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Úvod
Pinnacle Studio 11 je nejnovøjší verze oblíbeného stĆihového programu, který se úspøšnø
prodává na našem trhu již nøkolik let. PĆichází pomørnø brzy po pĆedchozí verzi Pinnacle Studio 10, ale dĎvod tohoto postupu je zĆejmý. Starší verze programu jen s velkými
potížemi pracovaly pod novým operaêním systémem Windows Vista. Jedenáctka tyto
potíže nemá.
Videokamera se v dnešní dobø stává standardním vybavením domácnosti stejnø jako
digitální fotoaparát, a stále více domácností je vybaveno poêítaêi. Videokamera a poêítaê,
to je ideální symbióza. Nové typy kamer už jako záznamové médium nepoužívají kazety,
ale obraz i zvuk zapisují na pevné disky, pamøČové karty a disky DVD. Tato skuteênost
všechny majitele kamer pĆímo vybízí k tomu, aby své záznamy zpracovávali pomocí poêítaêe a nenechávali je ležet ladem v syrové podobø.
Právø poêítaê a Pinnacle Studio dokáží z vašeho záznamu vytvoĆit skuteêné filmové dílo.
PotĆebujete k tomu málo: kromø již uvedené techniky a programu jen šikovné ruce a hodnø
êasu a trpølivosti. Výsledky se urêitø dostaví.
Tím nechci Ćíct, že program Pinnacle Studio máte využívat pouze v domácnostech, videozáznamy si pĆece poĆizují i školy, zájmové kroužky, i drobní podnikatelé se takto snaží
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prezentovat své služby. Dnes i menší obce mají vlastní kabelovou televizi nebo si aspoĀ
poĆizují archiv videonahrávek. Do zaêátkĎ, pĆedtím, než zaênete pracovat s profesionálním
programem, je program Pinnacle Studio nenahraditelný.
V této knize se doêtete o všem, co potĆebuje vødøt zaêínající uživatel. Nøkdo mĎže namítnout, že k tomuto programu jsou pĆece na internetu k dispozici obsáhlé manuály a že je
knížka zbyteêná. Soudím, že to není pravda.
Návody bývají psány tím zpĎsobem, že se vyjmenovávají jednotlivé funkce programu tak,
jak jsou Ćazeny v nabídkách a dialogových oknech, a popisují se êinnosti, které lze jejich
pomocí vykonat. Nic proti tomu, je tam všechno, ale takto strukturovaný text se hodí pro
toho, kdo ví, co má hledat.
Text této knihy je psán zcela opaênø. Odvíjí se od pĆedpokládané êinnosti, kterou uživatel
hodlá s programem podniknout, a navede jej na místo, odkud se daná funkce spouští.
K tomu jsem si mohl dovolit doplnit to, co v návodech nebývá – rĎzné poznámky a pĆipomínky podle vlastních zkušeností a toho, jak se program v nøkterých situacích mĎže
zachovat. Budete spoleênø se mnou postupovat krok za krokem od okamžiku, kdy pĆinesete domĎ natoêené video, až po chvíli, kdy blaženø usednete k televizi a podíváte se
na vlastní disk DVD.
SvĎj text jsem zamøĆil na domácí využití tohoto programu, jde tedy o vytváĆení videa
v rodinných podmínkách, kdy se natáêí pĆedevším rodinné události, jako jsou svatby,
oslavy, narození døtí, jejich rĎst a vývoj, ale i dovolené. Nároênøjší amatéĆi si k tomu jistø
pĆidají své vlastní scénáĆe, jako jsou vycházky do pĆírody apod. Mnozí se jistø pokusíte
i o hranou tvorbu. Je však lhostejné, jaký typ filmu budete vytváĆet, postup je vždy úplnø
stejný.
Tato kniha je urêena všem, kteĆí chtøjí zpracovávat videozáznam pomocí poêítaêe a vybrali
si k tomu právø Pinnacle Studio 11. étenáĆ této knihy by møl zvládat alespoĀ základní
úkony v práci s poêítaêem – møl by umøt poêítaê zapnout a vypnout, spouštøt programy,
pracovat s klávesnicí a myší. Rozhodnø je však nutné, aby êtenáĆ zvládl postupy pĆi organizaci souborĎ na disku a byl seznámen s metodami kopírování a pĆesunování souborĎ
a složek. Tyto operace jsou sice v knize popsány, ale pomørnø struênø.
Kniha je rozdølena do sedmi kapitol.
První kapitola je seznamovací a obecná. Doêtete se, jak si program Pinnacle Studio poĆídit,
jak jej nainstalovat, a základní informace o tom, co od nøj mĎžete oêekávat.
Druhá kapitola vás pĆinutí k akci, protože pĆi jejím êtení už je tĆeba mít program Pinnacle
Studio spuštøný. Postupnø se seznámíte s ovládáním jednotlivých êástí okna programu,
seznámíte se s nejdĎležitøjšími pojmy pĆi stĆihu videa a se základními postupy.
TĆetí kapitola je vønována pĆevodu videa ze záznamového media kamery (nebo jiného
zdroje) do poêítaêe; kapitola je sice krátká, ale velmi dĎležitá. Bez úspøšnø nahraného
videa se jen tøžko doberete nøjakých výsledkĎ. Podrobnø je popsán postup pĆi pĆevodu
videa zaznamenaného na pásce, protože je technicky nejobtížnøjší. Máte-li však kameru
s jiným záznamovým médiem, i vy zde najdete nøkolik odstavcĎ.
Nejrozsáhlejší je êtvrtá kapitola, protože se vønuje vlastní editaci videa, tedy práci s obrazem a zvukem. Postupnø se nauêíte, jak do budoucího filmu vkládat jednotlivé obrazové
scény, urêovat jejich poĆadí a délku, vytváĆet mezi nimi pĆechody, prokládat je statickými
obrázky a doplĀovat titulky. Doêtete se i o možnostech editace zvuku a vkládání vlastního
komentáĆe.
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Šestá kapitola je urêena nároênøjším uživatelĎm, kteĆí chtøjí své filmy pĆedvádøt na DVD
opatĆeném úvodním menu, podobným, jaké znáte z profