf meest recent bewerkte shows vermeld.

2.8

Een show toevoegen

DGFects Discovery stelt u in de gelegenheid om meerdere shows in een handomdraai achter elkaar te plaatsen in
de tijdlijn. Dit is eveneens heel handig indien u een show in delen wenst samen te stellen of juist vooringestelde
beeldcombinaties of separate beeld objecten wilt hergebruiken.

Klik het hoofdmenu item Bestand en
klik vervolgens menu item Toevoegen…
Het venster Show toevoegen… wordt
getoond. Selecteer een show (.shw
bestand) en klik de knop Openen. Klik
de knop Annuleren om dit niet te doen.
Een gekozen show wordt aan de tijdlijn
toegevoegd en direct aan het eind van
een in de tijdlijn aanwezige show
geplaatst. Indien er zich nog geen show
in de tijdlijn bevindt dan zal een
gekozen show in de tijdlijn worden
geplaatst zoals in het geval van een
geopende show.
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Een voorbeeldshow van zo’n 48sec is toegevoegd aan een bestaande, identieke voorbeeldshow in de tijdlijn. Tijdens
weergave van de samengestelde show zal de voorbeeldshow zich compleet herhalen.

Een sequentie van één vooringestelde beeldcombinatie is achtereenvolgens drie maal aan de show toegevoegd.

Indien een show wordt toegevoegd uit een ander project dan zullen, indien afwezig, gerelateerde show
bestanden zoals afbeeldingen, audio en video automatisch naar de corresponderende project mappen van de
huidig in de tijdlijn geopende show worden gekopieerd. De mediapool zal eveneens worden geactualiseerd.
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3.

Een show weergeven

Een samengestelde show kunt u te allen tijde als volgt afspelen:

locator – markeert de actuele tijdpositie

Weergave knoppenbalk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Start weergave van show of de spatie balk op het toetsenbord om een show weer te geven
Stop weergave van show of de spatie balk op het toetsenbord om een show te stoppen
Vorige show pagina om naar de vorige tijdlijn pagina toe te gaan
Show terug spoelen om de locator terug te spoelen
Show vooruit spoelen om de locator vooruit te spoelen
Volgende show pagina om naar de volgende tijdlijn pagina toe te gaan
Show opnieuw weergeven of de HOME toets op het toetsenbord om een show opnieuw te starten

Show schuifbalk

De show schuifbalk geeft de exacte lengte weer van een show in de tijdlijn. Indien nieuwe objecten aan de tijdlijn
worden toegevoegd of verwijderd dan past de show schuifbalk zich direct aan indien de lengte van de show is
gewijzigd. Door met de muiswijzer over de schuifbalk te bewegen wordt de verstreken tijd van de show
aangegeven. Indien op de show schuifbalk wordt geklikt dan verplaatst de locator in de tijdlijn én de tijdlijn zelf
zich direct naar de aangewezen tijd. Het is eveneens mogelijk om de show schuifbalk handmatig naar links of naar
rechts te schuiven. De tijdlijn verplaatst zich dan direct én snel in de gewenste richting (naar links of naar rechts).
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3.1

Het voorvertoon scherm

Het voorvertoon scherm bevindt zich op het hoofdvenster van het programma. Dit scherm vertoont ofwel
rendert zoal overvloeiende afbeeldingen en teksten, shaders, video, beeldeffecten en al dan niet toegepaste
bewegingseffecten.
Het formaat van het voorvertoon scherm aanpassen
Als u het formaat van het voorvertoon scherm wilt wijzigen, klikt u met de linker muisknop op de rand van het
scherm en houd de muisknop ingedrukt. Versleep vervolgens de rand totdat het scherm het gewenste formaat
heeft.
Het voorvertoon scherm verplaatsen
U kunt het voorvertoon scherm verplaatsen door het te slepen. Klik met de linker muisknop op de titelbalk en
houd de muisknop ingedrukt. Verplaats vervolgens de muisaanwijzer over het computerscherm, het
voorvertoon scherm verplaatst mee.
De grootte of de plaats van een beeld wijzigen
Indien het beeldveldkader van een beeld wordt getoond dan is het mogelijk om de locatie en de grootte van dit
gekaderde beeld te wijzigen. De naam van het beeld waarvan het beeldveldkader is geselecteerd wordt
getoond op de titelbalk van het voorvertoon scherm.
Door indrukken van de F5 toets wordt het beeldveldkader van een volgende, gelijktijdig gerenderde afbeelding,
tekst of shader geselecteerd. Door indrukken van de F6 toets wordt het beeldveldkader van een volgende,
gelijktijdig gerenderde video geselecteerd.

Indien het voorvertoon scherm gesloten is dan kunt u dit wederom openen door de knop Toon voorvertoon scherm
te klikken.

Indien het groene beeldveldkader van een gerenderd beeld getoond wordt dan kan dit gekaderde beeld in het
voorvertoon scherm snel en eenvoudig worden geschaald. Plaats daartoe de muiswijzer op een gele beeldveldkader
knoop. De beeldveldkader knoop kleurt rood en de muiswijzer wijzigt in een diagonaal pijltje. Druk vervolgens de
linker muisknop in, de beeldveld knoop kan nu verplaatst worden door de muiswijzer over het voorvertoon scherm
te verplaatsen. Afhankelijk van de nieuwe locatie van de verplaatste beeldveld knoop zal het beeld groter of kleiner
worden. Zodra u de muisknop los laat dan wijzigt de grootte van het beeld niet meer.
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Een groen gekaderd beeld kan snel verplaatst worden in het voorvertoon scherm door de muiswijzer binnen
het gekaderde beeld te plaatsen. De muiswijzer wijzigt in een kruisje. Druk vervolgens de linker muisknop in,
het beeld kan nu verplaatst worden in het voorvertoon scherm. Zodra u de muisknop los laat dan wijzigt de
locatie van het beeld niet meer.

Indien het blauwe beeldveldkader (beeldveldcurve actief) van een beeld getoond wordt dan kan het beeld in
het voorvertoon scherm eveneens snel en eenvoudig worden geschaald. Plaats daartoe de muiswijzer op een
gele beeldveldkader knoop. De beeldveldkader knoop kleurt rood en de muiswijzer wijzigt in een diagonaal
pijltje. Druk vervolgens de linker muisknop in, de beeldveld knoop kan nu verplaatst worden door de
muiswijzer over het voorvertoon scherm te verplaatsen. Afhankelijk van de nieuwe locatie van de verplaatste
beeldveld knoop zal het beeld groter of kleiner worden. Zodra u de muisknop loslaat dan zal, indien de
beeldveldkader knoop wijziging is toegestaan, een nieuwe beeldveld knoop worden toegevoegd aan de
beeldveldcurve in het bijbehorende visuele tijdlijn object en aansluitend het venster Bewerk beeldvelden
getoond worden.
Een blauw gekaderd beeld kan snel verplaatst worden in het voorvertoon scherm door de muiswijzer binnen
het gekaderde beeld te plaatsen. De muiswijzer wijzigt in een kruisje. Druk vervolgens de linker muisknop in,
het beeld kan nu verplaatst worden in het voorvertoon scherm. Zodra u de muisknop los laat dan zal, indien de
locatiewijziging van het beeld is toegestaan, een nieuwe beeldveld knoop worden toegevoegd aan de
beeldveldcurve in het bijbehorende visuele tijdlijn object en aansluitend het venster Bewerk beeldvelden
getoond worden.
Voornoemde functionaliteit ten behoeve van het schalen of wijzigen van de locatie van een beeld in het
voorvertoon scherm is van toepassing op een afbeelding, tekst, shader en video.

3.2

Het volledig scherm

Indien u een show wenst weer te geven op het volledige beeldscherm van uw computer klik dan de knop Toon
volledig scherm op hoofdbeeldscherm. De zojuist beschreven locatiebepaling en in te stellen grootte van een
gekaderd beeld, tekst, shader of video is op exact dezelfde wijze van toepassing in het volledig scherm.
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3.2.1 Het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel wordt standaard getoond wanneer het volledig scherm wordt getoond. Het paneel
wordt gesloten door de knop
te klikken of door de F2 toets op het toetsenbord in te drukken. Indien dit
paneel gesloten is dan wordt het weer getoond door de F1 toets op het toetsenbord in te drukken.



Het bedieningspaneel omvat een reeks knoppen waarmee u een show kunt aansturen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik de knop Start weergave van show of de spatie balk op het toetsenbord om een show weer te
geven
Klik de knop Stop weergave van show of de spatie balk op het toetsenbord om een show te stoppen
Klik de knop Vorige show pagina om naar de vorige tijdlijn pagina toe te gaan
Klik de knop Show terug spoelen om de locator terug te spoelen
Klik de knop Show vooruit spoelen om de locator vooruit te spoelen
Klik de knop Volgende show pagina om naar de volgende tijdlijn pagina toe te gaan
Klik de knop Show opnieuw weergeven of de HOME toets op het toetsenbord om een show
opnieuw te starten



Met de schuif in het bedieningspaneel kunt u snel de schermgrootte van een show schalen.



Activeer kaders (scherm- en beeldveldkaders) in het volledig scherm door het selectievak aan te vinken.
Deactiveer kaders door het selectievak uit te vinken.

Indien het beeldveldkader van een afbeelding of tekst object geactiveerd is dan wordt in het bedieningspaneel
eveneens een gerelateerd pictogram getoond. Klik op dit pictogram om de locator direct naar aanvang van het
gerelateerde afbeelding of tekst object in de tijdlijn te verplaatsen. Het is zo mogelijk om snel en eenvoudig te
bepalen of een afbeelding of tekst object op het juiste moment wordt weergegeven in een show.


Indien het beeldveldkader van een afbeelding of tekst wordt getoond dan is het mogelijk om
1. de afbeelding of tekst object filters te bewerken of
2. de locatie en de grootte van de afbeelding of tekst te wijzigen.

Door indrukken van de F5 toets wordt het beeldveldkader van een volgende, gelijktijdig gerenderde
afbeelding, tekst of shader geselecteerd.


U keert terug naar het hoofdvenster van het programma door de knop Sluit volledig scherm te klikken
of de ESC toets op het toetsenbord in te drukken.
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3.3

Tweede beeldscherm en digitale projector

U kunt DGFects Discovery gebruiken in combinatie met een tweede beeldscherm of een digitale projector. In
het geval van een tweede beeldscherm is dit handig indien u het hoofdvenster inclusief de tijdlijn op het
primaire beeldscherm wenst te gebruiken en het volledig scherm op het tweede beeldscherm.
Alvorens gebruik te maken van een tweede beeldscherm of digitale projector dient u het programma DGFects
Discovery af te sluiten.
Als u een tweede beeldscherm of digitale projector wilt toevoegen aan uw computer, moet u controleren of u
een videokaart heeft die meerdere beeldschermen ondersteunt of dat uw computer meerdere videokaarten
heeft. De eenvoudigste manier om te bepalen of de videokaart meerdere beeldschermen ondersteunt is op de
achterkant van de computer te kijken of de kaart twee videopoorten heeft voor aansluiting van de
beeldschermen.

Zodra u heeft gecontroleerd of de videokaart een tweede beeldscherm ondersteunt, voert u de volgende
stappen uit om het extra beeldscherm of een digitale projector toe te voegen:
1.

Schakel de computer en het beeldscherm uit.

2.

Zoek de videopoorten op de computer. (Zie afbeelding.)

3.

Sluit het tweede beeldscherm of de digitale projector aan op de ongebruikte videopoort.

4.

Sluit het tweede beeldscherm of de digitale projector aan op een stopcontact en schakel het in.

5.

Schakel het oorspronkelijke beeldscherm in.

6.

Zet de computer aan.

Windows herkent het tweede beeldscherm of digitale projector zodra de computer is gestart. Als u wordt
gevraagd stuurprogramma software te installeren, raadpleegt u de instructies die zijn meegeleverd bij het
beeldscherm of digitale projector.
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Een tweede beeldscherm of digitale projector kan op de volgende manieren met uw computer samenwerken:

Windows 7
Klik met de rechter muisknop op de desktop van uw besturingssysteem. Klik menu item Aan persoonlijke
voorkeur aanpassen in het getoonde desktop menu. Kies persoonlijke instelling Verbinding met een projector
maken. Het volgende venster wordt getoond:
Kies instelling Uitbreiden. Het is nu mogelijk om het hoofdvenster van het programma DGFects Discovery op
het primaire beeldscherm te gebruiken en het volledig scherm (voor weergave van uw shows) te gebruiken op
het tweede beeldscherm of digitale projector.

Kies instelling Dupliceren. Het programma DGFects Discovery is nu te zien en te gebruiken op zowel het
primaire beeldscherm als op het tweede beeldscherm of digitale projector. Het is nu niét mogelijk om het
volledig scherm (voor weergave van uw shows) separaat te gebruiken op het tweede beeldscherm of digitale
projector.

Windows 8
Verplaats de muiswijzer naar de rechter bovenhoek op uw primaire beeldscherm. Kies in het getoonde menu
instelling Apparaten. Kies in het volgend getoonde menu instelling Tweede scherm.

Kies in het rechts getoonde menu instelling Uitbreiden of Dupliceren zoals beschreven onder kopje Windows7.
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U heeft het tweede beeldscherm of digitale projector aangesloten en het programma DGFects Discovery
gestart.

Instelling uitbreiden van toepassing
Indien u een show wenst weer te geven op het tweede beeldscherm of digitale projector klik dan de knop Toon
volledig scherm op extern beeldscherm/projector. Het volledig scherm wordt getoond op het tweede
beeldscherm of digitale projector.
U sluit het volledig scherm door opnieuw te klikken op de knop Sluit volledig scherm op extern
beeldscherm/projector

Instelling Dupliceren van toepassing
Indien u de knop Toon volledig scherm op extern beeldscherm/projector klikt dan zal de volgende melding
worden getoond:
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3.4

Project status

Op de knoppenbalk bevindt zich een knop project status. Indien er sprake is van een programma melding of
opgetreden fout dan kleurt de knop geel. Anders is deze knop grijs gekleurd. Klik de knop Toon project status
en het venster Project status wordt getoond.
Het venster Project status toont een overzicht van meldingen (informatief, waarschuwing) en/of fouten welke
zijn opgetreden tijdens het werken met het programma. Het venster Project Status kan ook worden getoond
door gelijktijdig de CTRL+D toetsen in te drukken op het toetsenbord.

Klik knop Wissen om de statuslijst te wissen. Er volgt een melding welke u met Ja kunt beantwoorden om de
lijst daadwerkelijk te wissen of Nee om dit niet te doen.

Klik knop Opslaan om de complete statuslijst op te slaan. Klik in het getoonde venster vervolgens op knop Ja
om de statuslijst op te slaan of Nee om dit niet te doen. Indien u knop Ja klikt dan wordt een statuslijst bestand
gemaakt en opgeslagen als DGFectsLog.txt in dezelfde map als waar de programma executabel DGFects.exe
zich bevindt. De standaard installatiemap voor het programma DGFects Discovery is
C:\Program Files (x86)\DGFects Discovery 6.0.
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4.

De tijdlijn sporen

De tijdlijn biedt u talrijke bewerkingsmogelijkheden om in een handomdraai prachtige full HD (Hoge Definitie)
visualisaties te maken. De basis voor het toevoegen en bewerken van afbeeldingen, teksten, shaders, video,
muziek en geluidseffecten wordt gevormd door de aanwezigheid van afbeeldingsporen, videosporen en
audiosporen. Alle gebruikte sporen zijn overzichtelijk en uitwisselbaar ondergebracht in de tijdlijn.

4.1

Het afbeelding- / tekstspoor

Elk afbeelding- / tekstspoor in de tijdlijn omvat afbeelding, tekst en shader objecten en is als volgt opgebouwd:

Kop van het afbeeldingspoor

Afbeeldingspoor

Afbeelding object

Transparantievlak

Afbeelding object verwijderen

Een afbeeldingspoor aan de tijdlijn toevoegen

Klik de knop Creëer afbeeldingspoor om een afbeeldingspoor aan de tijdlijn toe te voegen. Wanneer een
afbeelding van de lichtbak gesleept en geplaatst wordt in de tijdlijn dan wordt automatisch een
afbeeldingspoor gecreëerd.

Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) invoegen
Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Er wordt een afbeeldingspoor ingevoegd boven het met de muiswijzer aangewezen afbeeldingspoor. Het is ook
mogelijk om een afbeeldingspoor in te voegen door de muiswijzer op een afbeeldingspoor te plaatsen en
vervolgens gelijktijdig de CTRL+I toetsen in te drukken op het toetsenbord.

Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) leegmaken
Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Indien er zich afbeelding objecten in het afbeeldingspoor bevinden dan volgt een waarschuwing. Indien u het
afbeeldingspoor leegmaakt dan zullen alle zich in het afbeeldingspoor bevindende afbeelding objecten worden
verwijderd.

Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) uit de tijdlijn verwijderen
Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Het afbeeldingspoor en alle zich in dit afbeeldingspoor bevindende afbeelding objecten worden zonder
waarschuwing verwijderd. Dit kan ongedaan worden gemaakt door gelijktijdig de CTRL+Z toetsen in te drukken
op het toetsenbord of door knop Ongedaan maken
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Een afbeeldingspoor wijzigen in een tekstspoor
Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:

Het afbeeldingspoor wijzigt in een tekstspoor en wordt bovenin de tijdlijn geplaatst. Het foto pictogram in de
kop van het tekstspoor wordt gemarkeerd met een . Indien zich één of meerdere tekstsporen in de tijdlijn
bevinden dan wordt een nieuw tekstspoor onder het daarboven gelegen tekstspoor geplaatst in de tijdlijn.

Een tekstspoor wijzigen in een afbeeldingspoor
Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop . Het
kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Het tekstspoor wijzigt in een afbeeldingspoor en keert terug naar de locatie in de tijdlijn waar dit
afbeeldingspoor zich voorheen bevond.

Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) in-/uitschakelen
Inschakelen: schakel een afbeeldingspoor in door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak aan te vinken:
alle zich in het afbeeldingspoor bevindende afbeelding objecten worden gerenderd (transparantievlak kleurt
blauw). Het pictogram kader in het afbeelding object kleurt grijs.
Uitschakelen: schakel een afbeeldingspoor uit door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak uit te vinken:
alle zich in het afbeeldingspoor bevindende afbeelding objecten worden niet gerenderd (transparantievlak
kleurt donkergrijs). Het pictogram kader in het afbeelding object kleurt rood.
In-/uitschakelvak

Een afbeelding aan een afbeeldingspoor (of tekstspoor) toevoegen
Elk afbeeldingspoor omvat afbeelding objecten. Een afbeelding object kan op de volgende manieren gemaakt
worden:








Een afbeelding wordt vanuit Windows verkenner in de tijdlijn gesleept en geplaatst.
Een afbeelding wordt vanuit Windows verkenner in een afbeeldingspoor gesleept en geplaatst
Een afbeelding wordt vanuit de lichtbak in de tijdlijn gesleept en geplaatst
Een afbeelding wordt vanuit de lichtbak in een afbeeldingspoor gesleept en geplaatst
Een afbeelding wordt in een afbeeldingspoor toegevoegd
Een afbeelding object wordt van het ene naar het andere afbeeldingspoor verplaatst
Een afbeelding object wordt van het klembord in een afbeeldingspoor geplakt
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Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) verhogen of verlagen
De hoogte van een afbeeldingspoor kan als volgt gewijzigd worden:

1. Klik op de

knop. De maximale hoogte voor het afbeeldingspoor wordt ingesteld.

2. Klik op de

knop. De standaard hoogte voor het afbeeldingspoor wordt ingesteld.

Een afbeeldingspoor (of tekstspoor) verplaatsen
Een afbeeldingspoor kan op drie manieren verplaatst worden:




1. Klik op de

knop. Het afbeeldingspoor wordt één afbeeldingspoor omhoog verplaatst.

2. Klik op de

knop. Het afbeeldingspoor wordt één afbeeldingspoor omlaag verplaatst.

Klik met de linker muisknop op of naast het foto pictogram van een afbeeldingspoor en houd de muisknop
ingedrukt. U kunt het afbeeldingspoor nu verplaatsen. Verplaats daartoe de muiswijzer naar het foto
pictogram van een ander afbeeldingspoor en laat vervolgens de muisknop los.

Tijdlijn vóór slepen en plaatsen van een afbeeldingspoor

Tijdlijn ná slepen en plaatsen van betreffend afbeeldingspoor
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Klik met de linker muisknop op een afbeeldingspoor en houd de muisknop ingedrukt. U kunt het
afbeeldingspoor nu verplaatsen. Verplaats daartoe de muiswijzer naar een ander afbeeldingspoor of in de
tijdlijn en laat vervolgens de muisknop los.
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4.2

Het audiospoor

Elk audiospoor in de tijdlijn omvat audio objecten (muziek en geluidsfragmenten) en is als volgt opgebouwd:

Kop van het audiospoor

Audio object

Audiospoor

Audio pictogram

Audio object verwijderen

Een audiospoor aan de tijdlijn toevoegen

Klik de knop Creëer audiospoor om een audiospoor aan de tijdlijn toe te voegen. Wanneer een audio bestand
van de audiolijst gesleept en geplaatst wordt in de tijdlijn dan wordt automatisch een audiospoor gecreëerd.

Een audiospoor leegmaken
Plaats de muiswijzer op het luidspreker pictogram in de kop van een audiospoor en klik de rechter muisknop.
Het kop menu van het audiospoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Indien er zich audio objecten in het audiospoor bevinden dan volgt een waarschuwing. Indien u het audiospoor
leegmaakt dan zullen alle zich in het audiospoor bevindende audio objecten worden verwijderd.

Een audiospoor uit de tijdlijn verwijderen
Plaats de muiswijzer op het luidspreker pictogram in de kop van een audiospoor en klik de rechter muisknop.
Het kop menu van het audiospoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Het audiospoor en alle zich in dit audiospoor bevindende audio objecten worden zonder waarschuwing
verwijderd. Dit kan ongedaan worden gemaakt door gelijktijdig de CTRL+Z toetsen in te drukken op het
toetsenbord of door knop Ongedaan maken

te klikken in de knoppenbalk.

Een audiospoor in-/uitschakelen
Inschakelen: schakel een audiospoor in door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak aan te vinken: alle
zich in het audiospoor bevindende audio objecten worden weergegeven. Het audio pictogram kleurt blauw.
Uitschakelen: schakel een audiospoor uit door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak uit te vinken: alle
zich in het audiospoor bevindende audio objecten worden niet weergegeven Het audio pictogram kleurt grijs.
In-/uitschakelvak
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Een audio bestand aan een audiospoor toevoegen
Elk audiospoor omvat audio objecten. Een audio object kan op de volgende manieren gemaakt worden:








Een audio bestand wordt vanuit Windows verkenner in de tijdlijn gesleept en geplaatst.
Een audio bestand wordt vanuit Windows verkenner in een audiospoor gesleept en geplaatst
Een audio bestand wordt vanuit de audiolijst in de tijdlijn gesleept en geplaatst
Een audio bestand wordt vanuit de audiolijst in een audiospoor gesleept en geplaatst
Een audio bestand wordt in een audiospoor toegevoegd
Een audio object wordt van het ene naar het andere audiospoor verplaatst
Een audio object wordt van het klembord in een audiospoor geplakt

Een audiospoor verhogen of verlagen
De hoogte van een audiospoor kan als volgt gewijzigd worden:

1. Klik op de

knop. De maximale hoogte voor het audiospoor wordt ingesteld.

2. Klik op de

knop. De standaard hoogte voor het audiospoor wordt ingesteld.

Een audiospoor verplaatsen
Een audiospoor kan als volgt verplaatst worden:


1. Klik op de

knop. Het audiospoor wordt één audiospoor omhoog verplaatst.

2. Klik op de

knop. Het audiospoor wordt één audiospoor omlaag verplaatst.
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4.3

Het videospoor

Elk videospoor in de tijdlijn omvat video objecten (filmpjes) en is als volgt opgebouwd:

Kop van het videospoor

Videospoor

Video object

Transparantievlak

Video object verwijderen

Een videospoor aan de tijdlijn toevoegen

Klik de knop Creëer videospoor om een videospoor aan de tijdlijn toe te voegen. Wanneer een video vanuit de
videolijst gesleept en geplaatst wordt in de tijdlijn dan wordt automatisch een videospoor gecreëerd.
Een videospoor leegmaken
Plaats de muiswijzer op het video pictogram in de kop van een videospoor en klik de rechter muisknop. Het kop
menu van het videospoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Indien er zich video objecten in het videospoor bevinden dan volgt een waarschuwing. Indien u het videospoor
leegmaakt dan zullen alle zich in het videospoor bevindende video objecten worden verwijderd.
Een videospoor uit de tijdlijn verwijderen
Plaats de muiswijzer op het video pictogram in de kop van een videospoor en klik de rechter muisknop. Het kop
menu van het videospoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Het videospoor en alle zich in dit videospoor bevindende video objecten worden zonder waarschuwing
verwijderd. Dit kan ongedaan worden gemaakt door gelijktijdig de CTRL+Z toetsen in te drukken op het
toetsenbord of door knop Ongedaan maken

te klikken in de knoppenbalk.

Een videospoor in-/uitschakelen
Inschakelen: schakel een videospoor in door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak aan te vinken: alle
zich in het videospoor bevindende video objecten worden gerenderd (transparantievlak kleurt blauw). Het
pictogram kader in het video object kleurt grijs.
Uitschakelen: schakel een videospoor uit door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak uit te vinken: alle
zich in het videospoor bevindende video objecten worden niet gerenderd (transparantievlak kleurt
donkergrijs). Het pictogram kader in het video object kleurt rood.
In-/uitschakelvak
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Een video aan een videospoor toevoegen
Elk videospoor omvat video objecten. Een video object kan op de volgende manieren gemaakt worden:








Een video wordt vanuit Windows verkenner in de tijdlijn gesleept en geplaatst.
Een video wordt vanuit Windows verkenner in een videospoor gesleept en geplaatst
Een video wordt vanuit de videolijst in de tijdlijn gesleept en geplaatst
Een video wordt vanuit de videolijst in een videospoor gesleept en geplaatst
Een video wordt in een videospoor toegevoegd
Een video object wordt van het ene naar het andere videospoor verplaatst
Een video object wordt van het klembord in een videospoor geplakt

Een videospoor verhogen of verlagen
De hoogte van een videospoor kan als volgt gewijzigd worden:

1. Klik op de

knop. De maximale hoogte voor het videospoor wordt ingesteld.

2. Klik op de

knop. De standaard hoogte voor het videospoor wordt ingesteld.

Een videospoor verplaatsen
Een videospoor kan op twee manieren verplaatst worden:

1. Klik op de

knop. Het audiospoor wordt één videospoor omhoog verplaatst.

2. Klik op de

knop. Het audiospoor wordt één videospoor omlaag verplaatst.
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4.4

Het markerspoor

Met gebruikmaking van marker objecten kunt u het verloop van een DGFects Discovery show beïnvloeden.
Markers zijn handig in gebruik ten behoeve van speaker support. DGFects Discovery stelt het pauze marker
object beschikbaar. Met gebruikmaking van een pauze marker object is het mogelijk om een show automatisch
te pauzeren tijdens weergave. Zodra de spatiebalk op het toetsenbord wordt ingedrukt dan zal de weergave
van de show worden hervat.
Een markerspoor in de tijdlijn omvat zogenaamde marker objecten en is als volgt opgebouwd:

Kop van het markerspoor

Markerspoor

Marker object

Marker object verwijderen

Een markerspoor aan de tijdlijn toevoegen

Klik de knop Creëer markerspoor om een markerspoor aan de tijdlijn toe te voegen. U kunt maximaal één
markerspoor aan de tijdlijn toevoegen.
Een markerspoor leegmaken
Plaats de muiswijzer op het marker pictogram in de kop van het markerspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het markerspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Indien er zich marker objecten in het markerspoor bevinden dan volgt een waarschuwing. Indien u het
markerspoor leegmaakt dan zullen alle zich in het markerspoor bevindende marker objecten worden
verwijderd.
Een markerspoor uit de tijdlijn verwijderen
Plaats de muiswijzer op het marker pictogram in de kop van het markerspoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het markerspoor wordt getoond. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Indien er zich marker objecten in het te verwijderen markerspoor bevinden dan volgt een waarschuwing.
Indien u het markerspoor verwijdert dan zullen eveneens alle zich in het markerspoor bevindende marker
objecten worden verwijderd.
Een markerspoor in-/uitschakelen
Inschakelen: schakel een markerspoor in door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak aan te vinken: alle
zich in het markerspoor bevindende marker objecten zij actief. Het pictogram kader in het marker object kleurt
grijs. Uitschakelen: schakel een markerspoor uit door met de linker muisknop het in-/uitschakelvak uit te
vinken: alle zich in het markerspoor bevindende marker objecten zijn inactief. Het pictogram kader in het
marker object kleurt rood.
In-/uitschakelvak

Een marker aan een markerspoor toevoegen
Een markerspoor omvat marker objecten. Een marker object kan op de volgende manieren gemaakt worden:
 Een marker wordt in de tijdlijn toegevoegd
 Een marker wordt in een markerspoor toegevoegd
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4.5

Tijdlijn in- en uitzoomen

U kunt de tijdlijn in- en uitzoomen. U gaat als volgt te werk om dit te doen:

Klik de knop Tijdlijn inzoomen om de tijdlijn in te zoomen (200%). De tijdlijn wordt 2x zo lang. Alle in de tijdlijn
aanwezige objecten verdubbelen in lengte. Tijdlijn objecten kunnen nu meer gedetailleerd worden bewerkt. De
informatiedichtheid per tijdlijn pagina is nu lager.

Klik de knop Tijdlijn uitzoomen om de tijdlijn uit te zoomen (100%). Standaard is de tijdlijn ingesteld op 100%.
De informatiedichtheid per tijdlijn pagina is nu hoger.

4.6

Locator verplaatsen

U kunt de locator op diverse wijzen verplaatsen. U gaat als volgt te werk om dit te doen:

1.

Plaats de muiswijzer in de tijdlineaal en klik de linker muisknop. De locator positioneert zich op de aangewezen
positie in de tijdlijn en kan direct verplaatst worden zolang de linker muisknop ingedrukt blijft

2.

De locator handmatig verplaatsten. Plaats daartoe de muiswijzer op de locator. De muiswijzer wijzigt in een
horizontaal pijltje ↔ . Door nu de linker muisknop in te drukken kan de locator verplaatst worden in de gewenste
richting (naar links of naar rechts). Indien tijdens het handmatig naar rechts verplaatsen van de locator het eind
van een tijdlijn pagina gepasseerd wordt, dan wordt automatisch naar een volgende tijdlijn pagina geschakeld.
Indien tijdens het handmatig naar links verplaatsen van de locator het begin van een tijdlijn pagina gepasseerd
wordt, dan wordt automatisch naar een vorige tijdlijn pagina geschakeld.

3.

Plaats de muiswijzer in een tijdlijn object en klik de linker muisknop. De locator positioneert zich op de
aangewezen positie in de tijdlijn. Uitgesloten voor positioneren van de locator in de tijdlijn zijn de al dan niet in
een tijdlijn object aanwezige keuzetoetsen, de sleepbalk, curven, curve knopen en de verwijder knop

4.

Plaats de muiswijzer in een spoor en klik de linker muisknop. De locator positioneert zich op de aangewezen
positie in de tijdlijn

5.

Plaats de muiswijzer in de tijdlijn en klik de linker muisknop. De locator positioneert zich op de aangewezen
positie in de tijdlijn en kan direct verplaatst worden zolang de linker muisknop ingedrukt blijft
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5.

De mediapool

DGFects Discovery beschikt over een overzichtelijke mediapool welke alle project afbeeldingen, video en audio
bestanden omvat die in uw show gebruikt kunnen worden. Nieuwe afbeeldingen, video en audio bestanden
kunnen eenvoudig aan de mediapool worden toegevoegd. Niet gebruikte afbeeldingen, video en audio
bestanden kunnen van de lichtbak of uit de videolijst en audiolijst verwijderd worden.
Aan de linkerzijde van de mediapool bevinden zich de knoppen welke toegang geven tot de lichtbak, de
videolijst en de audiolijst.

Vergroot of verklein het pictogram van lichtbak afbeeldingen (klein, middel, groot)
Knop Toon lichtbak
Knop Toon audiolijst
Knop Toon videolijst

a

5.1

De lichtbak

Klik de knop Toon lichtbak om de lichtbak weer te geven.

Lichtbak balk

Afbeeldingen worden overzichtelijk en gerangschikt getoond in de lichtbak. Elke lichtbak afbeelding omvat de
bestandsnaam, een knop Verwijder afbeeldingen naar prullenbak en een afbeeldingteller welke aangeeft hoe
vaak een afbeelding in een show voorkomt. Indien de muiswijzer op een lichtbak afbeelding geplaatst wordt
dan kleurt het pictogram kader grijs. Indien een lichtbak afbeelding geselecteerd wordt door deze aan te wijzen
en vervolgens te klikken dan kleurt het pictogram kader lichtblauw.
Dubbelklik op de lichtbak balk om de lichtbak te maximaliseren op uw beeldscherm. Dubbelklik opnieuw op de
lichtbak balk om de lichtbak terug te plaatsen onderin het hoofdvenster.
Indien een lichtbak afbeelding gebruikt wordt in een show en u wilt weten waar deze zich in een show bevindt,
plaats dan de muiswijzer op de afbeeldingteller en dubbelklik de linker muisknop. DGFects Discovery zoekt voor
u het afbeelding object in de tijdlijn en verplaatst de locator naar aanvang van dit afbeelding object in de show.
Indien een lichtbak afbeelding meermaals gebruikt wordt in een show dan wordt de locator achtereenvolgens
naar aanvang van elk volgend afbeelding object verplaatst per herhaalde dubbelklik op de afbeeldingteller.

afbeeldingteller

bestandsnaam van afbeelding
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Afbeeldingen sorteren op lichtbak

lichtbak afbeeldingen op naam in alfabetische volgorde oplopend sorteren ( A -> Z)
lichtbak afbeeldingen op naam in alfabetische volgorde aflopend sorteren (Z -> A)
lichtbak afbeeldingen sorteren op datum
Afbeeldingen uit lichtbak verwijderen
Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar om één afbeelding of meerdere afbeeldingen gelijktijdig uit de
lichtbak te verwijderen:
1.

Selecteer een lichtbak afbeelding door op het pictogram te klikken. Het pictogram kader van de
lichtbak afbeelding kleurt lichtblauw. Klik op knop Verwijder afbeeldingen naar prullenbak om de
geselecteerde afbeelding te verwijderen naar de prullenbak.

2.

Plaats de muiswijzer op een lichtbak afbeelding en druk de DELETE toets op het toetsenbord. De
lichtbak afbeelding wordt direct verwijderd naar de prullenbak, of deze nu wel of niet geselecteerd is.

3.

Selecteer meerdere afbeeldingen en druk op de knop Verwijder afbeeldingen naar prullenbak óf de
DELETE toets op het toetsenbord. De lichtbak afbeeldingen worden direct verwijderd naar de prullenbak.

Als u een aaneengesloten groep afbeeldingen wilt selecteren, klikt u op het eerste item en daarna, terwijl
u de SHIFT toets ingedrukt houdt, op het laatste item.
Als u een niet-aaneengesloten groep afbeeldingen wilt selecteren, houdt u de CTRL toets ingedrukt terwijl
u op elk gewenst item klikt.
Een lichtbak afbeelding welke voorkomt in de tijdlijn kan niét worden verwijderd naar de prullenbak.
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Dubbelklik op de titelbalk (bestandsnaam van afbeelding) van de afbeelding om de kenmerken van de
afbeelding op te vragen.

Dubbelklik op het afbeelding pictogram om een lichtbak afbeelding in detail te kunnen bekijken. Het venster
Bekijk afbeelding wordt getoond.

Met de knoppen aan de onderzijde van het getoonde venster Bekijk afbeelding kunt u een afbeelding
geschaald of op ware grootte bekijken en eveneens navigeren door de lichtbak. Dit is eveneens mogelijk met
gebruikmaking van de volgende toetsen op het toetsenbord:





PIJLTJE OMHOOG
PIJLTJE OMLAAG
PIJLTJE NAAR LINKS
PIJLTJE NAAR RECHTS

Afbeelding tonen op ware grootte
Afbeelding aanpassen aan formaat van getoonde venster
Vorige lichtbak afbeelding
Volgende lichtbak afbeelding

De lichtbak biedt u bovendien de volgende mogelijkheden:


Wijzig de volgorde van afbeeldingen in de lichtbak
Afbeeldingen omwisselen
Sleep-en-plaats een afbeelding op een andere afbeelding in de lichtbak. Beide lichtbak afbeeldingen
wisselen van plaats.
Volgorde van afbeeldingen wijzigen
Sleep-en-plaats een afbeelding vóór de eerste afbeelding of na de laatste afbeelding in de lichtbak, of
sleep-en-plaats een afbeelding tussen een tweetal andere afbeeldingen in de lichtbak.



Vergroot of verklein het pictogram van lichtbak afbeeldingen
Vergroot het pictogram van lichtbak afbeeldingen door op de knop
te klikken, verklein het pictogram
van lichtbak afbeeldingen door op de knop
te klikken. Er zijn een drietal pictogram afmetingen
instelbaar voor afbeeldingen in de lichtbak, te weten klein/gemiddeld/groot.
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Verwijder een afbeelding van de lichtbak naar de prullenbak
Klik daartoe met de rechter muisknop op de te verwijderen lichtbak afbeelding. Klik in het getoonde menu
het volgende item:
De afbeelding wordt van de lichtbak verwijderd en naar de prullenbak verplaatst. De in de prullenbak
geplaatste afbeelding kan te allen tijde worden teruggeplaatst in het project. Zodra de prullenbak geleegd
is dan is dit vanzelfsprekend niet meer mogelijk.



Klik daartoe met de rechter muisknop in de lichtbak. Klik in het getoonde menu het volgende item:
Alle afbeeldingen welke deel uit maken van het project worden opnieuw in de lichtbak geplaatst. De meest
recent ingestelde volgorde van afbeeldingen in de lichtbak blijft behouden.



Nieuwe afbeeldingen op lichtbak plaatsen
Nieuwe afbeeldingen kunnen eenvoudig in de lichtbak worden geplaatst. Grote afbeeldingen kunnen
eveneens automatisch worden teruggeschaald alvorens ze in de lichtbak worden geplaatst. Met deze
programma instelling kunt u veel tijd besparen!
Voor het automatisch terugschalen van afbeeldingen gaat u als volgt te werk:

Klik de knop Toon programma instellingen en het venster Programma instellingen wordt getoond. Klik
vervolgens op de knop Schermen.
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U kunt voor het automatisch omlaag schalen van grote afbeeldingen kiezen uit een viertal instellingen:

1.

Afbeeldingen niet automatisch schalen
Voor DGFects Discovery is het formaat van afbeeldingen begrensd op maximaal 2048x2048 pixels.
Afbeeldingen met een breedte > 2048 pixels of hoogte > 2048 pixels worden niet aan de lichtbak
toegevoegd.

2.

Schaal afbeeldingen naar schermgrootte van show
Grote afbeeldingen worden dusdanig teruggeschaald dat ze precies binnen het kader van de
schermgrootte van een show passen.

3.

Schaal afbeeldingen naar volledige schermgrootte van show
Grote afbeeldingen worden dusdanig teruggeschaald dat ze, indien de breedte- hoogteverhouding
van de afbeelding dit toestaat, de volledige schermgrootte van een show vullen.

4.

Schaal afbeeldingen naar breedte = 2048 of hoogte = 2048 pixels
Grote afbeeldingen worden automatisch teruggeschaald naar de (huidige) maximale breedte of
hoogte van 2048 pixels.

Sluit het venster Programma instellingen zodra u de gewenste terugschaal instelling heeft gekozen.


Bewerk afbeelding met favoriet beeldbewerkingsprogramma
Klik daartoe met de rechter muisknop op de te bewerken afbeelding. Klik vervolgens in het getoonde menu
het volgende item:
Klik hier voor meer informatie over het bewerken voor een lichtbak afbeelding.
- Indien een project afbeelding na bewerking met een beeldbewerkingsprogramma wordt opgeslagen met
dezelfde bestandsnaam in de Pictures map dan zal deze afbeelding zowel in de lichtbak als in de show
worden vernieuwd (lichtbak pictogram, pictogram in afbeelding object, gerenderde afbeelding;
- Indien een project afbeelding na bewerking met een beeldbewerkingsprogramma wordt opgeslagen in de
Pictures map met een nieuwe bestandsnaam dan zal deze nieuwe afbeelding aan de lichtbak worden
toegevoegd.



Schaalgereedschap afbeelding
Klik daartoe met de rechter muisknop op de te schalen lichtbak afbeelding. Klik vervolgens in het getoonde
menu het volgende item:
Klik hier voor meer informatie over het schaalgereedschap voor een lichtbak afbeelding.



Bijsnijdgereedschap afbeelding
Klik met de rechter muisknop op de bij te snijden lichtbak afbeelding. Klik vervolgens in het getoonde
menu het volgende item:
Klik hier voor meer informatie over het bijsnijdgereedschap voor een lichtbak afbeelding.
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Filtergereedschap afbeelding
Klik met de rechter muisknop op de te filteren lichtbak afbeelding. Klik vervolgens in het getoonde menu
het volgende item:
Klik hier voor meer informatie over het filtergereedschap voor een lichtbak afbeelding.
Voor het toevoegen van nieuwe afbeeldingen aan de lichtbak gaat u als volgt te werk:

Klik de knop Sleep-en-plaats afbeeldingen op lichtbak of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.
Selecteer één of meerdere afbeeldingen in Windows verkenner en sleep-en-plaats deze in de lichtbak.
Afbeeldingen welke nog niet in de lichtbak aanwezig zijn worden in de lichtbak geplaatst en aan het project
toegevoegd.

Lichtbak vóór slepen-en-plaatsen van nieuwe afbeeldingen vanuit Windows verkenner in de lichtbak

Lichtbak ná slepen-en-plaatsen van nieuwe afbeeldingen vanuit Windows verkenner in de lichtbak

Alle overige menu functies voor de lichtbak vindt u hier.
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5.2

De audiolijst

Klik de knop Toon audiolijst om de audiolijst weer te geven.

De audiolijst toont voor elk audio bestand de bestandsdata in detail waaronder zoal het type (.wav/.mp3), de
tijdsduur, de mode (mono/stereo) en de bestandsgrootte.
Voor het toevoegen van nieuwe audio bestanden aan de audiolijst gaat u als volgt te werk:

Klik de knop Sleep-en-plaats audio bestanden op audiolijst of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.
Selecteer één of meerdere audio bestanden in Windows verkenner en sleep-en-plaats deze in de audiolijst.
Audio bestanden welke nog niet in de audiolijst aanwezig zijn worden in de audiolijst geplaatst en aan het
project toegevoegd.

Audiolijst vóór slepen-en-plaatsen van nieuwe audio bestanden vanuit Windows verkenner naar de audiolijst

Audiolijst ná slepen-en-plaatsen van nieuwe audio bestanden vanuit Windows verkenner naar de audiolijst

Alle overige menu functies voor de audiolijst vindt u hier.
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5.3

De videolijst

Klik de knop Toon videolijst om de videolijst weer te geven.

De videolijst toont voor elk video bestand de bestandsdata in detail waaronder zoal het type (.avi, ed), de
tijdsduur, het formaat, het aantal frames per seconde (FPS) en het aantal beschikbare streams (1=beeld,
2=beeld+geluid).
Voor het toevoegen van nieuwe video bestanden aan de videolijst gaat u als volgt te werk:

Klik de knop Sleep-en-plaats video bestanden op videolijst of in tijdlijn en Windows verkenner wordt getoond.
Selecteer één of video bestanden in Windows verkenner en sleep-en-plaats deze in de videolijst. Video
bestanden welke nog niet in de videolijst aanwezig zijn worden in de videolijst geplaatst en aan het project
toegevoegd.

Videolijst voor slepen-en-plaatsen van nieuwe video bestanden vanuit Windows verkenner naar de videolijst

Videolijst na slepen-en-plaatsen van nieuwe video bestanden vanuit Windows verkenner naar de videolijst

Alle overige menu functies voor de videolijst vindt u hier.
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6.

De project verkenner

DGFects Discovery beschikt over een handige en overzichtelijke project verkenner.

Het venster Project verkenner worden getoond door de knop Toon project verkenner te klikken.

Met de project verkenner kunnen te allen tijde nieuwe afbeeldingen, audio en video bestanden aan een project
worden toegevoegd. In de project verkenner kan eveneens het venster Rip Audio CD worden geopend voor het
rippen van Audio CD's.
Schermgrootte
Het is mogelijk om tussentijds de schermgrootte van het show scherm te wijzigen. Kies een Schermgrootte voor
het show scherm. De breedte en hoogte van het show scherm kunnen te eveneens vens op een specifiek
gewenst formaat worden ingesteld. Indien u kiest voor schermgrootte Specifiek dan kunt u zowel de Breedte
als de Hoogte van het show scherm typen in de corresponderende tekstvakken. Klik dan knop Toepassen om
de specifieke formaten op te slaan en toe te kennen aan het show scherm.
Navigatievenster
De inhoud van een project wordt overzichtelijk weergegeven in het navigatievenster. De getoonde mappen
kunnen elk worden geopend om de inhoud van de mappen te bekijken.
Klik op een afbeelding in de Pictures map en de afbeelding wordt als pictogram getoond.
Dubbelklik op het getoonde pictogram om deze te kunnen bekijken in het venster Bekijk afbeelding.
Dubbelklik op een video bestand in de map Video om deze te bekijken met Windows Media Player.
Dubbelklik op een audio bestand in de map Audio om deze direct te kunnen beluisteren.
Show statistieken
De project verkenner toont u een show statistieken overzicht welke het totaal aantal in een show gebruikte
afbeeldingen, shader effecten, DGFectsAV elementen, video’s, audio bestanden en markers aangeeft.
Het is eveneens mogelijk om een compleet project te archiveren. Dit is zeker handig als u een project
(tussentijds) veilig wilt opslaan op bijvoorbeeld een externe harde schijf.
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6.1

Een project archiveren

Het is mogelijk om met DGFects Discovery een compleet project snel en betrouwbaar te archiveren.
Open het venster project verkenner en klik op de knop Archiveren.

Het venster Archiveer project wordt getoond.

Klik de knop Creëren. Indien een project archief bestaat dan wordt u gevraagd of u dit wilt overschrijven. Uw
project wordt vervolgens (met uw toestemming) gearchiveerd als .zip bestand. Alle project shows,
afbeeldingen en audio bestanden worden in het project archief opgenomen. Uitvoerbestanden (EXE, SCR, AVI)
worden buiten beschouwing gelaten, deze kunnen immers altijd (opnieuw) worden gemaakt.


Indien u een project archief wilt inzien of verifiëren dan klikt u de knop Verifiëren.



Indien u het archiveren van een project wilt annuleren dan klikt u de knop Annuleren.

Het is eveneens mogelijk om het venster Archiveer project te maximaliseren. Dit vergroot, afhankelijk van het
aantal gearchiveerde bestanden, de overzichtelijkheid!
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7.

Media bestanden zoeken

DGFects Discovery beschikt over een handig zoek venster waarmee snel naar mediabestanden gezocht kan worden
op uw systeem. Een gevonden mediabestand kan rechtstreeks gesleept en geplaatst worden in de tijdlijn. Indien
dit bestand niet aanwezig is in de mediapool dan zal dit eveneens aan de mediapool worden toegevoegd.

Klik de knop Zoek media bestanden en het venster Zoek media bestanden wordt getoond.

In het venster zijn zes grote knoppen beschikbaar:

Met de knoppen Afbeeldingen, Audio en Video worden de bijbehorende
mappen in de map Bibliotheken geopend en worden alle zich in deze
mappen bevindende multimediabestanden in de zoekresultaten lijst
opgenomen.
Indien de knop Afbeeldingen geklikt wordt en de zoekresultaten lijst is samengesteld dan kan elke afbeelding in
de lijst als pictogram bekeken worden door op de bestandsnaam in deze lijst te klikken. Dubbelklik op het
getoonde pictogram om deze eveneens te kunnen bekijken in het venster Bekijk afbeelding.
Kies een bestandsmap in het navigatievenster en klik de knop Zoeken om alleen afbeeldingen in de gekozen
map in de zoekresultaten lijst op te nemen. Klik de knop Annuleren om het zoeken van mediabestanden te
annuleren. Klik de knop Open map om de gekozen map te openen met Windows verkenner.
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Indien de knop Audio geklikt wordt en de zoekresultaten lijst is samengesteld dan kan elk audio bestand
afgespeeld worden door op de bestandsnaam te dubbelklikken.

kanaal) tonen de geluidsterkte (in Db) van de audio tijdens afspelen van het audio bestand.
1.
2.
3.
4.

Audio bestand afspelen
Afspelen van een audio bestand pauzeren
Audio bestand opnieuw afspelen
Door op de voortgangbalk te klikken met de linker muisknop wijzigt de audiopositie van een af te spelen of
afgespeeld audio bestand.

Indien de knop Video geklikt wordt en de zoekresultaten lijst is samengesteld dan kan elk video bestand
afgespeeld met Windows Media Player worden door op de bestandsnaam te dubbelklikken.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

70

8

Een show bewerken

8.1

Het afbeelding object

8.1.1 Afbeelding object - instellingen

Klik de knop Toon instellingen nieuwe afbeelding object en het venster Toon instellingen nieuwe afbeelding
object wordt getoond.
Een nieuw aan de show toe te voegen afbeelding wordt alpha gerenderd en voldoet aan de volgende
transparantiecurve instellingen:




De standaard invloeitijd (0-100% dekking) bedraagt 6000 msec
De standaard statijd (100% dekking) bedraagt 4000 msec
De standaard uitvloeitijd (100-0% dekking) bedraagt 6000 msec

Bij een dekking van 0% is de afbeelding volledig doorzichtig. Bij een dekking van 100% is de afbeelding volledig
ondoorzichtig (mits alpha gerenderd). Elk van deze instellingen is te wijzigen.
Alvorens een reeks van in de lichtbak geselecteerde afbeeldingen wordt toegevoegd aan een show bestaat de
mogelijkheid om de opeenvolging van afbeelding objecten in de tijdlijn (interval) te wijzigen.





0 msec interval: zodra een afbeelding gaat uitvloeien dan vloeit gelijktijdig een volgende afbeelding in.
Dit kan resulteren in een zogenaamde lichtdip
-1000 msec interval: 1 seconde voordat een afbeelding gaat uitvloeien, zal een volgende afbeelding al
gaan invloeien.
+1000 msec interval: 1 seconde nadat een afbeelding is uitgevloeid zal een volgende afbeelding pas
gaan invloeien. Er bestaat nu een kans dat het resulterend gerenderde beeld in het voorvertoon
scherm gedurende 1 seconde zwart is
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8.1.2 Afbeelding object - creëren
Een afbeelding object wordt als volgt gecreëerd in uw show:
1.

Plaats de muiswijzer in de tijdlijn, in een afbeeldingspoor of in een tekstspoor en klik de linker
muisknop. De zich bovenin de object knoppenbalk bevindende Afbeelding invoegen knop wordt
geactiveerd.

Klik knop Afbeelding invoegen op locatorpositie
Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond.

Selecteer een afbeelding en klik de knop Openen. De geselecteerde afbeelding wordt aan de lichtbak
toegevoegd en als afbeelding object aan de tijdlijn toegevoegd in het afbeeldingspoor op de
locatorpositie. Indien het afbeeldingspoor niet bestaat dan wordt een nieuwe afbeeldingspoor aan de
tijdlijn toegevoegd en wordt een afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd op de
locatorpositie. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in te voegen afbeelding object geen ruimte
beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het afbeelding object in dit
nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.
2.

Plaats de muiswijzer op een afbeeldingspoor óf in de tijdlijn en klik vervolgens de rechter muisknop.
Klik menu item Afbeelding invoegen op locatorpositie in het getoonde afbeelding menu. Het venster
Afbeelding invoegen wordt getoond. Selecteer een afbeelding en klik knop Openen. DGFects Discovery
creëert een afbeelding object en plaatst dit in een bestaand afbeeldingspoor op de locatorpositie.
Indien het afbeeldingspoor niet bestaat (afbeelding object gecreëerd in tijdlijn) dan zal dit
afbeeldingspoor worden gecreëerd alvorens het afbeelding object aan dit nieuwe afbeeldingspoor
wordt toegevoegd. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in te voegen afbeelding object geen
ruimte beschikbaar is dan wordt eerst een afbeeldingspoor gecreëerd alvorens het afbeelding object
aan dit nieuwe afbeeldingspoor wordt toegevoegd.

3.

Sleep-en-plaats een afbeelding vanuit de lichtbak óf Windows verkenner in de tijdlijn. Er wordt een
nieuw afbeeldingspoor gecreëerd in de tijdlijn en in dit nieuwe afbeeldingspoor wordt een afbeelding
object toegevoegd. Indien de afbeelding niet voorkomt in de lichtbak dan wordt deze daaraan
toegevoegd.

4.

Sleep-en-plaats een afbeelding vanuit de lichtbak óf Windows verkenner in een bestaand
afbeeldingspoor. Er wordt een afbeelding object gecreëerd in dit afbeeldingspoor. Indien er voor het
in dit afbeeldingspoor toe te voegen afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een
nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en wordt in dit nieuwe afbeeldingspoor een afbeelding object
toegevoegd. Indien de afbeelding niet voorkomt in de lichtbak dan wordt deze daaraan toegevoegd.
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8.1.3 Afbeelding object - bewerken
Een standaard afbeelding object, geplaatst in een afbeeldingspoor, is als volgt ingericht:
afbeelding pictogram

transparantiecurve (groen)

afbeeldingbalk

transparantiecurve knoop

afbeelding object verwijderen

Indien u dubbelklikt op het afbeelding pictogram in het afbeelding object dan kunt u de beeldveld locatie(s) en
de grootte van de afbeelding bewerken.

Elk afbeelding object omvat de volgende handige eigenschappen en functies:


Het transparantievlak
Het transparantievlak is standaard blauw gekleurd. Het is evenwel mogelijk om het transparantievlak een
andere kleur toe te kennen óf om het juist uit te schakelen.

Klik de knop Toon programma instellingen en het venster Programma instellingen wordt getoond.
In de sectie voor Object instellingen kan met programma instelling Toon kleur van transparantievlak de
kleur als volgt worden gewijzigd:
De kleur van het transparantievlak wordt aan-/uitgezet door met de linker muisknop het in-/ uitschakelvak
aan- respectievelijk uit te vinken.

Wijzig de kleur door met de linker muisknop in het solide kleurvak te klikken. Kies de gewenste kleur in het
getoonde venster en klik op de OK knop om de kleur aan het transparantievlak toe te kennen of klik op de
Annuleren knop om dit niet te doen.

Herstel de standaard transparantiekleur door de herstel knop
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De transparantiecurve
Het verloop van de transparantiecurve kan gewijzigd worden door de op de transparantiecurve aanwezige witte
knopen te verplaatsen. Zodra de muiswijzer zich op een knoop bevindt dan kleurt deze groen. De knoop is nu
geselecteerd en kan worden verplaatst door de linker muisknop in te drukken en vervolgens de muiswijzer te
verplaatsen.
Als de muiswijzer zich op de groene transparantiecurve bevindt kan een nieuwe knoop worden toegevoegd
door de linker muisknop te klikken. De toegevoegde knoop kan direct verplaatst worden indien u dit wenst.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken.
Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de muiswijzer op de knoop
te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
Een knoop kan worden vergrendeld door de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken. Kies in het
getoonde menu het item Vergrendelen en de knoop wordt vergrendeld (knoop kleurt rood).
De knooppunt positie op de transparantiecurve kan eveneens bewerkt worden met het venster Bewerk
knooppunt positie. Selecteer de knoop en klik de rechter muisknop. Kies in het getoonde menu het item
Positioneren. Het getoonde venster biedt u de volgende mogelijkheden:









Start positie: aanvang tijdstip van het afbeelding object in de tijdlijn
Absolute positie: tijdstip van de knoop in de tijdlijn (sec)
X coördinaat: instelbaar tijdstip van de knoop in het afbeelding object (sec) via de schuif of de schuifpijltjes
Y coördinaat: instelbare transparantie van de knoop in de tijdlijn (%) via de schuif of de schuifpijltjes
Ongedaan maken: knooppunt wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Toepassen: een gewijzigd knooppunt wordt opgeslagen en het venster wordt gesloten
Annuleren: knooppunt wijzigen worden ongedaan gemaakt en het venster wordt gesloten
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De afbeeldingbalk
Het afbeelding object kan naar links of naar rechts worden verplaatst in het afbeeldingspoor door de
afbeeldingbalk te selecteren met de muiswijzer. Een geselecteerde afbeeldingbalk kleurt groen. Het is nu
eveneens mogelijk om het afbeelding object in een ander afbeeldingspoor of direct in de tijdlijn te slepenen-plaatsen. In het laatste geval wordt automatisch een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd.
Op de afbeeldingbalk bevindt zich aan de rechterzijde een knop Verwijder afbeelding object (optioneel).
Indien u op deze knop klikt dan wordt het afbeelding object verwijderd uit de tijdlijn.



Het afbeelding object formaat
Het afbeelding object kan worden verlengd of verkort door de muiswijzer op de linker of rechter zijkant
van het afbeelding object te plaatsen. Het afbeelding object formaat kan vervolgens worden gewijzigd
door de linker muisknop in te drukken en de muiswijzer te verplaatsen.
Verplaats een transparantiecurve knoop omhoog/omlaag, naar links/rechts om het transparantie verloop van de
afbeelding te wijzigen (0-100%)

Tijdlijn positie
Wijzig aanvang weergave van afbeelding

Wijzig einde weergave van afbeelding

Verplaats afbeelding object vooruit of terug in de tijdlijn



Snelkeuze knoppen
Elk afbeelding object is voorzien van zeven snelkeuze knoppen (optioneel). Met deze snelkeuze knoppen
kunnen de volgende afbeelding object gerelateerde functies worden uitgevoerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afbeelding positioneren Positioneer een afbeelding, gebruikt in combinatie met afbeelding schalen.
Afbeelding oriënteren Spiegel de afbeelding horizontaal en/of verticaal.
Afbeelding schalen Vooraf (snel) definiëren van de grootte van een afbeelding.
Afbeelding filters bewerken Bewerk de filters van een afbeelding. Alle wijzigingen worden niet-destructief
in de show opgeslagen.
Afbeelding dynamisch aansturen Dynamische plaatsbepaling (pannen) en groottewijziging
(zoomen) van een afbeelding.
Afbeelding roteren Horizontaal, verticaal, 2 of 3 dimensionaal laten ronddraaien van een afbeelding.
Afbeelding beeldeffect of bewerken Een specifiek beeldeffect toekennen aan of bewerken van een
afbeelding.
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8.1.4 Afbeelding object - splitsen of knippen
Een afbeelding object kan op de volgende wijze eenvoudig worden gesplitst of geknipt:
1.
2.

Plaats de muiswijzer op het afbeelding object;
Klik op de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de gewenste splits/knip positie;
3. Klik in het getoonde menu vervolgens één van de volgende drie items:



Linker zijde afknippen
Het deel van het afbeelding object aan de linker zijde van de locator wordt verwijderd.



Rechter zijde afknippen
Het deel van het afbeelding object aan de rechter zijde van de locator wordt verwijderd.



Splitsen
Het afbeelding object wordt in twee delen gesplitst, te weten één deel links en één deel rechts van de
locator.

1.
2.
3.
4.

Origineel afbeelding object
Linker zijde van afbeelding object afgeknipt
Afbeelding object is gesplist
Rechter zijde van afbeelding object afgeknipt

Een afbeelding object kan snel gekopieerd worden en in een (ander) afbeeldingspoor of op de
locatorpositie in de tijdlijn geplakt worden. Plaats daartoe de muiswijzer op een afbeelding object en
druk gelijktijdig de toetsen CTRL+C in op het toetsenbord. Verplaats vervolgens de muiswijzer naar een
(ander) afbeeldingspoor of locatorpositie in de tijdlijn en druk gelijktijdig de toetsen CTRL+V in op het
toetsenbord. Het afbeelding object inclusief alle toegekende curven wordt direct op de aangewezen
muiswijzer positie of locatorpositie geplakt. Voornoemde functionaliteit is eveneens van toepassing op
tekst, shader en video objecten.
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8.1.5 Afbeelding object - filters bewerken
Klik de knop Afbeelding filters bewerken in het afbeelding object en het venster Bewerk afbeelding wordt
getoond.

Het venster Bewerk afbeelding biedt een reeks filters en instel mogelijkheden waarmee het uiterlijk van een
afbeelding gewijzigd kan worden.
Een filter wordt geactiveerd door het aan te vinken. Een filter wordt gedeactiveerd door het uit te vinken. Voor
een aantal filters kan met behulp van een schuifknop de waarde worden gewijzigd. Door op het linker pijltje
van een schuif te klikken kan een filterwaarde met 1 verlaagd worden, door op het rechter pijltje van een schuif
te klikken kan een filterwaarde met 1 verhoogd worden.
Render alleen deze afbeelding
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken afbeelding getoond in het voorvertoon
scherm.
Centreer originele afbeelding
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken afbeelding gecentreerd getoond in het
voorvertoon scherm.
Render afbeelding dekkend
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken afbeelding 100% dekkend (ondoorzichtig) getoond
in het voorvertoon scherm.
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Elke afbeelding omvat de volgende te bewerken afbeelding filters:


Maskeer zwarte pixels
Maak alle zwarte pixels van een afbeelding doorschijnend of niet, handig voor bijvoorbeeld tekst
labels.



Omkeren/negatief
Keer de kleur waarde van alle afbeelding pixels voor zowel grijswaarden als RGB (Rood/Groen/Blauw)
om, ofwel maak een negatief van een afbeelding.



Grijswaarden
Wijzig de kleur waarde van alle afbeelding pixels naar grijswaarden (monochroom).



Vlaskleurig
Wijzig de kleur waarde van alle afbeelding pixels naar vlaskleur.



Sepia
Wijzig de kleur waarde van alle afbeelding pixels naar sepia (donkerbruine kleur).



Verzadiging
Kleurverzadiging is een maat van kleur intensiteit van een afbeelding. Hoe minder verzadigd een
afbeelding is, hoe meer de afbeelding in grijswaarden wordt getoond. Wanneer kleurverzadiging 0 is
dan zal de afbeelding volledig in grijswaarden getoond worden. Een standaard grijswaarden afbeelding
kan vanzelfsprekend niet worden omgetoverd in kleur.



Contrast
Verhoog of verlaag het contrast van een afbeelding.



Helderheid
Maak de kleur waarde van alle afbeelding pixels lichter of donkerder.



Kleurenruis
Voeg meer of minder willekeurige kleurruis pixels toe aan de afbeelding.



Grijswaardenruis
Voeg meer of minder willekeurige grijswaarden ruis pixels toe aan de afbeelding.



Kleurvermindering
Het opvoeren van helderheidgradaties van een afbeelding waardoor het een grafische indruk maakt.



Zwarte pixel drempel
Gedurende het zwarte grenswaarde proces worden de donkerste individuele pixels transparant als
hun pixel waarde kleiner is dan de huidig ingestelde zwarte grenswaarde.



Witte pixel drempel
Gedurende het witte grenswaarde proces worden de lichtste individuele pixels transparant als hun
pixel waarde hoger is dan de huidig ingestelde witte grenswaarde.



Rood/Groen/Blauw
Filter de rood/groen/blauw kleur waarde van alle afbeelding pixels. Er zijn 8 combinaties mogelijk door
één of meerdere kleuren aan of uit te vinken.

Klik de knop Toepassen om een gefilterde afbeelding niet-destructief in de show op te slaan of de knop Annuleren
om dit niet te doen. Met de knop Reset worden de instellingen van de afbeelding vóór bewerken hersteld.
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Een bewerkte afbeelding kan eveneens als nieuwe afbeelding worden opgeslagen in het project door de knop
Opslaan als... te klikken.
Het venster Bewerkte afbeelding opslaan als... wordt getoond.
Typ de bestandsnaam van de nieuwe
afbeelding in het tekstvak. Klik de knop
Opslaan om de afbeelding op te slaan of
klik de knop Annuleren om dit niet te
doen.
Een nieuwe afbeelding kan worden
opgeslagen als een .bmp of .jpg bestand.
Een opgeslagen afbeelding wordt aan de
lichtbak toegevoegd indien deze nog niet
aanwezig is.

8.1.6 Afbeelding object - gelijktijdig verplaatsen
Verplaats meerdere afbeelding objecten op één afbeeldingspoor
Plaats de muiswijzer op een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Klik vervolgens in het getoonde
menu het volgende item:

Plaats de muiswijzer op de afbeeldingbalk van een afbeelding object. De muiswijzer verandert in <=>. De
afbeeldingbalk kleurt geel. Alle afbeeldingbalken van volgende, op hetzelfde afbeeldingspoor aanwezige,
afbeelding objecten kleuren geel. Druk de linker muisknop in. Alle geel gemarkeerde afbeelding objecten in het
afbeeldingspoor kunnen nu gelijktijdig in de gewenste richting (naar links of naar rechts) verplaatst worden.

Door opnieuw op hetzelfde menu item te klikken wordt bovenvermelde functionaliteit weer uitgeschakeld.
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Verplaats meerdere afbeelding objecten op alle afbeeldingsporen

Klik de knop Verschuif meerdere afbeelding objecten op afbeeldingsporen. De knop kleurt geel
Plaats de muiswijzer op de afbeeldingbalk van een afbeelding object. De muiswijzer verandert in <->. De
aangewezen afbeeldingbalk en alle afbeeldingbalken van volgende, op alle afbeeldingsporen aanwezige,
afbeelding objecten kleuren geel. Druk de linker muisknop in. Alle geel gemarkeerde afbeelding objecten in de
afbeeldingsporen kunnen nu gelijktijdig in de gewenste richting (naar links of naar rechts) verplaatst worden.

Door opnieuw op de knop Verschuif meerdere afbeelding objecten op afbeeldingsporen te klikken schakelt u
de functie uit. De knop kleurt terug naar grijs.
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8.1.7 Afbeelding object - magnetiseren
Met gebruikmaking van de magnetiseer afbeelding objecten functie kunnen afbeelding objecten op diverse
afbeeldingsporen eenvoudig met elkaar worden uitgelijnd ofwel gesynchroniseerd.

Klik de knop Magnetiseer afbeelding objecten. De functie wordt geactiveerd en de knop kleurt groen
. De
locator in de tijdlijn kleurt eveneens groen. Klik opnieuw de knop Magnetiseer afbeelding objecten om de
functie te deactiveren. De locator in de tijdlijn kleurt wit.

Indien (1) een afbeelding object naar links wordt verplaatst en vlakbij de locator komt dan zal het afbeelding
object automatisch aan de locator vastplakken.
Indien (2) een afbeelding object naar rechts wordt verplaatst en vlakbij de locator komt dan zal het afbeelding
object automatisch aan de locator vastplakken.
Door opnieuw op de knop Magnetiseer afbeelding objecten te klikken schakelt u de functie uit. De knop kleurt
terug naar grijs en de locator naar wit.
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8.1.8 Afbeelding object - auto snap

Klik de knop Auto snap. De functie wordt geactiveerd en de knop kleurt geel
snap om de functie te deactiveren.

. Klik nogmaals de knop Auto

Met de Auto snap functie is het mogelijk om knopen op dezelfde curvetypes in verschillende tijdlijn objecten
onderling te snappen ofwel exact te synchroniseren. Bijvoorbeeld kunt u een knoop op de transparantiecurve
in een object eenvoudig snappen met een knoop op de transparantiecurve in een ander object.
De Auto snap functie is van toepassing op afbeelding, tekst, video en shader objecten (m.u.v. de audiocurve).
Beeldveldsturing, rotatieveldsturing en beeldeffectsturing kunnen zodoende voor meerdere tijdlijn objecten visueel
exact op elkaar worden afgestemd.

Tijdens het verplaatsen van een knoop op een curvetype is een gele snapmarker zichtbaar. Zodoende is het goed te zien met
welke knoop op dezelfde curvetype in een ander object gesnapt wordt.

Voornoemde functionaliteit is eveneens van toepassing op teksten en shaders.
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8.1.9 Afbeelding object – object snap

Klik de knop Object snap. De functie wordt geactiveerd en de knop kleurt geel
Object snap om de functie te deactiveren.

. Klik nogmaals de knop

Met de Object snap functie is het mogelijk om binnen één afbeelding, tekst, video of shader object alle knopen
(m.u.v. audiocurve knopen) gerelateerd aan dekking, beeldveld, rotatieveld en beeldovergang onderling te
snappen ofwel exact te synchroniseren. Zodoende is het bijvoorbeeld mogelijk om in een object dynamische
beeldveldsturing snel en eenvoudig af te stemmen op rotatieveldsturing en/of realtime veeg en grafische effecten.

Beeldveldsturing (blauwe curve) start direct zodra de afbeelding volledig dekkend wordt gerenderd (groene curve).

Tijdens het verplaatsen van een knoop binnen een object is een gele snapmarker zichtbaar.

Voornoemde functionaliteit is eveneens van toepassing op teksten en shaders.
Een afbeelding kan snel worden omgewisseld door een lichtbak afbeelding of een afbeelding uit een map op
uw systeem. Sleep-en-plaats daartoe een afbeelding vanuit de lichtbak of vanuit Windows verkenner op het
afbeelding object. Indien een afbeelding vanuit Windows verkenner gesleept en geplaatst wordt op een
afbeelding object in de tijdlijn en de betreffende afbeelding nog niet aanwezig is in de lichtbak dan zal deze
afbeelding automatisch aan de lichtbak worden toegevoegd.
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8.2

Het shader object

DGFects Discovery beschikt over prachtige grafische effecten. Door de snelheid van de videokaarten die in
moderne desktops en laptops aanwezig zijn, zijn verbazend gedetailleerde en overtuigende beelden op het
scherm te toveren. Dit komt niet alleen door dynamisch gerenderde afbeeldingen en video in elke grootte en
locatie op uw beeldscherm of digitale projector te tonen, maar ook door shaders. Dankzij Shader Effects © en
DGFectsAV Elements ©, samengevat als DGFectsAV shaders ©, kunnen allerlei subtiele effecten toegepast
worden in uw DGFects Discovery shows. Het resultaat hiervan is verbluffend en was enkele jaren geleden nog
ondenkbaar.

De acht op de afbeelding getoonde DGFectsAV shaders worden door het programma DGFects Discovery
gelijktijdig aangestuurd in de tijdlijn. De getoonde tekst DGFectsAV shaders betreft een apart aangestuurd Tekst
label object in de tijdlijn van het programma, geplaatst in het bovenste afbeeldingspoor.

Veel van de toepassingen van shaders hebben als doel om het realisme van de weergegeven beelden te
verhogen. Dit is echter slechts één van de vele mogelijke toepassingen. Shaders kunnen bijvoorbeeld ook
gebruikt worden om unieke grafische stijlen te creëren, of om spectaculaire special-effects te maken. De reden
dat shaders dit mogelijk maken, is dat ze individueel programmeerbaar zijn. Oudere videokaarten konden
alleen standaardtechnieken gebruiken. Voor nieuwe hardware echter kunnen software ontwikkelaars zelf
miniprogramma’s schrijven die de positie van punten op het scherm en de kleur van pixels uitrekenen. Deze
miniprogramma’s zijn de shaders.
Voorbeelden van de unieke stijlen die mogelijk zijn, zijn zoal post-effects om het beeld achteraf te vervormen
of veranderen. Het houdt echter niet op met puur grafische effecten. Shaders kunnen ook gebruikt worden om
allerlei andere dingen te doen, zoals het simuleren van een vloeistof die over een oppervlak stroomt, dreigende
wolken of zich verplaatsende sterren. Shaders kunnen dus een grote impact op de grafische stijl en kwaliteit
van uw show hebben.
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Shader Effects

Speciale effecten zoals golvende lijnen, caleidoscopische effecten en interacterende circulaire kleurenlijnen

DGFectsAV Elements

Realtime effecten zoals vlammen, landschappen, zich verplaatsende wolken, planeten en sterren

Shader Effects en DGFectsAV Elements zijn net als afbeeldingen en video op elke gewenste locatie en grootte in
het scherm te plaatsen en dynamisch in te stellen met beeldveldsturing en beeldeffecten. Tover verbazend
gedetailleerde en overtuigende beelden op uw scherm, welke voortdurend én dynamisch wijzigen!
Het aantal beschikbaar gestelde DGFectsAV shaders zal met toekomstige updates van het programma worden
uitgebreid.
U vindt hier een overzicht van de huidig in het programma beschikbare Shader effecten en hier een overzicht
van de beschikbare Element effecten en de een indicatie voor de systeemeisen.
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8.2.1 Shader object - instellingen

Klik de knop Toon instellingen nieuwe afbeelding object en het venster Toon instellingen nieuwe afbeelding
object wordt getoond. Transparantiecurve en tijd instellingen voor een nieuw te creëren shader object zijn
hetzelfde als die voor een nieuw te creëren afbeelding object.

Een nieuw aan de show toe te voegen shader wordt alpha gerenderd en voldoet aan de volgende wijzigbare
transparantiecurve instellingen:




De standaard invloeitijd (0-100% dekking) bedraagt 6000 msec
De standaard statijd (100% dekking) bedraagt 4000 msec
De standaard uitvloeitijd (100-0% dekking) bedraagt 6000 msec

Bij een dekking van 0% is de shader volledig doorzichtig. Bij een dekking van 100% is de afbeelding volledig
ondoorzichtig (mits alpha gerenderd).

Elk van deze instellingen is te wijzigen. Nieuw aan de show toe te voegen shaders zullen vervolgens direct de
huidig ingestelde afbeelding object instellingen overnemen.
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8.2.2 Shader object - creëren
Een shader object wordt als volgt gecreëerd in uw show:
1.

Plaats de muiswijzer in de tijdlijn, in een afbeeldingspoor of in een tekstspoor en klik de linker
muisknop. De zich bovenin de object knoppenbalk bevindende Shader invoegen knop wordt
geactiveerd.

Klik knop Shader Effect of DGFectsAV Element invoegen op locatorpositie
Er wordt een nieuw shader object toegevoegd aan de tijdlijn in het afbeeldingspoor op de
locatorpositie. Indien het afbeeldingspoor niet bestaat dan wordt een nieuwe afbeeldingspoor aan de
tijdlijn toegevoegd en wordt het nieuwe shader object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd op
de locatorpositie. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in te voegen shader object geen ruimte
beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het shader object in dit
nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd.
2.

Plaats de muiswijzer op een afbeeldingspoor óf in de tijdlijn en klik vervolgens de rechter muisknop.
Klik menu item Shader Effect of DGFectsAV Element invoegen op locatorpositie in het getoonde
shader menu. DGFects Discovery creëert een shader object en plaatst dit in een bestaand
afbeeldingspoor op de locatorpositie. Indien het afbeeldingspoor niet bestaat (shader object
gecreëerd in tijdlijn) dan zal dit afbeeldingspoor worden gecreëerd alvorens het shader object aan dit
nieuwe afbeeldingspoor wordt toegevoegd. Indien het shader object niet passend in een bestaand
afbeeldingspoor kan worden toegevoegd dan wordt eerst een afbeeldingspoor gecreëerd alvorens het
shader object aan dit nieuwe afbeeldingspoor wordt toegevoegd.

Een shader object kan te allen tijde in een afbeeldingspoor worden geplaatst. Er is dus géén apart shaderspoor
voor nodig wat niet alleen ruimte bespaart in de tijdlijn maar ook de meest uiteenlopende visuele combinaties
met andere afbeelding- en shader objecten mogelijk maakt.

8.2.3 Shader object - bewerken
Een standaard shader object, geplaatst in een afbeeldingspoor, is als volgt ingericht:
shader pictogram

transparantiecurve (groen)

beeldeffectcurve

shaderbalk

effect pictogram

beeldeffectcurve knoop

transparantiecurve knoop

shader object verwijderen

Indien u dubbelklikt op het shader pictogram in het shader object dan kunt u de beeldveld locatie(s) en de
grootte van de shader bewerken. Indien u dubbelklikt op het effect pictogram in het shader object dan kunt u
het effect van de shader kiezen en bewerken.
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Elk shader object omvat de volgende handige eigenschappen en functies:
De transparantiecurve
Het verloop van de transparantiecurve kan gewijzigd worden door de op de transparantiecurve aanwezige
witte knopen te verplaatsen. Zodra de muiswijzer zich op een knoop bevindt dan kleurt deze groen. De
knoop is nu geselecteerd en kan worden verplaatst door de linker muisknop in te drukken en vervolgens de
muiswijzer te verplaatsen.
Als de muiswijzer zich op de groene transparantiecurve bevindt kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De toegevoegde knoop kan direct verplaatst worden
indien u dit wenst.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de muiswijzer
op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
Een knoop kan worden vergrendeld door de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken. Kies in
het getoonde menu het item Vergrendelen en de knoop wordt vergrendeld (knoop kleurt rood).

De knooppunt positie van een knoop kan eveneens bewerkt worden met het venster Bewerk knooppunt
positie. Selecteer de knoop en klik de rechter muisknop. Kies in het getoonde menu het item Positioneren.
Het getoonde venster biedt u de volgende mogelijkheden:









Start positie: aanvang tijdstip van het shader object in de tijdlijn
Absolute positie: tijdstip van de knoop in de tijdlijn (sec)
X coördinaat: instelbaar tijdstip van de knoop in het shader object (sec) via de schuif of de schuifpijltjes
Y coördinaat: instelbare transparantie van de knoop in de tijdlijn (%) via de schuif of de schuifpijltjes
Ongedaan maken: knooppunt wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Toepassen: een gewijzigd knooppunt wordt opgeslagen en het venster wordt gesloten
Annuleren: knooppunt wijzigen worden ongedaan gemaakt en het venster wordt gesloten
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De shaderbalk
Het shader object kan naar links of naar rechts worden verplaatst in het afbeeldingspoor door de
shaderbalk te selecteren met de muiswijzer. Een niet geselecteerde shaderbalk kleurt zilver (Shader effect)
of goud (DGFectsAV element). Een geselecteerde shaderbalk kleurt groen. Het is nu eveneens mogelijk om
het shader object in een ander afbeeldingspoor of direct in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen. In het laatste
geval wordt automatisch een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd.
Op de shaderbalk bevindt zich aan de rechterzijde een knop Verwijder shader object (optioneel). Indien U
op deze knop klikt dan wordt het shader object verwijderd uit de tijdlijn.



Het shader object formaat
Het shader object kan worden verlengd of verkort door de muiswijzer op de linker of rechter zijkant van
het shader object te plaatsen. Het shader object formaat kan vervolgens worden gewijzigd door de linker
muisknop in te drukken en de muiswijzer te verplaatsen.
Verplaats een transparantiecurve knoop omhoog/omlaag, naar links/rechts om het transparantie verloop van de
shader te wijzigen (0-100%)

Tijdlijn positie
Wijzig aanvang weergave van shader

Wijzig einde weergave van shader

Verplaats shader object vooruit of terug in de tijdlijn



Snelkeuze knoppen
Elk shader object is voorzien van zeven snelkeuze knoppen (optioneel). Met deze snelkeuze knoppen
kunnen de volgende shader object gerelateerde functies worden uitgevoerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shader positioneren Positioneer een shader, gebruikt in combinatie met shader schalen.
Shader oriënteren Spiegel de shader horizontaal en/of verticaal.
Shader schalen Vooraf (snel) definiëren van de grootte van een shader.
Shader filters bewerken Alleen van toepassing op een afbeelding.
Shader dynamisch aansturen Dynamische plaatsbepaling (pannen) en groottewijziging (zoomen)
van een shader.
Shader roteren Alleen van toepassing op een afbeelding.
Shader beeldeffect of bewerken Een specifiek beeldeffect toekennen aan of bewerken van een
shader.
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8.2.4 Shader object - gelijktijdig verplaatsen
Verplaats meerdere shader en afbeelding objecten op één afbeeldingspoor
Plaats de muiswijzer op een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Klik vervolgens in het getoonde
menu het volgende item:

Plaats de muiswijzer op de shaderbalk van een shader object. De muiswijzer verandert in <=>. De shaderbalk
kleurt geel. Alle shader-/afbeeldingbalken van volgende, in hetzelfde afbeeldingspoor aanwezige, shader en
afbeelding objecten kleuren geel. Druk de linker muisknop in. Alle geel gemarkeerde shader en afbeelding
objecten in het afbeeldingspoor kunnen nu gelijktijdig in de gewenste richting (naar links of naar rechts)
verplaatst worden.

Door opnieuw op hetzelfde menu item te klikken wordt bovenvermelde functionaliteit weer uitgeschakeld.

Verplaats meerdere shader en afbeelding objecten op alle afbeeldingsporen

Klik de knop Verschuif meerdere afbeelding objecten in afbeeldingsporen. De knop kleurt geel

.

Plaats de muiswijzer op de shaderbalk van een shader object. De muiswijzer verandert in <->. De aangewezen
shaderbalk en alle shader-/afbeeldingbalken van volgende, op alle afbeeldingsporen aanwezige, shader en
afbeelding objecten kleuren geel. Druk de linker muisknop in. Alle geel gemarkeerde shader en afbeelding
objecten in de afbeeldingsporen kunnen nu gelijktijdig in de gewenste richting (naar links of naar rechts)
verplaatst worden.

Door opnieuw op de knop Verschuif meerdere afbeelding objecten in afbeeldingsporen te klikken schakelt u
de functie uit. De knop kleurt terug naar grijs.
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8.2.5 Shader object - magnetiseren
Met gebruikmaking van de magnetiseer afbeelding objecten functie kunnen eveneens shader objecten op
diverse afbeeldingsporen eenvoudig met elkaar worden uitgelijnd ofwel gesynchroniseerd.

Klik de knop Magnetiseer afbeelding objecten. De knop kleurt groen
eveneens groen.

. De locator in de tijdlijn kleurt

Indien (1) een shader object naar links wordt verplaatst en vlakbij de locator komt dan zal het shader object
automatisch aan de locator vastplakken.
Indien (2) een shader object naar rechts wordt verplaatst en vlakbij de locator komt dan zal het shader object
automatisch aan de locator vastplakken.
Door opnieuw op de knop Magnetiseer afbeelding objecten te klikken schakelt u de functie uit. De knop kleurt
terug naar grijs en de locator naar wit.

8.2.6 Shader object - auto snap
Auto snap functionaliteit voor shader objecten werkt op exact dezelfde wijze als voor afbeelding objecten. Klik
hier voor meer informatie.

8.2.7 Shader object - object snap
Object snap functionaliteit voor shader objecten werkt op exact dezelfde wijze als voor afbeelding objecten.
Klik hier voor meer informatie.
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8.3

Het video object

8.3.1 Video object - creëren
Een Video object wordt als volgt gecreëerd in uw show:
1.

Plaats de muiswijzer op een videospoor óf in de tijdlijn en klik vervolgens de rechter muisknop. Klik
menu item Video invoegen op locatorpositie in het getoonde video menu.
Het venster Video invoegen wordt getoond.

Selecteer een video en klik de knop Openen. De geselecteerde video wordt aan de videolijst
toegevoegd en als video object aan de tijdlijn toegevoegd in het videospoor op de locatorpositie.
Indien het videospoor niet bestaat dan wordt een nieuwe videospoor aan de tijdlijn toegevoegd en
wordt een video object in dit nieuwe videospoor toegevoegd op de locatorpositie. Indien er voor het
in het videospoor in te voegen video object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw
videospoor gecreëerd en wordt het video object in dit nieuwe videospoor toegevoegd. Klik de knop
Annuleren om dit niet te doen.
2.

Sleep-en-plaats een video vanuit de videolijst óf Windows verkenner in de tijdlijn. Er wordt een nieuw
videospoor gecreëerd in de tijdlijn en in dit nieuwe videospoor wordt een video object toegevoegd.
Indien de video niet voorkomt in de videolijst dan wordt deze daaraan toegevoegd.

3.

Sleep-en-plaats een video vanuit de videolijst óf Windows verkenner in een bestaand videospoor. Er
wordt een video object gecreëerd in dit videospoor. Indien er voor het in dit videospoor toe te voegen
video object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw videospoor gecreëerd en wordt in dit
nieuwe videospoor een video object toegevoegd. Indien de video niet voorkomt in de videolijst dan
wordt deze daaraan toegevoegd.
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8.3.2 Video object - bewerken
Een standaard video object, geplaatst in een videospoor, is als volgt ingericht:
geluidsterktecurve (geel)

transparantiecurve (groen)

video pictogram

videobalk

geluidsterktecurve knoop

transparantiecurve knoop

video object verwijderen

Elk video object omvat de volgende handige eigenschappen en functies:


Videostrip
Wanneer een video in de tijdlijn wordt geplaatst dan wordt een videostrip gemaakt en in het video object
geplaatst (optioneel).

Het is mogelijk om deze videostrip niet weer te geven. Plaats de muiswijzer op het video object en klik de
rechter muisknop. Klik vervolgens in het getoonde menu het volgende item:

De videostrip wordt niet meer weergegeven. Door dezelfde handelingen opnieuw uit te voeren wordt de
videostrip wederom weergegeven.


De transparantiecurve
Het verloop van de transparantiecurve kan gewijzigd worden door de op de transparantiecurve aanwezige
witte knopen te verplaatsen. Zodra de muiswijzer zich op een knoop bevindt dan kleurt deze groen. De
knoop is nu geselecteerd en kan worden verplaatst door de linker muisknop in te drukken en vervolgens de
muiswijzer te verplaatsen.
Als de muiswijzer zich op de groene transparantiecurve bevindt kan een nieuwe knoop worden toegevoegd
door de linker muisknop te klikken. De toegevoegde knoop kan direct verplaatst worden indien u dit wenst.
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Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de muiswijzer
op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
Een knoop kan worden vergrendeld door de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken. Kies in
het getoonde menu het item Vergrendelen en de knoop wordt vergrendeld (knoop kleurt rood).
De knooppunt positie op de transparantiecurve kan eveneens bewerkt worden met het venster Bewerk
knooppunt positie. Selecteer de knoop en klik de rechter muisknop. Kies in het getoonde menu het item
Positioneren. Het getoonde venster biedt u de volgende mogelijkheden:









Start positie: aanvang tijdstip van het video object in de tijdlijn
Absolute positie: tijdstip van de knoop in de tijdlijn (sec)
X coördinaat: instelbaar tijdstip van de knoop in het video object (sec) via de schuif of de schuifpijltjes
Y coördinaat: instelbare transparantie van de knoop in de tijdlijn (%) via de schuif of de schuifpijltjes
Ongedaan maken: knooppunt wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Toepassen: een gewijzigd knooppunt wordt opgeslagen en het venster wordt gesloten
Annuleren: knooppunt wijzigen worden ongedaan gemaakt en het venster wordt gesloten

De geluidsterktecurve
Het verloop van de geluidsterktecurve kan gewijzigd worden door de op de geluidsterktecurve aanwezige
witte knopen te verplaatsen. Zodra de muiswijzer zich op een knoop bevindt dan kleurt deze geel. De
knoop is nu geselecteerd en kan worden verplaatst door de linker muisknop in te drukken en vervolgens de
muiswijzer te verplaatsen.
Als de muiswijzer zich op de gele geluidsterktecurve bevindt kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De toegevoegde knoop kan direct verplaatst worden
indien u dit wenst.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de muiswijzer
op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
Een knoop kan worden vergrendeld door de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken. Kies in
het getoonde menu het item Vergrendelen en de knoop wordt vergrendeld (knoop kleurt rood).
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De knooppunt positie op de geluidssterktecurve kan eveneens bewerkt worden met het venster Bewerk
knooppunt positie. Selecteer de knoop en klik de rechter muisknop. Kies in het getoonde menu het item
Positioneren. Het getoonde venster biedt u de volgende mogelijkheden:










Start positie: aanvang tijdstip van het video object in in de tijdlijn
Absolute positie: tijdstip van de knoop in de tijdlijn (sec)
X coördinaat: instelbaar tijdstip van de knoop in het video object (sec) via de schuif of de schuifpijlen
Y coördinaat: instelbaar volume van de knoop in de tijdlijn (db) via de schuif of de schuifpijlen
Ongedaan maken: knooppunt wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Toepassen: een gewijzigd knooppunt wordt opgeslagen en het venster wordt gesloten
Annuleren: knooppunt wijzigen worden ongedaan gemaakt en het venster wordt gesloten

De videobalk
Het video object kan naar links of naar rechts worden verplaatst in het videospoor door de videobalk te
selecteren met de muiswijzer. Een geselecteerde videobalk kleurt groen. Het is nu eveneens mogelijk om
het video object in een ander videospoor of direct in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen. In het laatste geval
wordt automatisch een nieuw videospoor gecreëerd.
Op de videobalk bevindt zich aan de rechterzijde een knop Verwijder video object (optioneel). Indien u op
deze knop klikt dan wordt het video object verwijderd uit de tijdlijn.
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Verplaats een transparantiecurve knoop omhoog/omlaag, naar links/rechts om het transparantie verloop van de
video te wijzigen (0-100%)

Verplaats video object vooruit of terug in de tijdlijn
Verplaats een geluidsterktecurve knoop omhoog/omlaag, naar links/rechts om het volume verloop van de
audio weergave te wijzigen (0 - -60db)

Snelkeuze knoppen
Elk video object is voorzien van zes snelkeuze knoppen. Met deze snelkeuze knoppen kunnen de volgende
video gerelateerde functies worden uitgevoerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Video positioneren Positioneer een video, gebruikt in combinatie met video schalen.
Video oriënteren Spiegel de video horizontaal en/of verticaal.
Video schalen Vooraf (snel) definiëren van de grootte van een video.
Video dynamisch aansturen Dynamische plaatsbepaling (pannen) en groottewijziging (zoomen) van een
video.
Video roteren Horizontaal, verticaal, 2 of 3 dimensionaal laten ronddraaien van een video.
Een beeldeffect toekennen of bewerken Een specifiek beeldeffect toekennen aan of bewerken van een
video.
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8.4

Beelden - overvloeien

Afbeeldingen, shaders en video beelden kunnen op diverse wijzen overvloeien. Aan de hand van een aantal
tijdlijn voorbeelden zal dit kort worden toegelicht. In overeenstemming met de tijdlijn voorbeelden dient in het
venster Programma instellingen voor gerenderde afbeeldingen in de sectie voor Afbeeldingen de instelling
Bepaal laagvolgorde van afbeeldingen overeenkomstig met volgorde van sporen te zijn aan gevinkt (zie ook
rode cirkel):

8.4.1 Overvloeien – basisbeginselen
Doorzichtigheid
De algemene dekking van een beeld bepaalt in welke mate de beelden in onderliggende afbeeldingsporen verborgen
worden of zichtbaar zijn. Een beeld met een dekking van 1% is vrijwel transparant, terwijl een beeld met een dekking
van 100% volledig ondoorzichtig (dekkend) is.

Voor elk afbeelding, video en shader object is de dekking van het beeld gedetailleerd in te stellen met de transparantiecurve.

Indien de muiswijzer op een knoop in de transparantiecurve wordt geplaatst dan kleurt deze groen en wordt een hint
getoond. Het eerste getal geeft de tijd positie van de knoop in het object, het tweede getal de dekking [0%, 100%].
Tijdens weergave van een show bepaalt de veranderende dekking van een beeld in welke mate beelden in
onderliggende afbeelding- /videosporen meer of minder zichtbaar worden en dus overvloeien.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

97

8.4.2 Overvloeien - alpha renderen

In het bovenste (eerste) afbeeldingspoor wordt een bosrand object alpha gerenderd. In het daaronder gelegen
(tweede) afbeeldingspoor wordt een varenblad object alpha gerenderd. De locator is gepositioneerd
halverwege het uitvloeien van de bosrand en het invloeien van het varenblad. Zoals te zien in het voorvertoon
scherm vloeien beide beelden over. Het bosrand object start met uitvloeien op hetzelfde moment als het
invloeien van het varenblad object. Afhankelijk van de lichtopbrengst van beide afbeeldingen kan een licht dip
het gevolg zijn. Dit is doorgaans niet wenselijk. Het gerenderde varenblad is bovendien niet echt duidelijk te
zien.
De volgende afbeelding toont hoe een licht dip kan worden voorkomen:

Het varenblad object is een aantal seconden teruggeplaatst in de tijdlijn in het tweede afbeeldingspoor.
Hetzelfde resultaat kan overigens ook worden bereikt door het varenblad object op dezelfde positie te laten
staan (als in het vorige voorbeeld) en met de muiswijzer op de linker zijkant van het varenblad object te gaan
staan. Het is nu mogelijk om de linker zijkant van het varenblad object naar links te verplaatsen. Het varenblad
object wordt nu langer en wordt als gevolg daarvan ook langer gerenderd.
De locator bevindt zich op exact dezelfde positie als in het eerste voorbeeld. In het voorvertoon scherm is
direct zichtbaar dat het gerenderde varenblad nu duidelijker/helderder te zien is. Het varenblad wordt nu 100%
gerenderd. De bosrand vloeit al uit, en is als het ware fraai op de achtergrond van het varenblad te zien. Een
derde beeld is ontstaan.
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8.4.3 Overvloeien - additief renderen
Het is ook mogelijk om afbeelding objecten additief te renderen. Dit vereist wel wat meer ervaring van de
gebruiker maar de visuele resultaten zullen zondermeer bijzonder fraai zijn.
De volgende twee afbeeldingen tonen wat een juist gebruik van additief renderen in combinatie met alpha
renderen tot resultaat kan geven:

Het varen afbeelding object in het eerste beeldspoor wordt volledig dekkend en alpha gerenderd. Het water
afbeelding object is daardoor niet te zien. Het is gewenst om het water te combineren met de varen. Daartoe
dienen de donkere delen van de varen afbeelding opgevuld te worden. Dit is mogelijk door additief renderen
toe te passen.

De muiswijzer is op het varen afbeelding object geplaatst, de rechter muisknop is geklikt en submenu item
Additief renderen is geklikt. Beide afbeeldingen zullen direct bij elkaar worden opgeteld en een nieuw derde
beeld vormen. De locator in de tijdlijn in beide afbeeldingen is niet van plaats veranderd.
Wat is nu precies het verschil tussen alpha en additief renderen?
In het kort komt het er op neer dat additief gerenderde beelden als het ware bij elkaar op geteld worden in
plaats van met elkaar gecombineerd op basis van transparantie. Het optellen van afbeeldingen kan resulteren
in prachtige beeldcombinaties. Voornamelijk indien gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen welke veel
zwarte of donkere delen bevatten. Die zwarte of donkerde delen kunnen met additieve render technieken als
het ware worden ingekleurd met andere afbeeldingen. Net als destijds bij dia projectie!
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8.4.4 Overvloeien – lagen wisselen
Laag volgorde wijzigen van beelden in tijdlijn
Plaats de muiswijzer op het afbeelding, tekst of shader object waarvoor de laag volgorde gewijzigd dient te worden en
klik de linker muisknop. Het object wordt geselecteerd en kleurt donker grijs.
Klik knop Eén laag omhoog in de object knoppenbalk
Het afbeelding, tekst of shader object verplaatst zich naar een hoger gelegen afbeeldingspoor/tekstspoor in de tijdlijn.
Indien zich daar al een visueel object bevindt dan wordt daarboven een nieuw afbeeldingspoor/tekstspoor ingevoegd
en het visuele object in dit nieuwe afbeeldingspoor/tekstspoor geplaatst.
Via sneltoets indien muiswijzer op visueel object
CTRL+]

Verplaats visueel object één laag (spoor) omhoog in tijdlijn indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object

Klik knop Eén laag omlaag in de object knoppenbalk
Het afbeelding, tekst of shader object verplaatst zich naar een lager gelegen afbeeldingspoor/tekstspoor in de tijdlijn.
Indien zich daar al een visueel object bevindt dan wordt daaronder een nieuw afbeeldingspoor/tekstspoor ingevoegd
en het visuele object in dit nieuwe afbeeldingspoor/tekstspoor geplaatst.
Via sneltoets indien muiswijzer op visueel object
CTRL+[

Verplaats visueel object één laag (spoor) omlaag in tijdlijn indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object

Laag volgorde wijzigen van beeld in voorvertoon of volledig scherm
Klik hier voor meer tekst en uitleg over het In-screen wijzigen van de laag volgorde van beelden.
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8.5

Beelden - bewegingseffecten

Uw visualisatie krijgt een extra dimensie door bewegingseffecten toe te voegen aan de weergegeven afbeeldingen,
videobeelden en shaders. Dit klinkt wellicht ingewikkeld, maar met enige handigheid is dit heel eenvoudig te
realiseren. Standaard wordt bijvoorbeeld een afbeelding statisch weergegeven, ofwel de afbeelding staat stil.
DGFects Discovery biedt u handige gereedschappen waarmee elke afbeelding, video en shader tijdens weergave
van een show dynamisch kan worden aangestuurd oftewel kan inzoomen, uitzoomen, roteren, worden vergroot of
juist verkleind en worden verplaatst. En al deze bewegingseffecten kunnen onderling eenvoudig met elkaar
gecombineerd worden.

8.5.1 Afbeelding - pannen en zoomen
Indien beeldveldsturing van toepassing is op een afbeelding object in de tijdlijn dan is er een blauwe
beeldveldcurve in dit afbeelding object aanwezig.

Geen beeldveldsturing toegepast

Beeldveldsturing toegepast

In het voorvertoon scherm is het beeldveldkader van een afbeelding zónder beeldveldsturing groen gekleurd
en het beeldveldkader van een afbeelding mét beeldveldsturing is blauw gekleurd.
Beeldveldsturing wordt als volgt geactiveerd voor een afbeelding object: Klik de knop Creëer beeldveldcurve in
het afbeelding object. Indien nog geen beeldveldcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster Bewerk
beeldvelden wordt getoond.
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Het venster Bewerk beeldvelden omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een afbeelding zich deels of geheel buiten
dit scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader

 Snelkeuze knoppen rondom voorbeeld scherm
U kunt met de linker muisknop op één van de
grijs gekleurde positioneerknoppen klikken. Door
dit te doen kunt u snel een voorkeuze maken
van de locatie van het beeldveld voor de
afbeelding in het voorvertoon scherm.
Gebruik de weergavebereik schuif om te kunnen
zien waar de afbeelding zich bevindt indien deze
in het voorvertoon of volledig scherm niet te
zien is.
Indien u in het voorbeeld scherm binnen het
witte streepjeskader klikt dan wordt het
beeldveld voor de afbeelding gecentreerd in het
voorvertoon scherm.
Positioneerknoppen (aanwezig indien toegestaan)



Render alleen deze afbeelding
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldveld afbeelding getoond in het
voor vertoonscherm.



Render afbeelding compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldveld afbeelding 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.
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Mipmaps
De naam mipmap komt oorspronkelijk uit het Latijn multum in parvo map, ofwel meerdere in een.
Mipmapping zorgt voor een kwaliteitsverbetering van een gerenderde afbeelding, vooral indien een
afbeelding veel kleiner dan de originele grootte gerenderd wordt. Een mipmap afbeelding wordt
meerdere malen in verschillende groottes in het geheugen van de videokaart geplaatst. Afhankelijk van
de grootte van de gerenderde afbeelding wordt automatisch bepaald welke afbeelding grootte de
fraaiste beeldkwaliteit oplevert. Indien een afbeelding kleiner wordt gerenderd dan haar originele
grootte, dan zal eveneens de render snelheid verbeteren omdat de mipmaps al vooraf verkleind zijn en
er daarom beter uitzien dan een realtime verkleinde afbeelding.
Indien gebruik gemaakt wordt van mipmaps door deze instelling aan te vinken dan is als gevolg daarvan
wel meer geheugen nodig om de diverse afbeelding niveaus op te slaan in het geheugen van de
videokaart. Het openen van een gemipmapte afbeelding kost als gevolg daarvan ook meer tijd! Ga dan
ook zorgvuldig met deze instelling om, ofwel gebruik deze instelling alleen indien strikt noodzakelijk.



Locator volgt beeldveld
Indien u deze instelling aan vinkt dan zal bij verplaatsen van een beeldveld knoop de locator
voortdurend met de beeldveld knoop synchroniseren.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een afbeelding horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele afbeelding weergeven.
2. Afbeelding horizontaal spiegelen.
3. Afbeelding verticaal spiegelen.
4. Afbeelding horizontaal én verticaal spiegelen.


Bewerk filters van afbeelding
Bewerk de filters van een afbeelding. Alle wijzigingen worden niet-destructief in de show
opgeslagen.



Beeldveld knopen
Een standaard beeldveldcurve omvat twee beeldveld knopen, een zogenaamde start knoop en een stop
knoop. Elke knoop representeert een beeldveld. U kunt per knoop de beeldveldinstellingen (locatie en
grootte van de afbeelding) wijzigen.
Elke knoop op de beeldveldcurve kan eenvoudig verplaatst worden naar links of rechts. Plaats daartoe
de muiswijzer op de beeldveldcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt blauw. Druk de linker
muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Als de muiswijzer zich op de blauwe beeldveldcurve bevindt dan kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De locator synchroniseert met de toegevoegde knoop.
De toegevoegde knoop wordt gelijktijdig geselecteerd en kleurt blauw.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de
muiswijzer op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
De start knoop en de stop knoop op de beeldveldcurve kunnen niet verwijderd worden!
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Beeldveld knoppen
Met de beeldveld knoppen kan een beeldveld knoop op de beeldveldcurve geselecteerd worden, de
beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gewijzigd en beeldveldinstellingen naar andere
beeldveld knopen worden gekopieerd.

1. Ga naar vorig beeldveld
Een vorig beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt blauw
en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen wijzigen.
2. Ga naar volgend beeldveld
Een volgend beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt
blauw en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen
wijzigen.
3. Maak eventuele aanpassingen ongedaan van geselecteerd beeldveld
Indien de beeldveldinstellingen voor een geselecteerde knoop gewijzigd zijn dan worden de instellingen
vóór bewerken hersteld.
4. Voeg beeldveld toe
Indien de locator niet synchroniseert met een beeldveldcurve knoop dan wordt een nieuwe knoop
toegevoegd aan de beeldveldcurve. De toegevoegde beeldveldcurve knoop kleurt blauw en de locator
synchroniseert met deze knoop. De beeldveldinstellingen van deze nieuwe knoop kunnen nu gewijzigd
worden.
5. Synchroniseer locator met geselecteerd beeldveld
De locator synchroniseert met een huidig geselecteerde knoop. De locatie en grootte van het bijbehorende
beeldveld kunnen nu gewijzigd worden. Indien de locator niet synchroniseert met een beeldveldcurve
knoop dan is het niet mogelijk om de beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop te wijzigen.
6. Kopieer instellingen van huidig beeldveld naar volgend beeldveld
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar de volgende op de
beeldveldcurve aanwezig knoop.
7. Kopieer instellingen van huidige beeldveld naar alle andere beeldvelden
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar alle overige op de
beeldveldcurve aanwezige knopen.
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 Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het venster
omhoog / omlaag verplaatsen locatieveld

in-/uitzoomen percentageveld

beeldveldschuif

links /rechts verplaatsen locatieveld

1. Het beeldveld vergroten of verkleinen
Het beeldveld kan met de lange horizontale blauwe beeldveld schuif vergroot of verkleind worden. Het is
eveneens mogelijk om het gewenste percentage in te voeren in het percentageveld. De kleinste afmeting van
een beeldveld bedraagt 0%, de grootste afmeting van een beeldveld bedraagt 3200%.
Gebruik de pijltjes naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken wordt het beeldveld 1% groter, door op het onderste pijltje te klikken wordt het beeldveld 1% kleiner.
2. Het beeldveld naar links of naar rechts verplaatsen
Het beeldveld kan met de horizontale blauwe beeldveld schuif naar links of naar rechts verplaatst worden. Het
is eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels (beeldpunten) in te voeren in het locatieveld. De
ingevoerde waarde bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich naar links of rechts verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel naar links, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel naar rechts.
3. Het beeldveld omhoog of omlaag verplaatsen
Het beeldveld kan met de verticale blauwe beeldveld schuif omlaag of omhoog verplaatst worden. Het is
eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels in te voeren in het locatieveld. De ingevoerde waarde
bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich omlaag of omhoog verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel omhoog, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel omlaag.
De drie beeldveld schuiven zijn alleen te gebruiken indien ze blauw gekleurd zijn. Een rood kruis op het
afbeelding pictogram in het voorbeeld scherm geeft aan dat beeldveld instellingen níet gewijzigd kunnen
worden. Een rood kruis verdwijnt zodra / indien de locator synchroniseert met een huidig geselecteerde
beeldveldcurve knoop.
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Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het voorvertoon scherm
Het is ook mogelijk om een beeldveld te verplaatsen in het voorvertoon scherm. Afhankelijk van de aanof afwezigheid van een beeldveldcurve gaat u als volgt te werk:
De beeldveldcurve bestaat niet

1. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
2. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
De beeldveldcurve bestaat

De werkwijze voor schalen of verplaatsen van een geselecteerd beeldveld met beeldveldcurve is
hetzelfde als voor een geselecteerd beeldveld zonder beeldveldcurve. Indien de locator synchroniseert
met een beeldveldcurve knoop dan kunnen de locatie en grootte van het bijbehorende beeldveld
gewijzigd worden zodra het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond. Indien de locator niét
synchroniseert met enige beeldveldcurve knoop dan zal eerst een nieuwe knoop worden toegevoegd
aan de beeldveldcurve en het venster Bewerk beeldvelden worden getoond.
3. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
4. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
Door meerdere knopen toe te voegen aan een beeldveldcurve en voor elke knoop het bijbehorende beeldveld
in te stellen kunnen de meest uiteenlopende bewegingseffecten worden gerealiseerd.
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Voorbeeld – inzoomen

start positie van beeldveldsturing: inzoomen = 0%

stop positie van beeldveldsturing: inzoomen=100%

Het getoonde afbeelding object omvat een beeldveldcurve met twee knopen. De eerste beeldveldcurve knoop
omvat de beeldveldinstellingen bij aanvang van de beeldveldsturing. De tweede beeldveldcurveknoop omvat
de beeldveldinstellingen na afloop van de beeldveldsturing.

1e beeldveld

percentage= 0%

2e beeldveld

percentage=100%

Het percentageveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op 0% en voor het 2e beeldveld ingesteld op 100%. Zodra
de show wordt weergegeven dan zal de afbeelding gaan inzoomen van 0% naar 100% tussen de start en de
stop knoop zoals aanwezig op de beeldveldcurve.
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Pannen en/of zoomen van een afbeelding kan worden versneld door de afstand tussen twee knopen te
verkleinen. Pannen en/of zoomen van een afbeelding kan worden vertraagd door de afstand tussen twee
knopen te vergroten.
Ook kunnen nieuwe knopen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de beeldveldcurve van het afbeelding
object: een toegevoegde knoop kleurt blauw en de locator synchroniseert met deze knoop.
Tijdens het bewerken van beeldvelden is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de beeldveld
bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te verplaatsen.

Voorbeeld – naar rechts pannen
Het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm is verkleind met de weergavebereik schuif zodat de
naar rechts te pannen afbeelding buíten het scherm duidelijk te zien is.

1e beeldveld

locatieveld=-1920

2e beeldveld

locatieveld=0

Horizontale beeldveld schuif
Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op -1920 pixels (beeldpunten). De
afbeelding bevindt zich geheel buiten het voorvertoon of volledig scherm aan de linker zijde. De horizontale
beeldveld schuif is geheel naar links ingesteld.
Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 2e beeldveld is ingesteld op 0 pixels (beeldpunten). De
afbeelding bevindt zich in het hart van het voorvertoon of volledig scherm. De horizontale beeldveld schuif is
gecentreerd ingesteld.
Dubbelklik op een beeldveldcurve knoop om direct toegang te krijgen tot het venster Bewerk beeldvelden.
Deze functionaliteit is eveneens van toepassing op de vensters Bewerk rotatievelden en Bewerk beeldeffecten.
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8.5.2 Afbeelding - roteren
Indien rotatieveldsturing van toepassing is op een afbeelding object in de tijdlijn dan is er een rode
rotatieveldcurve in dit afbeelding object aanwezig.

Geen rotatieveldsturing toegepast

Rotatieveldsturing toegepast

Rotatieveldsturing wordt als volgt geactiveerd voor een afbeelding object: Klik de knop Creëer rotatieveldcurve
in het afbeelding object. Indien nog geen rotatieveldcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster
Bewerk rotatievelden wordt getoond.
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Het venster Bewerk rotatievelden omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een afbeelding zich deels of geheel buiten
dit scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader

 Snelkeuze knoppen rondom voorbeeld scherm
U kunt met de linker muisknop op één van de grijs
gekleurde positioneerknoppen klikken. Door dit te
doen kunt u snel een voorkeuze maken van de
rotatieveld draai-as locatie van de afbeelding in het
voorvertoon scherm.
Gebruik de weergavebereik schuif om te kunnen
zien waar de afbeelding zich bevindt indien deze in
het voorvertoon of volledig scherm niet te zien is.
Indien u in het voorbeeld scherm binnen het witte
streepjeskader klikt dan wordt de rotatieveld
draai-as locatie in het hart geplaatst van de
afbeelding in het voorvertoon scherm.
Positioneerknoppen



Render alleen deze afbeelding
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken rotatieveld afbeelding getoond in het
voorvertoon scherm.



Render afbeelding compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken rotatieveld afbeelding 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.
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Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een afbeelding horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele afbeelding weergeven.
2. Afbeelding horizontaal spiegelen.
3. Afbeelding verticaal spiegelen.
4. Afbeelding horizontaal én verticaal spiegelen.


Rotatieveld knopen
Een standaard rotatieveldcurve omvat twee rotatieveld knopen, een zogenaamde start knoop en een
stop knoop. Elke knoop representeert een rotatieveld. U kunt per knoop de rotatieveldinstellingen
(horizontaal, verticaal, linksom / rechtsom draaien) wijzigen.
Elke knoop op de rotatieveldcurve kan eenvoudig verplaatst worden naar links of rechts. Plaats daartoe
de muiswijzer op de rotatieveldcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt rood. Druk de linker
muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Als de muiswijzer zich op de rode rotatieveldcurve bevindt dan kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De locator synchroniseert met de toegevoegde knoop.
De toegevoegde knoop wordt gelijktijdig geselecteerd en kleurt rood.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de
muiswijzer op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
De start knoop en de stop knoop op de rotatieveldcurve kunnen niet verwijderd worden!



Rotatieveld knoppen
Met de rotatieveld knoppen kan een rotatieveld knoop op de rotatieveldcurve geselecteerd worden, de
rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gewijzigd en rotatieveldinstellingen naar andere
rotatieveld knopen worden gekopieerd.

1. Ga naar vorig rotatieveld
Een vorig rotatieveld wordt geselecteerd. De bij dit rotatieveld behorende rotatieveldcurve knoop kleurt rood
en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde rotatieveldinstellingen wijzigen.
2. Ga naar volgend rotatieveld
Een volgend rotatieveld wordt geselecteerd. De bij dit rotatieveld behorende rotatieveldcurve knoop kleurt
rood en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde rotatieveldinstellingen
wijzigen.
3. Maak eventuele aanpassingen ongedaan van geselecteerd rotatieveld
Indien de rotatieveldinstellingen voor een geselecteerde knoop gewijzigd zijn dan worden de instellingen vóór
bewerken hersteld.
4. Voeg rotatieveld toe
Indien de locator niet synchroniseert met een rotatieveldcurve knoop dan wordt een nieuwe knoop
toegevoegd aan de rotatieveldcurve. De toegevoegde rotatieveldcurve knoop kleurt rood en de locator
synchroniseert met deze knoop. De rotatieveldinstellingen van deze nieuwe knoop kunnen nu gewijzigd
worden.
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5. Synchroniseer locator met geselecteerd rotatieveld
De locator synchroniseert met een huidig geselecteerde knoop. De rotatieveldinstellingen van het
bijbehorende rotatieveld kunnen nu gewijzigd worden. Indien de locator niet synchroniseert met een
rotatieveldcurve knoop dan is het niet mogelijk om de rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop te
wijzigen.
6. Kopieer instellingen van huidig rotatieveld naar volgend rotatieveld
Niet beschikbaar in deze versie van DGFects Discovery.
7. Kopieer instellingen van huidige rotatieveld naar alle andere rotatievelden
De rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar alle overige op de
rotatieveldcurve aanwezige knopen.



Kies de rotatierichting van een rotatieveld

U kunt een keuze maken uit zeven verschillende rotatierichtingen. Vink daartoe één of meerdere
rotatierichtingen aan.



Wijzig de hoek van een rotatieveld

rotatiehoek veld

De rotatiehoek van een rotatieveld kan met de lange blauwe horizontale rotatieveld schuif gewijzigd
worden. Het is eveneens mogelijk om de gewenste rotatiehoek in te voeren in het rotatiehoek veld. De
ingevoerde waarde bepaalt hoeveel graden het rotatieveld draait. Gebruik de pijltjes
naast het
rotatiehoek veld om dit in stapjes van 1° te doen. Door op het bovenste pijltje te klikken wordt de
rotatiehoek met +1° gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de rotatiehoek met -1°
gewijzigd. De minimaal in te voeren rotatiehoek voor het rotatiehoek veld bedraagt -360°, De maximaal
in te voeren rotatiehoek voor het rotatiehoek veld bedraagt +360°.

De drie rotatieveld schuiven zijn alleen te gebruiken indien ze blauw gekleurd zijn. Een rood in het voorbeeld
scherm geeft aan dat rotatieveld instellingen níet gewijzigd kunnen worden. Een rood kruis verdwijnt zodra /
indien de locator synchroniseert met een huidig geselecteerde rotatieveldcurve knoop.
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 Kies de locatie van de rotatie-as voor een rotatieveld
Indien u ervoor kiest om een afbeelding horizontaal te roteren dan kunt u
de locatie van de rotatie-as waarlangs het rotatieveld draait als volgt
bepalen:

Klik één van de drie bovenste grijze knoppen om het rotatieveld langs de bovenzijde van het beeldveld
te laten roteren.

Klik één van de twee middelste grijze knoppen of klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om
het rotatieveld langs de middenzijde van het beeldveld te laten roteren.

Klik één van de drie onderste grijze knoppen om het rotatieveld langs de onderzijde van het beeldveld te
laten roteren.
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Indien u ervoor kiest om een afbeelding verticaal te roteren dan kunt u de
locatie van de rotatie-as waarlangs het rotatieveld draait als volgt bepalen:

Klik één van de drie linkse grijze knoppen om het rotatieveld langs de linkerzijde van het beeldveld te
laten roteren.

Klik één van de twee middelste grijze knoppen of klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om
het rotatieveld langs de middenzijde van het beeldveld te laten roteren.

Klik één van de drie rechtse grijze knoppen om het rotatieveld langs de rechterzijde van het beeldveld te
laten roteren.
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Indien u ervoor kiest om een afbeelding links- of rechtsom te roteren dan
kunt u de locatie van de rotatie-as waarover het rotatieveld draait als volgt
bepalen:

Klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om het rotatieveld centraal te laten roteren.

Klik één van de grijze knoppen om het rotatieveld langs de geselecteerde locatie van de rotatie-as te
laten roteren.
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Naast de getoonde voorbeelden zijn een grote diversiteit aan rotatiecombinaties mogelijk. Zo zijn ook
rotatiecombinaties denkbaar waarbij zowel horizontaal, verticaal en links- of rechtsom draaien met elkaar zijn
gecombineerd!
Het roteren van een afbeelding kan worden versneld door de afstand tussen
knopen te verkleinen. Het roteren van een afbeelding kan worden vertraagd
door de afstand tussen knopen te vergroten.

Het volgende venster toont het rotatieveld waarbij zowel horizontaal, verticaal én rechtsom geroteerd wordt:

Er kunnen nieuwe knopen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de rotatiecurve van het afbeelding object:
een toegevoegde knoop kleurt rood en de locator synchroniseert met deze knoop.
Tijdens het bewerken van rotatievelden is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de
rotatieveld bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te
verplaatsen.
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In-screen rotatie-as locatie kiezen voor afbeelding
De locatie van de rotatie-as voor een afbeelding, shader of video is standaard gecentreerd in de afbeelding en
wordt aangegeven met een groen cirkeltje.

Zodra u de muiswijzer in het voorvertoon scherm plaatst dan wordt een tweede, wit cirkeltje getoond.
Verplaats de muiswijzer naar een locatie waar u de rotatie-as wilt kiezen voor de afbeelding.

Druk de SHIFT toets op het toetsenbord en klik gelijktijdig de linker muisknop in. De locatie van de rotatie-as
verplaatst zich nu naar de nieuw aangewezen locatie en het groene cirkeltje wordt op de nieuwe locatie aangegeven.
Ga voor de te bepalen locatie van de rotatie-as uit van een niét geroteerde afbeelding. In toekomstige updates van
het programma zullen de mogelijkheden voor het bepalen van de locatie van een rotatie-as op andersoortige wijze
verder worden uitgebreid.
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Verticale offset

offset veld

Horizontale offset

In het venster Bewerk rotatievelden is de rotatie-as locatie nu gewijzigd naar offset coördinaat [100,844].

Rotatie-as locatie kiezen voor afbeelding in venster Bewerk rotatievelden
De rotatie-as locatie voor een afbeelding wordt nu bepaald als volgt:
In horizontale richting
De rotatie-as locatie voor de afbeelding kan naar links of rechts worden verplaatst met de blauwe horizontale
offset schuif. Het is eveneens mogelijk om de gewenste X-coördinaat van de rotatie-as locatie in te voeren in
het horizontale offset veld. De ingevoerde waarde bepaalt hoeveel beeldpunten (pixels) de rotatie-as locatie
opschuift naar links of naar rechts. Gebruik de pijltjes
naast het horizontale offset veld om dit in stapjes van
1 beeldpunt te doen.
Door op het bovenste pijltje te klikken wordt de rotatie-as locatie 1 beeldpunt naar rechts verplaatst, door op
het onderste pijltje te klikken wordt de rotatie-as locatie 1 beeldpunt naar links verplaatst. De minimaal in te
voeren horizontale offset bedraagt de negatieve totale breedte van de afbeelding, de maximaal in te voeren
horizontale offset bedraagt de positieve totale breedte van de afbeelding.
In verticale richting
De rotatie-as locatie voor de afbeelding kan naar boven of beneden worden verplaatst met de blauwe verticale offset
schuif. Het is eveneens mogelijk om de gewenste Y-coördinaat van de rotatie-as locatie in te voeren in het verticale
offset veld. De ingevoerde waarde bepaalt hoeveel beeldpunten (pixels) de rotatie-as locatie opschuift naar boven of
naar beneden. Gebruik de pijltjes
naast het verticale offset veld om dit in stapjes van 1 beeldpunt te doen.
Door op het bovenste pijltje te klikken wordt de rotatie-as locatie 1 beeldpunt naar boven verplaatst, door op
het onderste pijltje te klikken wordt de rotatie-as locatie 1 beeldpunt naar beneden verplaatst. De minimaal in
te voeren verticale offset bedraagt de negatieve totale hoogte van de afbeelding, de maximaal in te voeren
verticale offset bedraagt de positieve totale hoogte van de afbeelding.
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8.5.3 Afbeelding - beeldeffect
Indien beeldeffectsturing van toepassing is op een afbeelding object in de tijdlijn dan is er een gele
beeldeffectcurve in dit afbeelding object aanwezig.
afbeelding pictogram

Geen beeldeffectsturing toegepast

effect pictogram

Beeldeffectsturing toegepast

Beeldeffectsturing wordt als volgt geactiveerd voor een afbeelding object: Klik de knop Creëer beeldeffectcurve
in het afbeelding object. Indien nog geen beeldeffectcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster
Bewerk beeldeffect wordt getoond.

Het venster Bewerk beeldeffect kan ook worden geopend door op het effect pictogram te dubbelklikken in het
afbeelding object.
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Het venster Bewerk beeldeffect omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif (wordt op termijn in dit venster beschikbaar gesteld)
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een afbeelding zich deels of geheel buiten
dit scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader



Render alleen deze afbeelding
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldeffect afbeelding getoond in het
voorvertoon scherm.



Render afbeelding compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldeffect afbeelding 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een afbeelding horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele afbeelding weergeven.
2. Afbeelding horizontaal spiegelen.
3. Afbeelding verticaal spiegelen.
4. Afbeelding horizontaal én verticaal spiegelen.


Beeldeffect knopen
Een standaard beeldeffectcurve omvat twee beeldeffect knopen, een zogenaamde start knoop en een
stop knoop. De start knoop initieert de aanvang van een beeldeffect, de stop knoop beëindigt een
beeldeffect. Beide knopen op de beeldeffectcurve kunnen eenvoudig verplaatst worden naar links of
rechts. Plaats daartoe de muiswijzer op de beeldeffectcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt geel.
Druk de linker muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Het is niet mogelijk om een nieuwe knoop toe te voegen aan de beeldeffectcurve.
De start knoop en de stop knoop op de beeldeffectcurve kunnen eveneens niet verwijderd worden!
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Beeldeffect knoppen
Met de beeldeffect knoppen kan een beeldeffect knoop op de beeldeffectcurve geselecteerd worden en
kunnen de daarbij behorende beeldeffectinstellingen worden gewijzigd.

1. Ga naar aanvang van beeldeffect
De aanvang van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.
2. Ga naar eind van beeldeffect
Het einde van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.


Kies een beeldeffect
Een nieuw aan een afbeelding object toegevoegde beeldeffectcurve omvat nog geen beeldeffect (None).

U kunt voor elk afbeelding object een keuze maken uit één van de volgende beeldeffecten:

1. Alpha veeg effect
2. Standaard veeg effect
3. Alpha grafisch effect
Selecteer een beeldeffect door op het bijbehorende pictogram te klikken. Het beeldeffect wordt
geactiveerd en het pictogram kader kleurt geel.
Elk van de gekozen beeldeffecten biedt u diverse instelmogelijkheden. Zodra u een beeldeffect heeft
geselecteerd dan zal het bijbehorende pictogram ook in het afbeelding object worden getoond.
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U kunt elk beeldeffect voorvertonen. Klik daartoe de knop Beeldeffect voorvertonen. Het beeldeffect
wordt vervolgens uitgevoerd in het voorvertoon scherm.

Schuifbalk (geeft eveneens de beeldeffect voortgangstatus weer)
Ga naar de aanvangspositie van het beeldeffect

Tijdens het voorvertonen van het beeldeffect wordt de voortgangstatus weergegeven in de schuifbalk.
Het is met de schuifbalk eveneens mogelijk om de voortgang van het beeldeffect nauwkeurig te
beoordelen tussen start- en stop knoop van het beeldeffect (gele knopen op beeldeffectcurve). Plaats
daartoe de muiswijzer op de schuifbalk, druk de linker muisknop in en houd deze ingedrukt. Verplaats de
muiswijzer nu naar links of rechts en bekijk het beeldeffect in het voorvertoon scherm.

8.5.3.1

Afbeelding - alpha veeg effecten
U kunt een keuze maken uit diverse fraaie veegeffecten.
Afhankelijk van het gekozen beeldeffect worden voor u
instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
IRIS SOFT WIPE

Transparantie
Bepaalt welke afbeelding
pixels doorzichtig worden.
Indien ingesteld op 0% dan
zijn alle afbeelding pixels
dekkend. Naarmate de schuif
naar rechts wordt verplaatst
worden de donkerste pixels
transparant en, afhankelijk
van het ingestelde
percentage, ook de lichtere
pixels. Tijdens weergave van
een show wijzigt dit
ingestelde transparantie
percentage niet.

Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de afbeelding is
opgebouwd.
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Alpha verloop
Bepaalt de zogenaamde soft-edge van het beeld effect. Indien ingesteld op 0% dan wordt de rand van
het beeld effect scherp weergegeven tijdens de beeldovergang. Naarmate de schuif naar rechts wordt
verplaatst dan zal de rand van het beeld effect zachter worden en geleidelijker overlopen van dekkend
naar transparant. Met deze instelling kunnen prachtige beeldovergangen gerealiseerd worden.

Alpha verloop = 0%

Alpha verloop = 7%

Bevries positie
Activeer de bevries positie door het selectievak aan te vinken. De bijbehorende schuif kleurt blauw en
de bevries positie kan worden ingesteld. Het beeld effect is nu niet langer gekoppeld aan het curve
verloop van de beeldovergang en zal dus bevroren ofwel statisch worden weergegeven.
Deactiveer de bevries positie door het selectievak uit te vinken. De bijbehorende schuif kleurt grijs.

Cirkel
De cirkel instelling is beschikbaar voor de veeg effecten Iris Wipe en Iris Soft Wipe:

Inzoomen (wit pijltje)
Uitzoomen (rood pijltje)
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Dynamische positie
Dynamisch positioneren is beschikbaar voor de beeldeffecten Iris Wipe en Iris Soft Wipe.

Instellingen aanvang dynamische positie

Voorbeeld scherm

Instellingen einde dynamische positie

De dynamische positie van een veeg effect kan worden ingesteld voor zowel de aanvang van dit veeg
effect als voor het einde van dit veeg effect.

Klik de knop Ga naar aanvang van beeldeffect (eerste effectveld)
De geel gekleurde schuiven en bijbehorende locatievelden aan de linker zijde van het voorbeeld scherm
bepalen de dynamische locatie bij aanvang van het veeg effect. In het voorbeeld scherm zelf wordt met
een gele knoop aangegeven waar de dynamische positie van het veeg effect aanvangt.

Klik de knop Ga naar einde van beeldeffect (laatste effectveld)
De blauw gekleurde schuiven en bijbehorende locatievelden aan de rechter zijde van het voorbeeld
scherm bepalen de dynamische locatie bij einde van het veeg effect. In het voorbeeld scherm zelf wordt
met een blauwe knoop aangegeven waar de dynamische positie van het veeg effect eindigt.
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Voorbeeld – dynamische locatie

De dynamische locatie bij aanvang van het
veeg effect bevindt zich in de linker boven
hoek van de afbeelding
De dynamische locatie bij einde van het
veeg effect bevindt zich in het hart van de
afbeelding.
De locator in de tijdlijn bevindt zich net na
de aanvang locatie van het veeg effect Iris
Soft Wipe zodat dit veeg effect al een klein
beetje te zien is.

De show wordt weergegeven.
Het veeg effect Iris Soft Wipe zal tijdens het
inzoomen zich eveneens gaan verplaatsen
naar het hart van de afbeelding.

Het veeg effect Iris Soft Wipe nadert de
eind locatie van het beeldeffect.

Het veeg effect Iris Soft Wipe is volledig
uitgevoerd. De afbeelding wordt compleet
gerenderd in het voorvertoon of volledig
scherm.
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Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Bijvoorbeeld van toepassing op het
Wind beeldeffect. Klik de knop om dit effect om te keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixels
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de afbeelding transparant. Klik de knop om dit
masker effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Voorbeeld – alpha veeg effecten

In dit voorbeeld worden een viertal alpha veeg effecten getoond:
1.
2.
3.
4.

Verticale bi-directionele alpha-wipe
Horizontale bi-directionele alpha-wipe
Onthul vierkante alpha-wipe
Onthul van rechts boven naar totaal alpha-wipe

Voor elk van deze veeg effecten is het alpha verloop ingesteld op 5%. Tijdens weergave van de show zal elk van
de alpha veeg effecten geleidelijk aan de afbeelding van de Karelsbrug in Praag onthullen.
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8.5.3.2

Afbeelding - standaard veeg effecten

Indien gebruik gemaakt wordt van een standaard veegeffect dan ontbreken alle instelmogelijkheden.
Standaard veegeffecten maken namelijk géén gebruik van geavanceerde berekeningen door de
videokaart voor elke individuele pixel om al dan niet complexe visuele effecten te realiseren. Standaard
veegeffecten zijn weliswaar snel toepasbaar, ze zijn daarentegen relatief standaard in gebruik.

Onderstaand voorbeeld toont beeldeffect Uitrekken van onder naar totaal. Het beeldeffect is voor zo’n
60% uitgevoerd:
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8.5.3.3

Afbeelding - alpha grafische effecten
U kunt een keuze maken uit diverse dynamische grafische
effecten. Afhankelijk van het gekozen grafische effect worden
voor u instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
MONOCHROOM VS KLEUR

Transparantie
Bepaalt welke afbeelding
pixels doorzichtig worden.
Indien ingesteld op 0% dan
zijn alle afbeelding pixels
dekkend. Naarmate de schuif
naar rechts wordt verplaatst
worden de donkerste pixels
transparant en, afhankelijk
van het ingestelde
percentage, ook de lichtere
pixels. Tijdens weergave van
een show wijzigt dit
ingestelde transparantie
percentage niet.
Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de afbeelding is
opgebouwd.

Snelheid
Indien beschikbaar: versnel of vertraag de snelheid van een dynamisch grafisch effect door de snelheid
schuif respectievelijk naar links of naar rechts te verplaatsen.

Kleurvakken
Indien beschikbaar: stel de aanwezigheid in voor elk van de drie primaire
kleuren Rood, Groen en Blauw (RGB) waaruit de afbeelding is
opgebouwd, of schakel één of meerdere kleuren volledig uit.
Plaats de muiswijzer op een kleurvak, druk de linker muisknop in en
houd deze ingedrukt. Verplaats de muiswijzer nu naar links of rechts en
bekijk de gewijzigde intensiteit van de kleur in het voorvertoon scherm.
Het is eveneens mogelijk om de intensiteit van een kleur in te voeren in het gerelateerde kleurveld.
Gebruik de pijltjes
naast het kleurveld om dit in stapjes van 1 te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken wordt de intensiteit met +1 verhoogd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de intensiteit
met -1 verlaagd.
De minimaal in te voeren aanwezigheid van een kleur bedraagt 0, de kleur is volledig verwijderd uit de
afbeelding. De maximaal in te voeren aanwezigheid van een kleur bedraagt 255, de kleur wordt volledig
weergegeven zoals vastgelegd in de oorspronkelijke afbeelding.
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Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Bijvoorbeeld van toepassing op het
Wind beeldeffect. Klik de knop om dit effect om te keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixels
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de afbeelding transparant. Klik de knop om dit
masker effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

 Kies een offset voor een beeldeffect

De start- en stop offset van een beeldeffect kunnen met de corresponderende blauwe schuiven
gewijzigd worden.
1. Wijzig de start offset van een beeldeffect
Het start offset percentage kan met de blauwe start schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste start offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat starten. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven start percentage op een later tijdstip zijn dan de start knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat een deel van de beeldovergang al is uitgevoerd alvorens het resterende deel
van de beeldovergang wordt uitgevoerd tijdens weergave van een show.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de start offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
start offset met -1% gewijzigd.
Het minimaal in te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.

2. Wijzig de stop offset van een beeldeffect
Het stop offset percentage kan met de blauwe stop schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste stop offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat stoppen. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven stop percentage op een eerder tijdstip zijn dan de stop knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat de beeldovergang eerder is stopt en dus niet volledig wordt uitgevoerd.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de stop offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
stop offset met -1% gewijzigd.
Het minimaal in te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.
Een beeldeffect kan worden versneld door de afstand tussen de beide knopen te verkleinen. Een beeldeffect
kan worden vertraagd door de afstand tussen de beide knopen te vergroten.
Tijdens het bewerken van een beeldeffect is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de
beeldeffect bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te
verplaatsen.
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Voorbeeld – veeg én grafische effecten, gecombineerd

In dit voorbeeld worden diverse mogelijkheden én combinaties van veeg én grafische effecten getoond voor zowel
afbeeldingen als teksten. Alle beeldeffecten worden dynamisch gerenderd, ze veranderen dus voortdurend van vorm
en kleur tijdens weergave van de show.

Voorbeeld – grafisch effect Pixel drempel

In dit voorbeeld is voor de Standbeeld afbeelding het bijzonder fraaie grafisch effect Pixel drempel ingesteld.
1.

Vóór aanvang van het Pixel drempel beeldeffect is de Standbeeld afbeelding volledig doorzichtig en is de
Rivier afbeelding volledig zichtbaar.

2.

Tijdens weergave van de show zullen als eerste de donkerste beeldpunten (pixels) van de Standbeeld
afbeelding zichtbaar worden. De donkerste beeldpunten komen het meeste voor in het standbeeld en
de achtergrond gevormd door het kasteel.

3.

Naarmate het beeldeffect verder wordt uitgevoerd zullen de lichtere pixels geleidelijk zichtbaar worden.
De lichtere beeldpunten worden hoofdzakelijk gevormd door de blauwe lucht.

4.

Zodra het beeldeffect geheel is uitgevoerd dan zullen alle beeldpunten van de Standbeeld afbeelding
zichtbaar zijn waardoor de Rivier afbeelding niet langer te zien is.
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8.5.4 Video - pannen en zoomen
Indien beeldveldsturing van toepassing is op een video object in de tijdlijn dan is er een blauwe beeldveldcurve
in dit video object aanwezig.

Geen beeldveldsturing toegepast

Beeldveldsturing toegepast

In het voorvertoon scherm is het beeldveldkader van een video zónder beeldveldsturing groen gekleurd en het
beeldveldkader van een video mét beeldveldsturing is blauw gekleurd.
Beeldveldsturing wordt als volgt geactiveerd voor een video object: Klik de knop Creëer beeldveldcurve in het
video object. Indien nog geen beeldveldcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster Bewerk beeldvelden
wordt getoond.
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Het venster Bewerk beeldvelden omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een video zich deels of geheel buiten dit
scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader

 Snelkeuze knoppen rondom voorbeeld scherm
U kunt met de linker muisknop op één van de grijs
gekleurde positioneerknoppen klikken. Door dit te
doen kunt u snel een voorkeuze maken van de
locatie van het beeldveld voor de video in het
voorvertoon scherm.
Gebruik de weergavebereik schuif om te kunnen
zien waar de video zich bevindt indien deze in het
voorvertoon of volledig scherm niet te zien is.
Indien u in het voorbeeld scherm binnen het
witte streepjeskader klikt dan wordt het
beeldveld voor de video gecentreerd in het
voorvertoon scherm.
Positioneerknoppen (aanwezig indien toegestaan)



Render alleen deze video
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldveld video getoond in het
voorvertoon scherm.



Render video compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldveld video 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.
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Locator volgt beeldveld
Indien u deze instelling aan vinkt dan zal bij verplaatsen van een beeldveld knoop de locator
voortdurend met de beeldveld knoop synchroniseren.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een video horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele video weergeven.
2. Video horizontaal spiegelen.
3. Video verticaal spiegelen.
4. Video horizontaal én verticaal spiegelen.


Beeldveld knopen
Een standaard beeldveldcurve omvat twee beeldveld knopen, een zogenaamde start knoop en een stop
knoop. Elke knoop representeert een beeldveld. U kunt per knoop de beeldveldinstellingen (locatie en
grootte van de video) wijzigen.
Elke knoop op de beeldveldcurve kan eenvoudig verplaatst worden naar links of rechts. Plaats daartoe
de muiswijzer op de beeldveldcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt blauw. Druk de linker
muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Als de muiswijzer zich op de blauwe beeldveldcurve bevindt dan kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De locator synchroniseert met de toegevoegde knoop.
De toegevoegde knoop wordt gelijktijdig geselecteerd en kleurt blauw.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de
muiswijzer op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
De start knoop en de stop knoop op de beeldveldcurve kunnen niet verwijderd worden!
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Beeldveld knoppen
Met de beeldveld knoppen kan een beeldveld knoop op de beeldveldcurve geselecteerd worden, de
beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gewijzigd en beeldveldinstellingen naar andere
beeldveld knopen worden gekopieerd.

1. Ga naar vorig beeldveld
Een vorig beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt blauw
en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen wijzigen.
2. Ga naar volgend beeldveld
Een volgend beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt
blauw en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen
wijzigen.
3. Maak eventuele aanpassingen ongedaan van geselecteerd beeldveld
Indien de beeldveldinstellingen voor een geselecteerde knoop gewijzigd zijn dan worden de instellingen
vóór bewerken hersteld.
4. Voeg beeldveld toe
Indien de locator niet synchroniseert met een beeldveldcurve knoop dan wordt een nieuwe knoop
toegevoegd aan de beeldveldcurve. De toegevoegde beeldveldcurve knoop kleurt blauw en de locator
synchroniseert met deze knoop. De beeldveldinstellingen van deze nieuwe knoop kunnen nu gewijzigd
worden.
5. Synchroniseer locator met geselecteerd beeldveld
De locator synchroniseert met een huidig geselecteerde knoop. De locatie en grootte van het bijbehorende
beeldveld kunnen nu gewijzigd worden. Indien de locator niet synchroniseert met een beeldveldcurve
knoop dan is het niet mogelijk om de beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop te wijzigen.
6. Kopieer instellingen van huidig beeldveld naar volgend beeldveld
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar de volgende op de
beeldveldcurve aanwezig knoop.
7. Kopieer instellingen van huidige beeldveld naar alle andere beeldvelden
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar alle overige op de
beeldveldcurve aanwezige knopen.
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 Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het venster
omhoog / omlaag verplaatsen locatieveld

in-/uitzoomen percentageveld

beeldveldschuif

links /rechts verplaatsen locatieveld

1. Het beeldveld vergroten of verkleinen
Het beeldveld kan met de lange horizontale blauwe beeldveld schuif vergroot of verkleind worden. Het is
eveneens mogelijk om het gewenste percentage in te voeren in het percentageveld. De kleinste afmeting van
een beeldveld bedraagt 0%, de grootste afmeting van een beeldveld bedraagt 3200%.
Gebruik de pijltjes naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken wordt het beeldveld 1% groter, door op het onderste pijltje te klikken wordt het beeldveld 1% kleiner.
2. Het beeldveld naar links of naar rechts verplaatsen
Het beeldveld kan met de horizontale blauwe beeldveld schuif naar links of naar rechts verplaatst worden. Het
is eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels (beeldpunten) in te voeren in het locatieveld. De
ingevoerde waarde bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich naar links of rechts verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel naar links, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel naar rechts.
3. Het beeldveld omhoog of omlaag verplaatsen
Het beeldveld kan met de verticale blauwe beeldveld schuif omlaag of omhoog verplaatst worden. Het is
eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels in te voeren in het locatieveld. De ingevoerde waarde
bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich omlaag of omhoog verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel omhoog, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel omlaag.
De drie beeldveld schuiven zijn alleen te gebruiken indien ze blauw gekleurd zijn. Een rood kruis op het video
pictogram in het voorbeeld scherm geeft aan dat beeldveld instellingen níet gewijzigd kunnen worden. Een rood
kruis verdwijnt zodra / indien de locator synchroniseert met een huidig geselecteerde beeldveldcurve knoop .
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Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het voorvertoon scherm
Het is ook mogelijk om een beeldveld te verplaatsen in het voorvertoon scherm. Afhankelijk van de aanof afwezigheid van een beeldveldcurve gaat u als volgt te werk:
De beeldveldcurve bestaat niet

1. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
2. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
De beeldveldcurve bestaat

De werkwijze voor schalen of verplaatsen van een geselecteerd beeldveld met beeldveldcurve is
hetzelfde als voor een geselecteerd beeldveld zonder beeldveldcurve. Indien de locator synchroniseert
met een beeldveldcurve knoop dan kunnen de locatie en grootte van het bijbehorende beeldveld
gewijzigd worden zodra het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond. Indien de locator niét
synchroniseert met enige beeldveldcurve knoop dan zal eerst een nieuwe knoop worden toegevoegd
aan de beeldveldcurve en het venster Bewerk beeldvelden worden getoond.
3. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
4. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
Door meerdere knopen toe te voegen aan een beeldveldcurve en voor elke knoop het bijbehorende beeldveld
in te stellen kunnen de meest uiteenlopende bewegingseffecten worden gerealiseerd.
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Voorbeeld – inzoomen

start positie van beeldveldsturing: inzoomen = 0%

stop positie van beeldveldsturing: inzoomen=100%

Het getoonde video object omvat een beeldveldcurve met twee knopen. De eerste beeldveldcurve knoop
omvat de beeldveldinstellingen bij aanvang van de beeldveldsturing. De tweede beeldveldcurveknoop omvat
de beeldveldinstellingen na afloop van de beeldveldsturing.

1e beeldveld

percentage= 0%

2e beeldveld

percentage=100%

Het percentageveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op 0% en voor het 2e beeldveld ingesteld op 100%. Zodra
de show wordt weergegeven dan zal de video gaan inzoomen van 0% naar 100% tussen de start en de stop
knoop zoals aanwezig op de beeldveldcurve.
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Pannen en/of zoomen van een video kan worden versneld door de afstand tussen twee knopen te verkleinen.
Pannen en/of zoomen van een video kan worden vertraagd door de afstand tussen twee knopen te vergroten.
Ook kunnen nieuwe knopen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de beeldveldcurve van het video object:
een toegevoegde knoop kleurt blauw en de locator synchroniseert met deze knoop.
Tijdens het bewerken van beeldvelden is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de beeldveld
bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te verplaatsen.

Voorbeeld – naar rechts pannen
Het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm is verkleind met de weergavebereik schuif zodat de
naar rechts te pannen video buíten het scherm duidelijk te zien is.

1e beeldveld

locatieveld=-1920

2e beeldveld

locatieveld=0

Horizontale beeldveld schuif

Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op -1920 pixels (beeldpunten). De
video bevindt zich geheel buiten het voorvertoon of volledig scherm aan de linker zijde. De horizontale
beeldveld schuif is geheel naar links ingesteld.
Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 2e beeldveld is ingesteld op 0 pixels (beeldpunten). De video
bevindt zich in het hart van het voorvertoon of volledig scherm. De horizontale beeldveld schuif is gecentreerd
ingesteld.
Dubbelklik op een beeldveldcurve knoop om direct toegang te krijgen tot het venster Bewerk beeldvelden.
Deze functionaliteit is eveneens van toepassing op de vensters Bewerk rotatievelden en Bewerk beeldeffecten.
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8.5.5 Video - roteren
Indien rotatieveldsturing van toepassing is op een video object in de tijdlijn dan is er een rode rotatieveldcurve
in dit video object aanwezig.

Geen rotatieveldsturing toegepast

Rotatieveldsturing toegepast

Rotatieveldsturing wordt als volgt geactiveerd voor een video object: Klik de knop Creëer rotatieveldcurve in
het video object. Indien nog geen rotatieveldcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster Bewerk
rotatievelden wordt getoond.
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Het venster Bewerk rotatievelden omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een video zich deels of geheel buiten dit
scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader

 Snelkeuze knoppen rondom voorbeeld scherm
U kunt met de linker muisknop op één van de grijs
gekleurde positioneerknoppen klikken. Door dit te
doen kunt u snel een voorkeuze maken van de
rotatieveld draaipunt locatie van de video in het
voorvertoon scherm.
Gebruik de weergavebereik schuif om te kunnen
zien waar de video zich bevindt indien deze in het
voorvertoon of volledig scherm niet te zien is.
Indien u in het voorbeeld scherm binnen het witte
streepjeskader klikt dan wordt de rotatieveld
draaipunt locatie in het hart geplaatst van de
video in het voorvertoon scherm.
Positioneerknoppen



Render alleen deze video
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken rotatieveld video getoond in het
voorvertoon scherm.



Render video compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken rotatieveld video 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.
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Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een video horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele video weergeven.
2. Video horizontaal spiegelen.
3. Video verticaal spiegelen.
4. Video horizontaal én verticaal spiegelen.


Rotatieveld knopen
Een standaard rotatieveldcurve omvat twee rotatieveld knopen, een zogenaamde start knoop en een
stop knoop. Elke knoop representeert een rotatieveld. U kunt per knoop de rotatieveldinstellingen
(horizontaal, verticaal, linksom / rechtsom draaien) wijzigen.
Elke knoop op de rotatieveldcurve kan eenvoudig verplaatst worden naar links of rechts. Plaats daartoe
de muiswijzer op de rotatieveldcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt rood. Druk de linker
muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Als de muiswijzer zich op de rode rotatieveldcurve bevindt dan kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De locator synchroniseert met de toegevoegde knoop.
De toegevoegde knoop wordt gelijktijdig geselecteerd en kleurt rood.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de
muiswijzer op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
De start knoop en de stop knoop op de rotatieveldcurve kunnen niet verwijderd worden!



Rotatieveld knoppen
Met de rotatieveld knoppen kan een rotatieveld knoop op de rotatieveldcurve geselecteerd worden, de
rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gewijzigd en rotatieveldinstellingen naar andere
rotatieveld knopen worden gekopieerd.

1. Ga naar vorig rotatieveld
Een vorig rotatieveld wordt geselecteerd. De bij dit rotatieveld behorende rotatieveldcurve knoop kleurt rood
en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde rotatieveldinstellingen wijzigen.
2. Ga naar volgend rotatieveld
Een volgend rotatieveld wordt geselecteerd. De bij dit rotatieveld behorende rotatieveldcurve knoop kleurt
rood en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde rotatieveldinstellingen
wijzigen.
3. Maak eventuele aanpassingen ongedaan van geselecteerd rotatieveld
Indien de rotatieveldinstellingen voor een geselecteerde knoop gewijzigd zijn dan worden de instellingen vóór
bewerken hersteld.
4. Voeg rotatieveld toe
Indien de locator niet synchroniseert met een rotatieveldcurve knoop dan wordt een nieuwe knoop
toegevoegd aan de rotatieveldcurve. De toegevoegde rotatieveldcurve knoop kleurt rood en de locator
synchroniseert met deze knoop. De rotatieveldinstellingen van deze nieuwe knoop kunnen nu gewijzigd
worden.
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5. Synchroniseer locator met geselecteerd rotatieveld
De locator synchroniseert met een huidig geselecteerde knoop. De rotatieveldinstellingen van het
bijbehorende rotatieveld kunnen nu gewijzigd worden. Indien de locator niet synchroniseert met een
rotatieveldcurve knoop dan is het niet mogelijk om de rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop te
wijzigen.
6. Kopieer instellingen van huidig rotatieveld naar volgend rotatieveld
Niet beschikbaar in deze versie van DGFects Discovery.
7. Kopieer instellingen van huidige rotatieveld naar alle andere rotatievelden
De rotatieveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar alle overige op de
rotatieveldcurve aanwezige knopen.



Kies de rotatierichting van een rotatieveld

U kunt een keuze maken uit zes verschillende rotatierichtingen. Vink daartoe één of meerdere
rotatierichtingen aan.



Wijzig de hoek van een rotatieveld

rotatiehoek veld

De rotatiehoek van een rotatieveld kan met de lange blauwe horizontale rotatieveld schuif gewijzigd
worden. Het is eveneens mogelijk om de gewenste rotatiehoek in te voeren in het rotatiehoek veld. De
ingevoerde waarde bepaalt hoeveel graden het rotatieveld draait. Gebruik de pijltjes
naast het
rotatiehoek veld om dit in stapjes van 1° te doen. Door op het bovenste pijltje te klikken wordt de
rotatiehoek met +1° gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de rotatiehoek met -1°
gewijzigd. De minimaal in te voeren rotatiehoek voor het rotatiehoek veld bedraagt -360°, De maximaal
in te voeren rotatiehoek voor het rotatiehoek veld bedraagt +360°.

De drie rotatieveld schuiven zijn alleen te gebruiken indien ze blauw gekleurd zijn. Een rood in het voorbeeld
scherm geeft aan dat rotatieveld instellingen níet gewijzigd kunnen worden. Een rood kruis verdwijnt zodra /
indien de locator synchroniseert met een huidig geselecteerde rotatieveldcurve knoop .
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 Kies de locatie van de rotatie-as voor een rotatieveld
Indien u ervoor kiest om een video horizontaal te roteren dan kunt u de
locatie van de rotatie-as waarlangs het rotatieveld draait als volgt bepalen:

Klik één van de drie bovenste grijze knoppen om het rotatieveld langs de bovenzijde van het beeldveld
te laten roteren.

Klik één van de twee middelste grijze knoppen of klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om
het rotatieveld langs de middenzijde van het beeldveld te laten roteren.

Klik één van de drie onderste grijze knoppen om het rotatieveld langs de onderzijde van het beeldveld te
laten roteren.
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Indien u ervoor kiest om een video verticaal te roteren dan kunt u de
locatie van de rotatie-as waarlangs het rotatieveld draait als volgt bepalen:

Klik één van de drie linkse grijze knoppen om het rotatieveld langs de linkerzijde van het beeldveld te
laten roteren.

Klik één van de twee middelste grijze knoppen of klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om
het rotatieveld langs de middenzijde van het beeldveld te laten roteren.

Klik één van de drie rechtse grijze knoppen om het rotatieveld langs de rechterzijde van het beeldveld te
laten roteren.
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Indien u ervoor kiest om een video links- of rechtsom te roteren dan kunt u de
locatie van de rotatie-as waarlangs het rotatieveld draait als volgt bepalen:

Klik in het streepjesvlak van het voorbeeld scherm om het rotatieveld centraal te laten roteren.

Klik één van de grijze knoppen om het rotatieveld langs de geselecteerde locatie van de rotatie-as te laten
roteren.
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Naast de getoonde voorbeelden zijn een grote diversiteit aan rotatiecombinaties mogelijk. Zo zijn ook
rotatiecombinaties denkbaar waarbij zowel horizontaal, verticaal en links- of rechtsom draaien met elkaar zijn
gecombineerd!
Het roteren van een video kan worden versneld door de afstand tussen knopen
te verkleinen. Het roteren van een video kan worden vertraagd door de afstand
tussen knopen te vergroten.

Het volgende venster toont het rotatieveld waarbij zowel horizontaal, verticaal én rechtsom geroteerd wordt:

Er kunnen nieuwe knopen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de rotatiecurve van het video object: een
toegevoegde knoop kleurt rood en de locator synchroniseert met deze knoop.
Tijdens het bewerken van rotatievelden is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de
rotatieveld bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te
verplaatsen.
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8.5.6 Video - beeldeffect
Indien beeldeffectsturing van toepassing is op een video object in de tijdlijn dan is er een gele beeldeffectcurve
in dit video object aanwezig.
video pictogram

Geen beeldeffectsturing toegepast

effect pictogram

Beeldeffectsturing toegepast

Beeldeffectsturing wordt als volgt geactiveerd voor een video object: Klik de knop Creëer beeldeffectcurve in
het video object. Indien nog geen beeldeffectcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster Bewerk
beeldeffect wordt getoond.

Het venster Bewerk beeldeffect kan ook worden geopend door op het effect pictogram te dubbelklikken in het
video object.
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Het venster Bewerk beeldeffect omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif (wordt op termijn in dit venster beschikbaar gesteld)
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een video zich deels of geheel buiten dit
scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader



Render alleen deze video
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldeffect video getoond in het
voorvertoon scherm.



Render video compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldeffect video 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een video horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele video weergeven.
2. Video horizontaal spiegelen.
3. Video verticaal spiegelen.
4. Video horizontaal én verticaal spiegelen.


Beeldeffect knopen
Een standaard beeldeffectcurve omvat twee beeldeffect knopen, een zogenaamde start knoop en een
stop knoop. De start knoop initieert de aanvang van een beeldeffect, de stop knoop beëindigt een
beeldeffect. Beide knopen op de beeldeffectcurve kunnen eenvoudig verplaatst worden naar links of
rechts. Plaats daartoe de muiswijzer op de beeldeffectcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt geel.
Druk de linker muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Het is niet mogelijk om een nieuwe knoop toe te voegen aan de beeldeffectcurve.
De start knoop en de stop knoop op de beeldeffectcurve kunnen eveneens niet verwijderd worden!
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Beeldeffect knoppen
Met de beeldeffect knoppen kan een beeldeffect knoop op de beeldeffectcurve geselecteerd worden en
kunnen de daarbij behorende beeldeffectinstellingen worden gewijzigd.

1. Ga naar aanvang van beeldeffect
De aanvang van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.
2. Ga naar eind van beeldeffect
Het einde van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.


Kies een beeldeffect
Een nieuw aan een video object toegevoegd beeldeffectcurve omvat nog geen beeldeffect (None).

U kunt ook voor elk video object een keuze maken uit één van de volgende beeldeffecten:

1. Alpha veeg effect
2. Standaard veeg effect
3. Alpha grafisch effect
Selecteer een beeldeffect door op het bijbehorende pictogram te klikken. Het beeldeffect wordt
geactiveerd en het pictogram kader kleurt geel.
Elk van de gekozen beeldeffecten biedt u diverse instelmogelijkheden. Zodra u een beeldeffect heeft
geselecteerd dan zal het bijbehorende pictogram ook in het video object worden getoond.
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U kunt elk beeldeffect voorvertonen. Klik daartoe de knop Beeldeffect voorvertonen. Het beeldeffect
wordt vervolgens uitgevoerd in het voorvertoon scherm.

Schuifbalk (geeft eveneens de beeldeffect voortgangstatus weer)
Ga naar de aanvangspositie van het beeldeffect

Tijdens het voorvertonen van het beeldeffect wordt de voortgangstatus weergegeven in de schuifbalk.
Het is met de schuifbalk eveneens mogelijk om de voortgang van het beeldeffect nauwkeurig te
beoordelen tussen start- en stop knoop van het beeldeffect (gele knopen op beeldeffectcurve). Plaats
daartoe de muiswijzer op de schuifbalk, druk de linker muisknop in en houd deze ingedrukt. Verplaats de
muiswijzer nu naar links of rechts en bekijk het beeldeffect in het voorvertoon scherm.

8.5.6.1

Video - alpha veeg effecten
U kunt een keuze maken uit diverse fraaie veegeffecten.
Afhankelijk van het gekozen beeldeffect worden voor u
instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
ELLIPS WIPE

Transparantie
Bepaalt welke video pixels
doorzichtig worden. Indien
ingesteld op 0% dan zijn alle
video pixels dekkend.
Naarmate de schuif naar
rechts wordt verplaatst
worden de donkerste pixels
transparant en, afhankelijk
van het ingestelde
percentage, ook de lichtere
pixels. Tijdens weergave van
een show wijzigt dit
ingestelde transparantie
percentage niet.

Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de video is opgebouwd.
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Alpha verloop
Bepaalt de zogenaamde soft-edge van het beeld effect. Indien ingesteld op 0% dan wordt de rand van
het beeld effect scherp weergegeven tijdens de beeldovergang. Naarmate de schuif naar rechts wordt
verplaatst dan zal de rand van het beeld effect zachter worden en geleidelijker overlopen van dekkend
naar transparant. Met deze instelling kunnen prachtige beeldovergangen gerealiseerd worden.

Alpha verloop = 0%

Alpha verloop = 15%

Bevries positie
Activeer de bevries positie door het selectievak aan te vinken. De bijbehorende schuif kleurt blauw en
de bevries positie kan worden ingesteld. Het beeld effect is nu niet langer gekoppeld aan het curve
verloop van de beeldovergang en zal dus bevroren ofwel statisch worden weergegeven.
Deactiveer de bevries positie door het selectievak uit te vinken. De bijbehorende schuif kleurt grijs.

Cirkel
De cirkel instelling is beschikbaar voor de beeldeffecten Iris Wipe en Iris Soft Wipe:

Inzoomen (wit pijltje)
Uitzoomen (rood pijltje)
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Dynamische positie
Dynamisch positioneren is beschikbaar voor de beeldeffecten Iris Wipe en Iris Soft Wipe.

Instellingen aanvang dynamische positie

Voorbeeld scherm

Instellingen einde dynamische positie

De dynamische positie van een veeg effect kan worden ingesteld voor zowel de aanvang van dit veeg
effect als voor het einde van dit veeg effect.

Klik de knop Ga naar aanvang van beeldeffect (eerste effectveld)
De groen gekleurde schuiven en bijbehorende locatievelden aan de linker zijde van het voorbeeld
scherm bepalen de dynamische positie bij aanvang van het veeg effect. In het voorbeeld scherm zelf
wordt met een gele knoop aangegeven waar de dynamische positie van het veeg effect aanvangt.

Klik de knop Ga naar einde van beeldeffect (laatste effectveld)
De blauw gekleurde schuiven en bijbehorende locatievelden aan de rechter zijde van het voorbeeld
scherm bepalen de dynamische positie bij einde van het veeg effect. In het voorbeeld scherm zelf wordt
met een blauwe knoop aangegeven waar de dynamische positie van het veeg effect eindigt.
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Voorbeeld – dynamische positie

De dynamische positie bij aanvang van
het veeg effect bevindt zich exact op het
gezicht van de acteur. Het videobeeld is
eveneens uitgezoomd (<100%).
De dynamische positie bij einde van het
veeg effect bevindt zich net buiten het
hart van het ingezoomde videobeeld
(>100%).
De locator in de tijdlijn bevindt zich net
na de aanvang positie van het veeg effect
Iris Wipe zodat dit veeg effect al een klein
beetje te zien is.

De show wordt weergegeven.
Het veeg effect Iris Wipe zal zich tijdens
inzoomen eveneens gaan verplaatsen in de
richting van het hart van de afbeelding.
Bovendien zal het videobeeld gaan
inzoomen.

Het veeg effect Iris Wipe volgt gedurende
het inzoomen en verplaatsen het zich
verplaatsende gezicht van de acteur in de
video.
Het veeg effect Iris Wipe nadert
geleidelijk de eind positie van het
beeldeffect.

Het veeg effect Iris Wipe is volledig
uitgevoerd. Het videobeeld wordt
compleet gerenderd in het voorvertoon of
volledig scherm
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Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Bijvoorbeeld van toepassing op het
Wind beeldeffect. Klik de knop om dit effect om te keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixel
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de video transparant. Klik de knop om dit masker
effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Voorbeeld – veeg effect Kruisarcering

Met het veeg effect Kruisarcering wordt het videobeeld langzaam opgebouwd uit horizontale en verticale lijnen
totdat het videobeeld compleet te zien is.

Voorbeeld – grafisch effect Oude film

Met het grafisch effect Oude film kan een moderne video in een klassiek jasje gestoken worden, compleet met
krassen, trillingen en korreligheid. De snelheid van dit effect kan bovendien versneld of vertraagd worden.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

154

8.5.6.2

Video - standaard veeg effecten

Indien gebruik gemaakt wordt van een standaard veegeffect dan ontbreken alle instelmogelijkheden.
Standaard veegeffecten maken namelijk géén gebruik van geavanceerde berekeningen door de
videokaart voor elke individuele pixel om al dan niet complexe visuele effecten te realiseren. Standaard
veegeffecten zijn weliswaar snel toepasbaar, ze zijn daarentegen relatief standaard in gebruik.

Het volgende voorbeeld toont
beeldeffect Onthul van onder
naar totaal. Het beeldeffect is
voor zo’n 60% uitgevoerd:
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8.5.6.3

Video – alpha grafische effecten
U kunt een keuze maken uit diverse dynamische grafische
effecten. Afhankelijk van het gekozen grafische effect worden
voor u instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
WISSELENDE KLEUREN
VORMEN

Transparantie
Bepaalt welke video pixels
doorzichtig worden. Indien
ingesteld op 0% dan zijn alle
video pixels dekkend.
Naarmate de schuif naar
rechts wordt verplaatst
worden de donkerste pixels
transparant en, afhankelijk
van het ingestelde
percentage, ook de lichtere
pixels. Tijdens weergave van
een show wijzigt dit
ingestelde transparantie
percentage niet.
Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de video is opgebouwd.
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Snelheid
Indien beschikbaar: versnel of vertraag de snelheid van een dynamisch grafisch effect door de snelheid
schuif respectievelijk naar links of naar rechts te verplaatsen.

Kleurvakken
Indien beschikbaar: stel de aanwezigheid in voor elk van de drie primaire
kleuren Rood, Groen en Blauw (RGB) waaruit de video is opgebouwd, of
schakel één of meerdere kleuren volledig uit.
Plaats de muiswijzer op een kleurvak, druk de linker muisknop in en
houd deze ingedrukt. Verplaats de muiswijzer nu naar links of rechts en
bekijk de gewijzigde intensiteit van de kleur in het voorvertoon scherm.
Het is eveneens mogelijk om de intensiteit van een kleur in te voeren in het gerelateerde kleurveld.
Gebruik de pijltjes
naast het kleurveld om dit in stapjes van 1 te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken wordt de intensiteit met +1 verhoogd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de intensiteit
met -1 verlaagd.
De minimaal in te voeren aanwezigheid van een kleur bedraagt 0, de kleur is volledig verwijderd uit de
video. De maximaal in te voeren aanwezigheid van een kleur bedraagt 255, de kleur wordt volledig
weergegeven zoals vastgelegd in de oorspronkelijke video.

Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Bijvoorbeeld van toepassing op het
Wind beeldeffect. Klik de knop om dit effect om te keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixels
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de video transparant. Klik de knop om dit masker
effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

 Kies een offset voor een beeldeffect

De start- en stop offset van een beeldeffect kunnen met de corresponderende blauwe schuiven
gewijzigd worden.

1. Wijzig de start offset van een beeldeffect
Het start offset percentage kan met de blauwe start schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste start offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat starten. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven start percentage op een later tijdstip zijn dan de start knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat een deel van de beeldovergang al is uitgevoerd alvorens het resterende deel
van de beeldovergang wordt uitgevoerd tijdens weergave van een show.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de start offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
start offset met -1% gewijzigd.
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Het minimaal in te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.

2. Wijzig de stop offset van een beeldeffect
Het stop offset percentage kan met de blauwe stop schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste stop offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat stoppen. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven stop percentage op een eerder tijdstip zijn dan de stop knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat de beeldovergang eerder is stopt en dus niet volledig wordt uitgevoerd.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de stop offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
stop offset met -1% gewijzigd.
Het minimaal in te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.

Een beeldeffect kan worden versneld door de afstand tussen de beide knopen te verkleinen. Een beeldeffect
kan worden vertraagd door de afstand tussen de beide knopen te vergroten.
Tijdens het bewerken van een beeldeffect is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de
beeldeffect bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te
verplaatsen.
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8.5.7 Shader - pannen en zoomen
Indien beeldveldsturing van toepassing is op een shader object in de tijdlijn dan is er een blauwe
beeldveldcurve in dit shader object aanwezig.

Geen beeldveldsturing toegepast

Beeldveldsturing toegepast

In het voorvertoon scherm is het beeldveldkader van een shader zónder beeldveldsturing groen gekleurd en
het beeldveldkader van een shader mét beeldveldsturing is blauw gekleurd.
Beeldveldsturing wordt als volgt geactiveerd voor een shader object: Klik de knop Creëer beeldveldcurve in het
shader object. Indien nog geen beeldveldcurve bestaat dan wordt deze gecreëerd. Het venster Bewerk
beeldvelden wordt getoond.

Het venster Bewerk beeldvelden omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een shader zich deels of geheel buiten dit
scherm bevindt.
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Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader

 Snelkeuze knoppen rondom voorbeeld scherm
U kunt met de linker muisknop op één van de grijs
gekleurde positioneerknoppen klikken. Door dit te
doen kunt u snel een voorkeuze maken van de
locatie van het beeldveld voor de shader in het
voorvertoon scherm.
Gebruik de weergavebereik schuif om te kunnen
zien waar de shader zich bevindt indien deze in
het voorvertoon of volledig scherm niet te zien is.
Indien u in het voorbeeld scherm binnen het
witte streepjeskader klikt dan wordt het
beeldveld voor de shader gecentreerd in het
voorvertoon scherm.
Positioneerknoppen (aanwezig indien toegestaan)



Render alleen dit shader effect
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldveld shader getoond in het
voorvertoon scherm.



Render shader effect compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldveld shader 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.
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Locator volgt beeldveld
Indien u deze instelling aan vinkt dan zal bij verplaatsen van een beeldveld knoop de locator
voortdurend met de beeldveld knoop synchroniseren.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een shader horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele shader weergeven.
2. Shader horizontaal spiegelen.
3. Shader verticaal spiegelen.
4. Shader horizontaal én verticaal spiegelen.


Bewerk filters van shader
Deze functie is niet beschikbaar voor shaders.



Beeldveld knopen
Een standaard beeldveldcurve omvat twee beeldveld knopen, een zogenaamde start knoop en een stop
knoop. Elke knoop representeert een beeldveld. U kunt per knoop de beeldveldinstellingen (locatie en
grootte van de shader) wijzigen.
Elke knoop op de beeldveldcurve kan eenvoudig verplaatst worden naar links of rechts. Plaats daartoe
de muiswijzer op de beeldveldcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt blauw. Druk de linker
muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Als de muiswijzer zich op de blauwe beeldveldcurve bevindt dan kan direct een nieuwe knoop worden
toegevoegd door de linker muisknop te klikken. De locator synchroniseert met de toegevoegde knoop.
De toegevoegde knoop wordt gelijktijdig geselecteerd en kleurt blauw.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de
muiswijzer op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
De start knoop en de stop knoop op de beeldveldcurve kunnen niet verwijderd worden!
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Beeldveld knoppen
Met de beeldveld knoppen kan een beeldveld knoop op de beeldveldcurve geselecteerd worden, de
beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gewijzigd en beeldveldinstellingen naar
andere beeldveld knopen worden gekopieerd.

1. Ga naar vorig beeldveld
Een vorig beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt
blauw en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen
wijzigen.
2. Ga naar volgend beeldveld
Een volgend beeldveld wordt geselecteerd. De bij dit beeldveld behorende beeldveldcurve knoop kleurt
blauw en de locator synchroniseert met deze knoop. U kunt nu de gerelateerde beeldveldinstellingen
wijzigen.
3. Maak eventuele aanpassingen ongedaan van geselecteerd beeldveld
Indien de beeldveldinstellingen voor een geselecteerde knoop gewijzigd zijn dan worden de instellingen
vóór bewerken hersteld.
4. Voeg beeldveld toe
Indien de locator niet synchroniseert met een beeldveldcurve knoop dan wordt een nieuwe knoop
toegevoegd aan de beeldveldcurve. De toegevoegde beeldveldcurve knoop kleurt blauw en de locator
synchroniseert met deze knoop. De beeldveldinstellingen van deze nieuwe knoop kunnen nu gewijzigd
worden.
5. Synchroniseer locator met geselecteerd beeldveld
De locator synchroniseert met een huidig geselecteerde knoop. De locatie en grootte van het
bijbehorende beeldveld kunnen nu gewijzigd worden. Indien de locator niet synchroniseert met een
beeldveldcurve knoop dan is het niet mogelijk om de beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop
te wijzigen.
6. Kopieer instellingen van huidig beeldveld naar volgend beeldveld
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar de volgende op de
beeldveldcurve aanwezig knoop.
7. Kopieer instellingen van huidige beeldveld naar alle andere beeldvelden
De beeldveldinstellingen van een geselecteerde knoop worden gekopieerd naar alle overige op de
beeldveldcurve aanwezige knopen.
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 Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het venster
omhoog / omlaag verplaatsen locatieveld

in-/uitzoomen percentageveld

beeldveldschuif

links /rechts verplaatsen locatieveld

1. Het beeldveld vergroten of verkleinen
Het beeldveld kan met de lange horizontale blauwe beeldveld schuif vergroot of verkleind worden. Het is
eveneens mogelijk om het gewenste percentage in te voeren in het percentageveld. De kleinste afmeting van
een beeldveld bedraagt 0%, de grootste afmeting van een beeldveld bedraagt 3200%.
Gebruik de pijltjes naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken wordt het beeldveld 1% groter, door op het onderste pijltje te klikken wordt het beeldveld 1% kleiner.
2. Het beeldveld naar links of naar rechts verplaatsen
Het beeldveld kan met de horizontale blauwe beeldveld schuif naar links of naar rechts verplaatst worden. Het
is eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels (beeldpunten) in te voeren in het locatieveld. De
ingevoerde waarde bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich naar links of rechts verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel naar links, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel naar rechts.
3. Het beeldveld omhoog of omlaag verplaatsen
Het beeldveld kan met de verticale blauwe beeldveld schuif omlaag of omhoog verplaatst worden. Het is
eveneens mogelijk om het aantal te verplaatsen pixels in te voeren in het locatieveld. De ingevoerde waarde
bepaalt de hoeveelheid pixels dat een beeldveld zich omlaag of omhoog verplaatst.
Gebruik de pijltjes naast het locatieveld om dit in stapjes van 1 pixel te doen. Door op het bovenste pijltje te
klikken verplaatst het beeldveld zich 1 pixel omhoog, door op het onderste pijltje te klikken verplaatst het
beeldveld zich 1 pixel omlaag.
De drie beeldveld schuiven zijn alleen te gebruiken indien ze blauw gekleurd zijn. Een rood kruis op het shader
pictogram in het voorbeeld scherm geeft aan dat beeldveld instellingen níet gewijzigd kunnen worden. Een rood
kruis verdwijnt zodra / indien de locator synchroniseert met een huidig geselecteerde beeldveldcurve knoop .
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Wijzig locatie en grootte van een beeldveld in het voorvertoon scherm
Het is ook mogelijk om een beeldveld te verplaatsen in het voorvertoon scherm. Afhankelijk van de aanof afwezigheid van een beeldveldcurve gaat u als volgt te werk:
De beeldveldcurve bestaat niet

1. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
2. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
De beeldveldcurve bestaat

De werkwijze voor schalen of verplaatsen van een geselecteerd beeldveld met beeldveldcurve is
hetzelfde als voor een geselecteerd beeldveld zonder beeldveldcurve. Indien de locator synchroniseert
met een beeldveldcurve knoop dan kunnen de locatie en grootte van het bijbehorende beeldveld
gewijzigd worden zodra het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond. Indien de locator niét
synchroniseert met enige beeldveldcurve knoop dan zal eerst een nieuwe knoop worden toegevoegd
aan de beeldveldcurve en het venster Bewerk beeldvelden worden getoond.
3. Plaats de muiswijzer binnen het kader van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een kruis. Druk de
linker muisknop in, het beeldveld kan nu verplaatst worden.
4. Plaats de muiswijzer op één van de hoekknopen van het beeldveld. De muiswijzer wijzigt in een
diagonaal pijltje. Druk de linker muisknop in, de grootte van het beeldveld kan nu gewijzigd worden.
Door meerdere knopen toe te voegen aan een beeldveldcurve en voor elke knoop het bijbehorende beeldveld
in te stellen kunnen de meest uiteenlopende bewegingseffecten worden gerealiseerd.
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Voorbeeld – inzoomen

start positie van beeldveldsturing: inzoomen = 0%

stop positie van beeldveldsturing: inzoomen=100%

Het getoonde shader object omvat een beeldveldcurve met twee knopen. De eerste beeldveldcurve knoop
omvat de beeldveldinstellingen bij aanvang van de beeldveldsturing. De tweede beeldveldcurveknoop omvat
de beeldveldinstellingen na afloop van de beeldveldsturing.

1e beeldveld

percentage= 100%

2e beeldveld

percentage=247%

Het percentageveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op 0% en voor het 2e beeldveld ingesteld op 100%. Zodra
de show wordt weergegeven dan zal de shader gaan inzoomen van 0% naar 100% tussen de start en de stop
knoop zoals aanwezig op de beeldveldcurve.
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Pannen en/of zoomen van een shader kan worden versneld door de afstand tussen twee knopen te verkleinen.
Pannen en/of zoomen van een shader kan worden vertraagd door de afstand tussen twee knopen te vergroten.
Ook kunnen nieuwe knopen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de beeldveldcurve van het shader
object: een toegevoegde knoop kleurt blauw en de locator synchroniseert met deze knoop.
Tijdens het bewerken van beeldvelden is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de beeldveld
bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te verplaatsen.

Voorbeeld – naar rechts pannen

start positie van beeldveldsturing: buiten scherm

stop positie van beeldveldsturing: centraal in scherm

Het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm is verkleind met de weergavebereik schuif zodat de
naar rechts te pannen én in te zoomen shader buíten het scherm duidelijk te zien is.

1e beeldveld

locatieveld=-1158

2e beeldveld

locatieveld=0

Horizontale beeldveld schuif
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Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 1e beeldveld is ingesteld op -1920 pixels (beeldpunten). De
shader bevindt zich geheel buiten het voorvertoon of volledig scherm aan de linker zijde. De horizontale
beeldveld schuif is geheel naar links ingesteld.
Het links /rechts verplaatsen locatieveld voor het 2e beeldveld is ingesteld op 0 pixels (beeldpunten). De
shader bevindt zich in het hart van het voorvertoon of volledig scherm. De horizontale beeldveld schuif is
gecentreerd ingesteld.

Enkele voorbeelden van DGFectsAV Elements ©

Enkele voorbeelden van DGFectsAV Shaders ©

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

167

8.5.8 Shader - roteren
Rotatieveldsturing voor shaders is in DGFects Discovery niet beschikbaar.

8.5.9 Shader - beeldeffect
Voor een shader object in de tijdlijn is beeldeffectsturing standaard van toepassing, er is dus altijd een gele
beeldeffectcurve in dit shader object aanwezig.
shader pictogram

Geen beeldeffectsturing toegepast

effect pictogram

Beeldeffectsturing toegepast

Klik de knop Creëer beeldeffectcurve in het shader object. Het venster Bewerk beeldeffect wordt getoond.

Het venster Bewerk beeldeffect kan ook worden geopend door op het effect pictogram te dubbelklikken in het
shader object.
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Het venster Bewerk beeldeffect omvat de volgende mogelijkheden:


Weergavebereik schuif (wordt op termijn in dit venster beschikbaar gesteld)
De weergavebereik schuif wordt gebruikt om het weergavebeeld in het voorvertoon of volledig scherm
te vergroten of te verkleinen. Dit is handig indien bijvoorbeeld een shader zich deels of geheel buiten dit
scherm bevindt.
Schuif naar rechts: er wordt een wit streepjeskader getoond (<100%)
Schuif naar links: geheel links (100%) verdwijnt het witte streepjeskader



Render alleen dit shader effect
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt alleen de te bewerken beeldeffect shader getoond in het
voorvertoon scherm.



Render shader object compleet
Indien u deze instelling aan vinkt dan wordt de te bewerken beeldeffect shader 100% dekkend
(ondoorzichtig) getoond in het voorvertoon scherm.



Oriëntatie knoppen
Met de oriëntatie knoppen is het mogelijk om een shader horizontaal en/of verticaal te spiegelen.

1. Originele shader weergeven.
2. Shader horizontaal spiegelen.
3. Shader verticaal spiegelen.
4. Shader horizontaal én verticaal spiegelen.


Beeldeffect knopen
Een standaard beeldeffectcurve omvat twee beeldeffect knopen, een zogenaamde start knoop en een
stop knoop. De start knoop initieert de aanvang van een beeldeffect, de stop knoop beëindigt een
beeldeffect. Beide knopen op de beeldeffectcurve kunnen eenvoudig verplaatst worden naar links of
rechts. Plaats daartoe de muiswijzer op de beeldeffectcurve knoop. De geselecteerde knoop kleurt geel.
Druk de linker muisknop in, de knoop kan nu verplaatst worden.
Het is niet mogelijk om een nieuwe knoop toe te voegen aan de beeldeffectcurve.
De start knoop en de stop knoop op de beeldeffectcurve kunnen eveneens niet verwijderd worden!
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Beeldeffect knoppen
Met de beeldeffect knoppen kan een beeldeffect knoop op de beeldeffectcurve geselecteerd worden en
kunnen de daarbij behorende beeldeffectinstellingen worden gewijzigd.

1. Ga naar aanvang van beeldeffect
De aanvang van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.
2. Ga naar eind van beeldeffect
Het einde van het beeldeffect wordt geselecteerd. De knoop kleurt geel en de locator synchroniseert
met de knoop.



Kies een beeldeffect

U kunt voor elk shader object in de tijdlijn een keuze maken uit één van de volgende effecten:

1. DGFectsAV shader © effect. Klik hier voor systeemeisen.
2. DGFectsAV element © effect. Klik hier voor systeemeisen.
Elk van deze effecten kan bovendien gecombineerd worden met een standaard veeg effect.
Kies een gewenste tab, Shader of Element, aan de linker zijde van het venster en selecteer vervolgens in
het geselecteerde tab een effect door op het bijbehorende pictogram te klikken. Het effect wordt
geactiveerd en het pictogram kader kleurt geel.
Elk van de gekozen shader/element effecten biedt u diverse instelmogelijkheden. Zodra u een effect
heeft geselecteerd dan zal het bijbehorende pictogram ook in het shader object worden getoond.
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U kunt elk shader/element effect (beeldeffect) voorvertonen. Klik daartoe de knop Beeldeffect
voorvertonen. Het beeldeffect wordt vervolgens uitgevoerd in het voorvertoon scherm.

Schuifbalk (geeft eveneens de beeldeffect voortgangstatus weer)
Ga naar de aanvangspositie van het beeldeffect

Tijdens het voorvertonen van het beeldeffect wordt de voortgangstatus weergegeven in de schuifbalk en
is het niet toegestaan om een ander beeldeffect te kiezen.
Het is met de schuifbalk eveneens mogelijk om de voortgang van het beeldeffect nauwkeurig te
beoordelen tussen start- en stop knoop van het beeldeffect (gele knopen op beeldeffectcurve). Plaats
daartoe de muiswijzer op de schuifbalk, druk de linker muisknop in en houd deze ingedrukt. Verplaats de
muiswijzer nu naar links of rechts en bekijk het beeldeffect in het voorvertoon scherm.

8.5.9.1

Shader – shader effecten
U kunt een keuze maken uit diverse fraaie shader effecten.
Afhankelijk van het gekozen beeldeffect worden voor u
instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
TUNNEL

Transparantie
Bepaalt welke shader pixels
doorzichtig worden. Indien
ingesteld op 0% dan zijn alle
shader pixels dekkend.
Naarmate de schuif naar
rechts wordt verplaatst
worden de donkerste pixels
transparant en, afhankelijk
van het ingestelde
percentage, ook de lichtere
pixels. Tijdens weergave van
een show wijzigt dit
ingestelde transparantie
percentage niet.
Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de shader is
opgebouwd.

Snelheid
Indien beschikbaar: versnel of vertraag de snelheid van een dynamisch shader effect door de snelheid
schuif respectievelijk naar links of naar rechts te verplaatsen.
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Intensiteit
Indien beschikbaar: Met de intensiteit instelling is het mogelijk om een shader effect realtime te
synchroniseren én interacteren met alle in de tijdlijn aanwezige muziek en geluidsfragmenten. De instelling
wordt eenvoudig geactiveerd door het selectievak rechts van de intensiteit schuif aan te vinken. Met de
intensiteit schuif zelf is het vervolgens mogelijk om de intensiteit van de realtime gesynchroniseerde
interactie tussen het shader effect en de weergegeven audio te verhogen of juist te verlagen.

Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Bijvoorbeeld van toepassing op het
Tunnel beeldeffect. Klik de knop om dit effect om te keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixels
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de shader transparant. Klik de knop om dit masker
effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

8.5.9.2

Shader – element effecten

U kunt een keuze maken uit diverse realistische element effecten. Afhankelijk van het gekozen
beeldeffect worden voor u instelmogelijkheden beschikbaar gesteld of uitgesloten.

Voorbeeld
LICHTE WOLKEN

Transparantie
Bepaalt welke shader pixels doorzichtig worden. Indien ingesteld op 0% dan zijn alle shader pixels
dekkend. Naarmate de schuif naar rechts wordt verplaatst worden de donkerste pixels transparant en,
afhankelijk van het ingestelde percentage, ook de lichtere pixels. Tijdens weergave van een show wijzigt
dit ingestelde transparantie percentage niet.
Indien het gewenst is om het transparantie percentage wél te koppelen aan het curve verloop van de
beeldovergang dan dient het selectievak te worden aan gevinkt. Het beeldeffect zal nu gecombineerd
worden met het geleidelijk zichtbaar worden van de pixels (0% -> 100%) waaruit de shader is
opgebouwd.
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Snelheid
Indien beschikbaar: versnel of vertraag de snelheid van een dynamisch element effect door de snelheid
schuif respectievelijk naar links of naar rechts te verplaatsen.

Intensiteit
Niet beschikbaar voor element effecten in deze versie van DGFects Discovery.

Effect omkeren
Indien beschikbaar: keer het verloop van het beeldeffect om. Klik de knop om dit effect om te
keren, klik opnieuw om dit niet te doen.

Maskeer zwarte pixels
Indien beschikbaar: maak de zwarte pixels in de shader transparant. Klik de knop om dit masker
effect te activeren, klik opnieuw om dit niet te doen.

 Kies een offset voor een beeldeffect

De start- en stop offset van een beeldeffect kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een
standaard veegeffect en met de corresponderende blauwe schuiven gewijzigd worden.
1. Wijzig de start offset van een beeldeffect
Het start offset percentage kan met de blauwe start schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste start offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat starten. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven start percentage op een later tijdstip zijn dan de start knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat een deel van de beeldovergang al is uitgevoerd alvorens het resterende deel
van de beeldovergang wordt uitgevoerd tijdens weergave van een show.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de start offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
start offset met -1% gewijzigd.
Het minimaal in te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren start offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.
2. Wijzig de stop offset van een beeldeffect
Het stop offset percentage kan met de blauwe stop schuif gewijzigd worden. Het is eveneens mogelijk
om het gewenste stop offset percentage in te voeren in het gerelateerde percentageveld. De ingevoerde
waarde bepaalt wanneer het beeldeffect daadwerkelijk gaat stoppen. Dit kan afhankelijk van het
opgegeven stop percentage op een eerder tijdstip zijn dan de stop knoop op de beeldeffectcurve
aangeeft. Het gevolg is dat de beeldovergang eerder is stopt en dus niet volledig wordt uitgevoerd.
Gebruik de pijltjes
naast het percentageveld om dit in stapjes van 1% te doen. Door op het bovenste
pijltje te klikken wordt de stop offset met +1% gewijzigd, door op het onderste pijltje te klikken wordt de
stop offset met -1% gewijzigd.
Het minimaal in te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 0%. Het maximaal in
te voeren stop offset percentage voor het percentageveld bedraagt 100%.
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8.5.9.3

Shader – standaard veeg effecten

Indien gebruik gemaakt wordt van een standaard veegeffect dan ontbreken alle instelmogelijkheden.
Standaard veegeffecten maken namelijk géén gebruik van geavanceerde berekeningen door de
videokaart voor elke individuele pixel om al dan niet complexe visuele effecten te realiseren. Standaard
veegeffecten zijn weliswaar snel toepasbaar, ze zijn daarentegen relatief standaard in gebruik.

Onderstaand voorbeeld toont beeldeffect Zoom van 0 naar 100%. Het beeldeffect is voor 78% uitgevoerd:

Let op: de standaard veeg effecten waarbij uitrekken van toepassing is, zijn in deze versie van DGFects
Discovery niet beschikbaar.

Een beeldeffect kan worden versneld door de afstand tussen de beide knopen te verkleinen. Een beeldeffect
kan worden vertraagd door de afstand tussen de beide knopen te vergroten.
Tijdens het bewerken van een beeldeffect is het te allen tijde mogelijk om de show weer te geven en de
beeldeffect bewerkingen te bekijken en evalueren. Eveneens is het mogelijk om de locator in de tijdlijn te
verplaatsen.
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8.5.10 Voorbeeld
In het volgende voorbeeld worden een tweetal afbeeldingen op exact dezelfde wijze dynamisch aangestuurd.
Tijdens het dynamisch aansturen van de afbeeldingen vloeien deze langzaam over. Aan de hand van diverse
afbeeldingen zal stapsgewijs toegelicht worden hoe u dit visuele effect op eenvoudige wijze kunt realiseren.

1. Sleep-en-plaats een afbeelding vanuit de lichtbak in de tijdlijn. Er wordt automatisch een afbeeldingspoor
gecreëerd en vervolgens wordt in dit afbeeldingspoor een afbeelding object gecreëerd.

2.

Plaats en klik de muiswijzer op de afbeelding object knop Creëer beeldveldcurve. Er wordt een
beeldveldcurve gecreëerd en vervolgens wordt het venster Bewerk beeldveldcurve getoond.

3.

De eerste beeldveld knoop is geselecteerd en kleurt blauw. De locator synchroniseert met deze knoop. Als
gevolg daarvan zijn de drie schuiven voor het instellen van de zoom factor en de locatie van de afbeelding
toegankelijk.
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4.

Verplaats de Uit- / inzoom schuif geheel naar links (0%). In het voorvertoon scherm is de afbeelding niet
langer te zien, alleen een gele knoop in het centrum van het voorvertoon scherm verraad de start locatie.

5. Ga naar de volgende (laatste) beeldveld knoop op de beeldveldcurve. Klik daartoe de knop Ga naar
volgend beeldveld.
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De laatste beeldveld knoop is geselecteerd en kleurt blauw. De locator synchroniseert met deze knoop.
Als gevolg daarvan zijn de drie schuiven voor het instellen van de zoom factor en de locatie van de
afbeelding toegankelijk. De zoom factor is 100% (ongewijzigde instelling). In het voorvertoon scherm is de
afbeelding compleet te zien.
6.

Klik de Toepassen knop. Het venster Bewerk
beeldvelden sluit.

7.

Kopieer en plak het afbeelding object in de tijdlijn
exact onder het bestaande afbeelding object.
Maak daartoe handig gebruik van de getoonde
afbeelding marker en de positie hint.

8.

Er is een exacte kopie van het afbeelding object
gemaakt. Controleer of het tweede afbeelding
object zich op exact dezelfde positie bevindt in de
tijdlijn.

9.

Wijzig de afbeelding van het zojuist gekopieerde
en geplakte nieuwe afbeelding object. Sleep-enplaats daartoe een geschikte afbeelding vanuit de
lichtbak op het tweede afbeelding object.

10. De afbeelding in het tweede afbeelding object
wijzigt, de tijdlijn positie, transparantie- en
beeldveld instellingen van het tweede afbeelding
object blijven exact hetzelfde.

11. Zorg ervoor dat programma
instelling Fixeer eerste en laatste
beeldveld knoop niet is aan gevinkt.
Controleer deze instelling in het
venster Programma instellingen.
Wijzig vervolgens de instellingen
van beide afbeelding objecten
zoals getoond in de rechter
afbeelding. Aanvang van beide
objecten in de tijdlijn dient exact
hetzelfde te blijven, evenals de
positie van de beeldveld knopen op
de blauwe beeldveldcurven.
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12. Plaats de locator in de tijdlijn zoals getoond in de volgende afbeelding. Start weergave van de show.
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In de getoonde sequentie van beelden zoomt de rood/geel gekleurde bloem in van 0% t/m 100% en vloeit
deze tijdens het inzoomen langzaam over in de blauw/wit/geel gekleurde bloem.

Toelichting tijdlijn sequentie
1.

De bovenste afbeelding is voor 10% ingezoomd. De onderste afbeelding is nog niet te zien

2.

De bovenste afbeelding is voor 60% ingezoomd en staat op het punt te gaan uitvloeien. De onderste
afbeelding is nog net niet te zien

3.

De bovenste afbeelding is zo’n 50% uitgevloeid en is voor 70% ingezoomd. De onderste afbeelding is
nu te zien en is eveneens (exact) 70% ingezoomd. Beide beelden vormen samen een zogenaamd derde
beeld. Er is namelijk een geheel nieuwe (roze/violet) bloem ontstaan

4.

De bovenste afbeelding is geheel uitgevloeid. De onderste afbeelding is voor 80% ingezoomd en wordt
dekkend (100%) gerenderd

5.

De onderste afbeelding is voor 100% ingezoomd. Het visuele effect is geheel uitgevoerd. Enkele
seconden later zal ook het onderstaande beeld uitvloeien
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8.6

Beelden - dynamisch maskeren

Een standaard afbeelding is rechthoekig van vorm. Met geavanceerde beeldbewerkingsprogramma’s is het
mogelijk om delen van de afbeelding transparant te maken ofwel weg te poetsen. Vervolgens kan de bewerkte
afbeelding als bijvoorbeeld PNG (ping) bestand worden opgeslagen en aan een DGFects Discovery show
worden toegevoegd. Nadeel is echter wel dat de weggepoetste delen van een bewerkte afbeelding statisch in
het bestand zijn opgeslagen. De afbeelding kan vanzelfsprekend wel dynamisch worden gerenderd, maar de
transparante delen van de afbeelding wijzigen niet oftewel blijven op zijn plaats.
Met gebruikmaking van dynamische maskers heeft u de volledige controle over wat u al dan niet wilt laten zien
op het scherm. En dat is eveneens de visuele kracht van dynamisch maskeren!
Het is mogelijk om op elke gewenste locatie en grootte op het scherm dynamische maskers aan te sturen en
zodoende variërende delen van één of meerdere afbeelding(en) te onthullen of verhullen. U kunt zich
voorstellen dat u met deze techniek prachtige visuele effecten kunt realiseren.
Een PNG (ping) bestand vormt de basis van een dynamisch masker. PNG is een bestandsformaat voor
afbeeldingen met verliesloze compressie. De afkorting staat voor Portable Network Graphics. PNG
afbeeldingen nemen weinig ruimte in beslag in vergelijking met ongecomprimeerde formaten zoals BMP, maar
zonder enig verlies van beeldkwaliteit, zoals gebeurt bij bijvoorbeeld JPEG. PNG ondersteunt bovendien
gedeeltelijke transparantie dankzij een alphakanaal. In een PNG afbeelding kan voor elke pixel niet alleen een
rood- , groen- en blauwwaarde worden opgegeven, maar ook een transparantie waarde (alpha waarde). Het
gevolg hiervan is dat elke pixel een bepaalde hoeveelheid transparantie kan hebben, bijvoorbeeld helemaal
doorzichtig of gedeeltelijk doorzichtig.
Het transparante deel van een dynamisch masker verhult ofwel verbergt delen van een gemaskerde afbeelding,
het dekkende deel van een dynamisch masker onthult ofwel vertoont delen van een gemaskerde afbeelding.
Een PNG afbeelding kan in elk gewenst afbeeldingspoor worden geplaatst. Het handigst is indien u een PNG
afbeelding in een afbeeldingspoor plaatst direct boven één of meerdere te maskeren afbeelding(en).
Plaats de muiswijzer op het afbeelding object van de PNG afbeelding (het masker) en klik de rechter muisknop.
De locator verplaatst zich naar de muiswijzer positie. Het afbeelding object menu wordt getoond. Klik met de
linker muisknop op item Dynamisch masker.

het afbeelding object wordt nu ingesteld als dynamisch masker object. Het transparantievlak van het
dynamisch masker object kleurt donderblauw. Het afbeelding object in het onderliggende afbeeldingspoor
wordt automatisch gekoppeld aan het dynamisch masker object (gemaskerd) en kleurt eveneens donkerblauw.
Voorwaarde voor maskeren van een afbeelding object in een (onderliggend) afbeeldingspoor is te allen tijde
dat dit afbeeldingobject binnen het tijdsdomein (rood gestreepte lijntjes) van het dynamisch afbeelding object
valt.
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Tijdsdomein dynamisch masker object
U kunt het afbeelding object van de PNG afbeelding (masker) ook direct als dynamisch masker object instellen
door gelijktijdig de CTRL+ALT+M toetsen in te drukken op het toetsenbord. Dit kunt u ongedaan maken door
opnieuw de CTRL+ALT+M toetsen in te drukken. Plaats, alvorens deze toetsen in te drukken, de muiswijzer op
het dynamisch te maskeren afbeelding object.

Verplaats, vergroot of verklein het masker in het voorvertoon of volledig scherm om het gewenste masker
effect te bereiken. In de getoonde afbeelding is het masker op het oog geplaatst.
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Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt toegelicht op welke wijze u dynamisch maskeren kunt
toepassen.

Voorbeeld 1

Basis: er is géén afbeelding object dynamisch gemaskerd, alle drie de afbeeldingen worden standaard gerenderd. De
afbeelding in het onderste afbeeldingspoor is niet te zien.

De afbeeldingen in het voorvertoon scherm worden eerst op de gewenste positie in de tijdlijn én in het
voorvertoon scherm geplaatst. (2) Een deel van de schilderij afbeelding, het vrouwenoog, dient gemaskerd te
worden. Doelstelling is om het vrouwenoog op de voorgrond van de Praag afbeelding te plaatsen. (1) Daartoe
is de cirkel afbeelding op het vrouwenoog, dus in het bovenste afbeeldingspoor, geplaatst. Daar waar de cirkel
afbeelding zwart is wordt bij dynamisch maskeren de vrouwenoog afbeelding onthuld. Daar waar de cirkel
afbeelding transparant is zal de vrouwenoog afbeelding bij dynamisch maskeren verhuld worden. Door
gebruikmaking van een masker afbeelding met soft-edge verloop zal de uiteindelijk gemaskerde afbeelding een
prachtig overvloeiend resultaat opleveren.
(1) Dynamisch masker object

(2) Dynamisch gemaskerd afbeelding object

Resultaat: (1) het cirkel afbeelding object is als dynamisch masker object ingesteld. (2) Het schilderij afbeelding object is
gekoppeld aan dit dynamisch masker object. (3) Het niet gekoppelde Praag afbeelding object fungeert als standaard
gerenderde achtergrond.
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Voorbeeld 2
Het is eveneens mogelijk om meerdere afbeeldingen aan eenzelfde dynamisch masker object te koppelen.
Afbeeldingen kunnen als gevolg daarvan zoal binnen het dynamische masker overvloeien!
Plaats de muiswijzer op het te koppelen afbeelding object en klik de rechter muisknop. De locator verplaatst
zich naar de muiswijzer positie. Het afbeelding object menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop op
item Masker afbeelding dynamisch.

Het geselecteerde afbeelding object wordt gekoppeld aan het dynamisch masker object en kleurt
donkerblauw.
Dynamisch masker object

Resultaat: (1) het rechthoek afbeelding object is als dynamisch masker object ingesteld. (2) Het varen
afbeelding object is gekoppeld aan dit dynamisch masker object, evenals (3) het heideveld afbeelding object.
(4) Het niet gekoppelde regenboog afbeelding object fungeert als standaard gerenderde achtergrond.
U kunt het geselecteerde afbeelding object ook direct koppelen aan het dynamisch masker object door
gelijktijdig de CTRL+ALT+I toetsen in te drukken op het toetsenbord. Dit kunt u ongedaan maken door opnieuw
de CTRL+ALT+I toetsen in te drukken. Plaats daartoe, alvorens deze toetsen in te drukken, de muiswijzer op het
te koppelen afbeelding object.
Dynamische masker objecten kunnen, net als afbeelding objecten, inzoomen, uitzoomen, links- / rechtsom
roteren en worden verplaatst. Aan een dynamisch masker object kan geen beeldeffect worden toegekend. Het
dynamisch masker object levert immers zelf een uniek (dynamisch) beeldeffect!
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Voorbeeld 3
In het volgende voorbeeld is een sequentie samengesteld van vier afbeelding objecten. Het cirkel afbeelding
object in het bovenste afbeeldingspoor fungeert als dynamisch masker object, het vrouwengezicht afbeelding
object is aan dit dynamisch masker object gekoppeld. Beide objecten zijn donkerblauw gekleurd. De afbeelding
objecten in het derde en vierde afbeeldingspoor dienen als achtergrond en vloeien gedurende weergave van
de show langzaam over. Deze laatstgenoemde afbeelding objecten zijn blauw gekleurd.

De kracht van de fraai overvloeiende sequentie zit hem in het dynamisch aangestuurde cirkel masker. Om dit te
bewerkstelligen is het corresponderende dynamisch masker object voorzien van een beeldveldcurve. Op de
beeldveldcurve zijn een reeks beeldveld knopen geplaatst en zorgvuldig gepositioneerd. Tijdens weergave van
de sequentie zal het cirkel masker inzoomen, tijdelijk bevriezen (stilstaan), verder inzoomen, wederom tijdelijk
bevriezen en dan volledig inzoomen.
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Halverwege de sequentie zal een prachtig derde beeld ontstaan.
Aan de hand van een reeks tijdlijn en gerenderde afbeeldingen zal stapsgewijs toegelicht worden hoe u dit
visuele effect op eenvoudige wijze kunt realiseren.

De gevels van de huizen en de kerk fungeren als eerste achtergrond (afbeelding object in 3e afbeeldingspoor)
en zijn volledig ingevloeid. Het vrouwengezicht vloeit in en het cirkel masker zoomt gelijktijdig langzaam in.

Het vrouwengezicht is volledig ingevloeid en het inzoomen is bevroren voor ongeveer 6 seconden. De verlichte
poort (afbeelding object in 4e afbeeldingspoor) is zojuist begonnen met invloeien maar is nog niet te zien
omdat de gevels van de huizen en de kerk nog volledig dekkend worden aangestuurd.

De gevels van de huizen en de kerk zijn vrijwel uitgevloeid en de verlichte poort is bijna ingevloeid. Het cirkel
masker staat op het punt om verder in te zoomen. Het vrouwengezicht zal dan verder onthuld worden.
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Het inzoomen van het cirkel masker is bevroren voor ongeveer 2 seconden. Het vrouwengezicht is inmiddels
compleet te zien en vormt samen met de verlichte poort een prachtig derde beeld. De verlichte poort wordt
volledig dekkend aangestuurd.

Het cirkel masker zoomt verder in. De pauwenveren rond het vrouwengezicht worden geleidelijk onthuld en
vegen als het ware de gevellamp het scherm uit.

Het cirkel masker is compleet ingezoomd en heeft het vrouwengezicht en de pauwenveren compleet onthuld.
De verlichte poort is uitgevloeid en niet meer te zien. Over enkele seconden zal de sequentie uitvloeien.
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Indien u een afbeelding object wenst in te stellen als dynamisch masker object en dit afbeelding object omvat
nog een beeldeffect dan dient dit beeldeffect eerst verwijderd te worden.
U kunt een aantal voorbeelden van dynamische maskers downloaden via onze website. Klik daartoe het
hoofdmenu item Help en klik in het getoonde submenu het menu item Download dynamische maskers.
Het venster Dynamische maskers (voorbeelden) wordt getoond.

Het venster Dynamische maskers (voorbeelden) omvat een viertal voorbeeld maskers.

Klik op een knop Download … masker om het gewenste dynamische masker (.png bestand) te downloaden. Uw
computer dient met het internet verbonden te zijn.
Het gedownloade bestand wordt automatisch in de lichtbak geplaatst en kan vervolgens aan uw show worden
toegevoegd en ingesteld als dynamisch masker object.
De door DGFectsAV voor u beschikbaar gestelde dynamische maskers dienen slechts als voorbeeld
voor gebruik in uw shows. Met geavanceerde beeldbewerkingsprogramma’s zoals Photoshop kunt u
allerhande en geavanceerde maskers (.png) maken voor gebruik in het programma DGFects Discovery.
Een masker afbeelding kan snel worden omgewisseld door een geschikte masker afbeelding (.png
bestand) in de lichtbak of een masker afbeelding uit een map op uw systeem. Sleep-en-plaats daartoe
een masker afbeelding vanuit de lichtbak of vanuit Windows verkenner op het dynamisch masker
object. Indien een masker afbeelding vanuit Windows verkenner gesleept en geplaatst wordt op een
dynamisch masker object in de tijdlijn en de betreffende masker afbeelding nog niet aanwezig is in de
lichtbak dan zal deze masker afbeelding automatisch aan de lichtbak worden toegevoegd.
Dynamisch gemaskerde afbeelding objecten kunnen zowel alpha als additief worden gerenderd.
Combineer zowel alpha als additief gerenderde dynamisch gemaskerde afbeelding objecten voor de
meest uiteenlopende overvloei effecten.
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8.7

Het audio object

8.7.1 Audio object - creëren
Een Audio object wordt als volgt gecreëerd in uw show:
1.

Plaats de muiswijzer op een audiospoor óf in de tijdlijn en klik vervolgens de rechter muisknop. Klik
menu item Audio invoegen op locatorpositie in het getoonde audio menu.
Het venster Audio invoegen wordt getoond.

Selecteer een audio bestand en klik de knop Openen. Het geselecteerde audio bestand wordt aan de
audiolijst toegevoegd en als audio object aan de tijdlijn toegevoegd in het audiospoor op de
locatorpositie. Indien het audiospoor niet bestaat dan wordt een nieuw audiospoor aan de tijdlijn
toegevoegd en wordt een audio object in dit nieuwe audiospoor toegevoegd op de locatorpositie.
Indien er voor het in het audiospoor in te voegen audio object geen ruimte beschikbaar is dan wordt
een nieuw audiospoor gecreëerd en wordt het audio object in dit nieuwe audiospoor toegevoegd. Klik
de knop Annuleren om dit niet te doen.
2.

Sleep-en-plaats een audio bestand vanuit de audiolijst óf Windows verkenner in de tijdlijn. Er wordt een
nieuw audiospoor gecreëerd in de tijdlijn en in dit nieuwe audiospoor wordt een audio object
toegevoegd. Indien het audio bestand niet voorkomt in de audiolijst dan wordt deze daaraan toegevoegd.

3.

Sleep-en-plaats een audio bestand vanuit de audiolijst óf Windows verkenner in een bestaand audiospoor.
Er wordt een audio object toegevoegd in dit audiospoor. Indien er voor het in dit audiospoor toegevoegde
audio object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw audiospoor gecreëerd en wordt in dit
nieuwe audiospoor een audio object toegevoegd. Indien het audio bestand niet voorkomt in de audiolijst
dan wordt deze daaraan toegevoegd.
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8.7.2 Audio object - bewerken
Een standaard audio object, geplaatst in een audiospoor, is als volgt ingericht:
audio pictogram (grafische presentatie van audio kanalen)

geluidsterktecurve (geel)

audiobalk

geluidsterktecurve knoop

Elk audio object omvat de volgende handige eigenschappen en functies:



De geluidssterktecurve
Het verloop van de geluidsterktecurve kan gewijzigd worden door de op de geluidsterktecurve aanwezige
witte knopen te verplaatsen. Zodra de muiswijzer zich op een knoop bevindt dan kleurt deze geel. De knoop
is nu geselecteerd en kan worden verplaatst door de linker muisknop in te drukken en vervolgens de
muiswijzer te verplaatsen.
Als de muiswijzer zich op de gele geluidsterktecurve bevindt kan een nieuwe knoop worden toegevoegd
door de linker muisknop te klikken. De toegevoegde knoop kan direct verplaatst worden indien u dit wenst.
Een knoop kan eenvoudig worden verwijderd door 1) de knoop te selecteren en de rechter muisknop te
klikken. Kies in het getoonde menu het item Verwijderen en de knoop wordt verwijderd; 2) de muiswijzer
op de knoop te plaatsen en de DELETE toets in te drukken op het toetsenbord.
Een knoop kan worden vergrendeld door de knoop te selecteren en de rechter muisknop te klikken. Kies in
het getoond menu het item Vergrendelen en de knoop wordt vergrendeld (knoop kleurt rood).
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De knooppunt positie op de geluidssterktecurve kan ook bewerkt worden met het venster Bewerk
knooppunt positie. Selecteer de knoop en klik de rechter muisknop. Kies in het getoonde menu het item
Positioneren. Het getoonde venster biedt u de volgende mogelijkheden:










Start positie: aanvang tijdstip van het audio object in de tijdlijn
Absolute positie: tijdstip van de knoop in de tijdlijn (sec)
X coördinaat: instelbaar tijdstip van de knoop in het audio object (sec) via de schuif of de schuifpijlen
Y coördinaat: instelbaar volume van de knoop in de tijdlijn (DB) via de schuif of de schuifpijlen
Ongedaan maken: knooppunt wijzigingen worden ongedaan gemaakt
Toepassen: een gewijzigd knooppunt wordt opgeslagen en het venster wordt gesloten
Annuleren: knooppunt wijzigen worden ongedaan gemaakt en het venster wordt gesloten

De audiobalk
Het audio object kan naar links of naar rechts worden verplaatst in het audiopoor door de audiobalk te
selecteren met de muiswijzer. Een geselecteerde audiobalk kleurt groen. Het is nu eveneens mogelijk om
het audio object in een ander audiopoor of direct in de tijdlijn te slepen-en-plaatsen. In het laatste geval
wordt automatisch een nieuw audiospoor gecreëerd.
Op de audiobalk bevindt zich aan de rechterzijde een knop Verwijder audio object (optioneel). Indien u op
deze knop klikt dan wordt het audio object verwijderd uit de tijdlijn.
Verplaats een geluidsterktecurve knoop omhoog/omlaag, naar links/rechts om het volume verloop van de
audio weergave te wijzigen (0 t/m -60DB)

Verplaats audio object vooruit of terug in de tijdlijn
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8.7.3 Audio object - splitsen of knippen
Een audio object kan op de volgende wijze eenvoudig worden gesplitst of geknipt:
1.
2.

Plaats de muiswijzer op het audio object;
Klik op de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de gewenste splits/knip positie;
3. Klik in het getoonde menu vervolgens één van de volgende drie items:



Linker zijde afknippen
Het deel van het audio object aan de linker zijde van de locator wordt verwijderd.



Rechter zijde afknippen
Het deel van het audio object aan de rechter zijde van de locator wordt verwijderd.



Splitsen
Het audio object wordt in twee delen gesplitst, te weten één deel links en één deel rechts van de
locator.

1.
2.
3.
4.

Origineel audio object
Linker zijde van audio object afgeknipt
Audio object is gesplist
Rechter zijde van audio object afgeknipt
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8.7.4 Audio object - filters bewerken
Voor elk audio object heeft u de mogelijkheid om filters en effecten toe te passen (echo, reverb, chorus,
flanger, enz).
Echo filter
Een zich herhalend geluidseffect wat met afnemende sterkte en snelheid wegzakt met, een tussen de
geluidsherhalingen, voor ingestelde tijdseenheid.
Reverb filter
Geluidseffect dat een sfeer van een omgeving kan nabootsen. Zo klinkt een geluid in een kerk veel holler dan
wanneer hetzelfde geluid wordt afgespeeld in een woonkamer. Het reverb (nagalm) filter voegt een illusie van
diepte toe aan de audio.
Chorus filter
Geluidseffect waarbij van de kopie van een signaal constant de vertraging wordt gevarieerd, waarna het wordt
gemengd met het origineel. De klank wordt daardoor smeuïg en breed.
Flanger filter
Geluidseffect waarmee de weerkaatsingweg van veraf tot heel dichtbij steeds heen en weer gaat van veraf tot
heel dichtbij en andersom. Het Flanger filter werkt het fraaist in combinatie met het chorus en reverb filter.
Balance
Balance heeft betrekking op de volumeverhouding tussen het linker en rechter kanaal van de audio.

Een filter wordt ingeschakeld door het aan te vinken. Elk filter kunt u naar wens instellen met de filter
gerelateerde parameters. Gebruik daartoe de filter schuiven. Een filter wordt uitgeschakeld door het uit te
vinken.
De filters en effecten voor een audio object worden toegepast door de knop Toepassen te klikken. Klik de knop
Annuleren om dit niet te doen.
Filter instellingen worden in EXE presentatie en SCR schermbeveiliging uitvoerbestanden opgeslagen.
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8.8

Het show data venster

Klik het hoofdmenu item Project en klik in het getoonde submenu het menu item Toon data afbeeldingsporen.
Het venster Show data wordt getoond en het tabblad Afbeeldingen wordt getoond.

Het venster Show data omvat een viertal tabbladen, te weten:

Tabblad Afbeeldingen

In dit tabblad wordt een actueel overzicht getoond van alle in de tijdlijn aanwezige afbeelding, tekst en shader
objecten. In het overzicht wordt eveneens voor elk van deze visuele objecten het nummer van het afbeeldingspoor
en de aanvang positie (actuele tijd) van dit object in de tijdlijn weergegeven.
U kunt in het getoonde overzicht zoal object namen sorteren op alfabetische volgorde en actuele tijden sorteren
van eerder naar later en andersom. De gesorteerde visuele object gegevens zijn zodoende overzichtelijker,
begrijpelijker en sneller terug te vinden. Klik op de kolomkop van een kolomgegeven (naam, spoor, actuele tijd,
positie) om dit gegeven in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
Dubbelklik op de naam van een visueel object om de locator direct naar aanvang van dit object te verplaatsen
in de tijdlijn.

Tabblad Audio

In dit tabblad wordt een actueel overzicht getoond van alle in de tijdlijn aanwezige audio objecten (muziek en
geluidsfragmenten). In het overzicht wordt eveneens voor elk audio object het nummer van het audiospoor en de
aanvang positie (actuele tijd) van dit object in de tijdlijn weergegeven, alsmede de tijdsduur van een audio object.
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U kunt in het overzicht zoal object namen sorteren op alfabetische volgorde en actuele tijden sorteren van eerder
naar later en andersom. De gesorteerde audio object gegevens zijn zodoende overzichtelijker, begrijpelijker en
sneller terug te vinden. Klik op de kolomkop van een kolomgegeven (naam, spoor, actuele tijd, positie, tijdsduur)
om dit gegeven in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
Dubbelklik op de naam van een audio object om de locator direct naar aanvang van dit object te verplaatsen in
de tijdlijn.

Tabblad Video

In dit tabblad wordt een actueel overzicht getoond van alle in de tijdlijn aanwezige video objecten. In het overzicht
wordt eveneens voor elk van deze visuele objecten het nummer van het afbeeldingspoor en de aanvang positie
(actuele tijd) van dit object in de tijdlijn weergegeven.
U kunt in het getoonde overzicht zoal object namen sorteren op alfabetische volgorde en actuele tijden sorteren
van eerder naar later en andersom. De gesorteerde video object gegevens zijn zodoende overzichtelijker,
begrijpelijker en sneller terug te vinden. Klik op de kolomkop van een kolomgegeven (naam, spoor, actuele tijd,
positie) om dit gegeven in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
Dubbelklik op de naam van een video object om de locator direct naar aanvang van dit object te verplaatsen in
de tijdlijn.
Tabblad Markers

In dit tabblad wordt een actueel overzicht getoond van alle in de tijdlijn aanwezige markers objecten. In het
overzicht wordt eveneens voor elk marker object het nummer van het markerspoor en de aanvang positie
(actuele tijd) in de tijdlijn weergegeven.
U kunt in het overzicht zoal actuele tijden sorteren van eerder naar later en andersom. De gesorteerde marker
object gegevens zijn zodoende overzichtelijker, begrijpelijker en sneller terug te vinden. Klik op de kolomkop
van een kolomgegeven (naam, spoor, actuele tijd, positie) om dit gegeven in oplopende of aflopende volgorde
te sorteren.
Dubbelklik op de naam van een marker object om de locator direct naar aanvang van dit object te verplaatsen
in de tijdlijn.
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9.

In-screen editing

Met DGFects Discovery zijn gerenderde beelden heel eenvoudig óók in-screen te bewerken. Deze bewerkingen
kunt u zowel uitvoeren in het voorvertoon scherm als in het volledig scherm. Voor de te realiseren beeld
bewerkingen zijn bovendien weinig tot géén toets combinaties nodig waardoor u deze snel kunt realiseren.
Elke in-screen uitgevoerde beeld bewerking kan direct ongedaan gemaakt worden. Dit kunt u bijvoorbeeld
doen, door gelijktijdig de CTRL+Z toetsen in te drukken op het toetsenbord.
In-screen bewerking is van toepassing op alle afbeelding, tekst, shader en video objecten in de tijdlijn, oftewel
voor álle visuele objecten.

9.1

In-screen – een beeld activeren

Doorloop de volgende stappen om het in-screen wijzigen van de locatie en grootte van een beeld te activeren.

1.

Instelling Beeldveldkader
Controleer in het venster Programma instellingen via knop Schermen, sectie Grafische instellingen of Toon
beeldveldkader is aan gevinkt. U kunt dit ook controleren door de muiswijzer in het voorvertoon of volledig
scherm te plaatsen en de rechter muisknop te klikken. Het voorvertoon scherm menu wordt getoond. Indien het
menu item Toon beeldveldkader niet is aangevinkt, klik dit menu item dan met de linker muisknop en het item
wordt aangevinkt.
In het volledig scherm kan de beeldveldkader functie nóg eenvoudiger worden geactiveerd door het selectievak
aan te vinken in het bedieningspaneel.

2.

Activeer visueel object in tijdlijn
Plaats de muiswijzer op een visueel object in de tijdlijn en klik de linker muisknop. Het geklikte visuele tijdlijn
object wordt geselecteerd en kleurt donker grijs. Het bij dit visuele object behorende beeldveldkader wordt
gelijktijdig geactiveerd in het voorvertoon scherm.
Activeer visueel object in voorvertoon óf volledig scherm
Plaats de muiswijzer op een beeld in het voorvertoon of volledig scherm en klik de linker muisknop. Het bij dit
beeld behorende visuele tijdlijn object wordt geselecteerd en kleurt donker grijs. Het beeldveldkader van het
geklikte beeld wordt gelijktijdig geactiveerd.
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Het beeldveldkader van een visueel object zonder beeldveldcurve kleurt groen. Het beeldveldkader van een object
mét beeldveldcurve kleurt blauw. De locatie en grootte van het gekaderde beeld kan nu direct in-screen gewijzigd
worden.
Indien er meerdere afbeeldingen, tekst of shaders gelijktijdig gerenderd worden in het voorvertoon of volledig scherm
dan kan eenvoudig van beeldveldkader gewisseld worden door de F5 toets herhaaldelijk in te drukken op het
toetsenbord.
Indien er één of meerdere video’s gelijktijdig gerenderd worden in het voorvertoon of volledig scherm dan kan
eenvoudig van beeldveldkader gewisseld worden door de F6 toets herhaaldelijk in te drukken op het toetsenbord.
De naam van het beeld waarvan het beeldveldkader is geselecteerd wordt getoond in de titelbalk van het voorvertoon
scherm óf als pictogram in het bedieningspaneel op het volledig scherm. Plaats de muiswijzer op het pictogram om de
naam van het gekaderde beeld als hint te kunnen lezen.

9.2

In-screen – locatie en grootte wijzigen van een beeld

Indien het beeldveldkader van een afbeelding, tekst, shader of video wordt getoond dan is het mogelijk om de locatie
en de grootte van dit beeld te wijzigen. Doorloop de volgende stappen om het in-screen wijzigen van de locatie en de
grootte van een beeld uit te voeren.
1.

Auto creëer/bewerk beeldveldcurve óf beeldveldcurve knooppunt instellen
Controleer in het venster Programma instellingen, knop Objecten en knop Instellingen voor afbeelding/shader
object, sectie Voorvertoon-/volledig scherm, de instelling voor Auto creëer/bewerk beeldveldcurve óf
beeldveldcurve knooppunt. Volg dezelfde keuzes voor een video object maar dan via knop Instellingen voor video
object.



Groen beeldveldkader
Indien deze instelling is uit gevinkt dan kan de locatie en grootte van een groen gekaderd beeld in het
voorvertoon of volledig scherm gewijzigd worden zonder dat er automatisch een beeldveldcurve gecreëerd
wordt. Het beeldveldkader van het bewerkte beeld blijft groen gekleurd.



Groen -> blauw beeldveldkader
Indien deze instelling is aan gevinkt dan zal automatisch een beeldveldcurve gecreëerd worden in het
bijbehorende visuele tijdlijn object zodra de locatie en grootte van een groen gekaderd beeld in het voorvertoon
of volledig scherm wordt gewijzigd. Het beeldveldkader van het bewerkte beeld kleurt direct blauw en het
venster Bewerk beeldvelden wordt getoond.



Blauw beeldveldkader
Indien deze instelling is aan gevinkt dan zal een beeldveldcurve knoop aan de beeldveldcurve in het
bijbehorende visuele tijdlijn object worden toegevoegd zodra de locatie en grootte van een blauw gekaderd
beeld in het voorvertoon of volledig scherm wordt gewijzigd. Voorwaarde voor het toevoegen van een nieuwe
beeldveldcurve knoop is wel dat op de locatorpositie in de tijdlijn nog géén beeldveldcurve knoop bestaat in het
bijbehorende visuele tijdlijn object. Vervolgens wordt het venster Bewerk beeldvelden getoond.

De originele locatie en grootte van een gewijzigd beeld kan eenvoudig worden hersteld door de muiswijzer inscreen op dit gekaderde beeld te plaatsen en gelijktijdig de CTRL+R toetsen in te drukken op het toetsenbord.
Een gekaderd beeld kan ingezoomd worden door de muiswijzer in-screen op dit gekaderde beeld te plaatsen en
gelijktijdig de CTRL+↑ toetsen in te drukken op het toetsenbord.
Een gekaderd beeld kan uitgezoomd worden door de muiswijzer in-screen op dit gekaderde beeld te plaatsen en
gelijktijdig de CTRL+↓ toetsen in te drukken op het toetsenbord.
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2.

De locatie van een beeld wijzigen
Plaats de muiswijzer in-screen binnen het gekaderde beeld. De muiswijzer wijzigt in een kruisje. Druk
vervolgens de linker muisknop in. Het gekaderde beeld kan nu verplaatst worden in het voorvertoon of
volledig scherm. Zodra u de muisknop los laat dan wijzigt de locatie van het gekaderde beeld niet meer.

3.

De grootte van een beeld wijzigen
Plaats de muiswijzer in-screen op een gele beeldveldkader knoop. De beeldveldkader knoop kleurt rood en de
muiswijzer wijzigt in een diagonaal pijltje. Druk vervolgens de linker muisknop in. De beeldveld knoop kan nu
verplaatst worden door de muiswijzer over het voorvertoon of volledig scherm te verplaatsen. Afhankelijk van
de nieuwe locatie van de verplaatste beeldveld knoop zal het gekaderde beeld groter of kleiner worden. Zodra
u de muisknop los laat dan wijzigt de grootte het gekaderde beeld niet meer.

Stap 2 en stap 3 zijn in-screen ook van toepassing op blauw gekaderde beelden.
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4.

Afbeelding filters bewerken
Plaats de muiswijzer in-screen op een gekaderde afbeelding, druk de F toets op het toetsenbord in en dubbelklik
gelijktijdig de linker muisknop. Het venster Bewerk afbeelding filters wordt getoond. Deze snelkeuze functie is
niet van toepassing op shader en video objecten.

5.

Plaats de muiswijzer in-screen op een gekaderde afbeelding, druk de P toets op het toetsenbord in en dubbelklik
gelijktijdig de linker muisknop. Het door uzelf ingestelde favoriete beeldbewerkingsprogramma (bijvoorbeeld
Photoshop) wordt geopend waarna u de afbeelding kunt bewerken. Deze snelkeuze functie is niet van toepassing
op shader en video objecten.

6.

Plaats de muiswijzer in-screen op een gekaderd beeld, druk de K toets op het toetsenbord in en dubbelklik
gelijktijdig de linker muisknop. Het venster Bewerk standaard beeldveld (groen beeldveldkader) óf het venster
Bewerk beeldvelden (blauw beeldveldkader) wordt getoond.

7.

Plaats de muiswijzer in-screen op een gekaderd beeld, druk de R toets op het toetsenbord in en dubbelklik
gelijktijdig de linker muisknop. Het venster Bewerk rotatievelden wordt getoond indien het bijbehorende visuele
tijdlijn object een rotatiecurve omvat.

8.

Plaats de muiswijzer in-screen op een gekaderd beeld, druk de T toets op het toetsenbord in en dubbelklik
gelijktijdig de linker muisknop. Het venster Bewerk beeldeffect wordt getoond indien het bijbehorende visuele
tijdlijn object een beeldeffectcurve omvat.
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9.3

In-screen – laag volgorde wijzigen van beeld

Het is eenvoudig mogelijk om de laag volgorde van afbeeldingen, teksten en shaders te wijzigen in het voorvertoon
of volledig scherm door gebruikmaking van in-screen editing.
In de drie getoonde voorbeeld afbeeldingen is afbeelding Doorgang met lamp geselecteerd.

Doorgang met lamp wordt bovenop de andere twee afbeeldingen gerenderd. Het is gewenst om deze gekaderde
afbeelding geheel onderop de gerenderde afbeeldingen te plaatsen. Daarvoor zijn slechts twee sneltoets
handelingen nodig.

Plaats de muiswijzer in-screen en druk gelijktijdig de toetsen CTRL+[. Doorgang met lamp wordt direct één laag
omlaag geplaatst. Het bijbehorende object wordt automatisch één afbeeldingspoor omlaag verplaatst in de tijdlijn.

Druk opnieuw de toetsen CTRL+[. Doorgang met lamp wordt nóg een laag omlaag geplaatst. Het bijbehorende
object in de tijdlijn wordt automatisch nóg één afbeeldingspoor omlaag verplaatst in de tijdlijn.
Door de sneltoetsen CTRL+] te drukken kan de gekaderde afbeelding wederom omhoog worden geplaatst.
Deze handeling kan zo vaak worden herhaald als u wilt.
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9.4

In-screen – weergavebereik

Tijdens het in-screen bewerken van beelden kan het weergavebereik van het voorvertoon of volledig scherm altijd
worden gewijzigd. Dit is zeker handig indien beelden deels of geheel buiten het voorvertoon of volledig scherm
worden geplaatst of indien de gewijzigde beeld grootte zich deels buiten het voorvertoon of volledig scherm bevindt.
Indien het voorvertoon of volledig scherm geschaald is dan zal een wit streepjeskader worden getoond.

Het beeld (afbeelding) wordt 1 op 1 weergegeven in het geschaalde volledig scherm.

Het verkleinde beeld wordt deels weergegeven buiten het geschaalde volledig scherm.

Het vergrootte beeld wordt deels weergegeven buiten het geschaalde volledig scherm.
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10. Menu's en functies
DGFects Discovery beschikt over een reeks intuïtieve menu's en functies. Met uitzondering van het hoofdmenu
kunnen al deze menu's en bijbehorende functies eenvoudig worden getoond door met de rechter muisknop op
onderdelen van het programma te klikken.

10.1 Lichtbak functies
Plaats de muiswijzer op een lichtbak afbeelding en klik de rechter muisknop. Het lichtbak menu wordt getoond.
Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Sluit mediapool
De mediapool bevindt zich aan de onderzijde van het hoofdvenster. Indien dit menu item wordt gekozen
dan zal de mediapool gesloten worden en niet langer aanwezig zijn in het hoofdvenster.

Het is tijdens het bewerken van een show te allen tijde mogelijk om de mediapool te sluiten/tonen of te
verbergen. Klik de knop Verberg mediapool indien de mediapool getoond wordt, klik dezelfde knop Toon
mediapool indien de mediapool verborgen/gesloten is.


Ontkoppel mediapool
De mediapool wordt los gekoppeld van het hoofdvenster. Het is nu zoal mogelijk om de mediapool te
vergroten, verkleinen en te verplaatsen (naar bijvoorbeeld een tweede beeldscherm).



Verberg mediapool
De mediapool wordt verborgen in het hoofdvenster.
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Grootte van afbeelding op lichtbak

U kunt kiezen uit een drietal formaten voor in de lichtbak getoonde afbeeldingen: klein, gemiddeld en
groot. Klik een gewenst formaat in het getoonde menu. Alle lichtbak afbeeldingen zullen nu worden
getoond in het gewijzigde formaat.


Aantal rijen kleine afbeeldingen op lichtbak

U kunt kiezen uit een drietal indelingen voor in de lichtbak getoonde kleine afbeeldingen: 1, 2 of 3 rijen.
Klik een gewenste rijoptie in het getoonde menu. Kleine lichtbak afbeeldingen zullen nu, afhankelijk van
uw gemaakte keuze, worden getoond in 1, 2, of 3 rijen. Standaard worden kleine lichtbak afbeeldingen in
twee rijen getoond.



Verwijder afbeeldingen naar prullenbak
In de lichtbak aanwezige afbeeldingen kunnen verwijderd worden naar de prullenbak. Voorwaarde is wel dat
een te verwijderen afbeelding niet voorkomt in de tijdlijn én niet voorkomt in één of meerdere andere project
show(s). Indien aan deze voorwaarden voldaan is dan zal de afbeelding (of een reeks van geselecteerde
afbeeldingen) verwijderd worden naar Windows prullenbak. Indien een afbeelding niet verwijderd mag worden
dan zal een Project status melding worden aangemaakt.
Een naar Windows prullenbak verwijderde afbeelding kan te allen
tijde worden teruggezet in de map Pictures van het (huidige)
project. Plaats de muiswijzer op de prullenbak en klik de rechter
muisknop. Het prullenbak menu wordt getoond. Kies menu item
Openen. Een overzicht van onder andere verwijderde
afbeeldingen wordt getoond. Plaats de muiswijzer op een
verwijderde afbeelding en klik de rechter muisknop. Kies in het
getoonde menu het item Terugzetten. De verwijderde afbeelding
wordt nu teruggeplaatst in de map van waaruit het verwijderd
was. De teruggezette afbeelding wordt wederom in de lichtbak
getoond door menu item Lichtbak vernieuwen te kiezen óf door DGFects Discovery opnieuw te starten.
Zodra Windows prullenbak geleegd is dan is het vanzelfsprekend niet meer mogelijk om bestanden terug te
zetten.
Selecteer meerdere afbeeldingen en druk op de knop Verwijder afbeeldingen naar prullenbak óf de DELETE
toets op het toetsenbord. De lichtbak afbeeldingen worden direct verwijderd naar de prullenbak.
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Als u een aaneengesloten groep afbeeldingen wilt selecteren, klikt u op het eerste item en daarna, terwijl u
SHIFT ingedrukt houdt, op het laatste item.
Als u een niet-aaneengesloten groep afbeeldingen wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elk
gewenst item klikt.


Lichtbak leegmaken
Alle afbeeldingen worden na bevestiging van de getoonde melding verwijderd van de lichtbak én uit het
project. Afbeeldingen welke deel uit maken van één of meerdere project show(s) worden niet verwijderd.



Lichtbak vernieuwen
De lichtbak wordt vernieuwd. Alle afbeeldingen deel uit makend van een project worden in de lichtbak
geplaatst (zie ook de project map Pictures).



Afbeeldingen oplopend sorteren
Lichtbak afbeeldingen op naam in alfabetische volgorde sorteren van A -> Z.



Afbeeldingen aflopend sorteren
Lichtbak afbeeldingen op naam in alfabetische volgorde sorteren van Z -> A.



Afbeeldingen sorteren op datum
Lichtbak afbeeldingen sorteren op datum van verleden naar heden ( oud naar nieuw).



Voeg afbeeldingen toe aan lichtbak



Afbeelding bewerken met ...



Schaalgereedschap afbeelding



Bijsnijgereedschap afbeelding



Filtergereedschap afbeelding



Selecteer lichtbak afbeelding
Selecteer de lichtbak afbeelding. Een afbeelding in de lichtbak kan eveneens worden geselecteerd door
met de linker muisknop op de afbeelding te klikken.



Selecteer alle lichtbak afbeeldingen
Alle in de lichtbak aanwezige afbeeldingen worden geselecteerd.



Deselecteer lichtbak afbeelding
De lichtbak afbeelding wordt gedeselecteerd.



Deselecteer alle lichtbak afbeeldingen
Alle in de lichtbak aanwezige afbeeldingen worden gedeselecteerd.



Voeg geselecteerde lichtbak afbeeldingen toe aan show
Alle in de lichtbak geselecteerde, aaneengesloten afbeeldingen worden in volgorde aan de show
toegevoegd.
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Afbeelding bekijken
De lichtbak afbeelding wordt getoond in het venster Bekijk afbeelding.



Kenmerken van afbeelding
Het venster Kenmerken van afbeelding toont de bestandsnaam, projectmap en kenmerken van de
afbeelding in de lichtbak. Indien u de muiswijzer vervolgens over andere lichtbak afbeeldingen verplaatst
dan worden de afbeeldingkenmerken in het getoonde venster direct vernieuwd.
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10.2 Audiolijst functies
Plaats de muiswijzer in de audiolijst en klik de rechter muisknop. Het audiolijst menu wordt getoond. Klik met
de linker muisknop op een gewenst item.



Audio bestand weergeven

Het venster Audio speler wordt getoond. De audio speler toont de naam en tijdsduur van het audio
bestand. Een tweetal meters (linker en rechter audio kanaal) tonen de geluidsterkte (in DB) van de
audio tijdens afspelen van het audio bestand.
1.

Audio bestand afspelen

2.

Afspelen van het audio bestand pauzeren

3.

Audio bestand opnieuw afspelen

4.

Selectievak Audio automatisch starten zodra venster Audio speler wordt / is getoond. Dit is handig
indien u een aantal audio bestanden in de audiolijst kort wilt beluisteren voor het zoal snel
selecteren van het gewenste audio bestand. Dubbelklik daartoe met de linker muisknop
achtereenvolgens op de audio bestanden in de audiolijst. Een gekozen audio bestand wordt direct
geopend in de Audio speler en afgespeeld

5.

Door op de voortgangbalk te klikken met de linker muisknop wijzigt de audiopositie van het af te
spelen / afgespeelde audio bestand



Ripgereedschap audio CD



Snijgereedschap audio bestand
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Verwijder audiobestand naar prullenbak
Het audiobestand wordt uit het project verwijderd. Indien het audiobestand deel uit maakt van een
show dan is het niet toegestaan om dit audiobestand uit de audiolijst te verwijderen. Er zal U dan een
melding getoond worden.
Een verwijderd audiobestand bevindt zich in Windows prullenbak en kan derhalve te allen tijde
worden teruggezet in de map Audio van het project. Zodra de prullenbak geleegd is dan is dit
vanzelfsprekend niet meer mogelijk.



Audiolijst vernieuwen
De audiolijst wordt vernieuwd. Alle audio bestanden deel uit makend van een project worden in de
audiolijst geplaatst (zie ook de project map Audio).



Voeg audio bestanden toe aan audiolijst



Kenmerken van audiobestand
Het venster Kenmerken van audiobestand toont de bestandsnaam, projectmap en kenmerken van het
audiobestand in de audiolijst. Indien u de muiswijzer vervolgens over andere audiobestanden
verplaatst in de audiolijst dan worden de audio kenmerken in het getoonde venster direct vernieuwd.
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10.3 Videolijst functies
Plaats de muiswijzer in de videolijst en klik de rechter muisknop. Het videolijst menu wordt getoond. Klik met
de linker muisknop op een gewenst item.



Video weergeven



Verwijder video naar prullenbak
Het videobestand wordt uit het project verwijderd. Indien het videobestand deel uit maakt van een
show dan is het niet toegestaan om dit videobestand uit de audiolijst te verwijderen. Er zal U dan een
melding getoond worden.
Een verwijderd videobestand bevindt zich in Windows prullenbak en kan derhalve te allen tijde
worden teruggezet in de map Video van het project. Zodra de prullenbak geleegd is dan is dit
vanzelfsprekend niet meer mogelijk.



Videolijst vernieuwen
De videolijst wordt vernieuwd. Alle videobestanden deel uit makend van een project worden in de
videolijst geplaatst (zie ook de project map Video).



Voeg videobestanden toe aan videolijst
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10.4 Tijdlijn functies
Plaats de muiswijzer in de tijdlijn en klik de rechter muisknop. Het tijdlijn menu wordt getoond. Klik met de
linker muisknop op een gewenst item.



Afbeelding invoegen op locatorpositie
Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond.

Kies een afbeelding en klik de knop Openen. Er wordt automatisch een afbeeldingspoor aan de tijdlijn
toegevoegd en vervolgens wordt het bijbehorende afbeeldingobject in dit nieuwe afbeeldingspoor
geplaatst op de locatorpositie. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.
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Audio invoegen op locatorpositie
Het venster Audio invoegen wordt getoond.

Kies een audiobestand en klik de knop Openen. Er wordt automatisch een audiospoor aan de tijdlijn
toegevoegd en vervolgens wordt het bijbehorende audio object in dit nieuwe audiospoor geplaatst op
de locatorpositie. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.


Video invoegen op locatorpositie
Het venster Video invoegen wordt getoond.

Kies een videobestand en klik de knop Openen. Er wordt automatisch een videospoor aan de tijdlijn
toegevoegd en vervolgens wordt het bijbehorende video object in dit nieuwe videospoor geplaatst op
de locatorpositie. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.


Pauze marker invoegen op locatorpositie
Er wordt automatisch één (maximaal) markerspoor aan de tijdlijn toegevoegd en vervolgens wordt
een pauze marker in dit nieuwe markerspoor geplaatst op de locatorpositie.
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Vergrendel alle show objecten
Alle objecten in de tijdlijn worden vergrendeld. De balken van alle objecten kleuren rood. Alle
objecten in de gerelateerde sporen kunnen niet verplaatst worden.



Ontgrendel alle show objecten
Alle objecten in de tijdlijn worden ontgrendeld. De sleepbalken van afbeelding/video/audio objecten
kleuren blauw, de sleepbalken van Shader Effect objecten kleuren zilver, de sleepbalken van
DGFectsAV Elements objecten kleuren goud. Alle objecten in de gerelateerde sporen kunnen (weer)
verplaatst worden.



Creëer afbeeldingspoor
Er wordt een afbeeldingspoor aan de tijdlijn toegevoegd.



Creëer videospoor
Er wordt een videospoor aan de tijdlijn toegevoegd.



Creëer audiospoor
Er wordt een audiospoor aan de tijdlijn toegevoegd.



Creëer markerspoor
Er wordt één (maximaal) markerspoor aan de tijdlijn toegevoegd.



Alle sporen naar minimale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt geminimaliseerd.



Alle sporen naar standaard hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op standaard hoogte.



Alle sporen naar maximale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op maximale hoogte.



Plak object (afbeelding/shader/audio/video) van klembord op locatorpositie
Indien een afbeelding object zich op het klembord bevindt (er is een door uzelf een exacte kopie
gemaakt van een compleet afbeelding object in de show) dan wordt een nieuw afbeeldingspoor
gecreëerd en vervolgens het afbeelding object van het klembord op de locatorpositie in het
afbeeldingspoor geplakt.
Indien een shader object zich op het klembord bevindt (er is een door uzelf een exacte kopie gemaakt
van een compleet shader object in de show) dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en
vervolgens het shader object van het klembord op de locatorpositie in het afbeeldingspoor geplakt.
Indien een audio object zich op het klembord bevindt (er is een door uzelf een exacte kopie gemaakt
van een compleet audio object in de show) dan wordt een nieuw audiospoor gecreëerd en vervolgens
het audio object van het klembord op de locatorpositie in het audiospoor geplakt.
Indien een video object zich op het klembord bevindt (er is een door uzelf een exacte kopie gemaakt
van een compleet video object in de show) dan wordt een nieuw videospoor gecreëerd en vervolgens
het video object van het klembord op de locatorpositie in het videospoor geplakt.
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10.5 Afbeelding- / tekstspoor functies
1.

Plaats de muiswijzer op het foto pictogram in de kop van een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop.
Het kop menu van het afbeeldingspoor wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Wijzig naar tekstspoor
Het afbeeldingspoor wijzigt in een tekstspoor en wordt bovenin de tijdlijn geplaatst. Indien zich één of
meerdere tekstsporen in de tijdlijn bevinden dan wordt een nieuw tekstspoor onder het daarboven
gelegen tekstspoor geplaatst in de tijdlijn.



Afbeeldingspoor invoegen
Er wordt een afbeeldingspoor ingevoegd boven het met de muiswijzer aangewezen afbeeldingspoor.
Het is ook mogelijk om een afbeeldingspoor in te voegen door de muiswijzer op een afbeeldingspoor
te plaatsen en vervolgens gelijktijdig de CTRL+I toetsen in te drukken op het toetsenbord.



Afbeeldingspoor dupliceren
Het afbeeldingspoor met alle zich daarin bevindende afbeelding, tekst en/of shader objecten wordt 1 op 1
gedupliceerd. Het gedupliceerde afbeeldingspoor wordt automatisch boven het afbeeldingspoor geplaatst
waarvan het duplicaat is gemaakt.



Afbeeldingspoor leegmaken
Alle in het afbeeldingspoor aanwezige afbeelding objecten worden na bevestiging van de getoonde
melding verwijderd.



Afbeeldingspoor verwijderen
Alle in het afbeeldingspoor aanwezige afbeelding objecten inclusief het afbeeldingspoor worden direct
verwijderd.



Minimale hoogte afbeeldingspoor
De hoogte van het afbeeldingspoor wordt geminimaliseerd.



Standaard hoogte afbeeldingspoor
De standaard hoogte van het afbeeldingspoor wordt ingesteld.



Maximale hoogte afbeeldingspoor
De hoogte van het afbeeldingspoor wordt gemaximaliseerd.



Alpha renderen
Alle afbeelding objecten in het afbeeldingspoor worden (na overname) alpha gerenderd. Elke afbeelding
is doorgaans opgebouwd uit drie kanalen, Rood, Groen en Blauw (RGB 24 bits). Indien er een vierde
kanaal aan een afbeelding wordt toegevoegd dan is het mogelijk om de transparantie van deze afbeelding
(elk individueel beeldpunt ofwel pixel) te wijzigen. Een afbeelding kan zodoende doorzichtig gemaakt
worden, maar ook volledig ondoorzichtig (dekkend) waardoor andere afbeeldingen niet te zien zijn. Het
vierde kanaal wordt ook wel het alphakanaal genoemd.
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Indien Alpha renderen wordt aan gevinkt dan wordt Additief renderen automatisch uit gevinkt.


Additief renderen
Alle afbeeldingen objecten in het afbeeldingspoor worden (na overname) additief gerenderd.
Bij additief renderen worden de kleuren van afbeeldingen met elkaar gemengd, ofwel de beeldpunten
(pixel waarden) van afbeeldingen worden bij elkaar opgeteld:
Additieve primaire kleuren
De kleuren rood, groen en blauw zijn gerefereerd als additieve primaire kleuren. Door het samen
voegen van deze drie kleuren, kunt u alle andere kleuren van het kleurenspectrum maken. Geen
andere combinatie van kleur kan rood, groen of blauw maken: door hen samen te mengen wordt wit
licht geproduceerd, hieruit volgt de term additief.
Additieve secundaire kleuren
Deze kleuren zijn gemaakt door een combinatie van twee primaire kleuren:
rood + groen
= geel
rood + blauw
= magenta
groen + blauw
= cyaan
Zwart telt niet op. De pixel waarde is 0. Indien Additief renderen wordt aan
gevinkt dan wordt Alpha renderen automatisch uit gevinkt.

2.

Plaats de muiswijzer op een afbeeldingspoor en klik de rechter muisknop. Het afbeeldingspoor menu wordt
getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Verplaats meerdere afbeelding objecten op afbeeldingspoor
Plaats de muiswijzer op de afbeeldingbalk van een afbeelding object. De muiswijzer verandert in <=> De
afbeeldingbalk kleurt geel. Alle afbeeldingbalken van volgende, in hetzelfde afbeeldingspoor aanwezige,
afbeelding objecten kleuren geel. Druk de linker muisknop in. Alle geel gemarkeerde afbeelding objecten in
het afbeeldingspoor kunnen nu gelijktijdig in de gewenste richting (naar links of naar rechts) verplaatst
worden.

Door opnieuw op hetzelfde menu item te klikken wordt bovenvermelde functionaliteit weer uitgeschakeld.
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Afbeelding invoegen op locatorpositie
Het venster Afbeelding Invoegen wordt getoond.

Kies een afbeelding en klik de knop Openen. De geselecteerde afbeelding wordt aan de show
toegevoegd op de locatorpositie in het afbeeldingspoor. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in
te voegen afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor
gecreëerd en wordt het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd. Klik de knop
Annuleren om dit niet te doen.


Plak afbeelding van klembord op locatorpositie
Als een afbeelding object zich op het klembord bevindt, ofwel er is een kopie gemaakt van een
compleet afbeelding object in de show, dan wordt het afbeelding object op de locatorpositie in het
afbeeldingspoor geplakt. Indien er voor het in het afbeeldingspoor te plakken afbeelding object geen
ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het afbeelding object
in dit nieuwe afbeeldingspoor geplakt.



Tekstlabel invoegen op locatorpositie
Zodra een tekst label is gemaakt dan wordt dit automatisch toegevoegd op de locatorpositie in het
afbeeldingspoor. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in te voegen tekst label object geen ruimte
beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en wordt het tekst label object in dit
nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd.



Vergrendel alle spoorafbeeldingen
Alle afbeelding objecten in het afbeeldingspoor worden vergrendeld. De afbeeldingbalk van elk
afbeelding object kleurt rood. Alle afbeelding objecten in het afbeeldingspoor kunnen niet verplaatst
worden.



Ontgrendel alle spoorafbeeldingen
Alle afbeelding objecten in het afbeeldingspoor worden ontgrendeld. De afbeeldingbalk van alle
afbeelding objecten kleurt blauw. Alle afbeelding objecten in het afbeeldingspoor kunnen verplaatst
worden.
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Minimaliseer spoor
De hoogte van het afbeeldingspoor wordt geminimaliseerd.



Maximaliseer spoor
De hoogte van het afbeeldingspoor wordt gemaximaliseerd.

Standaard hoogte van het afbeeldingspoor



Alle sporen naar minimale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt geminimaliseerd.



Alle sporen naar standaard hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op standaard hoogte.



Alle sporen naar maximale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op maximale hoogte.
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10.6 Afbeelding object functies
Plaats de muiswijzer op een afbeelding object en klik de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de
muiswijzer positie. Het afbeelding object menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst
item.
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Kenmerken
Het venster Kenmerken van afbeelding toont de bestandsnaam, projectmap en kenmerken van de
afbeelding.



Lichtbak afbeelding aanwijzen
De afbeelding in de lichtbak welke hoort bij het afbeelding object in de tijdlijn wordt geselecteerd.



Eén laag omhoog
Het afbeelding object verplaatst zich naar een hoger gelegen afbeeldingspoor in de tijdlijn. Indien zich
daar al een afbeelding object bevindt dan wordt daarboven een nieuw afbeeldingspoor ingevoegd en
het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor geplaatst.



Eén laag omlaag
Het afbeelding object verplaatst zich naar een lager gelegen afbeeldingspoor in de tijdlijn. Indien zich
daar al een afbeelding object bevindt dan wordt daaronder een nieuw afbeeldingspoor ingevoegd en
het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor geplaatst.



Bewerken
Bewerk de afbeelding object filters.



Verwijderen
Het afbeelding object wordt verwijderd uit het afbeeldingspoor.



Veranderen
Het venster Verander afbeelding wordt getoond. Selecteer een afbeelding en klik de knop Openen. De
afbeelding wordt gewijzigd in de zojuist geselecteerde afbeelding. Klik de knop Annuleren om dit niet
te doen.
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Kopieer afbeelding object
Het complete afbeelding object (inclusief alle curven) wordt gekopieerd en op het klembord geplaatst.



Plak afbeelding object op locatorpositie
Het complete, op het klembord opgeslagen, afbeelding object (inclusief alle object curven) wordt
toegevoegd op de locatorpositie in het afbeeldingspoor. Indien er voor het in het afbeeldingspoor in
te voegen afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor
gecreëerd en wordt het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor toegevoegd.



Linker zijde afknippen, Rechter zijde afknippen, Splitsen



Afbeelding bewerken met …



Vergrendelen
Het afbeelding object in het afbeeldingspoor wordt vergrendeld. De afbeeldingbalk van het afbeelding
object kleurt rood. Het afbeelding object kan niet verplaatst worden in het afbeeldingspoor.



Ontgrendelen
Het afbeelding object in het afbeeldingspoor wordt ontgrendeld. De afbeeldingbalk van het afbeelding
object kleurt blauw. Het afbeelding object kan verplaatst worden in het afbeeldingspoor.



Transparantiecurve
Wis transparantiecurve
De transparantiecurve wordt gewist. De afbeelding wordt niet langer gerenderd.
Creëer standaard transparantiecurve
Teken transparantiecurve
De transparantiecurve in het afbeelding object wordt gewist. Plaats de muiswijzer op het afbeelding
object. De muiscursor wijzigt in een kruis. Druk de linker muisknop in en teken de gewenste
transparantiecurve in het afbeelding object. Zodra u de linker muisknop loslaat wordt de nieuwe
transparantiecurve in het afbeelding object vastgelegd. U kunt deze functie net zo vaak herhalen
totdat u de gewenste transparantiecurve gerealiseerd hebt.
Het is eveneens mogelijk om een transparantiecurve te tekenen tijdens weergave van de show. De
afbeelding wordt conform het verloop van de transparantiecurve rechtstreeks (real time) gerenderd in
het voorvertoon scherm!
Afhankelijk van de gerenderde afbeelding kan zoal een sterk variërende of op maat van de audio
(complexe) wisselende transparantiecurve worden gerealiseerd. Indien u dit wenst kan een eenmaal
getekende transparantiecurve verder worden geperfectioneerd met de op de transparantiecurve
vastgelegde knopen.
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Vergrendel transparantiecurve
De transparantiecurve in het afbeelding object wordt vergrendeld. De knopen kleuren rood en kunnen
niet verplaatst worden.

Ontgrendel transparantiecurve
De transparantiecurve in het afbeelding object wordt ontgrendeld. De knopen kleuren wit en kunnen
verplaatst worden.



Beeldveldcurve
Creëer beeldveldcurve
Verwijder beeldveldcurve
De beeldveldcurve wordt verwijderd. Er is geen dynamische beeldveldsturing van toepassing op de
afbeelding.



Rotatiecurve
Creëer rotatiecurve
Verwijder rotatiecurve
De rotatiecurve wordt verwijderd. Er is geen rotatieeffect van toepassing op de afbeelding.



Beeldeffectcurve
Creëer beeldeffectcurve
Verwijder beeldeffectcurve
De beeldeffectcurve wordt verwijderd. Er is geen beeldeffect van toepassing op de afbeelding.
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Kopieer curven van afbeelding object
Alle curven van het afbeelding object worden gekopieerd (exclusief het afbeelding object zelf) en op
het klembord geplaatst. U kunt alle curven van een afbeelding object ook kopiëren door de muiswijzer
op het betreffende afbeelding object te plaatsten en de toetsen CTRL+ALT+C te drukken op het
toetsenbord.



Plak curven van afbeelding object
Alle op het klembord opgeslagen curven van een afbeelding object worden in het afbeelding object
geplakt waaraan u ze wenst toe te wijzen. Plaats daartoe de muiswijzer op een afbeelding object in de
tijdlijn en klik dit menu item of plaats de muiswijzer op een ander afbeelding object en druk de
toetsen CTRL+ALT+V op het toetsenbord. Klembord curven kunnen niet worden toegewezen aan een
afbeelding object met een kortere doorlooptijd (breedte van het afbeelding object).



Wis gekopieerde curven van afbeelding object
Alle curven van het afbeelding object worden van het klembord verwijderd.



Toon beeldveldkader
Het beeldveldkader van de afbeelding wordt getoond indien dit item is aan gevinkt. Het
beeldveldkader van de afbeelding wordt niet getoond indien dit item is uit gevinkt.



Bewerk standaard beeldveld van afbeelding



Transparantiecurve controle unit



Lengte- en breedte verhouding
Indien aan gevinkt dan ligt de breedte- en hoogte verhouding (aspect ratio) van de gerenderde
afbeelding vast. Indien niet aan gevinkt dan is het mogelijk de breedte- en hoogte verhouding van de
gerenderde afbeelding naar eigen inzicht te bepalen en vast te leggen. Een afbeelding kan nu zoal
horizontaal als verticaal worden uitgerekt (gestretcht)!



Afbeelding renderen
Indien aan gevinkt dan wordt de afbeelding gerenderd (transparantievlak kleurt blauw). Indien niet
aan gevinkt dan wordt de afbeelding niet gerenderd (transparantievlak kleurt grijs).



Maskeer afbeelding dynamisch
Indien aan gevinkt dan wordt het afbeelding object gekoppeld (dynamisch gemaskerd) aan het
dynamisch masker object en kleurt het transparantievlak donkerblauw. Indien niet aan gevinkt dan
wordt het afbeelding object standaard gerenderd en kleurt het transparantievlak blauw. Voorwaarde
voor automatisch koppelen van een afbeelding object in een (onderliggend) afbeeldingspoor is te allen
tijde dat dit afbeeldingobject binnen het tijdsdomein van het dynamisch afbeelding object valt.



Alpha renderen
De afbeelding in het afbeeldingspoor wordt alpha gerenderd.
Elke afbeelding is doorgaans opgebouwd uit drie kanalen, Rood, Groen en Blauw (RGB 24 bits). Indien
er een vierde kanaal aan een afbeelding wordt toegevoegd dan is het mogelijk om de transparantie
van deze afbeelding (elk individueel beeldpunten ofwel pixel) te wijzigen.
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Een afbeelding kan zodoende doorzichtig gemaakt worden, maar ook volledig ondoorzichtig (dekkend)
waardoor andere afbeeldingen, video’s en shaders niet te zien zijn. Het vierde kanaal wordt ook wel
het alphakanaal genoemd.
Indien Alpha renderen wordt aan gevinkt dan wordt Additief renderen automatisch uit gevinkt.

 Additief renderen
De afbeelding in het afbeeldingspoor wordt additief gerenderd.
Bij additief renderen worden de kleuren van afbeeldingen, video’s en shaders met elkaar gemengd,
ofwel de beeldpunten (pixel waarden) van afbeeldingen, video’s en shaders worden bij elkaar opgeteld:
Additieve primaire kleuren
De kleuren rood, groen en blauw zijn gerefereerd als additieve primaire kleuren. Door het samen
voegen van deze drie kleuren, kunt u alle andere kleuren van het kleurenspectrum maken. Geen andere
combinatie van kleur kan rood, groen of blauw maken: door hen samen te mengen wordt wit licht
geproduceerd, hieruit volgt de term additief.
Additieve secundaire kleuren
Deze kleuren zijn gemaakt door een combinatie van twee primaire kleuren:
rood + groen
= geel
rood + blauw
= magenta
groen + blauw
= cyaan
Zwart telt niet op. De pixel waarde is 0.

Indien Additief renderen wordt aan gevinkt dan wordt Alpha renderen automatisch uit gevinkt.
Het is mogelijk om een show samen te stellen met zowel additief als alpha gerenderde afbeeldingen,
video’s en shaders.
Met gebruikmaking van additieve render technieken kunnen fraaie beeldcombinaties gerealiseerd
worden.

Voorbeeld
Afbeelding 1 rendert additief, afbeelding 2 rendert alpha. Het voorvertoon scherm toont het
gemengde, opgetelde resultaat.

 Bekijk afbeelding
De afbeelding wordt getoond in het venster Bekijk afbeelding.
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10.7 Videospoor functies
1.

2.

Plaats de muiswijzer op het video pictogram in de kop van een videospoor en klik de rechter muisknop. Het
kop menu van het videospoor wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Videospoor leegmaken
Alle in het videospoor aanwezige video objecten worden na bevestiging van de getoonde melding verwijderd.



Videospoor verwijderen
Alle in het videospoor aanwezige video objecten inclusief het videospoor worden direct verwijderd.



Minimale hoogte videospoor
De hoogte van het videospoor wordt geminimaliseerd.



Maximale hoogte videospoor
De hoogte van het videospoor wordt gemaximaliseerd.

Plaats de muiswijzer op een videospoor en klik de rechter muisknop. Het videospoor menu wordt getoond.
Klik met de linker muisknop op een gewenst item.
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Video invoegen op locatorpositie
Het venster Video Invoegen wordt getoond.

Kies een video en klik de knop Openen. De geselecteerde video wordt aan de show toegevoegd op de
locatorpositie in het videospoor. Indien er voor het in het videospoor in te voegen video object geen
ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw videospoor gecreëerd en wordt het video object in dit
nieuwe videospoor toegevoegd. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.



Plak video van klembord op locatorpositie
Als een video object zich op het klembord bevindt, ofwel er is een kopie gemaakt van een compleet
video object in de show, dan wordt het video object op de locatorpositie in het videospoor geplakt.
Indien er voor het in het videospoor te plakken video object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een
nieuw videospoor gecreëerd en wordt het video object in dit nieuwe videospoor geplakt.



Vergrendel alle spoorvideo’s
Alle video objecten in het videospoor worden vergrendeld. De videobalk van elk video object kleurt
rood. Alle video objecten in het videospoor kunnen niet verplaatst worden.



Ontgrendel alle spoorvideo’s
Alle video objecten in het videospoor worden ontgrendeld. De videobalk van alle video objecten kleurt
blauw. Alle video objecten in het videospoor kunnen verplaatst worden.



Minimaliseer spoor
De hoogte van het videospoor wordt geminimaliseerd.



Maximaliseer spoor
De hoogte van het videospoor wordt gemaximaliseerd.



Alle sporen naar minimale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt geminimaliseerd.
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Alle sporen naar standaard hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op standaard hoogte.



Alle sporen naar maximale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op maximale hoogte.

Maximale hoogte van het videospoor

Minimale hoogte van het videospoor

10.8 Video object functies
Plaats de muiswijzer op een video object en klik de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de
muiswijzer positie. Het video object menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.
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Kenmerken
Het venster Kenmerken van video toont de bestandsnaam, projectmap en kenmerken van de video.



Verwijderen
Het video object wordt na bevestiging van de getoonde melding verwijderd uit het videospoor.



Kopieer video object
Het complete video object (inclusief alle curven) wordt gekopieerd en op het klembord geplaatst.



Plak video object op locatorpositie
Het complete, op het klembord opgeslagen, video object (inclusief alle object curven) wordt op de
locatorpositie in het videospoor geplakt. Indien er voor het in het videospoor te plakken video object
geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw videospoor gecreëerd en wordt het video object in
dit nieuwe videospoor geplakt.



Vergrendelen
Het video object in het videospoor wordt vergrendeld. De videobalk van het video object kleurt rood.
Het video object kan niet verplaatst worden in het videospoor.



Ontgrendelen
Het video object in het videospoor wordt ontgrendeld. De videobalk van het video object kleurt blauw.
Het video object kan verplaatst worden in het videospoor.



Transparantiecurve
Wis transparantiecurve
De transparantiecurve wordt gewist. De video wordt niet langer gerenderd.
Creëer standaard transparantiecurve
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Vergrendel transparantiecurve
De transparantiecurve in het video object wordt vergrendeld. De knopen kleuren rood en kunnen niet
verplaatst worden.

Ontgrendel transparantiecurve
De transparantiecurve in het video object wordt ontgrendeld. De knopen kleuren wit en kunnen
verplaatst worden.



Beeldveldcurve
Creëer beeldveldcurve
Verwijder beeldveldcurve
De beeldveldcurve wordt verwijderd. Er is geen dynamische beeldveldsturing van toepassing op de
video.



Rotatiecurve
Creëer rotatiecurve
Verwijder rotatiecurve
De rotatiecurve wordt verwijderd. Er is geen rotatieeffect van toepassing op de video.



Beeldeffectcurve
Creëer beeldeffectcurve
Verwijder beeldeffectcurve
De beeldeffectcurve wordt verwijderd. Er is geen beeldeffect van toepassing op de video.



Toon beeldveldkader
Het beeldveldkader van de video wordt getoond indien dit item is aan gevinkt. Het beeldveldkader van
de video wordt niet getoond indien dit item is uit gevinkt.



Bewerk standaard beeldveld van video

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

225



Video renderen
Indien aan gevinkt dan wordt de video gerenderd (transparantievlak kleurt blauw). Indien niet aan
gevinkt dan wordt de video niet gerenderd (transparantievlak kleurt grijs).



Audio weergeven
Indien aan gevinkt dan wordt de audio van de video weergegeven. Indien niet aan gevinkt dan wordt
de audio van de video niet weergegeven.



Videostrip weergeven
Indien aan gevinkt dan wordt de videostrip van de video getoond.

Video object inclusief videostrip

Video object exclusief videostrip



Alpha renderen
De video in het videospoor wordt alpha gerenderd.
Elke video is doorgaans opgebouwd uit drie kanalen, Rood, Groen en Blauw (RGB 24 bits). Indien er
een vierde kanaal aan een video wordt toegevoegd dan is het mogelijk om de transparantie van deze
video (elk individueel beeldpunten ofwel pixel) te wijzigen.
Een video kan zodoende doorzichtig gemaakt worden, maar ook volledig ondoorzichtig (dekkend)
waardoor andere video’s, afbeeldingen of shaders niet te zien zijn. Het vierde kanaal wordt ook wel
het alphakanaal genoemd.
Indien Alpha renderen wordt aan gevinkt dan wordt Additief renderen automatisch uit gevinkt.
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 Additief renderen
De video in het videospoor wordt additief gerenderd.
Bij additief renderen worden de kleuren van video’s, afbeeldingen of shaders met elkaar gemengd,
ofwel de beeldpunten (pixel waarden) van video’s, afbeeldingen of shaders worden bij elkaar opgeteld:
Additieve primaire kleuren
De kleuren rood, groen en blauw zijn gerefereerd als additieve primaire kleuren. Door het samen
voegen van deze drie kleuren, kunt u alle andere kleuren van het kleurenspectrum maken. Geen andere
combinatie van kleur kan rood, groen of blauw maken: door hen samen te mengen wordt wit licht
geproduceerd, hieruit volgt de term additief.
Additieve secundaire kleuren
Deze kleuren zijn gemaakt door een combinatie van twee primaire kleuren:
rood + groen
= geel
rood + blauw
= magenta
groen + blauw
= cyaan
Zwart telt niet op. De pixel waarde is 0.
Indien Additief renderen wordt aan gevinkt dan wordt Alpha renderen automatisch uit gevinkt.
Het is mogelijk om een show samen te stellen met zowel additief als alpha gerenderde video’s,
afbeeldingen of shaders.
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10.9 Audiospoor functies
1.

Plaats de muiswijzer op het luidspreker pictogram in de kop van een audiospoor en klik de rechter
muisknop. Het kop menu van het audiospoor wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst
item.



Audiospoor invoegen
Er wordt een audiospoor ingevoegd boven het met de muiswijzer aangewezen audiospoor. Het is ook
mogelijk om een audiospoor in te voegen door de muiswijzer op een audiospoor te plaatsen en
vervolgens gelijktijdig de CTRL+I toetsen in te drukken op het toetsenbord.



Audiospoor dupliceren
Het audiospoor met alle zich daarin bevindende audio objecten wordt 1 op 1 gedupliceerd. Het
gedupliceerde audiospoor wordt automatisch boven het audiospoor geplaatst waarvan het duplicaat is
gemaakt.

 Audiospoor leegmaken
Alle in het audiospoor aanwezige audio objecten worden na bevestiging van de getoonde melding verwijderd.

 Audiospoor verwijderen
Alle in het audiospoor aanwezige audio objecten inclusief het audiospoor worden direct verwijderd.

 Minimale hoogte audiospoor
De hoogte van het audiospoor wordt geminimaliseerd.

 Standaard hoogte audiospoor
De standaard hoogte van het audiospoor wordt ingesteld.

 Maximale hoogte audiospoor
De hoogte van het audiospoor wordt gemaximaliseerd.
2.

Plaats de muiswijzer op een audiospoor en klik de rechter muisknop. Het audiospoor menu wordt getoond.
Klik met de linker muisknop op een gewenst item.
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Audio invoegen op locatorpositie
Het venster Audio invoegen wordt getoond.

Kies een audio bestand en klik de knop Openen. Het geselecteerde audio bestand wordt aan de show
toegevoegd op de locatorpositie in het audiospoor. Indien er voor het in het audiospoor in te voegen
audio object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw audiospoor gecreëerd en wordt het
audio object in dit nieuwe audiospoor toegevoegd. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.



Plak audio van klembord op locatorpositie
Als een audio object zich op het klembord bevindt, ofwel er is een kopie gemaakt van een compleet
audio object in de show, dan wordt het audio object op de locatorpositie in het audiospoor geplakt.
Indien er voor het in het audiospoor te plakken audio object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een
nieuw audiopoor gecreëerd en wordt het audio object in dit nieuwe audiospoor geplakt.



Vergrendel alle spooraudio
Alle audio objecten in het audiospoor worden vergrendeld. De audiobalk van elk audio object kleurt
rood. Alle audio objecten in het audiospoor kunnen niet verplaatst worden.



Ontgrendel alle spooraudio
Alle audio objecten in het audiospoor worden ontgrendeld. De audiobalk van alle audio objecten
kleurt blauw. Alle audio objecten in het audiospoor kunnen verplaatst worden.
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Minimaliseer spoor
De hoogte van het audiospoor wordt geminimaliseerd.



Maximaliseer spoor
De hoogte van het audiospoor wordt gemaximaliseerd.

Standaard hoogte van het audiospoor



Alle sporen naar minimale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt geminimaliseerd.

 Alle sporen naar standaard hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op standaard hoogte.

 Alle sporen naar maximale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op maximale hoogte.
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10.10 Audio object functies
Plaats de muiswijzer op een audio object en klik de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de
muiswijzer positie. Het audio object menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Kenmerken
Het venster Kenmerken audio bestand toont de bestandsnaam, projectmap en kenmerken van het
audio bestand.



Bewerken
Bewerk de audio object filters.



Kopieer audio object
Het complete audio object wordt gekopieerd en op het klembord geplaatst.



Verwijderen
Het audio object wordt na bevestiging van de getoonde melding verwijderd uit het audiospoor.



Linker zijde afknippen, Rechter zijde afknippen, Splitsen



Vernieuw audio pictogram
Het audio pictogram wordt vernieuwd.
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Vergrendelen
Het audio object in het audiospoor wordt vergrendeld. De audiobalk van het audio object kleurt rood.
Het audio object kan niet verplaatst worden in het audiospoor.



Ontgrendelen
Het audio object in het audiospoor wordt ontgrendeld. De audiobalk van het audio object kleurt
blauw. Het audio object kan verplaatst worden in het audiospoor.



Geluidsterktecurve
Creëer standaard geluidsterktecurve
Er wordt een standaard geluidsterktecurve gemaakt in het audio object. Een standaard
geluidsterktecurve geeft de geluidsterkte van de audio van aanvang tot eind volledig weer.
Vergrendel geluidsterktecurve
Alle zich op de geluidsterktecurve bevindende knopen worden vergrendeld. De knopen kleuren rood
en kunnen niet meer verplaatst worden.
Ontgrendel geluidsterktecurve
Alle zich op de geluidsterktecurve bevindende knopen worden ontgrendeld. De knopen kleuren wit en
kunnen verplaatst worden.



Audio weergeven
Indien aan gevinkt dan wordt de audio weergegeven (het audio pictogram kleurt blauw). Indien niet
aan gevinkt dan wordt de audio niet weergegeven (het audio pictogram kleurt grijs).
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10.11 Markerspoor functies
1.

Plaats de muiswijzer op het marker pictogram in de kop van een markerspoor en klik de rechter muisknop.
Het kop menu van het markerspoor wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.

 Markerspoor leegmaken
Alle in het markerspoor aanwezige marker objecten worden na bevestiging van de getoonde melding verwijderd.


2.

Markerspoor verwijderen
Alle in het markerspoor aanwezige marker objecten inclusief het markerspoor worden na bevestiging
van de getoonde melding verwijderd.

Plaats de muiswijzer op een markerspoor en klik de rechter muisknop. Het markerspoor menu wordt
getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Pauze marker invoegen op locatorpositie
Er wordt een pauze marker toegevoegd aan de show op de locatorpositie in het markerspoor. Indien
er nog geen markerspoor aanwezig is in de tijdlijn dan wordt dit automatisch gecreëerd.



Vergrendel alle spoormarkers
Alle marker objecten in het markerspoor worden vergrendeld. De markerbalk van elk marker object
kleurt rood. Alle marker objecten in het markerspoor kunnen niet verplaatst worden.

 Ontgrendel alle spoormarkers
Alle marker objecten in het markerspoor worden ontgrendeld. De markerbalk van alle marker
objecten kleurt blauw. Alle marker objecten in het markerspoor kunnen verplaatst worden.


Alle sporen naar minimale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt geminimaliseerd.

 Alle sporen naar standaard hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op standaard hoogte.

 Alle sporen naar maximale hoogte
De hoogte van alle sporen in de tijdlijn wordt ingesteld op maximale hoogte.
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10.12 Marker object functies
Plaats de muiswijzer op een marker object en klik de rechter muisknop. De locator verplaatst zich naar de
muiswijzer positie. Het marker object menu wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.

 Verwijderen
Het marker object wordt na bevestiging van de getoonde melding verwijderd uit het markerspoor.

 Vergrendelen
Het marker object in het markerspoor wordt vergrendeld. De markerbalk van het marker object kleurt
rood. Het marker object kan niet verplaatst worden in het markerspoor.


Ontgrendelen
Het marker object in het markerspoor wordt ontgrendeld. De markerbalk van het marker object kleurt
blauw. Het marker object kan verplaatst worden in het markerspoor.
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10.13 Voorvertoon scherm functies
Plaats de muiswijzer in het voorvertoon scherm en klik de rechter muisknop. Het voorvertoon scherm menu
wordt getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Start weergave van show
De show wordt weergegeven.



Show opnieuw weergeven
De show begint opnieuw.



Afbeelding invoegen
Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond. Selecteer een afbeelding en klik op de knop Openen.
De afbeelding wordt aan de show toegevoegd en wordt direct met een dekking van 100%
(ondoorzichtig) gerenderd. De locator in de tijdlijn synchroniseert met de eerste transparantiecurve
knoop in het nieuwe afbeelding object. Indien de afbeelding nog niet aanwezig is in de lichtbak dan
wordt de afbeelding automatisch in de lichtbak geplaatst en aan het project toegevoegd.



Plak afbeelding object op locatorpositie
Het complete, op het klembord opgeslagen, afbeelding object (inclusief alle curven) wordt op de
locatorpositie in het afbeeldingspoor geplakt. Indien er voor het in het afbeeldingspoor te plakken
afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en
wordt het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor geplakt.



Toon beeldveldkader
Het beeldveldkader van een afbeelding, video of shader wordt getoond indien dit item is aan gevinkt.
Het beeldveldkader wordt niet getoond indien dit item is uit gevinkt.
Indien er meerdere afbeeldingen of shaders gelijktijdig gerenderd worden dan kan eenvoudig van
beeldveldkader gewisseld worden door de F5 toets in te drukken op het toetsenbord.
Indien er meerdere video’s gelijktijdig gerenderd worden dan kan eenvoudig van beeldveldkader
gewisseld worden door de F6 toets in te drukken op het toetsenbord.
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10.14 Volledig scherm functies
Plaats de muiswijzer in het volledig scherm en klik de rechter muisknop. Het volledig scherm menu wordt
getoond. Klik met de linker muisknop op een gewenst item.



Sluit volledig scherm
Er wordt teruggekeerd naar het hoofdvenster en het voorvertoon scherm. Het volledig scherm kan
eveneens gesloten worden door de ESC toets in te drukken op het toetsenbord.



Start weergave van show
De show wordt weergegeven.



Show opnieuw weergeven
De show begint opnieuw.



Afbeelding invoegen
Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond. Selecteer een afbeelding en klik op de knop Openen.
De afbeelding wordt aan de show toegevoegd en wordt direct met een dekking van 100%
(ondoorzichtig) gerenderd. De locator in de tijdlijn synchroniseert met de eerste transparantiecurve
knoop in het nieuwe afbeelding object. Indien de afbeelding nog niet aanwezig is in de lichtbak dan
wordt de afbeelding automatisch in de lichtbak geplaatst en aan het project toegevoegd.



Plak afbeelding object op locatorpositie
Het complete, op het klembord opgeslagen, afbeelding object (inclusief alle curven) wordt op de
locatorpositie in het afbeeldingspoor geplakt. Indien er voor het in het afbeeldingspoor te plakken
afbeelding object geen ruimte beschikbaar is dan wordt een nieuw afbeeldingspoor gecreëerd en
wordt het afbeelding object in dit nieuwe afbeeldingspoor geplakt.



Maak nieuwe kleur afbeelding van rendering
Er wordt een exacte scherm kopie gemaakt van gelijktijdig gerenderde beelden in het volledig scherm.
Vervolgens wordt het venster Rendering opslaan als nieuwe kleur afbeelding getoond. Klik de knop
Opslaan om de nieuwe afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt automatisch aan het project
toegevoegd en in de lichtbak geplaatst.



Maak nieuwe sepia afbeelding van rendering
Er wordt een exacte scherm kopie gemaakt van gelijktijdig gerenderde beelden in het volledig scherm.
Vervolgens wordt het venster Rendering opslaan als nieuwe sepia afbeelding getoond. Klik de knop
Opslaan om de nieuwe afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt automatisch aan het project
toegevoegd en in de lichtbak geplaatst.
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Maak nieuwe grijswaarden afbeelding van rendering
Er wordt een exacte scherm kopie gemaakt van gelijktijdig gerenderde beelden in het volledig scherm.
Vervolgens wordt het venster Rendering opslaan als nieuwe grijswaarden afbeelding getoond. Klik
de knop Opslaan om de nieuwe afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt automatisch aan het
project toegevoegd en in de lichtbak geplaatst.



Toon beeldveldkader
Het beeldveldkader van een afbeelding, video of shader wordt getoond indien dit item is aan gevinkt.
Het beeldveldkader wordt niet getoond indien dit item is uit gevinkt.
Indien er meerdere afbeeldingen of shaders gelijktijdig gerenderd worden dan kan eenvoudig van
beeldveldkader gewisseld worden door de F5 toets in te drukken op het toetsenbord.
Indien er meerdere video’s gelijktijdig gerenderd worden dan kan eenvoudig van beeldveldkader
gewisseld worden door de F6 toets in te drukken op het toetsenbord.
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11. Een uitvoerbestand creëren
11.1 Een EXE presentatie maken
Een EXE presentatie is een op Windows computers autonoom uitvoerbaar bestand met extensie .EXE
Dit multimedia bestand bevat alle componenten voor de visualisatie (titel(s), afbeeldingen, shaders,
bewegingseffecten, muziek, ingesproken tekst, enz.) en een ingebouwde multimedia speler, die ervoor zorg
draagt dat de visualisatie daadwerkelijk op Windows systemen (desktops/laptops) kan worden afgespeeld*,
ook als er geen DGFects Discovery programma op een Windows systeem is geïnstalleerd. Dit type van
presentatie biedt u de hoogst haalbare beeldkwaliteit en is daardoor het best geschikt voor projectie met een
digitale projector.
*Ten behoeve van weergave van audio en video dient DirectX 9.0c óf hoger op uw Windows computer geïnstalleerd te zijn!

Klik het hoofdmenu item Uitvoer en klik in het getoonde submenu het menu item Creëer EXE presentatie.
Het venster Creëer EXE presentatie wordt getoond.
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1.

Typ de bestandsnaam van de EXE presentatie in het tekstvak.

2.

Selecteer indien u dit wenst optie Vervaldatum. Beveilig met deze optie een EXE presentatie door een
vervaldatum toe te kennen. De EXE presentatie zal ná een toegekende vervaldatum niet langer kunnen
worden weergegeven op een Windows systeem (desktop/laptop).

3.

Selecteer een start modus:
- een EXE presentatie direct starten, of
- spatiebalk drukken alvorens een EXE presentatie te starten

4.

Selecteer indien u dit wenst optie Audio mixen tot één audio bestand. Indien in een show meer dan één
audio fragment is verwerkt dan is deze optie beschikbaar en is het mogelijk om alle gebruikte audio
fragmenten te mixen tot één nieuw audio bestand. Dit komt de grootte (kleiner EXE presentatie bestand)
én de opstartsnelheid van het uitgevoerde EXE presentatie bestand ten goede.

5.

Selecteer indien u dit wenst optie Herhaal EXE presentatie. Een eenmaal gestarte EXE presentatie zal
onbeperkt worden herhaald totdat de Escape toets op het toetsenbord wordt ingedrukt. De EXE presentatie
zal dan direct worden beëindigd. Indien de optie niet geselecteerd is dan zal de EXE presentatie na afloop
automatisch beëindigd worden en worden teruggekeerd naar uw Windows systeem.

Klik de knop Creëren om een EXE presentatie bestand te maken of de knop Sluiten om dit niet te
doen.
Tijdens het creëren van een EXE presentatie bestand (samenstelling van afbeeldingen, shaders,
video, muziek en geluidsfragmenten) zal de voortgangstatus door middel van Status berichten
worden getoond in het Status vak. De voortgangbalk geeft grafisch aan hoeveel procent van de te
creëren EXE presentatie gereed is. Indien er tijdens het creëren van een EXE presentatie een fout
optreedt dan zal u deze foutmelding als Status bericht direct gemeld worden in het lichter
gekleurde vak direct onder het Status vak.
Zodra het EXE presentatie bestand gemaakt is dan wordt automatisch het bijbehorende EXE icoon
als snelkoppeling op het bureaublad van uw systeem geplaatst. Een snelkoppeling is een koppeling
naar een item (zoals een bestand, map of programma) op uw systeem (desktop/laptop). U kunt
ook zelf een snelkoppeling maken en deze vervolgens op een geschikte locatie plaatsen, zoals op
het bureaublad. Een snelkoppeling onderscheid zich van het originele bestand door de pijl die op
het pictogram wordt weergegeven. Een snelkoppeling is dus niet het EXE presentatie bestand zelf
maar een verwijzing naar dit bestand.

Het EXE presentatie bestand wordt opgeslagen in de map Output van het project en kan nu worden gestart.
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Klik de knop EXE afspelen om een door uzelf gemaakte EXE presentatie te bekijken. Indien een
project nog geen EXE presentatie omvat dan zal het venster Kies EXE presentatie worden
getoond.

Klik de knop Kies EXE om een op uw systeem (desktop/laptop) aanwezige EXE presentatie te
bekijken. Het venster Kies EXE presentatie wordt getoond. Ga naar een map waar zich uw EXE
presentaties bevinden, kies een EXE presentatie en klik de knop Openen om deze te kunnen
weergeven of de knop Annuleren om dit niet te doen.

11.1.1 EXE presentatie weergeven op eigen systeem
Klik het hoofdmenu item Extra en klik in het getoonde submenu het menu item EXE presentatie afspelen. Het
venster Kies EXE presentatie wordt getoond. Kies een EXE presentatie in de project map Output (of een andere
map) en klik de knop Openen om deze af te spelen. Klik op knop Annuleren om dit niet te doen.
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11.1.2 EXE presentatie weergeven op ander systeem
Klik de knop Open map. Windows verkenner opent waarin alle zich in de map Output van het project
bevindende EXE presentaties bevinden.

Kies de te kopiëren EXE presentatie door deze aan te wijzen (en klikken) met de muiswijzer en klik vervolgens de
rechter muisknop. Kies in het getoonde menu item Kopiëren. Ga naar een andere map op uw systeem óf naar
bijvoorbeeld een map op een USB-stick. Klik nu opnieuw de rechter muisknop in deze andere map en kies in het
getoonde menu item Plakken. De EXE presentatie wordt nu direct gekopieerd naar deze map.
Een USB-stick (ook wel: geheugenstick, USB-staaf, memorystick of insteekgeheugen) is een extern opslagmedium
voor de computer dat door middel van een USB-poort aangesloten kan worden. In de stick zit flashgeheugen, dat
voor de opslag zorgt. De USB-stick kan direct in de USB-aansluiting op een systeem (desktop/laptop) of USB-hub
worden gestoken waardoor bestanden van en naar dit medium kunnen worden gekopieerd of verplaatst. De USBstick heeft geen interne energiebron en krijgt zijn stroom van de host computer via de USB-aansluiting.
Indien de EXE presentatie naar een USB-stick is gekopieerd dan is het eenvoudig mogelijk om deze op een ander
systeem (desktop/laptop) te plaatsen.
Het is sterk aan te bevelen om een EXE presentatie te starten vanaf een systeem (desktop/laptop) dus niét vanaf een
USB-stick. De EXE presentatie zal dan namelijk vrijwel altijd sneller starten.

11.2 Een SCR schermbeveiliging maken
Bij Windows worden verscheidene schermbeveiligingen geleverd. Een schermbeveiliging wordt automatisch
gestart als u uw computer gedurende een bepaalde tijd niet hebt gebruikt. U kunt met DGFects Discovery als
volgt in een handomdraai schermbeveiligingen maken van uw shows:
1.
2.
3.

Maak een zich herhalende EXE presentatie zonder vervaldatum. Dit bestand wordt door DGFects
Discovery opgeslagen in de map Output van het project
Ga naar de map Output van het project met gebruikmaking van Windows verkenner
Wijzig extensie .EXE van de EXE presentatie in extensie .SCR

De EXE presentatie is nu verworden tot een SCR schermbeveiliging bestand en kan als schermbeveiliging
worden toegepast in Windows.
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11.3 Een AVI video maken
Met DGFects Discovery is het mogelijk om een door u gerealiseerde visualisatie om te zetten in een AVI video.
Op termijn is het eveneens mogelijk om een visualisatie om te zetten naar een MPEG video.
Klik het hoofdmenu item Uitvoer en klik in het getoonde submenu het menu item Creëer videobestand.
Het venster Creëer videobestand wordt getoond.

Voor tekst en uitleg over nummers 1 t/m 7 zie ook paragraaf 11.3.2

11.3.1 Video Codecs
Het woord Codec is een afkorting voor compressor/decompressor. Een Codec wordt gebruikt om een
mediabestand, zoals een muzieknummer of een video, te comprimeren (kleiner maken) of te decomprimeren
(uitpakken). DGFects Discovery, net als Windows Media Speler en andere programma’s, maakt gebruik van
Codecs om mediabestanden te maken en af te spelen.
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Er zijn tegenwoordig veel audio- en video Codecs verkrijgbaar. Een aantal hiervan is gemaakt door Microsoft,
maar het overgrote deel van de Codecs is gemaakt door andere leveranciers. Het Windows besturingssysteem
en Windows Media Speler bevatten standaard een aantal van de meest gebruikte Codecs, zoals Windows
Media Audio en Windows Media Video
Het is echter mogelijk dat u een mediabestand wilt afspelen welke is gecomprimeerd met een Codec die niet
standaard wordt geleverd bij Windows of Windows Media Speler (bijvoorbeeld een bestand dat is
gecomprimeerd met een XVID video Codec).
In veel gevallen kunt u de benodigde Codecs gratis of tegen betaling van het internet downloaden en
installeren op uw computer. In bepaalde gevallen kunt u automatisch gebruikmaken van de Codecs die door
andere programma's voor het maken en afspelen van digitale media op uw computer zijn geïnstalleerd.

11.3.2 Video instellingen
Alvorens u een AVI video gaat maken dient u de volgende instellingen nauwgezet in acht te nemen:
1.

Typ de bestandsnaam van de AVI video in het tekstvak.

2.

Kies een geschikte video Codec. Er kan een keuze gemaakt worden uit alle op uw computer
geïnstalleerde video Codecs. DGFects Discovery toont alle op uw systeem beschikbare video Codecs in
een overzichtelijke lijst. Elke individuele video Codec is naar eigen inzicht te configureren.

In de getoonde lijst treft u zoal de Xvid MPEG-4 Codec aan. DGFectsAV adviseert u om deze codec te
selecteren voor opname van uw video. Indien de Xvid MPEG-4 Codec niet aanwezig is in de lijst dan
kunt U deze hier downloaden en vervolgens op uw systeem installeren. Sluit het programma DGFects
Discovery alvorens u de Xvid MPEG-4 Codec gaat downloaden voor installatie. Klik de volgende link om
de Xvid MPEG-4 Codec te downloaden.
XviD codec v1.3.2 for Windows (10.3MB)

U kunt het installatieprogramma opslaan op uw systeem en vervolgens Uitvoeren.

XVID is een adequate ISO MPEG-4 video codec. Het is een Open Source project dat ontwikkeld is en
onderhouden wordt door vele ervaren software ontwikkelaars wereldwijd. De bestandsgrootte van
een met gebruikmaking van een Xvid MPEG-4 Codec gegenereerde video is compact en levert u een
video van een prima kwaliteit maar belangrijker, de Codec is gratis!
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Zodra u het installatieprogramma heeft gedownload, dan kunt u het Xvid-1.3.2-20110601.exe bestand
uitvoeren.
Gedurende het installeren van de Xvid MPEG-4 Codec worden u de volgende vragen gesteld:


Kies de taal welke het installatieprogramma Setup gebruikt tijdens de installatie en klik knop OK.



Het venster Welkom wordt getoond. Klik knop Volgende.



Accepteer de gebruikersovereenkomst en klik knop Volgende.
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De installatiemap is standaard voor u gekozen als C:\Program files (x86)\Xvid. Klik knop Volgende.



Kies instelling Automatische controle voor updates. Dit venster is Engelstalig. Klik knop Volgende.



Selecteer alle drie de media types (DIVX, 3IVX en Other MPEG-4) in het selectievak. Dit venster is
Engelstalig. Klik knop Volgende.
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Het installatieprogramma is gereed om de Xvid MPEG-4 Codec op uw systeem te installeren. Klik
knop Volgende.



De voortgang van het installatieproces wordt getoond.



Het installatieproces is voltooid. Klik knop Voltooien.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

246

Start het programma DGFects Discovery en open opnieuw het venster Creëer AVI video.
Herhaal stap 1. De Xvid MPEG-4 Codec is nu aanwezig in de lijst. Selecteer bij voorkeur deze Codec.
3.

Kies het aantal Frames Per Seconde (FPS) of in Hertz (Hz), ofwel de hoeveelheid beelden per seconde
welke tijdens weergave van een video getoond worden. In Europa worden over het algemeen voor
televisiebeelden 25 beelden per seconde gebruikt. Bij deze Frame Rate lijkt het alsof het een vloeiend
beeld oplevert, hoewel het elke seconde eigenlijk 25 losse plaatjes zijn. Voor computerspellen geldt
als norm dat 60 beeldjes per seconde een vloeiend beeld oplevert. Ook DGFects Discovery visualiseert
haar shows met 60 beeldjes per seconde om een optimaal vloeiende beeldkwaliteit te waarborgen.
Het dient aanbeveling om bij gebruikmaking van bewegingseffecten (vooral bij korte, snelle
bewegingen) in de show een Frame Rate te kiezen hoger dan 30 frames per seconde. Het opnemen
van een AVI video zal, naarmate de Frame Rate hoger gekozen is, meer tijd in beslag nemen. Eveneens
zal het uiteindelijke AVI bestand groter uitvallen. De kwaliteit van de video zal echter zichtbaar
vloeiender zijn dan in het geval van een lager gekozen Frame Rate (FPS).
Bij een kwalitatief hoogwaardig gekozen video Codec kan de grootte van het AVI video bestand juist
weer aanzienlijk worden teruggebracht zonder zichtbaar kwaliteitsverlies tot gevolg te hebben.

4.

Kies de afmeting van de video (hoogte en breedte in pixels). Het gekozen beeldformaat van een video
hangt wederom af van de gekozen video Codec. DGFects Discovery biedt u de mogelijkheid om een
full HD (Hoge Resolutie) AVI video uit te voeren. Echter niet alle video Codecs ondersteunen dit
formaat! Ook nu is het weer zorgvuldig afwegen welke video Codec te gebruiken voor de realisatie van
uw AVI video.

5.

Kies de compressiekwaliteit. Factor 100% genereert de beste beeldkwaliteit. Een lager ingestelde
waarde komt weliswaar de grootte van het AVI video bestand ten goede (kleiner AVI bestand) maar
gaat wel ten koste van de beeldkwaliteit van de AVI video.

6.

Kies voor opname van één audio fragment (het audio fragment dat als eerste aanvangt in de tijdlijn)
indien u de AVI video van audio wilt voorzien.

7.

Kies voor opname van alle audio fragmenten indien u de AVI video van alle audio wilt voorzien. Alle
zich in de tijdlijn bevindende audio fragmenten worden tijdens opname van de AVI video door het
programma gemixt tot één nieuw audio bestand en verwerkt in het AVI video bestand.

Klik de knop Creëren om een AVI video bestand te maken of de knop Sluiten om dit niet te
doen.
Tijdens het creëren van een AVI video bestand (samenstelling van afbeeldingen, shaders, video,
muziek en geluidsfragmenten) zal de voortgangstatus door middel van status berichten worden
getoond in het vak Status. De voortgangbalk geeft grafisch aan hoeveel procent van de te
creëren AVI video gereed is. Indien er tijdens het creëren van een AVI video een fout optreedt
dan zal u deze foutmelding als Status bericht direct gemeld worden in het lichter gekleurde vak
direct boven het vak Status.
Zodra het AVI video bestand gemaakt is dan wordt automatisch het bijbehorende AVI icoon als
snelkoppeling op de desktop van uw systeem geplaatst.

Het AVI video bestand wordt opgeslagen in de map Output van het project en kan nu bijvoorbeeld met
Windows Media Player worden weergegeven.
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Voor weergave van video’s maakt DGFects Discovery gebruik van een Windows Media Player plug-in.
Klik de knop Video afspelen om een door uzelf gemaakte DGFects Discovery video te bekijken.
Windows Media Speler wordt getoond en de video kan worden weergegeven. Indien een
project nog geen DGFects Discovery video omvat dan zal het venster Kies video worden
getoond.

Klik de knop Kies video om een op uw systeem aanwezige video te bekijken. Het venster Kies
video wordt getoond. Ga naar de map waar zich uw video’s bevinden, kies een video en klik de
knop Openen om deze te kunnen weergeven met Windows Media Speler of de knop Annuleren
om dit niet te doen.
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11.3.3 Video weergeven
Klik het hoofdmenu item Extra en klik in het getoonde submenu het menu item Video afspelen. Het venster
Kies video wordt getoond. Kies een video in de project map Output (of een andere map) en klik de knop
Openen om deze af te spelen met Windows Media Player. Klik op knop Annuleren om dit niet te doen.
Windows Media Player wordt getoond en de video kan nu worden weergegeven.

Windows Media Player biedt een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface waarmee u digitale mediabestanden
kunt afspelen, uw verzameling digitale media kunt organiseren, cd's kunt branden met uw favoriete muziek,
muziek van cd's kunt rippen, digitale mediabestanden kunt synchroniseren met een draagbare muziekspeler en
digitale media-inhoud kunt aanschaffen via online winkels.
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11.4 Show audio mixen
DGFects Discovery biedt u de mogelijkheid om van alle in een show gebruikte muziekstukken en
geluidsfragmenten één nieuw audio bestand te mixen (show.wav bestand).
Klik het hoofdmenu item Uitvoer en klik in het getoonde submenu het menu item Mix show audio. Het venster
Mix show audio wordt getoond. Het venster is zeer eenvoudig in gebruik, u kunt zelf een nieuwe audio mix
maken in één handomdraai!

Klik de knop Creëren om alle in een show gebruikte audio (muziek en geluidsfragmenten) te
mixen tot één nieuw audio bestand. Een gemixt audio bestand wordt opgeslagen als show.wav
in project map Data. Deze map bevindt zich in project map Audio.
Indien een project een (recent) gemixt audio bestand omvat in project map Data, dan kunt u dit
te allen tijde afspelen door de knop Afspelen te klikken.

De DGFects Discovery Audio speler wordt getoond. Klik vervolgens de weergave knop om het
bestand af te spelen. Indien het selectievak Audio automatisch starten is aan gevinkt dan zal
het gemixte bestand direct worden afgespeeld.
Tijdens het mixen van alle in uw show gebruikte audio (muziek en geluidsfragmenten) zal de voortgangstatus
door middel van Status berichten worden getoond in het vak Status. De voortgangbalk geeft grafisch aan hoeveel
procent van het te mixen audio bestand gereed is.
Indien er tijdens het mixen van audio een fout optreedt dan zal u deze foutmelding als Status bericht direct
gemeld worden in het lichter gekleurde vak direct onder het vak Status.
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12. Gereedschappen
12.1 Een tekst label maken
Het is mogelijk om met het tekst label gereedschap in een handomdraai een fraai tekst label te maken.
Klik het hoofdmenu item Extra’s en klik in het getoonde submenu het menu item Creëer tekstlabel. Het
venster Creëer tekstlabel wordt getoond.

Plaats de muiswijzer op de linker of rechter hoek aan de onderzijde van het venster en druk de linker muisknop
in. Het venster kan nu vergroot of verkleind worden.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

251

Het Tekst label gereedschap omvat de volgende keuzemogelijkheden:


Keuze uit alle op uw systeem geïnstalleerde Windows lettertypes (fonts) inclusief instelbare grootte.
Klik op het pijltje van het lettertype vak om de lettertype lijst te open.

Kies een lettertype in de lijst. De lijst sluit automatisch. Zodra de focus is ingesteld op een lettertype in
het lettertype vak (lettertype wordt blauw gemarkeerd) dan kunt u met de toetsenbord pijltjes ↑↓
snel heen en weer gaan door de lettertype lijst. Een geselecteerd lettertype wordt toegekend aan de in
het Tekst bewerken vak getypte tekst en direct getoond in het voorbeeld vak.


Uitlijnen van het tekst label (links of gecentreerd). Kies een gewenste instelling. Afhankelijk van de
door u gemaakte keuze zal de getypte tekst links uitlijnen of centreren in het voorbeeld vak.



De tekst kleur van het lettertype. Wijzig deze kleur door met de linker muisknop in het solide kleurvak
te klikken. Kies de gewenste kleur in het getoonde venster en klik op de OK knop om de kleur aan het
lettertype toe te kennen of klik op de Annuleren knop om dit niet te doen.



De tekststijl van het lettertype ( vet/Bold, cursief /Italic, onderstreept/Underlined ). Afhankelijk van de
door u gemaakte keuze zal de tekststijl van het lettertype wijzigen en direct getoond worden in het
voorbeeld vak.
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De omtrek kleur van het lettertype. Wijzig deze kleur door met de linker muisknop in het omtrek
kleurpaneel te klikken. Kies de gewenste kleur in het getoonde venster en klik op de OK knop om de
kleur aan het lettertype toe te kennen of klik op de Annuleren knop om dit niet te doen.



De tekstschaduw van het lettertype (geen, standaard, verloop). Indien gekozen is
voor een standaard of verlopende tekstschaduw dan kan eveneens de diepte van
de tekstschaduw gewijzigd worden door gebruikmaking van de schaduwoffsets.

Een schaduwoffset kan zowel in horizontale als verticale richting gewijzigd
worden. De intensiteit van de schaduw kan bovendien worden gewijzigd door in
het zwart/wit gradiënt vak te klikken. Klik op de pijltjes knoppen of typ de
gewenste waarde in het tekstvak.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

253



De achtergrond van het tekst label (wit, zilver, zwart of transparant (png) ).

Indien u gekozen heeft voor een transparante achtergrond dan worden ter indicatie wit/grijze blokjes
getoond in het Voorbeeld vak. In het uiteindelijke tekst label bestand (.png) zijn deze wit/grijze blokjes
vervangen door transparante pixels.
De tekst voor een tekst label kunt u invoeren in het Tekst bewerken vak. Het Voorbeeld vak toont u hoe het
uiteindelijke tekst label eruit zal gaan zien. Indien een tekst label niet in het Voorbeeld vak past dan kunt u het
tekst label gereedschap vergroten door één van de hoeken van het venster te selecteren met de muis en het
venster vervolgens bij te schalen. Schaal het Voorbeeld vak zo optimaal mogelijk om het uiteindelijke tekst label
bestand zo klein mogelijk te maken!
Optimaal geschaald tekst label

Niet optimaal geschaald tekst label (veel overhead)

Klik de knop Creëren om het tekst label op te slaan. Het venster Nieuw tekst label opslaan als... wordt getoond.
Indien u de knop Annuleren klikt dan wordt het venster tekst label gereedschap gesloten.

Typ de bestandsnaam van het tekstlabel in het tekstvak en sla het tekst label op met de knop Opslaan of met
de knop Annuleren om dit niet te doen. Een tekst label kan worden opgeslagen als .bmp of .png bestand.
Een opgeslagen tekst label bestand wordt aan het project toegevoegd en in de lichtbak geplaatst. Het tekst
label is nu gereed om gebruikt te worden in uw show. Indien een tekst label deel uit maakt van de show dan zal
de afbeelding alsmede de gerenderde afbeelding van het tekst label worden vernieuwd.
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12.2 Een afbeelding schalen
Het schaalgereedschap biedt u de mogelijkheid om een afbeelding of een reeks afbeeldingen te verkleinen. Een
afbeelding kan met dit gereedschap volgens een vast percentage maar ook met een zelf opgegeven breedte of
hoogte geschaald worden. De breedte- en hoogte verhouding (aspect ratio) van de afbeelding blijft daarbij
behouden.
Het venster Schaalgereedschap afbeelding kan op twee manieren getoond worden:


Selecteer de mediapool lichtbak. Klik met de rechter muisknop op een lichtbak afbeelding.
Klik vervolgens in het getoonde menu het volgende item:
Het venster Schaalgereedschap afbeelding wordt getoond, de lichtbak afbeelding wordt automatisch
in het schaalgereedschap geopend.

 Klik het hoofdmenu item Extra’s en klik in het getoonde submenu het menu item Schaalgereedschap
afbeelding. Het venster Schaalgereedschap afbeelding wordt getoond. U dient nu zelf de te schalen
afbeelding te kiezen.

Klik de knop Zoeken indien nog géén afbeelding geopend is, kies een afbeelding en klik de knop Openen.

Een afbeelding schalen in drie stappen
1.

Kies een vast schalingspercentage: 25% / 50% / 75% OF
bepaal het nieuwe formaat zelf. Voer daartoe de breedte of hoogte (in pixels) in;
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2.

Bepaal het bestandtype (.jpg of .bmp) en voer de bestandsnaam in (voor .jpg zie Lossy techniek);

3.

Klik de knop Maak afbeelding. Het nieuwe, geschaalde afbeelding bestand wordt aan het project
toegevoegd en in de lichtbak geplaatst. De afbeelding is nu gereed om gebruikt te worden in de show.

Lossy techniek
Indien de geschaalde afbeelding wordt opgeslagen als een .jpg bestand dan bestaat de mogelijkheid om de
compressiekwaliteit in te stellen. Naarmate een afbeelding meer gecomprimeerd wordt dan zal dit ten koste
gaan van de uiteindelijke beeldkwaliteit. De nieuwe afbeelding zal in dit geval niet identiek zijn aan het
originele beeld. Bij compressie worden er dus gegevens verwijderd uit de afbeelding. Nu valt dat nauwelijks op,
omdat het menselijke oog een vrij ongevoelig instrument is. Zo is het oog zeer ongevoelig voor kleine nuances
in kleur. Van deze wetenschap wordt bij de lossy techniek gebruik gemaakt om zeer hoge data reducties te
verkrijgen. De bestandsgrootte van een .jpg afbeelding wordt dus, naarmate het meer gecomprimeerd wordt,
kleiner.

Meerdere afbeeldingen gelijktijdig schalen in drie stappen
Het is eveneens mogelijk om een reeks afbeeldingen te schalen. Dit kan zeker handig zijn indien u meerdere
afbeeldingen gelijktijdig aan uw lichtbak wilt toevoegen zonder ze op voorhand één voor één te moeten
verkleinen. Dat laatste kan een tijdrovende bezigheid zijn!
1.

Kies een schaalfactor. Voor meer informatie klik de knop Toon voorbeeld.

2.

Klik de knop Maak afbeeldingen en selecteer alle te schalen afbeeldingen;

3.

Klik de knop Openen. Alle geselecteerde afbeeldingen worden nu achtereenvolgens geschaald en als
nieuwe afbeelding bestanden toegevoegd aan het project en in de lichtbak geplaatst. De afbeeldingen
zijn nu gereed om gebruikt te worden in de show.
Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.
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12.3 Een afbeelding bijsnijden
Met het bijsnijgereedschap is het mogelijk om een afbeelding op zeer eenvoudige wijze en zónder
kwaliteitsverlies bij te snijden. Door een afbeelding bij te snijden kunt u de aandacht vestigen op een bepaald
gedeelte daarvan en de overbodige details weglaten. Een afbeelding kan ook exact worden bijgesneden tot het
door u gekozen beeldformaat van een show.
Het venster Bijsnijgereedschap afbeelding kan of twee manieren getoond worden:


Selecteer de mediapool lichtbak. Klik met de rechter muisknop op een lichtbak afbeelding.
Klik vervolgens in het getoonde menu het volgende item:
Het venster Bijsnijgereedschap afbeelding wordt getoond, de lichtbak afbeelding wordt automatisch in
het bijsnijgereedschap geopend.



Klik het hoofdmenu item Extra’s en klik in het getoonde submenu het menu item Bijsnijgereedschap
afbeelding. Het venster Bijsnijgereedschap afbeelding wordt getoond. U dient nu zelf de bij te snijden
afbeelding te zoeken.

Klik de knop Zoeken indien nog géén afbeelding geopend is, zoek een afbeelding op uw systeem en klik de knop
Openen.
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Het bijsnijgereedschap omvat in totaal 4, wit gestreepte, bijsnijlijnen. U gaat voor het bijsnijden van een
afbeelding als volgt te werk:
Plaats de muiswijzer op één van de vier wit gestreepte bijsnijlijnen en druk de linker muisknop in. De
geselecteerde bijsnijlijn kan nu worden verplaatst. Herhaal het verplaatsen van de bijsnijlijnen totdat u het
gewenste bijsnij formaat heeft ingesteld.
De bijgesneden afbeelding kan nu worden opgeslagen als een .jpg of .bmp bestand. (voor jpg zie Lossy
techniek). Een afbeelding welke niet is bijgesneden kan niet worden opgeslagen. Een bijgesneden afbeelding
kan zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen indien u het .bmp bestandstype selecteert.
Typ een bestandsnaam in het tekstvak en klik op de knop Creëren. Het nieuwe, bijgesneden afbeelding bestand
wordt aan het project toegevoegd en in de lichtbak geplaatst. De afbeelding is nu gereed om gebruikt te
worden in de show.
Zodra een bijgesneden afbeelding is opgeslagen zal het bijsnijgereedschap het nieuwe afbeeldingformaat
automatisch instellen en de bijsnijlijnen opnieuw positioneren.
Om een afbeelding nauwkeuriger bij te snijden bestaat de mogelijkheid om het formaat van het venster
Bijsnijgereedschap afbeelding te vergroten of maximaliseren.

Lossy techniek
Indien de bijgesneden afbeelding wordt opgeslagen als een .jpg bestand dan bestaat de mogelijkheid om de
compressiekwaliteit in te stellen. Naarmate een afbeelding meer gecomprimeerd wordt dan zal dit ten koste
gaan van de uiteindelijke beeldkwaliteit. De nieuwe afbeelding zal in dit geval niet identiek zijn aan het
originele beeld. Bij compressie worden er dus gegevens verwijderd uit de afbeelding. Nu valt dat nauwelijks op,
omdat het menselijke oog een vrij ongevoelig instrument is. Zo is het oog zeer ongevoelig voor kleine nuances
in kleur. Van deze wetenschap wordt bij de lossy techniek gebruik gemaakt om zeer hoge data reducties te
verkrijgen. De bestandsgrootte van een .jpg afbeelding wordt dus, naarmate het meer gecomprimeerd wordt,
kleiner.
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12.4 Een afbeelding filteren
Met het filtergereedschap is het mogelijk om het uiterlijk van een lichtbak afbeelding direct te wijzigen. U kunt
zoal de scherpte van een afbeelding verbeteren of een afbeelding vervagen.
U kunt het filtergereedschap als volgt openen:
Plaats de muiswijzer op een te bewerken lichtbak afbeelding. Klik de rechter muisknop en klik in het getoonde
submenu het menu item Filtergereedschap afbeelding.

Het venster Filtergereedschap afbeelding wordt getoond voor de te bewerken lichtbak afbeelding.

De in het filtergereedschap beschikbare filters zijn voor uw gebruik ten behoeve van eenvoud
gestandaardiseerd. U kunt een filter op een afbeelding toepassen door de knop met het gewenste effect te
klikken. U kunt dit meerdere keren herhalen en eveneens stapsgewijs (historie) ongedaan maken. Zodra een
filter is toegepast dan zal het effect van het filter op de afbeelding direct te zien zijn. Maak zorgvuldig gebruik
van de in dit gereedschap beschikbare filters. Een afbeelding kan namelijk door herhaaldelijk filteren ook
compleet vervormd en zelfs onherkenbaar worden.

Ongedaan maken
Met de knop Ongedaan maken kan een toegepast filter effect ongedaan gemaakt worden. Indien u meerdere
filter effecten heeft toegepast op een lichtbak afbeelding dan worden de filter effecten stapsgewijs (historie)
ongedaan gemaakt.
Indien u een afbeelding bijvoorbeeld verscherpt met het filter Scherper maken dan kunt u de afbeelding
vervolgens vervagen met het filter Zachter maken of met het filter Gaussiaans vervagen. Dit betekent echter
niet dat daarmee het verscherpte effect voor een afbeelding weer wordt opgeheven. U kunt daartoe beter een
uitgevoerd filter effect ongedaan maken door de knop Ongedaan maken te klikken.
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Origineel herstellen
Met de knop Origineel herstellen worden alle toegepaste filter effecten op een afbeelding ongedaan gemaakt.
De originele afbeelding wordt direct getoond in het filtergereedschap.

Opslaan
De met filters bewerkte afbeelding kan worden opgeslagen als .bmp of als .jpg. Indien de geschaalde
afbeelding wordt opgeslagen als een .jpg bestand dan kunt u op voorhand de compressiekwaliteit instellen.
Factor 100% genereert de beste beeldkwaliteit voor een .jpg bestand. Naarmate een afbeelding meer
gecomprimeerd wordt dan zal dit ten koste gaan van de uiteindelijke beeldkwaliteit. De nieuwe afbeelding zal
in dit geval niet identiek zijn aan het originele beeld. Bij compressie worden er dus gegevens verwijderd uit de
afbeelding. De bestandsgrootte van een .jpg afbeelding wordt, naarmate het meer gecomprimeerd wordt, wel
kleiner.
Typ de bestandsnaam van de gefilterde afbeelding in het tekstvak. Indien de getypte naam voor de gefilterde
afbeelding als bestand niet bestaat in project map Pictures dan zal de opgeslagen afbeelding automatisch aan
de lichtbak worden toegevoegd. Indien de getypte naam voor de gefilterde afbeelding als bestand wel bestaat
in project map Pictures dan zal de lichtbak afbeelding compleet vernieuwd worden. Indien voornoemde
lichtbak afbeelding als afbeelding object aanwezig is in de tijdlijn dan zal de afbeelding eveneens worden
geactualiseerd!
Een met het filtergereedschap bewerkte lichtbak afbeelding wordt destructief opgeslagen. U kunt een eenmaal
opgeslagen gefilterde lichtbak afbeelding dus niet meer herstellen.

Filters
U kunt de volgende filter effecten toepassen op een lichtbak afbeelding:
Scherper maken
Door een afbeelding scherper te maken verbetert u de scherpte van de randen, het contrast van de
aangrenzende pixels wordt verhoogd. Of afbeeldingen nu afkomstig zijn van een digitale camera of van een
scanner, de meeste afbeeldingen worden mooier wanneer u ze verscherpt. De mate van verscherping die nodig
is, hangt af van de kwaliteit van de digitale camera of scanner. Met verscherping kunt u niet zeer vage foto's
corrigeren.
Zachter maken
Doorgaans willen we dat afbeeldingen haarscherp zijn. Dat is echter niet altijd nodig. Vervaging kan een
onderwerp juist benadrukken of een bepaalde sfeer uitstralen. Met het filter Zachter maken maakt u een
afbeelding zachter.
Gaussiaans vervagen
Bij het filter Gaussiaans vervagen krijgt u weinig details en een mistig effect.
Emboss
Het filter Emboss laat de afbeelding als reliëfbeeld zien (in grijswaarden).

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

260

Mean removal
Het filter Mean removal versterkt de contouren van de afbeelding waardoor de afbeelding een grafische
uitstraling krijgt.
Rand detectie
Het filter Rand detectie laat alleen de contouren (al dan niet in kleur) van de afbeelding zien.
Houtsnede
Het filter Houtsnede laat de afbeelding als houtsnede zien (in grijswaarden). De Houtsnede gefilterde
afbeelding is vervolgens als afbeelding in de tijdlijn nabewerkt met filter instelling Sepia.

Tekening
Het filter Tekening laat de afbeelding als tekening zien (in grijswaarden).

Gestippeld
Het filter Gestippeld laat de afbeelding gestippeld zien. Hoe vaker u dit filter toepast hoe meer de afbeelding
gestippeld zal worden. Het resulterende grafische effect zal daardoor zichtbaar toenemen.
Krijt
Het filter Krijt laat de afbeelding als krijtbeeld zien.
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12.5 Een audio bestand snijden
Selecteer de mediapool audiolijst. Klik met de rechter muisknop op een audio bestand in de audiolijst. Klik
vervolgens in het getoonde menu het volgende item:
Het venster Snijgereedschap audio bestand wordt getoond.

Audio pictogram inzoomen
Audio pictogram uitzoomen
Reset markeringen
Gemarkeerd audio fragment
opslaan

Voor het snijden van een audio bestand gaat u als volgt te werk:
1.

Positioneer de rechter marker (rood) aan het eind van het te snijden audio fragment door
gebruikmaking van (1) de corresponderende schuif of (2) door met de rechter muisknop op het
pictogram van het complete audio bestand te klikken;

2.

Positioneer de linker marker (groen) aan het begin van het te snijden audio fragment door
gebruikmaking van (1) de corresponderende schuif of (2) door met de linker muisknop op het
pictogram van het complete audio bestand te klikken;

3.

Druk op de weergave toets om het gemarkeerde audio fragment te beluisteren. De gele locator toont
de voortgang tijdens weergave van het nu gemarkeerde audio fragment;

4.

Vink het veld Herhaal weergave aan om het gemarkeerde audio fragment tijdens weergave te
herhalen;

5.

Tune de groene en rode markeringen totdat het gewenst te snijden audio fragment exact is verkregen.
Beide markers kunnen nauwkeurig naar links of rechts worden verplaatst door in een
corresponderende schuif te klikken.

6.

Stop de weergave van het audio bestand;

7.

Klik de knop Gemarkeerd audio fragment opslaan. Het venster Gemarkeerde audio opslaan wordt
getoond;

8.

Typ een nieuwe bestandsnaam in het tekstvak en sla het gemarkeerde audio fragment op als een
nieuw .wav bestand. Het nieuw gemaakte audio bestand wordt automatisch aan het project en aan de
audiolijst toegevoegd.
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12.6 Een curve tekenen
Met het schuif gereedschap biedt DGFects Discovery u een krachtig en uniek gereedschap voor het eenvoudig
en gecontroleerd tekenen van een transparantiecurve in een afbeelding object. Het gereedschap omvat enkel
een schuif welke door uzelf feitelijk tijdens weergave van een show interactief en gevoelsmatig met de muis
kan worden bediend. In de toekomst is het een doelstelling van DGFectsAV om deze Software unit eveneens uit
te voeren als Hardware unit met USB 3.0+ aansluiting!
Plaats de muiswijzer op een afbeelding object in de tijdlijn en klik de rechter muisknop.
Kies vervolgens het menu item Transparantiecurve controle unit in het getoonde submenu.

Het venster Transparantiecurve controle unit wordt getoond en de locator verplaatst zich naar aanvang van dit
afbeelding object in de tijdlijn.
Met de getoonde schuifbalk kunt u de dekking van een afbeelding wijzigen
[0-100%].
De actuele waarde van de dekking van de afbeelding is duidelijk te lezen in het LED vak.
Plaats daartoe de muiswijzer op de schuif
in de schuifbalk, druk de linker
muisknop in en houdt deze ingedrukt. De show start direct en de locator verplaatst
zich in de tijdlijn. Verplaats vervolgens de schuif omhoog of omlaag. Er wordt nu
automatisch een nieuwe transparantiecurve getekend in het afbeelding object. Tijdens
het bedienen van de schuif kunt u het gerenderde resultaat van de aangestuurde
afbeelding realtime bekijken in het voorvertoon scherm. U kunt gelijktijdig kort de
pijltje omhoog ↑ toets of de pijltje omlaag ↓ toets op het toetsenbord indrukken.
Daarmee kunt u de dekking van de afbeelding direct naar 100% respectievelijk 0%
sturen. Zodra U de toets op het toetsenbord loslaat dan zal de dekking van de
afbeelding terugkeren naar de waarde vóór indrukken van de gewenste toets.
Zodra de locator het eind van een afbeelding object in de tijdlijn passeert dan stopt de
weergave van uw show en zal ook het realtime tekenen van de transparantiecurve
beëindigd worden. Indien u tussentijds de linker muisknop loslaat dan zal de weergave
van uw show eveneens stoppen, net als het real time tekenen van de
transparantiecurve.
Na beëindiging van het realtime tekenen van een transparantiecurve zal automatisch een reeks van curve
knopen aan de transparantiecurve worden toegekend. U kunt de transparantiecurve nu na bewerken indien u
dit wenst zoals hier beschreven.
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Het gebruik van de transparantiecurve controle unit is voornamelijk handig indien u snelle wisselingen (veel
knopen) in dekking (aan-/uitsturen van een afbeelding) wilt toekennen aan een afbeelding object.
Zónder gebruikmaking van de schuif kan dit een tijdrovende bezigheid zijn. Er dienen dan namelijk meerdere
knopen handmatig te worden toegevoegd aan een transparantiecurve, waarbij de dekking van de afbeelding
vervolgens eveneens handmatig en op de maat van de muziek of bij een geluidseffect dient te worden
aangepast en gesynchroniseerd.

Mét gebruikmaking van de schuif kan in relatief korte tijd een op de maat van de muziek of bij een geluidseffect
getekende complexe transparantiecurve worden gerealiseerd, bijvoorbeeld een flitseffect voor onweer.

Indien het resultaat u niet bevalt, dan drukt u wederom de linker muisknop in op de schuif in de schuifbalk en
kunt u de transparantiecurve opnieuw tekenen. De werkwijze als zojuist beschreven zal zich dan exact
herhalen!

Omhoog pulseren↑ naar 100% (gele pijltje) of omlaag pulseren ↓ naar 0% (blauwe pijltje)
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13. Programma instellingen
Met DGFects Discovery kunnen naar voorkeur een reeks programma instellingen worden vastgelegd. De
programma instellingen zijn voor alle projecten en shows van toepassing. Enkele programma instellingen
worden eveneens in een show opgeslagen.
Klik de knop Toon programma instellingen en het venster Toon programma instellingen wordt getoond.

Het venster Programma Instellingen omvat zes secties. Na openen van het venster wordt doorgaans de eerste
sectie Instellingen Objecten getoond.

13.1 Instellingen - objecten
De sectie Instellingen Objecten omvat een viertal specifieke secties:

1.
2.
3.
4.

Algemene object instellingen
Instellingen voor afbeelding/shader object
Instellingen voor video object
Instellingen voor audio object
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13.1.1 Algemene object instellingen

Sectie Object instellingen
Toon keuzetoetsen object

De keuzetoetsen, ook wel snelkeuze knoppen genoemd, in de afbeelding, tekst, shader en video objecten
kunnen worden getoond of verborgen. Standaard worden de keuzetoetsen getoond op voornoemde objecten.
Toon keuzetoetsen hints
De keuzetoetsen hints voor de afbeelding, shader en video objecten kunnen worden getoond of verborgen.
Indien u de muiswijzer op een keuzetoets plaatst, verschijnt een gerelateerde hint. Deze hint kan worden
getoond of verborgen door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard worden keuzetoetsen hints
getoond.
Toon kleur van transparantievlak
De kleur van het transparantievlak kan worden getoond of verborgen. Standaard wordt de kleur van het
transparantievlak getoond (blauw). Deze instelling is niet van toepassing op gemaskerde en niet gerenderde
objecten.
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De kleur van het transparantievlak kan als volgt worden gewijzigd:
Klik met de linker muisknop in het solide kleurvak. Kies de gewenste kleur in het getoonde venster Kleur en klik
op de OK knop om deze kleur aan het transparantievlak toe te kennen of klik op de Annuleren knop om dit niet
te doen.

Toon knooppunten hints

Indien u de muiswijzer op een curve knoop van een tijdlijn object plaatst dan verschijnt een hint. Deze hint kan
getoond of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt een curve
knoop hint getoond.
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Toon curvetype hints

Indien u de muiswijzer op een curvetype van een object plaatst dan verschijnt een hint. Deze hint kan getoond
of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt een curvetype hint
getoond.

Toon object positie hint

Indien u de muiswijzer op een objectbalk plaatst dan verschijnt een hint welke de startpositie toont van het
object in de show. Deze hint kan getoond of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te
vinken. Standaard wordt een object positie hint getoond.

Toon object zijpositie hint

Indien u de muiswijzer op de rechter zijkant van een afbeelding of shader object plaatst dan verschijnt een hint.
Deze hint kan getoond of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt
een object zijpositie hint getoond.
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Toon verwijderknop object

Met de knop Verwijder <tijdlijn object> is het mogelijk om een afbeelding, shader, video, audio of marker
object uit een show te verwijderen. De verwijder knop kan getoond of verborgen worden door het veld
respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt de verwijderknop getoond.

Fixeer eerste en laatste <curvetype> knooppunt

<curvetype> kan zijn: beeldveld, rotatieveld, effectveld.
Indien u het object formaat van een afbeelding of shader object wijzigt dan verplaatst zich eveneens de start of
stop knoop van een curvetype. Indien u dit niet wenst dan kan het automatisch volgen van een start of stop
knoop ontkoppeld worden door het veld uit te vinken. Het volgen van de start of stop knoop van de
transparantiecurve kan niet ontkoppeld worden.

Knooppuntgrootte objectcurven
U kunt 4 knooppuntgroottes instellen:
 2x2 pixels (kleinste knoop)
 4x4 pixels
 6x6 pixels
 8x8 pixels (grootste knoop)
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13.1.2 Instellingen voor afbeelding/shader object

Sectie Afbeeldingen
Passend op scherm
Indien aan gevinkt dan worden nieuw aan de tijdlijn toegevoegde afbeeldingen, indien groter of kleiner dan het
voorvertoon of volledig scherm, aangepast zodat ze volledig in het scherm worden gerenderd.

Indien een afbeelding exact hetzelfde formaat heeft als de ingestelde schermgrootte voor het voorvertoon of
volledig scherm dan zal deze in het scherm beeldvullend gerenderd worden. Er zullen dan géén horizontale óf
verticale zwarte zones te zien zijn.
Het beeldformaat van de getoonde ballonnen afbeelding in het voorvertoon scherm is 2048x1365 pixels. De
schermgrootte is ingesteld op 1920x1080 pixels. De ballonnen afbeelding is verkleind naar 1620x1080 pixels
om compleet in het scherm te passen. Als gevolg daarvan zijn verticale zwarte zones te zien.
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Sleep-en-plaats of kopieer en plak afbeelding
Indien u een afbeelding, shader of tekst object vanuit een
afbeeldingspoor naar een ander afbeeldingspoor OF
rechtstreeks in de tijdlijn sleept en plaatst dan is het
mogelijk om van het object gelijktijdig een kopie te maken.
Indien u dit wenst dan dient het veld van het
corresponderende object te worden aan gevinkt. Indien u
dit niet wenst dan dient het veld van het corresponderende
object te worden uit gevinkt.

Bepaal laagvolgorde van afbeeldingen overeenkomstig met volgorde van sporen
Deze instelling is van toepassing op afbeeldingen en shaders.

voorbeeld 1 (witte verticale lijn)
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Objecten (afbeeldingen, shaders, teksten) kunnen op twee manieren gerenderd worden (eveneens show instelling):


In overeenstemming met de volgorde van beeldsporen in de show
Zolang een object in een afbeeldingspoor ondoorzichtig gerenderd wordt dan zullen alle gerenderde
objecten op onderliggende sporen niet te zien zijn (standaard instelling).
Voorbeeld 1 – Shader 1 (vlammen) wordt ondoorzichtig gerenderd (zie witte verticale lijn). Shader 2
(planeet) in het onderliggende spoor zal niet te zien zijn.

 In volgorde van renderen gedurende de weergave van de show
Gedurende weergave van een show zal een eerstvolgend object bovenop alle voorgaand gerenderde
objecten invloeien, ongeacht op welk afbeeldingspoor zich de objecten bevinden. Deze wijze van
renderen van objecten lijkt veel op analoge dia projectie.
Voorbeeld 2 –Shader 2 (planeet) vloeit in (zie groene verticale lijn). Shader 1 (vlammen) kan
(afhankelijk van instellingen voor shader 2) geleidelijk minder te zien zijn (uitvloeien).

Toon hint voor afbeelding pictogram
Indien u de muiswijzer op het afbeelding pictogram plaatst dan wordt een hint getoond. Deze hint kan getoond
of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt de afbeelding
pictogram hint getoond.

Toon hint voor beeldovergang pictogram
Indien u de muiswijzer op het beeldovergang pictogram plaatst dan wordt een hint getoond. Deze hint kan
getoond of verborgen worden door het veld respectievelijk aan of uit te vinken. Standaard wordt de
beeldovergang hint getoond.
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Sectie Voorvertoon-/volledig scherm
Auto creëer/bewerk beeldveldcurve óf beeldveldcurve knoop
Indien u een afbeelding, tekst of shader verplaatst, vergroot of verkleint in het voorvertoon of volledig scherm
dan zal automatisch een nieuwe beeldveldcurve in het bijbehorende object toegevoegd worden en het venster
Bewerk beeldvelden worden getoond. Indien de beeldveldcurve al bestaat en op de locatorpositie in de tijdlijn
nog géén beeldveldcurve knoop bestaat dan zal automatisch een nieuwe knoop aan de beeldveldcurve worden
toegevoegd in het bijbehorende object.
Indien deze instelling is uit gevinkt dan dient u een beeldveldcurve zelf te creëren en/of zelf een nieuwe knoop
toe te voegen aan de beeldveldcurve van een afbeelding, tekst of shader object in de tijdlijn.
Het shader object omvat nog géén beeldveldcurve en zal verplaatst gaan worden in het voorvertoon scherm:

Het shader object is zojuist verplaatst in het voorvertoon scherm. Er is achtereenvolgens automatisch een
beeldveldcurve gecreëerd en het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond. De startknoop op de
beeldveldcurve is exact op de locatorpositie toegevoegd.
Indien de locator in de tijdlijn naar rechts wordt geplaatst en de afbeelding vervolgens weer verplaatst,
vergroot of verkleind wordt in het voorvertoon scherm dan zal automatisch een nieuwe knoop aan de
beeldveldcurve worden toegevoegd:
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13.1.3 Instellingen voor video object

Sectie Video
Passend op scherm
Indien aan gevinkt dan worden nieuw aan de tijdlijn toegevoegde video’s, indien groter of kleiner dan het
voorvertoon of volledig scherm, aangepast zodat ze volledig in het scherm worden gerenderd.
Indien een video exact hetzelfde formaat
heeft als de ingestelde schermgrootte
voor het voorvertoon of volledig scherm
dan zal deze in het scherm beeldvullend
gerenderd worden. Er zullen dan géén
horizontale óf verticale zwarte zones te
zien zijn.
Het beeldformaat van de getoonde video
Forest Symphony.wmv in het voorvertoon
scherm is 720x576 pixels. De
schermgrootte is ingesteld op 1920x1080
pixels. De video is vergroot naar
1350x1080 pixels om compleet in het
scherm te passen. Als gevolg daarvan zijn verticale zwarte zones te zien.
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Sectie Voorvertoon-/volledig scherm
Video renderen bovenop afbeeldingen
Indien deze instelling is aan gevinkt dan zullen alle videosporen bovenin de tijdlijn en dus boven alle zich in de
tijdlijn bevindende afbeeldingsporen geplaatst worden. Gerenderde video’s worden nu altijd gerenderd
bovenop gerenderde afbeelding en shader objecten in de tijdlijn. Uitzondering op deze instelling vormen de in
tekstsporen aanwezige objecten. Tekstsporen bevinden zich namelijk altijd bovenin de tijdlijn. Alle zich in
tekstsporen bevindende objecten worden dus weer gerenderd bovenop álle overige gerenderde objecten in de
tijdlijn welke zich niét in tekstsporen bevinden.

Indien deze instelling is uit gevinkt dan zullen alle videosporen onderin de tijdlijn en dus onder alle zich in de
tijdlijn bevindende afbeeldingsporen geplaatst worden. Gerenderde video’s worden nu gerenderd onder
gerenderde afbeeldingen en shaders.

Tekstsporen bevinden zich altijd bovenin de tijdlijn. Alle objecten deel uit makend van afbeelding- en
videosporen worden dus gerenderd onder de zich in tekstsporen bevindende objecten.
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Vernieuw videobeeld in overeenstemming met locator
Zolang u de locator verplaatst in de tijdlijn zal het actuele videobeeld regelmatig vernieuwd worden in het
voorvertoon of volledig scherm. Indien deze instelling wordt uit gevinkt dan zal dit alleen gebeuren op het
moment dat de verplaatste locator wordt losgelaten.
Auto creëer/bewerk beeldveldcurve óf beeldveldcurve knoop
Indien u een videobeeld vergroot of verkleint in het voorvertoon of volledig scherm dan zal automatisch een
nieuwe beeldveldcurve in het bijbehorende object toegevoegd worden en het venster Bewerk beeldvelden
worden getoond. Indien de beeldveldcurve al bestaat en op de locatorpositie in de tijdlijn nog géén
beeldveldcurve knoop bestaat dan zal automatisch een nieuwe knoop aan de beeldveldcurve worden
toegevoegd in het bijbehorende object.
Indien deze instelling is uit gevinkt dan dient u een beeldveldcurve zelf te creëren en/of zelf een nieuwe knoop
toe te voegen aan de beeldveldcurve van een video object in de tijdlijn.
Het video object omvat nog géén beeldveldcurve en zal aangepast gaan worden in het voorvertoon scherm:

Het video object is zojuist aangepast in het voorvertoon scherm. Er is achtereenvolgens automatisch een
beeldveldcurve gecreëerd en het venster Bewerk beeldvelden wordt getoond. De startknoop op de
beeldveldcurve is exact op de locatorpositie toegevoegd.
Indien de locator in de tijdlijn naar rechts wordt geplaatst en het videobeeld vervolgens weer verplaatst,
vergroot of verkleind wordt in het voorvertoon scherm dan zal automatisch een nieuwe knoop aan de
beeldveldcurve worden toegevoegd:
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12.1.4 Instellingen voor audio object

Sectie Audio
Sleep-en-plaats of kopieer en plak audio
Indien u een audio object vanuit een audiospoor naar een ander audiospoor OF rechtstreeks in de tijdlijn sleept
en plaatst dan is het mogelijk om van het object gelijktijdig een kopie te maken.
Indien u dit wenst dan dient het veld van het corresponderende object te worden aan gevinkt. Indien u dit niet
wenst dan dient het veld van het corresponderende object te worden uit gevinkt.
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Toon beide audio kanalen

Indien u de beide audio kanalen van een muziek- of geluidsfragment wenst te zien (afbeelding 1) dan dient u
het veld aan te vinken:
1. Het audio pictogram toont de volumesturing voor beide audio kanalen
2. Het audio pictogram toont de gezamenlijke audio pieken uit het linker en rechter kanaal
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13.2 Instellingen - tijdlijn

Sectie Tijdlijn
Locator verplaatst zich tijdens weergave van show

1. Indien instelling Tijdlijn verplaatst zich tijdens
weergave van show is aan gevinkt dan verplaatst de
locator zich tijdens weergave van een show.
2. Indien instelling Tijdlijn verplaatst zich tijdens
weergave van show is uit gevinkt dan verplaatst de
tijdlijn zich tijdens weergave van een show, de
locator verplaatst zich niet!
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Toon schuifbalken in tijdlijn
Indien instelling Toon schuifbalken in tijdlijn is aan gevinkt dan zullen zowel de horizontale als verticale
schuifbalk in de tijdlijn getoond worden. Zo niet, dan zijn beide schuifbalken afwezig in de tijdlijn.
Toon weergavebereik schuif
Indien aan gevinkt dan zal de weergavebereik schuif getoond worden in de menu knoppenbalk van het hoofdvenster.

Tijdlijn wijzigingen melden
Indien aan gevinkt dan zal u, afhankelijk van een wijziging in de tijdlijn, eerst een melding getoond worden
welke u moet bevestigen om de wijziging daadwerkelijk uit te voeren.

Sectie Tijdlijn sporen
Volgorde van sporen
Indien instelling Toon afbeeldingsporen bovenop audiosporen is aan gevinkt dan zullen de audiosporen onder
de beeldsporen in de tijdlijn getoond worden.
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Indien instelling Toon audiosporen bovenop afbeeldingsporen is aan gevinkt dan zullen de beeldsporen onder
de beeldsporen in de tijdlijn getoond worden.

Hoogte nieuw tijdlijn spoor is maximaal
Indien aan gevinkt dan zal een nieuw aan de tijdlijn toegevoegd spoor op maximale hoogte worden ingesteld.
Maken van nieuw tijdlijn spoor bevestigen
Indien aan gevinkt dan zal een u melding worden getoond welke u dient te bevestigen om een spoor
daadwerkelijk toe te kunnen voegen aan de tijdlijn.
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Sectie Sleep-en-plaats pictogram
Pictogram tonen voor afbeelding object
Indien aan gevinkt dan zal tijdens het verplaatsen van een afbeelding, shader of tekst object in de tijdlijn een
helder, doorzichtig pictogram worden getoond van het verplaatste object, in combinatie met een positiemarker.

Positiemarker
Pictogram

Pictogram tonen voor lichtbak afbeelding



Indien aan gevinkt dan zal tijdens het verplaatsen van een afbeelding in de lichtbak een helder,
doorzichtig pictogram worden getoond van de verplaatste lichtbak afbeelding.
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Indien aan gevinkt dan zal tijdens het verplaatsen van een lichtbak afbeelding van de lichtbak in de
tijdlijn een helder, doorzichtig pictogram worden getoond van de verplaatste lichtbak afbeelding, in
combinatie met een positiemarker.

Pictogram tonen voor audio object



Indien aan gevinkt dan zal tijdens het verplaatsen van een audio object in de tijdlijn een helder,
doorzichtig pictogram worden getoond van het verplaatste audio object, in combinatie met een
positiemarker.
Audio object pictogram

Positiemarker
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Indien het veld Pictogram tonen voor video object is aan gevinkt:



Tijdens het verplaatsen van een video object in de tijdlijn wordt een helder, doorzichtig pictogram
getoond van het video object, in combinatie met een positiemarker.
Video pictogram

Positiemarker

Sectie Mediapool
Toon schuifbalken in mediapool
Indien aan gevinkt dan worden de schuifbalken getoond in de mediapool

Indien uit gevinkt dan worden de schuifbalken niet getoond in de mediapool
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13.3 Instellingen - schermen

Sectie Grafische instellingen
Toon beeldveldkader
Beeldveldkader knoop
- geel indien niet geselecteerd;
- rood indien geselecteerd.
Beeldveldkader
- groen indien geen beeldveld
curve aanwezig is;
- blauw indien beeldveld curve
aanwezig is.
Indien instelling Toon
beeldveldkader is aan gevinkt dan
zal het beeldveldkader in het
(voorvertoon) scherm getoond
worden. Het beeldveldkader wordt
niet getoond in een uitvoerbestand
(EXE, SCR, AVI).

 Het beeldveldkader kleurt groen indien geen beeldveldcurve aan een visueel object is toegekend;
 Het beeldveldkader kleurt blauw indien een beeldveldcurve aan een visueel object is toegekend.
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Lineaire interpolatie / anti-aliasing
Anti-aliasing (antikartelvorming) is een welbekende techniek die ook wordt toegepast in DGFects Discovery om
het zogenaamde karteleffect dat voorkomt bij de weergave van afbeeldingen in het (voorvertoon) scherm te
verminderen.
Aan de hand van de volgende twee afbeeldingen is duidelijk te zien wat voor een uitwerking lineaire
interpolatie heeft op een afbeelding:

Aliasing: het karteleffect is duidelijk te zien

Anti-aliasing: het karteleffect is zichtbaar verminderd
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Een schuin getekende lijn of ander afgerond figuur in het scherm wordt afgebeeld met vierkante pixels. De
oplossing is om de pixels rond de rand van een afgerond figuur iets te vervagen, zodat het karteleffect minder
opvalt.
Indien instelling Lineaire interpolatie / anti-aliasing is aan gevinkt dan worden
bijvoorbeeld sterk ingezoomde afbeeldingen vervaagd waardoor de pixels van de
afbeelding niet te zien zijn (zie ook afbeelding 2) in het (voorvertoon) scherm.
De instelling Lineaire interpolatie / anti-aliasing wordt eveneens in een show
opgeslagen!
Automatisch omlaag schalen grote afbeeldingen

Sectie Scherm instellingen
Wacht op verticale synchronisatie
Verticale synchronisatie (V-Sync) verwijst naar het synchroniseren van beelden in het (voorvertoon) scherm
met de verticale beeldscherm intervallen (het verschil tussen de laatste beeldlijn in het beeldscherm en de
eerste beeldlijn van het volgende beeld). Deze instelling voorkomt het vroegtijdig overschrijven van
verschillende beelden op het beeldscherm om zo altijd volledige beelden te verkrijgen, ofwel het berekent de
tijd die nodig is om het renderen van beelden samen te laten vallen met de verticale intervallen van het
beeldscherm of een digitale projector.
Hardware rendering
Indien instelling Hardware rendering is aan gevinkt dan zal DGFects Discovery meer render berekeningen
maken middels de beschikbare hardware in uw systeem (desktop/laptop) hetgeen resulteert in optimaal
vloeiende weergave van uw shows. Dit is echter alleen zinvol indien u (veel) bewegingseffecten heeft toegepast
in een show. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van bewegingseffecten in een show dan hoeft instelling
Hardware rendering niet aan gevinkt te zijn. De instelling Hardware rendering wordt eveneens in een show
opgeslagen.
Weergavebereik
Een handige instelling waarmee de schermgrootte van een show geschaald kan worden. Het witte
streepjeskader markeert de schermgrootte van een show. De instelling Schaal schermgrootte van show is
vanzelfsprekend niet van toepassing in een uitvoerbestand (EXE, SCR, AVI), de schermgrootte wordt dan 1 op 1
gerenderd.

Met een geschaalde schermgrootte is bijvoorbeeld de locatie en grootte van een zich buiten het schermkader
bevindende afbeelding te zien alvorens de afbeelding zich in het (voorvertoon) scherm verplaatst tijdens
weergave van een show.
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Standaard locatie voorvertoon scherm
Indien u de knop Toepassen klikt dan wordt de standaard locatie en het formaat van het voorvertoon scherm
op het hoofdvenster hersteld.

Standaard locatie programma vensters
Indien u klikt op de knop Toepassen dan wordt de standaard locatie van alle programma vensters op het
hoofdvenster van het programma hersteld (centraal in primaire beeldscherm).

Voorvertoon scherm bovenop alle vensters
Indien u instelling Voorvertoon scherm bovenop alle vensters aan vinkt dan wordt het voorvertoon scherm
bovenop alle Windows vensters geplaatst. Dus ook bovenop bijvoorbeeld Internet Explorer of Windows
verkenner. Om deze instelling daadwerkelijk te activeren/deactiveren dient het programma DGFects Discovery
opnieuw te worden opgestart.

Voorvertoon scherm dialoog vensterstijl
Met de introductie van Windows 10 zijn de vensterstijlen gewijzigd. Indien u deze instelling aan vinkt dan zal de
vensterstijl (rand van het venster) van het voorvertoon scherm beter zichtbaar worden. Indien deze instelling
niet is aangevinkt is de vensterstijl (rand van het venster) van het voorvertoon scherm niet meer te zien.
Voor voorgaande versies van Windows heeft deze instelling weinig tot géén toegevoegde waarde.
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13.4 Instellingen - beeldbewerking

Sectie Beeldbewerking
Favoriet beeldbewerkingsprogramma
DGFects Discovery biedt u de mogelijkheid om een favoriet beeldbewerkingsprogramma te kiezen voor het optimaal
kunnen bewerken van uw afbeeldingen. Indien u bijvoorbeeld licentiehouder bent van het programma Photoshop en
u wilt uw afbeeldingen met dit programma bewerken, klik dan de knop
en het venster Kies
beeldbewerkingsprogramma wordt getoond. Zoek en selecteer de EXE bestandsnaam van Photoshop op uw systeem
en klik de knop Openen. DGFects Discovery opent vanaf nu automatisch Photoshop zodra u een afbeelding wenst te
bewerken. Klik de knop Annuleren om dit niet te doen.

Standaard beeldbewerkingsprogramma mspaint.exe
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13.5 Instellingen – back-up

Sectie Opslaan
Maak een back-up van een show
Het is mogelijk om automatisch een back-up te maken van een show. Vink daartoe het veld aan en geef het
gewenste tijdsinterval op (in minuten) om een back-up (.bak bestanden) van de show te laten maken.

Bewerkingsgeschiedenis
Indien aan gevinkt dan zal DGFects Discovery alle gedane bewerkingen in de tijdlijn voor u bewaren. Het aantal
bewerkingsstappen kan door uzelf worden ingesteld. Standaard worden 20 programma bewerkingen
opgeslagen. U kunt dit aantal verhogen of verlagen. Indien deze programma instelling is uit gevinkt dan zal
géén enkele programma bewerking worden bewaard.
Met programma functie Ongedaan maken wordt de bewerkingsgeschiedenis aangesproken en zal een door u
uitgevoerde bewerking in de tijdlijn ongedaan gemaakt worden.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

290

Sectie Bestanden
Overschrijf beveiliging voor show bestanden
DGFects Discovery bepaalt standaard zelf of show bestanden tijdens opslaan al dan niet overschreven mogen
worden. Het is te allen tijde wel mogelijk om een geopende show op te slaan onder dezelfde naam.

Indien u een show wenst op te slaan onder een andere al bestaande bestandsnaam in dezelfde project map
dan is dit standaard niet mogelijk. Het te overschrijven bestand heeft dan namelijk het Alleen-lezen kenmerk.
Met deze instelling voorkomt u dat show bestanden per ongeluk/ongewenst overschreven worden.
Indien het veld Overschrijf beveiliging voor show bestanden niet is aan gevinkt dan is het wel mogelijk om een
show op te slaan onder een andere al bestaande bestandsnaam in dezelfde project map. Het te overschrijven
bestand heeft nu géén Alleen-lezen kenmerk.

13.6 Instellingen - Internet

Sectie Internet
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Sectie Internet
Website
Op website www.DGFectsAV.com/nl treft u actueel nieuws aan over het programma DGFects Discovery. Het
programma, programma updates en deze Nederlandse handleiding kunnen te allen tijde van de website
worden gedownload. Indien u geen licentiehouder bent van DGFects Discovery dan kunt u het programma 30
dagen gratis evalueren. Als licentiehouder van het programma kunt u te allen tijde updates van het programma
downloaden via onze website. DGFectsAV behoudt zich het recht voor om update- en administratiekosten in
rekening te brengen. De Nederlandse handleiding is gratis voor uw gebruik te downloaden en te raadplegen.

Automatisch naar programma updates zoeken
DGFects Discovery biedt U de handige mogelijkheid om eenvoudig naar programma updates te zoeken. Een
internet verbinding en één klik op de 'Updates' knop volstaat.
Het is ook mogelijk om DGFects Discovery automatisch naar programma updates te laten zoeken. Open
daartoe het venster Programma Instellingen, klik knop Internet en vink vervolgens optie Automatisch naar
programma updates zoeken aan. Nu zal DGFects Discovery bij opstarten altijd direct zoeken naar programma
updates en u dit met een ballon tip rechts onderin de taakbalk kenbaar maken indien er een update voor u
beschikbaar is gesteld.

Indien voor U een programma update beschikbaar is dan kan deze snel en rechtstreeks op de desktop of laptop
geïnstalleerd worden door op de getoonde melding ofwel ballontip te klikken. Het vervolgens gestarte
installatieprogramma zal U dan helpen de programma update op uw systeem te installeren. In slechts enkele
minuten kunt U weer verder werken met de nieuwste versie van uw multimedia programma.
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14. Systeemeisen DGFects Discovery
14.1 Hardware
DGFects Discovery stelt in principe geen zware eisen aan uw systeem (desktop/laptop). De kwaliteit van de in
uw systeem aanwezige hardware kan echter wel, afhankelijk van de samenstelling van een show, uw
creativiteit in de weg staan. Het is niet vanzelfsprekend om een topzware show te maken op een systeem met
trage hardware en vervolgens te verwachten dat beelden, shaders, video en audio perfect (lees zonder
haperingen of schokken) zullen worden weergegeven.
Indien u hoge eisen stelt aan uw DGFects Discovery shows dan dient u ook hoge eisen te stellen aan de juiste
hardware in uw systeem. Dit is zondermeer van toepassing op vele computerspellen en multimedia
programma’s: hoe krachtiger de beschikbare hardware, hoe beter de performance van uw software.

14.1.1 De processor
De processor zorgt voor het verwerken van al de gegevens die het besturingssysteem en/of de gebruiker
doorspeelt. Dit kunnen zowel berekeningen zijn als de grafische kwaliteit van een besturingssysteem als het
bewerken van media etc. Een processor leest data, verandert data en schrijft data naar het RAM geheugen.
De minimale eisen zijn een processor van 1 gigahertz, een werkgeheugen van 1 gigabyte voor de 32-bitsversie
of 2 gigabyte voor de 64-bitsversie van het Windows besturingsplatform. Een Core 2 Duo processor
(AMD/Intel) met een CPU-frequentie (kloksnelheid) van 2.83 GHz is voor een prettige DGFects Discovery
ervaring wel het minste dat in uw systeem (desktop/laptop) aanwezig moet zijn. Gelukkig is dit type processor
al heel wat jaren de standaard.
Nog beter aan te bevelen is de Intel Core i processor familie, als volgt ingedeeld:




Intel Core i3 – Instap processor voor een gemiddeld gezin voor internet en tekstverwerking
Intel Core i5 – Standaard processor voor actief computer gebruik
Intel Core i7 – Top model voor zware toepassingen zoals gaming en foto- en videobewerking

De indeling met 3 modellen is eenvoudig te begrijpen. Het getal achter de Core i geeft aan of de processor een
instap, standaard of een super snelle processor is.
De Core i3 processor is de langzaamste Core i processor en kan gezien worden als het instapmodel voor
mensen die af en toe gebruik maken van de computer.
De Core i7 is het topsegment voor de fanatieke gamer en mensen die het uiterste vragen van hun computer bij
bijvoorbeeld het maken van zware/complexe DGFects Discovery shows.
De Core i5 zit daar tussenin en levert prima prestaties voor standaard DGFects Discovery shows.
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14.1.2 Het moederbord
Een kaart in uw systeem (desktop/laptop) waarop de belangrijkste onderdelen van uw systeem zijn geplaatst,
o.a. de processor, chipset en de belangrijkste poorten
(uitbreidingssleuven). Het interne geheugen is een aanduiding
voor computergeheugen dat zich op het moederbord bevindt.
Traditioneel wordt er voor het interne geheugen een onderscheid
gemaakt tussen cachegeheugen, dat zich (fysisch) zeer dicht bij de
CPU (Computer Processor Unit, kortweg processor) bevindt en het
RAM geheugen (het hoofdgeheugen). De laatste vorm van intern
geheugen bevindt zich iets verder van de processor maar wordt via
een slot nog direct op het moederbord aangebracht. Het interne
geheugen is zeer snel en veroorzaakt dus maar (relatief) weinig
vertraging bij het ophalen en opslaan van data. Bij de meeste
processors worden de transfers tussen het interne en externe geheugen volledig gestuurd door de
programmatuur.
Onboard geluidskaart
Veel moderne moederborden hebben een ingebouwde sound chip (geluid). Voordeel? U kunt besparen op een
afzonderlijke geluidskaart. De geïntegreerde geluidskaarten zijn bij de huidige moederborden van een goede
kwaliteit, enkel en alleen indien u meer functionaliteit wilt, schiet deze oplossing vaak te kort.
Onboard grafische kaart
Sommige moederborden zijn uitgerust met een onboard Graphics Unit. Deze zijn lang niet zo krachtig als
afzonderlijke kaarten die verkrijgbaar zijn. Ze voldoen voor kantoorwerk en eenvoudige computerspellen.
Gelukkig kunt u met een onboard grafische kaart later nog altijd een aparte grafische kaart plaatsen. Op die
manier kunt u natuurlijk je budget spreiden.

14.1.3 Het RAM geheugen
RAM betekent Random-Access Memory. In dit interne hoofdgeheugen worden de gegevens (data) in de
opdrachten aan de computer (instructies) opgeslagen wanneer de computer aan staat. Het RAM is slechts een
tijdelijk geheugen. Zodra de computer wordt uitgezet, zijn alle gegevens die erin werden bewaard weg.
Het RAM geheugen kan feitelijk gezien worden als een kleine harddisk waar de inhoud constant van wisselt
terwijl je met de computer aan het werk bent. RAM is alleen véél sneller dan een harddisk. Programma
onderdelen die in het geheugen staan zijn daardoor veel sneller op te roepen dan vanaf de harddisk. Het RAM
geheugen is eigenlijk het opslagruim van de processor (naast het cache geheugen) Tijdens het werken met de
computer vindt er constante data-uitwisseling plaats tussen de processor en het RAM geheugen. In RAM
geheugen zitten geen mechanische onderdelen, bovendien kan de processor veel sneller communiceren met
het RAM geheugen.
Een beperking van het RAM geheugen is soms de grootte. Als programma's niet meer in het geheugen passen
moet er steeds informatie van de harddisk afgehaald worden. Dat is relatief heel erg traag. Zo kan de grootte
van het RAM geheugen de snelheid van de computer beïnvloeden. Soms kan investeren in een geheugen
upgrade zelfs meer snelheidswinst opleveren dan investeren in een nieuwe processor. Het hangt er net vanaf
wat de langzaamste schakel, ofwel de bottleneck van het systeem is.
Werken met RAM geheugen dat minder snel is dan het moederbord is af te raden. Het kan wel, maar het heeft
een negatieve invloed op de prestaties van uw computer.
DGFectsAV beveelt een RAM geheugen aan van minimaal 4GB. Voor zware/complexe shows wordt een RAM
geheugen aanbevolen van 8GB of hoger.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

294

14.1.4 De harde schijf
Het extern geheugen (harde schijf ofwel harddisk, optische schijf, flashgeheugen, etc.) voor een computer is, in
tegenstelling tot intern geheugen, een opslagvorm voor gegevens buiten het moederbord. Extern geheugen
kan via bedrading aan het moederbord zijn verbonden. Extern geheugen wordt ook wel permanent geheugen
genoemd.
De harddisk wordt zoal gebruikt voor opslag van DGFects Discovery project bestanden zoals afbeeldingen,
hulpbestanden, video en audio bestanden. Voornoemde bestanden dienen tijdens weergave van een show snel
beschikbaar te zijn voor verwerking. Een trage harddisk kan de weergave van een DGFects Discovery show
verstoren (schokkende beelden, haperende audio).
Solid State Disk
De SSD schijf of Solid State Disk is hard op weg om de oude, vertrouwde magnetische harde schijf te
vervangen. Indien u in het bezit bent van een moderne computer óf een nieuwe PC of laptop gaat kopen dan is
de kans groot dat er direct een SSD schijf ingebouwd is. Maar u kunt natuurlijk ook de bestaande harde schijf
van uw computer vervangen door een SSD schijf.
SSD schijven hebben een aantal voordelen ten opzichte van de magnetische harde schijf: SSD schijven zijn
stiller, gebruiken minder stroom en zijn minder gevoelig voor schokken. Een ander belangrijk voordeel van SSD
schijven is dat ze sneller zijn. Nadeel is dat SSD schijven duurder zijn in aanschaf. DGFectsAV beveelt het
gebruik van de SSD aan.

14.1.5 De videokaart
Introductie
De in uw systeem aanwezige videokaart zorgt ervoor dat afbeeldingen, shaders
en video vloeiend ofwel zonder haperingen op uw beeldscherm verschijnen. Het
is vanzelfsprekend dat een krachtigere videokaart grotendeels verantwoordelijk
is voor de betere en meer gedetailleerde beelden op het beeldscherm. De
videokaart is eveneens van zeker tot groot belang voor een goed tot optimaal
functioneren van het programma DGFects Discovery. Indien uw systeem is
uitgerust met een oude (of onboard) videokaart dan kunt u niet verwachten dat het programma gelijkwaardige
prestaties zal leveren in vergelijking met een moderne videokaart. Niet alle in een systeem aanwezige
videokaarten zijn insteekkaarten. Een moederbord kan alle benodigde grafische chips omvatten. In dit geval
spreken wij van een onboard videokaart. Nadeel van onboard grafische chips kan zijn dat ze traag functioneren en
dus van invloed kunnen zijn op software toepassingen. Voor kantoortoepassingen zal dit geen probleem vormen.
Voor het werken met multimedia programma’s is het beter om te kiezen voor een losse videokaart. Losse
videokaarten beschikken, naast gespecialiseerde 3d-chipsets, ook over een eigen geheugen. Ook hebben losse
videokaarten vaak meerdere aansluitingen, bijvoorbeeld voor een extra beeldscherm en/of een (HD) televisie.
Geheugen
Voor videokaarten geldt hetzelfde als voor computers: hoe meer geheugen en hoe hoger de geheugensnelheid,
hoe beter de prestaties. Onboard videokaarten reserveren altijd een deel van het RAM geheugen van een
computer, waardoor die over minder geheugen kan beschikken en dus trager wordt. Losse videokaarten
beschikken over een eigen geheugen, waardoor het systeem geheugen minder belast wordt. Ook is dit
grafische geheugen vaak een stuk sneller dan normaal RAM geheugen, wat de prestaties ten goede komt. Het
geheugen in computers en laptops is meestal DDR3 geheugen, terwijl veel videokaarten al met het snellere
DDR4 of zelfs DDR5 werken. DDR geheugen oftewel Double Data Rate RAM is geheugen dat op dubbele
snelheid werkt in vergelijking met het inmiddels verouderde SDRAM geheugen.
Een regel voor zowel AMD als nVidia GPU’s: hoe hoger het getal in de naam van het type, hoe
krachtiger hij is. Kijk daarna pas naar de kloksnelheid van de GPU, die wordt aangeduid in megahertz
(MHz) of gigahertz (GHz).
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Processor
De grafische processor vormt net als bij de computer het hart van de videokaart. De processor zal dan ook voor
het grootste deel de snelheid en mogelijkheden van de videokaart bepalen. Hoe hoger de snelheid en het
gewenst aantal mogelijkheden van een videokaart hoe krachtiger en moderner de processor dient te zijn om
dit te kunnen bewerkstelligen. Tegenwoordig zijn er ook losse videokaarten verkrijgbaar met meerdere
processoren op één en dezelfde kaart, door fabrikanten aangeduid door X2 achter het typenummer te
plaatsen. Dit type videokaarten biedt nog betere prestaties dan de gangbare videokaarten uitgerust met één
processor. X2 videokaarten nemen wel meer ruimte in beslag in de computer.
Een snellere grafische processor (GPU) vraagt om sneller geheugen. De combinatie van de GPU en geheugen,
samen met de gebruikte techniek, noemen we de chipset. De GPU (Graphics Processor Unit) is vergelijkbaar
met die van de centrale processor in de computer, met dit verschil dat hij geoptimaliseerd is voor grafische
taken en op de videokaart gemonteerd is. Doordat de GPU zich vooral bezig houdt met de grafische kwaliteiten
van multimedia software of uw besturingssysteem wordt de centrale processor ontlast. Uiteraard levert dit
snelheidswinst op, want de centrale processor kan zich nu met andere zaken bezig houden.
De snelheid van de GPU en het geheugen (van de videokaart wel te verstaan) bepalen voor het grootste deel
de snelheid en kwaliteit van je grafische kaart ongeacht het merk dat u koopt!
De markt wordt op dit moment gedomineerd door nVidia en ATI/AMD. Intel produceert de veel goedkopere
(vaak tragere), onboard processoren. nVidia ontwerpt de zogeheten losse GeForce videokaarten, ATI/AMD
ontwerpt de zogeheten losse Radeon videokaarten.
Sommige videokaarten zijn koppelbaar, zodat u twee kaarten samen kunt laten werken. Zo krijg u nog meer
grafische kracht in uw computer. Bij nVidia heeft dit SLI, bij ATI/AMD heet dit Crossfire.
Shader technologie
Moderne videokaarten zijn uitgerust met pixel en fragment shader onderdelen welke ervoor zorgdragen dat
krachtige visuele effecten op de juiste wijze worden getoond. Voornoemde shader onderdelen vormen
inmiddels één van de belangrijkste onderdelen van de hedendaagse videokaart. Om DGFectsAV shaders goed
te kunnen toepassen in DGFects Discovery shows zijn shader onderdelen op uw videokaart van zeker tot groot
belang. Pixel en fragment shaders werken op een aantal aparte microprocessors die op een bepaalde snelheid
werken, aangeduid in MHz (Mega Hertz). Doorgaans levert een hogere snelheid een hogere prestatie. De
prestatie hangt bovendien af van de geïnstalleerde shader software (ook wel Shader Language genoemd).
Drivers
Er zijn twee standaarden voor de communicatie tussen software en videokaart: DirectX van Microsoft en
OpenGL van SGI. Hoewel de meeste nieuwe kaarten beide standaarden ondersteunen, geldt dat niet voor alle
multimedia programma’s en andere toepassingen. Controleer voordat u een videokaart koopt, met welke
standaard uw favoriete programma werkt, en ga voor de videokaart die hier het beste op is ingericht. DGFects
Discovery maakt voor het renderen van afbeeldingen en shaders gebruik van het geavanceerde OpenGL.
DGFects Discovery maakt voor het afspelen van video en audio gebruik van DirectX.
Een videokaart dient bij voorkeur uitgerust te zijn met een geheugen van 1024MB. Indien in een DGFects
Discovery show intensief gebruik wordt gemaakt van veel afbeeldingsporen met gelijktijdig aangestuurde grote
afbeeldingen, gecombineerd met zowel weergave van video als audio, dan is een videokaart met een geheugen
van 2048MB of hoger sterk aan te bevelen. De snelheid van de GPU op een videokaart is te allen tijde de
belangrijkste factor van betekenis!

14.1.6 Het beeldscherm
Het programma DGFects Discovery kan het best gebruikt worden op een beeldscherm met een resolutie van
minimaal 1280x800 pixels (beeldpunten). De resolutie bepaalt in zekere zin hoe mooi het beeld wordt, en tot
hoeverre u kunt genieten van de beeldkwaliteit. DGFectsAV maakt zelf gebruik van Full HD beeldschermen.
Deze hebben een resolutie van 1920x1080p en 1920x1200p. Het programma wordt op deze Full HD
beeldschermen prachtig weergegeven.
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14.2 Software
14.2.1 Windows besturingssysteem
DGFects Discovery werkt met Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.
U kunt eenvoudig opvragen welk Windows besturingssysteem op uw systeem geïnstalleerd is:

1.
2.
3.
4.

Klik het hoofdmenu item Instellingen
Klik het submenu item Software
Klik het submenu item Windows platform
U wordt nu geïnformeerd over het geïnstalleerde Windows besturingssysteem

14.2.2 OpenGL
In de begintijd van de computer werd in grafische applicaties het beeld pixel voor pixel uitgerekend door de
CPU en daarna doorgestuurd naar de grafische kaart die ervoor zorg droeg dat een videosignaal naar het
beeldscherm gestuurd werd. Dit kost natuurlijk veel rekenkracht en telkens moesten allerlei grafische functies
opnieuw geschreven worden. Nu is een eenvoudige lijn niet zo'n probleem maar ingewikkelde 3D
transformaties werden al iets moeilijker. OpenGL wat staat voor Open Graphics Library gebruikt een heel
andere aanpak voor het genereren van een beeld via een standaard bibliotheek. Naast de CPU kan er ook een
grafische processor van de videokaart ingezet worden (de GPU) om het beeld te genereren. In plaats van het
beeld punt voor punt aan te leveren, worden complete objecten, camera posities en licht instellingen aan de
GPU geleverd die dit dan afzonderlijk via de CPU kan renderen. De GPU gaat dus zelfstandig het beeld punt
voor punt berekenen en dat beeld wordt uiteindelijk naar het beeldscherm gestuurd. Meestal gaat het om het
samenwerken van de CPU en de GPU, afhankelijk van de mogelijkheden die beiden hebben.
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Toepassingen waarbij veel gebruik gemaakt wordt van OpenGL zijn simulatoren, CAD systemen, foto
(bijvoorbeeld Photoshop) en video bewerkingsprogramma's en natuurlijk computerspelletjes waarin soms hele
werelden realistisch nagebouwd worden. OpenGL ontstond in 1992 uit het door Silicon Graphics Inc. (SGI)
ontwikkelde IRIS GL en het grote voordeel is dat het niet alleen voor één computersysteem ontwikkeld is maar
dat het op vele platformen geïmplementeerd is. Wanneer u dus een spel of multimedia programma wilt
ontwikkelen dat zowel op Microsoft Windows als Linux en de Mac moet draaien, kunt u dit met OpenGL
oplossen. U moet de source code van een spel of multimedia programma voor elk systeem wel apart
compileren maar de source code zelf hoeft niet aangepast te worden. Dit is het enorme voordeel van OpenGL
ten opzichte van bijvoorbeeld DirectX van Microsoft.
De OpenGL API is zeer veel gebruikt bij het ontwikkelen van 2D en 3D grafische applicaties en in basis is het de
opvolger van de Silicon Graphics IRIS GL bibliotheek die SGI ontwikkelde voor hun workstations. SGI heeft in
OpenGL veel van hun kennis gestoken om een gemakkelijk te gebruiken, eenvoudig te begrijpen,
overdraagbare en met netwerk mogelijkheden programmeer interface voor de toekomst te maken. Heel veel
hardware en software leveranciers en ontwikkelaars werken mee aan de OpenGL specificatie en het is een
gestroomlijnde, supersnelle grafische render bibliotheek.
Veel grafische acceleratie kaarten en 3D kaarten implementeren die op basis van OpenGL in hun hardware.
OpenGL is door zijn ontwerp, platform en besturingssysteem onafhankelijk. Het kan ook omgaan met
netwerken dus het is mogelijk om gelaagd te werken en een OpenGL applicatie te splitsen in een server en een
cliënt die het eigenlijke renderen van de graphics uit zal voeren.
DGFects Discovery maakt gebruik van het geavanceerde OpenGL voor het renderen van Afbeeldingen en
Shaders (Shader effecten, Element effecten én veegeffecten en kleureffecten toepasbaar op afbeeldingen,
titels, teksten en video)
U kunt eenvoudig informatie opvragen over het type van de in uw systeem aanwezige videokaart evenals de
versie van en beschikbare instructiesets voor de OpenGL driver:

1.
2.
3.
4.

Klik het hoofdmenu item Instellingen
Klik het submenu item Software
Klik het submenu item OpenGL versie
U wordt nu geïnformeerd over het in uw
systeem aanwezige type videokaart
evenals informatie over OpenGL
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14.2.3 DirectX
DirectX is een Windows technologie die betrekking heeft op video-, animatie- en geluidsonderdelen. Met deze
technologie kan uw computer betere prestaties bereiken met multimedia programma's als spelletjes en films.
Het dient als interface tussen de hardware van uw computer en Windows zelf.
DirectX is feitelijk een software bibliotheek (library). Een software bibliotheek is een pakket of bestand dat
zichzelf niet kan uitvoeren, maar wel uitvoerbare componenten bevat die door andere programma’s gebruikt
kunnen/moeten worden. De componenten die DirectX bevat zijn namelijk Dll’s (Dynamic Link Library), welke
voornamelijk hardware drivers zijn.
Naast enkel Dll’s, bevat DirectX ook API’s (Application Programming Interfaces). Via een API is het bijvoorbeeld
mogelijk om pixels (beeldschermpuntjes) op het beeldscherm te toveren, cirkels te tekenen, etc. Dankzij deze
API’s hoeven programmeurs niet meer zelf deze code te schrijven, aangezien het dus al verwerkt zit in DirectX.
Vroeger had elke game zijn eigen 3D engine en werd elke keer de code opnieuw geschreven om de videokaart
aan te sturen. Sinds de komst van Windows en zijn DirectX is dit niet meer nodig, aangezien DirectX de
programmeurs toestaat om op snelle wijze grafische data weer te geven, geluid toegankelijk te maken en input
functies te gebruiken zonder dat men hiervoor zelf de code moet schrijven.
“Is er echt zoveel verschil tussen de verschillende DirectX versies?” vragen mensen zich regelmatig af.
Om eerlijk te zijn is het verschil tussen DirectX 9 en DirectX 10 behoorlijk groot. Alles ziet er realistischer en
levendiger uit. Het verschil tussen DirectX 10 en DirectX 11 is relatief klein te noemen.
Windows 7 levert de beste grafische prestaties met DirectX 11, de software achter de verbazingwekkende 3Dbeelden en overrompelende geluidseffecten van de meeste hedendaagse computerspellen. DirectX 11 bevat
ten opzichte van haar voorgangers een groot aantal verbeteringen. Het is ontwikkeld om efficiënter gebruik te
maken van de hedendaagse multi-core processors en biedt ondersteuning voor geavanceerde schaduw- en
textuurtechnieken zoals betegeling. Het resultaat? 3D-animatie en graphics die meer gestroomlijnd en
levensechter zijn dan ooit en nog nooit zoveel nuances hebben gekend.
DGFects Discovery maakt gebruik van DirectX 9.0+ voor het kunnen afspelen van Audio en Video.
U kunt eenvoudig informatie opvragen over de op uw systeem geïnstalleerde DirectX versie:

1.
2.
3.
4.

Klik het hoofdmenu item Instellingen
Klik het submenu item Software
Klik het submenu item DirectX versie
U wordt nu geïnformeerd over de op uw systeem geïnstalleerde
DirectX versie

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

299

14.2.4 OpenGL versus DirectX
Elke dag komen duizenden mensen hetzelfde probleem weer tegen. Een net geïnstalleerd spel, programma of
uitvoerbestand (zoals een EXE presentatie) doet het niet. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben, maar
erg vaak ligt het probleem bij de videokaart. In de meeste gevallen is de videokaart niet goed geïnstalleerd of
moeten de zogenaamde drivers (besturingsbestanden voor de videokaart) vernieuwd worden of mogelijkerwijs
ontbrekende drivers geïnstalleerd worden.
Het is dan ook van het grootste belang dat te allen tijde de juiste video drivers geïnstalleerd zijn op uw systeem
om ook een correct en optimaal functioneren van het programma DGFects Discovery te garanderen.
DGFects Discovery maakt t.b.v. het renderen van afbeeldingen en shaders géén gebruik van DirectX, wel van
het geavanceerde OpenGL. De redenen zijn als volgt te omschrijven:



OpenGL is platform onafhankelijk. Het is aanwezig en functioneel op alle Windows, Apple en Linux
computers. Het wordt bovendien standaard meegeleverd, onderhouden en indien gewenst
automatisch geüpdatet door de leveranciers van videokaarten. DirectX is platform afhankelijk en
daardoor alleen te gebruiken op Windows computers. Indien een specifieke DirectX versie ontbreekt
op een Windows systeem kunnen daardoor achterwaartse compatibiliteitsproblemen ontstaan.
Bij technologie, en voornamelijk bij computertechnologie, spreekt men van achterwaartse
compatibiliteit of een ondersteuning voor een oudere versie (Engels: Backward Compatibility) product
wanneer deze de plaats van een ouder product kan innemen c.q. overnemen, door met andere versies
te kunnen werken die oorspronkelijk voor het oudere product waren ontworpen (bron: Wikipedia)



OpenGL is achterwaarts compatibel (versie 1.1 t/m 4.3)



EXE presentaties gemaakt met DGFects Discovery zijn niet afhankelijk van (extra benodigde) lokale
(DirectX) bestanden (zoal dll’s en overige benodigde bestanden) om correct te kunnen worden
weergegeven



Er hoeven geen bijkomende installaties te worden uitgevoerd om het correct functioneren van
programma’s zoals DGFects Discovery te kunnen waarborgen

Hardware is en blijft altijd een sleutelwoord voor correct functioneren van software!
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14.3 Computer configuratie bestand
Het Computer configuratie.txt bestand geeft u een belangrijk overzicht van de in uw systeem aanwezige
relevante hardware, het Windows besturingssysteem, geïnstalleerde drivers en alle huidige instellingen voor
het programma DGFects Discovery.

Het Computer Configuratie.txt bestand kan als volgt worden opgevraagd:
1.
2.
3.
4.

Klik het hoofdmenu item Instellingen
Klik het submenu item Computer configuratie
Het Computer configuratie.txt bestand wordt samengesteld en standaard opgeslagen in map
c:\Program files (x86)\DGFects Discovery 6.0 waar zich de programma executabel DGFects.exe bevindt.
Windows kladblok opent automatisch dit Computer configuratie.txt bestand voor u om te bekijken
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15. Social media
Social media is een verzamelnaam voor alle internet toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met
elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm
van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via
social media websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die u laten socialiseren met de
omgeving waarin u zich bevindt’.

15.1 Website
DGFectsAV beheert een website met actueel nieuws en update informatie over het programma DGFects
Discovery. Op onze website kunt u zoal de gratis Nederlandse handleiding downloaden, programma updates
snel en eenvoudig downloaden en installeren en het programma aanschaffen (PayPal).

Klik knop DGFectsAV website óf klik hier om onze website te bezoeken.
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15.2 Facebook
DGFectsAV beheert eveneens een DGFects Discovery pagina op Facebook. Op deze pagina stelt DGFectsAV u
regelmatig op de hoogte van alle Ins & Outs met betrekking tot het programma DGFects Discovery. De pagina is
openbaar dus voor iedereen toegankelijk.
Indien u actief bent op Facebook bezoek en LIKE onze pagina. U wordt dan te allen tijde automatisch op de
hoogte gesteld van gepubliceerd nieuws en allerhande informatie over het programma DGFects Discovery.

Ook u kunt berichten op onze Facebook
pagina plaatsen welke betrekking
hebben op uw bevindingen met het
programma DGFects Discovery.
De DGFects Discovery Facebook pagina
is voor iedereen bij uitstek geschikt om
gebruikerservaringen uit te wisselen.
De pagina wordt dagelijks door veel
belangstellenden bezocht. Uw
berichten zullen dus óók veelvuldig
gelezen worden!

Klik knop Facebook pagina óf klik hier om onze Facebook pagina te bezoeken.
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15.3 AV Forum
Het AVForum op Facebook wordt gebruikt voor en door enthousiaste gebruikers van het multimedia programma
DGFects Discovery om over programma gerelateerde onderwerpen te praten. Bij de verschillende onderwerpen
of topics kunnen de leden vragen stellen, antwoorden posten, een mening delen en ervaringen uitwisselen.

Het lidmaatschap van het AVForum staat open voor iedereen die met het programma werkt.
Meld je hier aan als lid van het AVForum

15.4 DGFectsAV Gebruikersgroep
In 2017 zal een internationale DGFectsAV gebruikersgroep worden opgericht. Meer informatie volgt op de
nieuws pagina van onze website en de gerelateerde Facebook pagina’s. De DGFectsAV gebruikersgroep heeft
tot doel het versterken van het contact tussen geregistreerde gebruikers van DGFectsAV software met als
resultaat betere audiovisuele producties te maken door uitwisseling van technische kennis.

15.5 Email
Indien u vragen of wensen heeft over het programma DGFects Discovery dan kunt u deze e-mailen naar
info@DGFectsAV.com. DGFectsAV zal u dan zo spoedig mogelijk een reactie terugmailen.
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16. Installeren en updaten van DGFects Discovery
16.1 Downloaden
Het programma DGFects Discovery is snel en eenvoudig te downloaden en te installeren op uw systeem
(desktop/laptop). U kunt het programma op uw systeem beschikbaar krijgen via deze link.
U kunt ook onze website www.DGFectsAV.com/nl bezoeken en op de knop Downloaden klikken.

Indien u het programma in een eerder stadium op uw systeem heeft geïnstalleerd (langer dan 30 dagen
geleden) en geëvalueerd dan zal u het registratievenster worden getoond. Om dan het programma opnieuw te
kunnen evalueren dient u contact op te nemen met DGFectsAV Nederland via ons e-mail adres
info@DGFectsAV.com. DGFectsAV Nederland kan u dan opnieuw in de gelegenheid stellen om toegang te
krijgen tot het programma voor een hernieuwde evaluatieperiode van 30 dagen. Daarvoor is dan wel een
online verbinding met het internet vereist.

16.2 Installeren
Zodra u het setup.exe installatiebestand voor DGFects Discovery heeft gedownload, dan kunt u dit
installatieprogramma uitvoeren. Mogelijk wordt dan de volgende melding op het bureaublad getoond:

Het installatieprogramma is in dit geval (nog) niet voorzien van een digitale handtekening van de uitgever
DGFectsAV Nederland. U kunt gerust het programma uitvoeren. Het installatieprogramma alsmede het van dit
installatieprogramma deel uit makende programma DGFects Discovery is 100% veilig op uw systeem te
installeren en te gebruiken.
Indien u het programma in een eerder stadium heeft gedownload en geïnstalleerd dan zal het
installatieprogramma het huidige op uw systeem aanwezige programma automatisch overschrijven. U krijgt
zodoende de beschikking over de nieuwste functies en gereedschappen voor het programma. Indien u
geregistreerd gebruiker bent van het programma DGFects Discovery dan zullen de u beschikbaar gestelde
registratiecodes behouden blijven ofwel niet overschreven of verwijderd worden.
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Gedurende het installeren van het programma worden u de volgende vragen gesteld:

1. Kies de taal welke het installatieprogramma Setup gebruikt tijdens de installatie en
klik knop OK

2. Sluit, indien het programma DGFects Discovery wordt uitgevoerd op het moment dat u het
programma wenst te installeren of updaten, het programma en klik vervolgens knop OK

3.

Klik knop Volgende om het installatieprogramma van DGFects Discovery voort te zetten

Indien u het programma niet wenst te installeren klik dan knop Annuleren
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4. Lees en accepteer de licentieovereenkomst zorgvuldig en klik knop Volgende

5. Typ de gebruikersinformatie in de tekstvakken en klik knop Volgende
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6. Kies optie Maak een snelkoppeling op het bureaublad en klik knop Volgende.
De snelkoppeling naar het programma DGFects Discovery wordt nu automatisch op de desktop van uw
systeem geplaatst.

7. Het voorbereiden van de installatie is gereed. Klik knop Installeren

Het programma DGFects Discovery wordt geïnstalleerd in map C:\Program Files (x86)\DGFects
Discovery 6.2. Er wordt eveneens in het start menu (indien aanwezig in uw besturingssysteem) een
menu item gecreëerd. Indien U over een Windows 8 systeem beschikt dan wordt er automatisch een
tegel gecreëerd op de desktop van uw systeem met daarin verwerkt het icoon van DGFects Discovery
zoals getoond in het bovenvermelde venster.
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8. Indien het programma DGFects Discovery al op uw systeem is geïnstalleerd dan vraagt het
installatieprogramma u om het programma bestand te overschrijven. Klik knop Ja

9. Het programma DGFects Discovery is geïnstalleerd of geüpdatet. Indien u het programma direct wenst
uit te voeren kies dan optie Start DGFects Discovery. Klik knop Voltooien
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16.3 Verwijderen
Indien u het programma van uw systeem wenst te verwijderen dan kunt u dit op twee manieren doen:
1.

Open het configuratiescherm. Kies instelling Programma’s en vervolgens instelling Programma’s en
onderdelen.

Klik met de rechter muisknop op de programma naam en kies menu item Verwijderen.

2.

Klik op de knop Start , klik op Alle programma's, open
map DGFects Discovery en klik vervolgens menu item
Verwijder DGFects Discovery.

16.4 Taal instellen
U kunt eenvoudig de gewenste taal instellen voor het programma DGFects Discovery. U kunt kiezen uit de talen
Nederlands en Engels:

1.
2.
3.
4.

Klik het hoofdmenu item Instellingen
Klik het submenu item Taal
Klik het submenu item Engels of Nederlands
De gekozen taal wordt direct ingesteld voor alle programma vensters, functies en gereedschappen.
Het is niet nodig het programma opnieuw te starten.
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16.5 Evalueren
U kunt de gratis 30 dagen probeerversie downloaden via onze website www.DGFectsAV.com/nl. De
probeerversie van het programma DGFects Discovery omvat voor u alle functies en gereedschappen om uit te
proberen. Maak kennis met alle eigenschappen en laat u overtuigen van de krachtige prestaties van het
programma. U zult aangenaam verrast zijn over de vele mogelijkheden!



Klik knop Continue trial om het programma uit te voeren.

 Klik knop Register om het programma te registreren. U dient dan wel over de benodigde
registratiecodes te beschikken om het programma te kunnen registreren op uw systeem.

 Klik knop Quit om het programma te beëindigen.
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16.6 Updaten
Het programma kan gedurende de 30 dagen evaluatieperiode geüpdatet worden.
Ook voor geregistreerde gebruikers zijn programma updates eenvoudig te verkrijgen via onze website
www.DGFectsAV.com/nl. Zie ook paragraaf 14.2 hoe u het programma kunt updaten door het opnieuw te
installeren. De bestaande programma executabel zal tijdens de installatie procedures automatisch
overschreven worden door de nieuwe programma executabel.

16.7 Gebruikerscode
Zodra u het programma DGFects Discovery voor de eerste keer op uw systeem heeft geïnstalleerd dan zal
automatisch een unieke gebruikerscode worden gegenereerd en een evaluatieperiode in werking treden van 30
dagen. De gebruikerscode, ook wel User Identification genoemd, wordt belangrijk indien u besluit om het
programma aan te schaffen. De DGFects Discovery registratiecodes voor uw systeem worden namelijk
toegekend op basis van deze unieke gebruikerscode.

16.7.1 Gebruikerscode opvragen in programma
Indien u het programma evalueert (de 30 dagen evaluatieperiode is nog niet verstreken) dan kunt u in het
programma de gebruikerscode als volgt opvragen:
Klik het hoofdmenu item Help en klik in het getoonde submenu het menu item Gebruikerscode opvragen.

Windows kladblok opent automatisch het Gebruikerscode.txt bestand.
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16.7.2 Gebruikerscode opvragen in registratievenster
Indien de 30 dagen evaluatieperiode verstreken is dan zal het programma DGFects Discovery voor u niet langer
beschikbaar zijn voor gebruik. Bij starten van het programma zal u direct het registratievenster worden
getoond. In dit venster staat de unieke gebruikerscode (User Identification) vermeld. U kunt deze code als volgt
kopiëren:
1.

Plaats de muiswijzer op de gebruikerscode

2.

Klik de rechter muisknop. De gebruikerscode
wordt door Windows automatisch
geselecteerd

3.

Klik in het getoonde submenu het menu
item Kopiëren. De gebruikerscode wordt op
het klembord geplaatst. U kunt de
gebruikerscode nu eenvoudig in een
document of e-mail plakken door gelijktijdig
de CTRL+V toetsen in te drukken op het
toetsenbord OF door de muiswijzer op een
document of e-mail te plaatsen, de rechter
muisknop te klikken en in het getoonde
submenu het menu item Plakken te kiezen

Indien u het programma in een eerder stadium op uw systeem heeft geïnstalleerd (langer dan 30 dagen
geleden) dan zal het registratievenster ook worden getoond.
Indien het registratievenster direct wordt getoond na het voor de eerste keer installeren van het programma
op uw systeem, neem dan contact op met DGFectsAV via e-mail adres info@DGFectsAV.com. DGFectsAV stelt
u dan in de gelegenheid opnieuw toegang te krijgen tot het programma. Daarvoor is dan wel een online
verbinding met het internet vereist.

16.8 Registreren
Indien u tot aanschaf van het programma overgaat dan zal DGFectsAV u na ontvangst van het aankoop bedrag
én de vereiste unieke gebruikerscode (User Identification) twee registratiecodes e-mailen voor registratie van
het programma op uw systeem (desktop/laptop):



Serie nummer (Serial number)
Registratiecode (Registration code)

Indien u het programma evalueert (de 30 dagen evaluatieperiode is nog niet verstreken) dan kunt u in het
programma zelf de registratiecodes invoeren. Klik daartoe het hoofdmenu item Help en klik in het getoonde
submenu het menu item Enter Registration codes. Het registratievenster wordt getoond.
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Indien u het programma start en het registratievenster direct wordt getoond dan is de 30 dagen evaluatieperiode
verstreken. Zonder de benodigde registratiecodes is het programma DGFects Discovery niet langer beschikbaar
voor gebruik op uw systeem.
In het getoonde registratievenster kunt u het serienummer (Serial Number) en de registratiecode (Registration
Code) invoeren.

Typ of kopieer en plak uw door DGFectsAV gemailde registratiecodes in de daarvoor bestemde velden en klik
knop Register óf klik knop Quit om dit niet te doen. Indien de evaluatieperiode voorbij is en u klikt knop Quit
dan zal het programma automatisch beëindigd worden.

16.9 Aanschaffen
Wanneer u besluit tot aankoop van het programma over te gaan, dan kunt u het programma aanschaffen via
link http://www.dgfectsav.com/nl/buyonline.html.

Typ de unieke gebruikerscode van uw systeem in het tekstvak en klik de knop Nu kopen. U wordt nu
doorverwezen naar de PayPal website waar u de gevraagde gegevens dient in te voeren. Zodra u dit gedaan
heeft en aan de algemene voorwaarden van PayPal voldaan heeft dan zal het bedrag worden overgemaakt op
de PayPal rekening van DGFectsAV. Indien u het programma wenst te kopen via een andere betalingswijze
neem dan contact op met DGFectsAV via e-mail adres info@DGFectsAV.com onder vermelding van uw unieke
gebruikerscode.
DGFectsAV zal u na ontvangst van het aankoop bedrag én de vereiste unieke gebruikerscode, de registratiecodes
e-mailen voor registratie van het programma op uw systeem.
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16.10 Programma updates zoeken
Het DGFects Discovery programma zoekt zelf standaard niet naar programma updates. Indien u dit wel wenst
dan dient u dit hier in te stellen. Telkens wanneer u nu het programma opstart dan zal automatisch eerst naar
programma updates gezocht worden. U kunt daarnaast te allen tijde ook zelf naar programma updates zoeken.
Dit doet u als volgt:

Klik de knop Naar programma updates zoeken. DGFects Discovery zal nu direct online zoeken naar updates van
het programma.

Indien géén programma updates beschikbaar zijn dan zal DGFects Discovery u dit melden met de volgende
ballon tip rechts onderin de taakbalk.

Indien programma updates beschikbaar zijn dan zal DGFects Discovery u dit melden met de volgende ballon tip
rechts onderin de taakbalk.

U kunt de beschikbaar gestelde programma update eenvoudig installeren door op de getoonde ballon tip te
klikken. De volgende Informatie melding wordt getoond:
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Klik de knop Ja. De volgende Waarschuwing melding wordt getoond indien van toepassing:

Klik de knop Ja. De volgende informatie melding wordt getoond:

Klik de knop OK. De programma update wordt gedownload naar de Temp map op uw systeem. Zodra het
programma update bestand is gedownload dan wordt de volgende Informatie melding getoond:

Klik de knop OK. Het programma DGFects Discovery wordt afgesloten en de gedownloade programma update
zal voor u worden geïnstalleerd. Voor de benodigde installatie procedures klik hier.

De programma update is geïnstalleerd zodra u de voorgaande stappen heeft uitgevoerd. U kunt het
programma nu opnieuw starten.
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17. Voorbeeldshow
DGFectsAV stelt u een voorbeeldshow ter beschikking als oefen materiaal voor het maken van uw multimedia
shows en presentaties. Om de voorbeeldshow te kunnen gebruiken dient het programma DGFects Discovery
5.0 (versie 5.0.2.5) of hoger op uw systeem geïnstalleerd te zijn.

U kunt het programma DGFects Discovery hier downloaden, installeren en updaten.

17.1 Voorbeeldshow - installeren
Het voorbeeldshow bestand is gezipt en omvat de show bestanden (.shw, .txt en .mpl), vier project mappen en
gerelateerde project bestanden (afbeeldingen/audio/video). Sluit het programma DGFects Discovery alvorens u
het voorbeeldshow bestand gaat downloaden. U kunt nu een voorbeeld show als volgt downloaden voor
gebruik in DGFects Discovery:

Open uw web browser, bijvoorbeeld Windows Internet Explorer, typ
of klik link http://www.DGFectsAV.com/Shows/Show1.zip voor een te
downloaden voorbeeldshow bestand (hier Show1.zip) in het tekstvak
en druk de enter toets op het toetsenbord.
Er wordt een download bericht getoond. Kies voor optie Opslaan als of
klik knop Opslaan. In beide gevallen opent venster Opslaan als.
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Kies bij voorkeur de door DGFects
Discovery standaard gebruikte map
DGFects Projects om het te
downloaden Voorbeeldshow
bestand in op te slaan.

Zodra het Voorbeeldshow bestand is
gedownload dan dient U dit bestand
uit te pakken. Plaats de muiswijzer
op het bestand en klik de rechter
muisknop. Klik in het getoonde
submenu het menu item Alles
uitpakken…

De naam van het Voorbeeldshow
bestand, hier Show1, is eveneens de
naam van de te maken projectmap
voor de Voorbeeldshow (doel).
Indien de projectmap al bestaat,
kies dan een andere projectmap
naam.
Klik vervolgens op knop Uitpakken
of knop Annuleren om dit niet te
doen.
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Open de projectmap Show1.

De Projectmap Show1 (of andere projectnaam) omvat de show bestanden elements.shw, elements.txt,
elements.mpl en vier projectmappen met gerelateerde show bestanden (afbeeldingen/audio/video).
Dubbelklik op het show bestand elements.shw. Het programma DGFects Discovery start en opent de
voorbeeldshow Show1. U dient de show eerst op te slaan. U kunt de geopende show nu bestuderen en naar
eigen inzicht wijzigen.

17.2 Voorbeeldshow - tijdlijn
Titel van voorbeeldshow
Project map
Schermgrootte (weergave)
Aantal gebruikte objecten
Show lengte
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Tijdlijn voorbeeldshow

Een aantal in de voorbeeldshow gebruikte afbeelding objecten zijn grafisch bewerkt. Het is interessant om het
stenen beeld eens nader te bekijken. Ter verduidelijking is een witte achtergrond gebruikt om grafisch duidelijk
tekst en uitleg te kunnen geven over de wijze van bewerking van dit stenen beeld. Het stenen beeld is
allereerst in het bovenste afbeeldingspoor geplaatst in de tijdlijn en wordt als gevolg daarvan te allen tijde
standaard bovenop alle overige tijdlijn afbeeldingen en shaders gerenderd tijdens weergave van de
voorbeeldshow.
Originele kenmerken van de in de
voorbeeldshow gebruikte JPG afbeelding
(512x512p):
Een stenen beeld (in kleur) op een zwarte
achtergrond.

Het stenen beeld is in de linker onderhoek van het scherm geplaatst en enigszins vergroot tot 133%. De zwarte
achtergrond is evenwel ongewenst en dient dan ook te worden verwijderd. Dit is heel eenvoudig te realiseren.

Open daartoe het venster Bewerk afbeelding filters en kies
selectievak Maskeer zwarte pixels. De zwarte pixels zullen direct
transparant worden gemaakt. In de voorbeeldshow is het stenen
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beeld eveneens zwart/wit gemaakt. Kies selectievak Grijswaarden
en het stenen beeld wordt in grijstinten getoond (monochroom).

Wat nu duidelijk in het scherm te zien is dat de afbeelding zwarte vierkante
blokken toont rondom het stenen beeld. Deze zijn feitelijk in een eerder
stadium ontstaan door de keuze van een minimale compressie factor ten
tijde van het opslaan van de afbeelding in een beeldbewerkingsprogramma.
Stelregel: hoe hoger de JPG compressiefactor, hoe meer vierkante blokken
(ook wel artefacten genoemd) en hoe groter de uiteindelijke beschadiging
van de details van een afbeelding.
De zwarte blokken rondom het stenen beeld zijn eenvoudig en als volgt te
verwijderen:
Kies in het venster Bewerk afbeelding filters selectievak Zwarte
pixel drempel. Verplaats vervolgens de bijbehorende schuif naar
rechts tot een waarde is bereikt van RGB 38. Alle pixels met een
grijswaarde t/m 38 (RGB = 38-38-38) zullen direct transparant
worden gemaakt. Het resulterende stenen beeld is nu gereed
voor effectief gebruik in de voorbeeldshow.

Zoals u zojuist gelezen en ervaren hebt is in slechts enkele stappen de afbeelding van het stenen beeld
gewijzigd. Wijzigingen kunnen in één handeling ongedaan worden gemaakt door in het venster Bewerk
afbeelding filters de knop Origineel herstellen te klikken.
Probeer ook eens de overige afbeelding filters uit in het venster Bewerk afbeelding filters en bekijk direct het
resultaat in het voorvertoon scherm.
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Tekst en uitleg over het gebruik van zwarte en witte pixeldrempel filters

Naarmate de Zwarte pixeldrempel schuif verder naar rechts wordt verplaatst zullen de donkerste afbeelding pixels
in toenemende mate transparant (hier wit) worden. Uiteindelijk zal de afbeelding geheel transparant worden.

Naarmate de Witte pixeldrempel schuif verder naar links wordt verplaatst dan zullen de lichtste afbeelding pixels
in toenemende mate transparant (hier wit) worden. Uiteindelijk zal de afbeelding geheel transparant worden.

De rechts getoonde afbeelding laat een fraaie beeldcombinatie zien van een
Shader effect en een met het Witte pixeldrempel filter bewerkte Stenen beeld
afbeelding. Tijdens weergave van een show zal het Shader effect voortdurend
van kleur en vorm veranderen binnen het silhouet van het stenen beeld.
Indien het silhouet van het stenen beeld dan eveneens wordt aangestuurd
met beeldveldsturing (zoomen en/of pannen) dan kunnen de meest
uiteenlopende en leuke beeldeffecten worden bereikt!
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18. Sneltoetsen
Met gebruikmaking van zogenaamde sneltoetsen op het toetsenbord kunnen de volgende handige functies
snel worden uitgevoerd of vensters direct worden getoond of verborgen:

18.1 Sneltoetsen – DGFects Discovery


ALT + ←

Keer terug naar een geklikte link tijdens het lezen van de Nederlandse handleiding (.pdf)



CTRL+C

Kopieer compleet tijdlijn object indien muiswijzer op object (Copy)



CTRL+I

Afbeeldingspoor invoegen boven met muiswijzer aangewezen afbeeldingspoor (Insert)



CTRL+V

Plak tijdlijn object vanaf locatorpositie indien muiswijzer op juiste spoor (Vipectus)



CTRL+ALT+C

Kopieer curven van tijdlijn object indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object



CTRL+ALT+V

Plak curven van tijdlijn object indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object



CTRL+N

Maak een nieuwe show (New)



CTRL+O

Open een show (Open)



CTRL+R

Beeldformaat van afbeelding / video / shader / element / tekst resetten indien muiswijzer op
beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm (Reset)



CTRL+S

Een show opslaan (Save)



CTRL+D

Toon het venster Project Status (Diagnose)



CTRL+E

Toon het venster Project verkenner (Explorer)



CTRL+M

Toon de mediapool (Mediapool)



CTRL+L

Mediapool koppelen in hoofdvenster (Lock)



CTRL+U

Mediapool ontkoppelen van hoofdvenster (Unlock)



CTRL+X

Synchroniseer locator met huidig geselecteerde beeldveld knoop indien
venster Bewerk beeldvelden / Bewerk rotatievelden wordt getoond



CTRL+Z

Handeling ongedaan maken (van toepassing op alle objecten in tijdlijn)



CTRL+

Object inzoomen indien muiswijzer op beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm
Van toepassing op afbeelding / video / shader / element / tekst object



CTRL+

Object uitzoomen indien muiswijzer op beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm
Van toepassing op afbeelding / video / shader / element / tekst object



CTRL+[

Verplaats object één laag (spoor) omlaag in tijdlijn indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object



CTRL+]

Verplaats object één laag (spoor) omhoog in tijdlijn indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / shader / element / tekst object
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CTRL+

-

Alle sporen in tijdlijn minimaliseren



CTRL+ +

Alle sporen in tijdlijn maximaliseren



CTRL+ 0

Alle sporen in tijdlijn instellen op standaard hoogte



HOME

Naar begin van show



END

Naar eind van show



SPATIEBALK

Show weergeven of pauzeren



PAGE UP

Verhoog snelheid t.b.v. vooruit- of terugspoelen van show



PAGE DOWN

Verlaag snelheid t.b.v. vooruit- of terugspoelen van show



ESC

Verlaat het volledig scherm en keer terug naar het voorvertoon scherm
Sluit alle gereedschap- / bewerkvensters (Windows Verkenner uitgezonderd)



F1

Volledig scherm
Lichtbak

– toon knoppenbalk
– kleine afbeeldingen tonen in 1 rij



F2

Volledig scherm
Lichtbak

– verberg knoppenbalk
– kleine afbeeldingen tonen in 2 rijen



F3

Lichtbak

– kleine afbeeldingen tonen in 3 rijen



F5

Wissel beeldveldkader(s) van gelijktijdig gerenderde afbeelding object(en)



F6

Wissel beeldveldkader(s) van gelijktijdig gerenderde video object(en)



F12

Open volledig scherm (indien voorvertoon scherm getoond)



F+DBLCLK

Open venster Bewerk afbeelding Filters indien muiswijzer op beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm

(Filter)



K+DBLCLK

Open venster Bewerk Beeldvelden indien muiswijzer op beeldveldkader in
voorvertoon of volledig scherm (Keyframe, Ken Burns effect)



P+DBLCLK

Start Beeldbewerkingsprogramma indien muiswijzer op beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm (Paint)



R+DBLCLK

Open venster Bewerk Rotatievelden indien muiswijzer op beeldveldkader in
voorvertoon of volledig scherm (Rotation)



T+DBLCLK

Open venster Bewerk Beeldovergang indien muiswijzer op beeldveldkader in
voorvertoon of volledig scherm (Transition)





Tijdlijn
– omhoog scrollen indien muiswijzer op tijdlijn
Lichtbak
– omhoog scrollen indien muiswijzer op lichtbak
Bekijk afbeelding – afbeelding tonen op ware grootte





Tijdlijn
– omlaag scrollen indien muiswijzer op tijdlijn
Lichtbak
– omlaag scrollen indien muiswijzer op lichtbak
Bekijk afbeelding – afbeelding aanpassen aan formaat van getoond venster





Tijdlijn
Bekijk afbeelding





Tijdlijn
– naar rechts opschuiven/scrollen
Bekijk afbeelding – volgende lichtbak afbeelding
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CTRL+ALT+M

Markeer .PNG afbeelding object als dynamisch masker object



CTRL+ALT+I

Koppel afbeelding object aan dynamisch masker object



CTRL+ALT+B

Maak zwarte afbeelding pixels transparant of dekkend indien muiswijzer op afbeelding object
Maak zwarte afbeelding pixels transparant of dekkend indien muiswijzer in beeldveldkader van
afbeelding op voorvertoon of volledig scherm



SHIFT+ENTER

Open venster Bewerk beeldvelden indien muiswijzer op object
Van toepassing op afbeelding / video / shader / element / tekst object



SHIFT+LMCLK



DEL
Object
Scherm
Lichtbak
Spoor

Selecteer de locatie van de rotatie-as in voorvertoon of volledig scherm d.m.v. muiswijzer indien
venster Bewerk rotatievelden wordt getoond

– verwijdert tijdlijn object indien muiswijzer op object (marker object uitgezonderd)
– verwijdert tijdlijn object indien muiswijzer op beeldveldkader in voorvertoon of volledig scherm
– verwijdert lichtbak afbeelding indien muiswijzer op lichtbak afbeelding
– verwijdert spoor indien muiswijzer op spoorkop pictogram of op spoor

18.2 Sneltoetsen – EXE presentatie


PIJLTJE OMHOOG

Uitvoerbestand weergeven



PIJLTJE OMLAAG

Uitvoerbestand pauzeren



PIJLTJE NAAR LINKS

Uitvoerbestand terug spoelen



PIJLTJE NAAR RECHTS

Uitvoerbestand vooruit spoelen



HOME

Uitvoerbestand opnieuw weergeven



ESC

Uitvoerbestand afsluiten



PAGE UP

Verhoog snelheid vooruit spoelen of terug spoelen van uitvoerbestand



PAGE DOWN

Verlaag snelheid vooruit spoelen of terug spoelen van uitvoerbestand
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19. Algemene informatie
Zien is beleven
DGFects Discovery is een multimedia programma voor Windows dat u in staat stelt door middel van
gebruikersvriendelijke functies en gereedschappen in een handomdraai full HD producties te maken die tot
ieders verbeelding spreken. Het programma is intuïtief, krachtig, veelzijdig en eenvoudig in gebruik en biedt U
een groot en divers scala aan mogelijkheden. Verfraai shows met uiteenlopende beeldeffecten, video en
muziek zodat ze een professionele uitstraling krijgen.
Beeld
Het programma biedt u de mogelijkheid om een onbeperkt aantal afbeeldingen op elke gewenste locatie in de
tijdlijn te plaatsen, wijzigen, kopiëren en uit te wisselen. Afbeeldingen kunnen door middel van slepen en
plaatsen eenvoudig in de lichtbak en in uw show worden geplaatst. Het benodigd aantal beeldsporen is
onbeperkt. Zoomen, pannen, roteren en bewerken van afbeeldingen worden in een handomdraai gerealiseerd.
Naast het toevoegen van diverse beeldeffecten kan de tijdsduur en transparantie voor elke afbeelding tot in
detail worden vastgelegd. Afbeeldingen kunnen op elke gewenste grootte over elkaar heen worden geplaatst.
En met geavanceerde (soft-edge) masker technologie kunnen de meest uiteenlopende, prachtige dynamische
visuele effecten worden gerealiseerd.
Shaders
U kunt uw DGFects Discovery shows voorzien van prachtige, realtime gerenderde grafische effecten, ook wel
DGFectsAV shaders© genoemd. DGFectsAV shaders zijn een verzamelnaam voor alle in het programma
beschikbare Shader Effects© en DGFectsAV Elements©. U kunt shaders op elke gewenste locatie in de tijdlijn
plaatsen, wijzigen en kopiëren. Shader objecten maken, net als afbeelding objecten, deel uit van in de tijdlijn
aanwezige afbeeldingsporen. Er zijn dus geen gescheiden shadersporen voor nodig om shaders naar believen in
een show te kunnen gebruiken. Net als afbeeldingen kunnen shaders zoomen en pannen. Naast het toevoegen
van diverse shader beeldeffecten kan de tijdsduur en transparantie voor elke shader tot in detail worden
vastgelegd. Net als afbeeldingen kunnen shaders op elke gewenste grootte over elkaar heen worden geplaatst.
Muziek
En indien u uw show wilt voorzien van geluid dan biedt het programma u een onbeperkt aantal audiosporen.
De werkwijze voor het plaatsen van muziekfragmenten in uw show is hetzelfde als voor afbeeldingen. Elk
muziek- en geluidsfragment is op diverse wijzen te bewerken en de gewenste volumesterkte kan eenvoudig tot
in detail worden vastgelegd.
Video
DGFects Discovery stelt twee videosporen beschikbaar voor het opnemen en bewerken van video. Ook video
kan zoomen, pannen en roteren. Naast het toevoegen van diverse beeldeffecten kan de tijdsduur en
transparantie voor elke video tot in detail worden vastgelegd. Eveneens kan de gewenste volumesterkte voor
elke video in detail worden vastgelegd.
Tijdlijn
Met behulp van een overzichtelijke, in- en uitzoombare tijdlijn kunnen afbeeldingen, shaders, video en
muziekfragmenten snel en eenvoudig worden uitgewisseld, gewijzigd en gesynchroniseerd.
Uitvoermogelijkheden
Audiovisuele shows kunnen worden uitgevoerd als EXE presentaties, SCR schermbeveiligingen en als video.
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Performance
DGFects Discovery is compact (5mb!), benodigd géén extra software installaties of programma gerelateerde
dll's en kan snel en eenvoudig op uw Windows computer worden geïnstalleerd. Updates van het programma
zijn bovendien te allen tijde voor geregistreerde gebruikers en tijdens de evaluatieperiode te downloaden,
installeren en updaten via onze website www.DGFectsAV.com/nl.
Systeemeisen
Uw creativiteit wordt alleen beperkt door de kracht van uw computer hardware. Ten behoeve van weergave
van audio en video dient DirectX 9.0c of hoger op uw computer geïnstalleerd te zijn. OpenGL 2.0 of hoger
wordt door DGFectsAV aanbevolen voor correcte, superieure weergave van afbeeldingen en shaders.
Compatibiliteit
DGFects Discovery is compatibel met de besturingssystemen Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 en Windows 10 (32bits/64bits).
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20. Woordenlijst
A

AVI

Audio Video Interleaved: bestandsnaam voor video met geluid. Wordt veel door
Microsoft gebruikt en is af te spelen met Windows Media Speler.

Additief

Een kleurmodel dat kleuren maakt door golflengten van licht bij elkaar op te tellen.
Het meest gebruikte kleurmodel, het RGB-model, gebruikt rode, groene en blauwe
golflengten om een kleurenbereik te maken.

Alphakanaal

De acht bits extra in de 32-bits kleur. Elke pixel heeft een kleur. Hoeveel kleuren
voor een pixel kunnen worden gebruikt, hangt af van het beschikbare bits
geheugen. Met de traditionele 8 bits (grijstinten) die in een byte zitten kunnen 256
kleuren worden gemaakt. Tegenwoordig werken we vaker met 24-bits (16,7
miljoen kleuren). Ook wordt wel gewerkt met 32-bits. De extra acht bits worden
dan niet gebruikt voor meer kleuren, maar voor het meegeven van aanvullende
doorzichtigheid (transparantie). Die extra bits vormen samen het alphakanaal. Het
gebruik van 32-bits biedt snelheidsvoordelen maar eist ook 25% meer geheugen.

Anti-Aliasing

Techniek om lelijke kartelrandjes in afbeeldingen te verdoezelen. Deze randjes laten
overduidelijk zien dat een computerbeeld uit een beperkt aantal pixels is
opgebouwd en zijn daarom hinderlijk. Ze worden weggemoffeld door op de plaats
waar ze zich voordoen een gemiddelde te berekenen van omliggende punten.
Wanneer hogere resoluties voor het renderen worden gebruikt is anti-aliasing
minder noodzakelijk.
Een lijn in een grafische afbeelding is opgebouwd uit puntjes. Een horizontale of
verticale lijn is gestoken scherp af te beelden, echter een schuine lijn heeft trapjes.
Afhankelijk van het aantal pixels per cm zijn die min of meer duidelijk en soms
storend zichtbaar. Dat trapeffect kan wat verminderd worden door de pixel net op
de trede van die trap grijs te kleuren. Het trapeffect wordt wat verdoezeld
waardoor een lijn een gladder verloop lijkt te hebben.

B

Back-up

Reservekopie. Veiligheidskopie. Een reservekopie wordt gemaakt om consequenties
die voortvloeien uit het verlies van gegevens tegen te gaan.

Beeldveld

Zie ook Keyframe.

Bestand

Een verzameling informatie waaraan een naam is gegeven en die is opgeslagen op
een harde schijf of USB stick Deze informatie kan zoal een document of een
toepassing zijn

Beta-release

Een versie van een software programma, die aan geselecteerde klanten wordt
uitgedeeld om hun ervaringen terug te koppelen naar de software ontwikkelaar.

Bijsnijden

Het wegsnijden van ongewenste delen van een afbeelding.

Bitrate

Bitsnelheid, BPS. Afkorting voor bits per seconde. Is het aantal bits die per
tijdseenheid over een lijn worden verzonden. Een bit is de kleinste hoeveelheid
informatie. Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid
verzonden en ontvangen kan worden. Vooral voor het realtime bekijken en
beluisteren van muziek en video, is voor een hoge kwaliteit een hoge bitrate van
belang.

Beeldveldsturing

Zie ook Ken Burns-effect.

Handleiding 6.2

2017 © DGFectsAV Software, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

328

C

D

Besturingsplatform

Het programma dat ervoor zorgt dat een computer loopt (essentieel, zonder dit
programma werkt de computer niet), en de applicatieprogrammatuur ondersteunt.

BMP

Bitmap: een plaatje dat uit bits is opgebouwd, ofwel uit pixels. Elk bit (voor een
afbeelding met meer dan 16 miljoen kleuren zijn dat er 24 per pixel) geeft een
kleurwaarde aan. Door er, zoveel als nodig, onder en naast elkaar te zetten,
ontstaat een afbeelding.

Codec

Compressie/Decompressie, een wiskundig algoritme dat bepaalt hoe de
videobeelden worden gecomprimeerd en vervolgens weer worden teruggebracht
naar hun oorspronkelijke grootte.

Compatibel

Uitwisselbaar of te koppelen. Ook wel overdraagbaar. Tegenwoordig kunnen bijna
alle systemen, zowel hardware als software, uitgewisseld worden.
Veel systemen zijn tegenwoordig compatibel. Vroeger waren veel systemen niet
gestandaardiseerd waardoor men deze niet met elkaar kon koppelen.

Compressie

Een bestandsgrootte verkleinen doordat de kleurgegevens in het bestand worden
gecombineerd. De kwaliteit is dan niet meer optimaal, maar het bestand neemt
veel minder ruimte in beslag, wat voornamelijk handig is als u over weinig
geheugenruimte beschikt.

Contrast

Het verschil tussen lichte en donkere delen van een afbeelding.

Converteren

Het omzetten van een bestandssoort naar een andere bestandssoort. Het omzetten
van gegevens voor een toepassing in een andere omgeving.

Delete

Verwijderen van tekst of objecten op de plaats van de muiswijzer (DELETE toets).

Directory

Folder, map. Bij computers wordt de opslagruimte hiërarchisch onderverdeeld n
directories en subdirectories om bestanden te organiseren op basis van specifieke,
gemeenschappelijke informatie. Dit systeem zorgt er eveneens voor dat informatie
makkelijk en snel terug te vinden is.

DirectX

Tegelijkertijd geïntroduceerd met Windows 95, is een verzameling API’s
(Application Programming Interface) die door softwareontwikkelaars gebruikt kan
worden om hardware aan te spreken. Omdat rechtstreeks aanspreken van
hardware zoals video- en geluidskaart in Windows 9X nauwelijks nog toegestaan is
(om de stabiliteit van Windows zoveel mogelijk te waarborgen) heeft Microsoft
DirectX ontwikkeld. Een programmabibliotheek voor Windows waarmee makers
van spelletjes en multimediatoepassingen direct toegang hebben tot geluids- en
videokaarten, zonder dat zij de details daarvan hoeven te kennen.
Elke nieuwste versie van DirectX is geoptimaliseerd voor verbeterde prestaties en
om gebruik te maken van de nieuwste hardware.

E

Doorzichtigheid

Een techniek om een geselecteerde kleur uit een afbeelding te verwijderen
waardoor delen ervan zichtbaar worden en de achtergrond zichtbaar wordt. Ook
wel transparantie genoemd.

EXE

Afkorting voor Executabel file (uitvoerbaar bestand of wel een programma). U kunt
het programma starten door er dubbel op te klikken.
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Exporteren

Een bestand in een andere bestandsindeling opslaan, zodat het in een ander
programma kan worden gebruikt.

Extensie

Code van drie letters achter de punt in een bestandsnaam die aangeeft om wat
voor type bestand het gaat. Zo staat .EXE bijvoorbeeld voor programma en .JPG
voor afbeelding.

Forum

Een via internet onderhouden discussie-, en informatieplaats, waar een aantal
deelnemers met elkaar informatie uitwisselen die voor iedereen zichtbaar gemaakt
kan worden. Het is een plaats waarin berichten en bestanden te vinden zijn over
een specifiek onderwerp.

FPS

Zie ook Frame rate

Frame rate

Het aantal beelden per seconde (Engels: frames per second, FPS), is een maat die
aangeeft hoe snel een apparaat beelden (frames) weergeeft of anderzijds verwerkt.
De term wordt vaak gebruikt in samenhang met films, computer graphics,
videocamera's en beeldschermen. De hoeveelheid beelden per seconde kan worden
uitgedrukt in frames per second (fps) of in hertz (Hz). In Europa worden over het
algemeen voor televisiebeelden 25 beelden per seconde gebruikt. Bij die frame rate
lijkt het alsof het een vloeiend beeld oplevert, hoewel het elke seconde eigenlijk 25
losse "foto's" zijn.

G

Grijstint

Variaties ofwel grijswaarden van de kleur grijs die in een afbeelding gebruikt
worden. Grijswaarde: een 8-bits kleurmodus die afbeeldingen opslaat met behulp
van 256 grijstinten die liggen tussen zwart en wit. Elke kleur is gedefinieerd als een
waarde tussen 0 en 255, waarbij 0 het donkerst (zwart) en 255 het lichtst (wit) is.

H

Helderheid

De helderheid van kleur op een schaal die loopt van zwart naar wit.

I

Icoon

Kleine plaatjes op het beeldscherm die een programma of bestand voorstellen.
Door er met de muiswijzer op te dubbelklikken worden ze gestart of getoond.

Internet

International netwerk van computerverbindingen. Door via uw modem een
verbinding te leggen met een computer die onderdeel uitmaakt van Internet, kunt u
bestanden of berichten uitwisselen met andere internet computers, en met alle Pc’s
die daarmee weer verbonden zijn.

Internet Explorer

De Internet browser van Microsoft. Software waarmee de voornaamste
zoekfuncties van Internet, zoals het versturen van e-mail, zoeken op het Internet en
het meedoen aan nieuwsgroepen en social media, kunnen worden gerealiseerd.

Interpolatie

Een systeem waarbij door een hard- of software algoritme pixels aan een bitmap
worden toegevoegd, waardoor de illusie van een hogere resolutie wordt bereikt.
Het inlassen van tussenliggende waarden om op die manier hogere resoluties te
bereiken. Een systeem waarbij een afbeelding wordt ‘opgeblazen’ totdat deze qua
grootte overeenkomt met een bepaalde resolutie. Om de illusie van een hogere
resolutie te bereiken verzint het interpolatie algoritme er domweg pixels bij. Dat
gebeurt weliswaar op een dusdanige wijze dat de gebruiker dat niet direct zal
opmerken.

JPEG/JPG

Joint Photographic Experts Group: een bestandsindeling die erg veel kleuren
ondersteunt en foto’s comprimeert. Tijdens het comprimeren kunnen er gegevens
verloren gaan, omdat het bestand zo klein mogelijk wordt gemaakt.

F

J
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K

Ken Burns-effect

Op elke project afbeelding kan een bewegingseffect toegepast worden. Dit effect,
dat het "Ken Burns-effect" (beeldveldsturing) wordt genoemd, zorgt ervoor dat het
lijkt of de camera langs de foto schuift (pannen) of dichterbij of verder weg wordt
bewogen (in-/uitzoomen). U kunt dit effect wijzigen door het punt aan te passen
waar de zwaaiende beweging begint en eindigt, waar wordt in- of uitgezoomd op
de beweging, enzovoort. U kunt het effect ook helemaal verwijderen.

Keyframe

Eén beeldje uit een verzameling losse stilstaande beeldjes die samen een animatie
vormen. DGFects Discovery maakt zelf tussenliggende beeldjes op basis van een
begin- en eindsituatie (curve knopen). Begin- en eindbeeld van een verandering
worden keyframes genoemd (sleutelbeeldjes).

Klembord

Het klembord is een tijdelijk opslaggebied voor gegevens.

Knoppenbalk

Toolbar. Een knoppenbalk bovenin het programma met een aantal functies erop.
Deze functies kunnen worden geactiveerd door een druk op de knop met een muis
of een ander aanwijsapparaat. De knoppen kunnen allerlei functies bevatten.

L

Lossy

Manier om te comprimeren, waarbij gegevens worden weggehaald.

M

Mipmap

Een schaalbare textuur. Beeldschermkwaliteit kan worden verbeterd door
verwijderde objecten te voorzien van een textuur met een andere resolutie, of met
een kleinere afmeting. Gebruik van Mipmaps voorkomt de gebruikelijke
beeldpuntenbrij, waardoor verre objecten vaak onherkenbaar zijn. Details blijven
beter behouden.

Monitor

Een beeldscherm boven/naast de computer waarop te zien is waarmee de
computer bezig is.

MP3

Compressiebestand van geluid dat vrijwel perfecte CD-kwaliteit biedt in een
formaat dat 12 tot 15 keer kleiner is dan het origineel.

MPG

Motion Picture Expert Group: MPEG, filmbestand. In dit bestandsformaat worden
films heel gecomprimeerd opgeslagen. Het afspelen van een MPEG bestand vereist
speciale hard- en software.

Multimedia

Een combinatie van tekst, grafische afbeeldingen, shaders, geluid en video.

N

Niet-destructief

Aanbrengen van niet-destructieve bewerkingen, dat wil zeggen bewerkingen
waarbij de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens niet worden overschreven. De
oorspronkelijke afbeelding blijft dus behouden voor het geval u deze nodig hebt.
Aangezien bij niet-destructieve bewerkingen geen gegevens uit de afbeelding
worden verwijderd, neemt de afbeeldingskwaliteit niet af wanneer u bewerkingen
uitvoert.

O

Object

Een afzonderlijk te bewerken of te manipuleren element in de tijdlijn dat een
project bestand vertegenwoordigt. Dit kan zoal een afbeelding, een tekst label, een
shader, een geluidseffect, een muziekfragment of een video bestand zijn.
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OpenGL

Voor meerdere platforms geschikte standaard voor de communicatie tussen
software en grafische hardware. OpenGL maakt het mogelijk om gebruik te maken
van 3D-kaarten bij het weergeven van scènes.
OpenGL kan enigszins vergeleken worden met DirectX, alleen wordt OpenGL over
het algemeen toegepast in professionele applicaties terwijl DirectX voornamelijk in
spellen wordt gebruikt.

P

PDF

Portable Document Format. Is een bestandsformaat waarin alle elementen van een
geprint document als een elektronisch beeld weergegeven worden. Dit beeld kan
bekeken, geprint en doorgestuurd worden. PDF bestanden worden gemaakt met
behulp van programma`s als Adobe Acrobat of vergelijkbare producten. Om PDF
bestanden te kunnen lezen is de Acrobat Reader nodig.

P

Performance

De snelheid van het afhandelen van functies die bepaald wordt door de gebruikte
hardware (adapterkaarten, kabels, processors) en de besturingssoftware. De
performance kan sterk uiteenlopen en bepaalt in hoge mate het al dan niet
succesvol functioneren van een systeem (Desktop/Laptop).

Pixel

Picture element. De kleinste eenheid van een (bitmap) afbeelding. Een pixel is een
puntje. Een pixel kan maar één kleur hebben. Een beeldschermpuntje. De
beeldkwaliteit van een beeldscherm wordt bepaald door het aantal pixels in
horizontale en verticale richting van het beeldscherm. Dit geldt eveneens voor een
digitale projector.

PNG

Portable Network Graphics: een bestandsindeling die 16,7 miljoen kleuren
ondersteunt. De beeldkwaliteit wordt niet aangetast door compressie. Deze
indeling is geschikt voor alle afbeeldingen. De bestanden met een png indeling
worden niet zo klein als JPG bestanden.

Pré-release

Zie ook Beta-release

Realtime

Het direct verwerken van commando’s en het vervolgens direct presenteren van de
effecten van de desbetreffende commando’s.

Renderen

Het berekenen en weergeven van een afbeelding. De objecten die u in een scene
plaatst zijn niets anders dan een verzameling punten. Wanneer de scene echter
wordt gerenderd levert dit een afbeelding op die eruitziet als een foto.

Resolutie

Beeldscherm: de resolutie van een beeldscherm of digitale projector wordt bepaald
door het aantal lichtpuntjes (pixels) dat op een oppervlakte kan worden afgebeeld.
Hoe kleiner de puntjes, des te meer detail.

R

Afbeelding: de mate van detail waarmee een afbeelding op het beeldscherm wordt
weergegeven. Een hoge resolutie betekent meer detail, maar doorgaans ook een
groter bestand.
RGB

Rood, Groen, Blauw: Een additief kleurmodel waarin de drie primaire kleuren van
het licht (rood, groen en blauw) worden gecombineerd om alle andere kleuren te
maken.

Roteren

Manier om een object (afbeelding/video) te kantelen.
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S

Sample frequentie

Het aantal malen per seconde dat bij het digitaliseren van geluid een meting
(sample) wordt verricht. Bij een CD speler is dat 44.100 keer, zodat deze een
sampling frequentie heeft van ca 44 KHz.

Setup

Een programma dat ervoor zorgt dat een applicatie/spel/besturingssysteem
geïnstalleerd kan worden.

Shader

Door de snelheid van de videokaarten die in moderne Pc’s en laptops aanwezig zijn,
zijn verbazend gedetailleerde en overtuigende beelden op het beeldscherm te
toveren. Dit komt niet alleen door dynamisch gerenderde afbeeldingen en video in
elke grootte en locatie op uw beeldscherm of digitale projector te tonen, maar ook
door shaders. Dankzij Shader Effects© en DGFectsAV Elements©, samengevat als
DGFectsAV shaders©, kunnen allerlei subtiele effecten toegepast worden in
DGFects Discovery shows. Het resultaat hiervan is verbluffend en was enkele jaren
geleden nog ondenkbaar.
Veel van de toepassingen van shaders hebben als doel om het realisme van de
weergegeven beelden te verhogen. Dit is echter slechts één van de vele mogelijke
toepassingen. Shaders kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om unieke
grafische stijlen te creëren, of om spectaculaire special-effects te maken. De reden
dat shaders dit mogelijk maken, is dat ze individueel programmeerbaar zijn.
Oudere videokaarten konden alleen standaardtechnieken gebruiken. Voor nieuwe
hardware echter kunnen software ontwikkelaars zelf miniprogramma’s schrijven
die de positie van punten op het beeldscherm en de kleur van pixels uitrekenen.
Deze miniprogramma’s zijn de shaders.
Voorbeelden van de unieke stijlen die mogelijk zijn, zijn zoal post-effects om het
beeld achteraf te vervormen of veranderen. Het houdt echter niet op met puur
grafische effecten. Shaders kunnen ook gebruikt worden om allerlei andere dingen
te doen, zoals het simuleren van een vloeistof die over een oppervlak stroomt,
dreigende wolken of zich verplaatsende sterren. Shaders kunnen dus een grote
impact op de grafische stijl en kwaliteit van een show hebben.

Slepen en plaatsen

Drag and Drop. Techniek in Windows, waarbij het mogelijk is om iets dat
geselecteerd is vast te pakken en ergens anders weer los te laten.

Snelkoppeling

Shortcut. Een snelkoppeling is niets meer dan een verwijzing naar een programma.
In Windows kan een programma direct gestart worden, vanuit een (start)menu of
vanaf het bureaublad gestart worden. Sinds Windows 8 kan een programma vanaf
het startscherm gestart worden.

Sneltoetsen

Een functietoets of een combinatie van toetsaanslagen dat sneller een bepaalde
functie in een programma start.

Social media

Social media is een verzamelnaam voor alle internet toepassingen waarmee het
mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak
leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws,
artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden
gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor
'Media die u laten socialiseren met de omgeving waarin u zich bevindt’.

Still

Stilstaande afbeelding.
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T

Tearing

Tearing is een fenomeen dat zich kan voordoen op beeldschermen. Bij tearing
wordt een eerder weergegeven frame overschreven door een nieuw frame.
Gedeelten van het oude frame zijn dan nog zichtbaar wanneer het nieuwe frame
wordt weergegeven. Tearing gebeurt wanneer het apparaat (zoals de computer of
de televisie) de beelden sneller produceert dan de verversingsfrequentie van het
beeldscherm. Het aantal beelden per seconde is dan hoger dan de
vernieuwingsfrequentie (refresh rate).
Tearing gebeurt voornamelijk bij computerspellen aangezien het synchroniseren
van de frames lastiger is door de berekeningen die plaatsvinden. Het komt minder
voor bij andere apparatuur, zoals televisies en dvd-spelers, aangezien de frames
daar niet dynamisch gegenereerd worden. Het aantal beelden per seconde is
daardoor vrij constant en betrouwbaar.
Tearing kan voorkomen worden met verticale synchronisatie (V-Sync). Met V-Sync
moet het apparaat dat de beelden produceert wachten tot het weergaveapparaat
klaar is. Hierdoor kan er geen frame gerenderd worden als het weergaveapparaat
nog bezig is met het tonen van het vorige frame. Dit voorkomt overlap van frames
en dus tearing.

Tijdlijn

Een tijdbalk of een tijdlijn is een grafische weergave van een chronologische
opvolging van gebeurtenissen of periodes. In multimediaprogramma’s zijn de
opvolgende gebeurtenissen doorgaans objecten ten behoeve van de aansturing van
beeld en geluid.

U

Uitsnede

Een geselecteerd gebied in een afbeelding dat afzonderlijk van de rest van de figuur
kan worden bewerkt.

V

Verticale
frequentie

Het aantal keren per seconde dat een beeldscherm of digitale projector een volledig
beeld opbouwt, aangegeven in Hertz (HZ).

Verticale
synchronisatie

Verticale synchronisatie: (V-Sync) verwijst naar het synchroniseren van de frames
op een beeldscherm met de verticale intervallen (het verschil tussen de laatste lijn
van een frame op het beeldscherm en de eerste lijn van de volgende frame). Deze
optie voorkomt het overschrijven van verschillende frames op het beeldscherm
(tearing) om altijd volledige frames te verkrijgen. Het berekent de tijd die nodig is
om de frames samen te laten vallen met de verticale intervallen. Veel (grafische)
computerprogramma's hebben deze optie, maar het geeft een grote verandering in
de frame rate omdat het programma moet wachten totdat de grafische kaart alle
frames heeft verzonden naar het beeldscherm voordat het verder kan gaan.

Verzadiging

De zuiverheid of levendigheid van een kleur, uitgedrukt in de afwezigheid van wit.
Een kleur met 100% verzadiging bevat geen wit, terwijl een kleur met 0%
verzadiging een grijswaarde is.

W

WAV/WAVE

WAV: waveform, geluidsbestand, wordt veel gebruikt door Windows
WAVE: het standaard bestandsformaat voor geluiden dat ontwikkeld is door
Microsoft. Wave-bestanden, ook wel wav-bestanden, eindigen altijd op de extensie
.wav.

Q

Quit

Programma afsluiten of wel beëindigen.
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21. Bijlagen
Bijlage 1 – Windows 7 en Windows 8 lay-out voor DGFects Discovery 6.2

DGFects Discovery in Windows 7

DGFects Discovery in Windows 8
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Bijlage 2 - schaal opties voor afbeeldingen
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Bijlage 3 - lossy techniek versus .jpg bestanden

Compressiekwaliteit 5% - afmeting: 2048x1536 pixels - bestandsgrootte: 23.7KB

Compressiekwaliteit 100% - afmeting: 2048x1536 pixels - bestandsgrootte 1.83MB
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Bijlage 4 – Afbeelding filter Scherper maken toepassen

Vóór toepassen filter Scherp maken in filtergereedschap

Ná toepassen filter Scherp maken in filtergereedschap
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Bijlage 5 – Afbeelding filter Zachter maken toepassen

Vóór toepassen filter Zachter maken in filtergereedschap

Ná toepassen filter Zachter maken in filtergereedschap
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Bijlage 6 – Afbeelding filter Stippelen toepassen

Vóór toepassen filter Stippelen in filtergereedschap

Ná toepassen filter Stippelen in filtergereedschap
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Bijlage 7 – Afbeelding filter Mean removal toepassen

Vóór toepassen filter Mean removal in filtergereedschap

Ná toepassen filter Mean removal in filtergereedschap
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Bijlage 8 – Systeemeisen Shader effecten
SHADER

OMSCHRIJVING

INSTEL MOGELIJKHEDEN

SYSTEEMEISEN (full HD)

GLSL versie

Kleurrijke golven

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Tunnel

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Stralende sterren

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Gekleurde stippen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Vloeistof

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Gekleurde lijnen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Gekleurde bloem

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Gekruisde lijnen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Circulaire lijnen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Ecoline

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog

1.20+
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SHADER

OMSCHRIJVING

INSTEL MOGELIJKHEDEN

SYSTEEMEISEN (full HD)

GLSL versie

Retro kleuren

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Aliens

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Warme vloeistof

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog

1.20+

Retro vormen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Sinus golven

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Kaleidoscoop kleur

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Kaleidoscoop monochroom

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Archimedes spiraal

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Zachte kleurvormen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Kleuren tunnel

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Regenboog golven

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+
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Bijlage 9 – Systeemeisen Element effecten
ELEMENT

OMSCHRIJVING

INSTEL MOGELIJKHEDEN

SYSTEEMEISEN (full HD)

GLSL versie

Planeet

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog

1.20+

Hemelse sterren

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Heldere sterren

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

Dreigende wolken

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Lichte wolken

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Vlammen

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Oppervlak planeet

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Sluier wolken ‘s nachts

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Sluier wolken

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Vuur rook

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+
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ELEMENT

OMSCHRIJVING

SYSTEEMEISEN (full HD)

GLSL versie

Nebula

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Bewolking

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog

1.20+

Magma

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Hoog+

1.20+

Zon

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Middel

1.20+

Reflecterend water

 transparantie
 snelheid
 intensiteit

Laag

1.20+

GLSL Versie

1.10.59
1.20.8
1.30.10
1.40.08
1.50.11
3.30.6
4.00.9
4.10.6
4.20.11
4.30.8
4.40
4.50

INSTEL MOGELIJKHEDEN

OpenGL Versie

2.0
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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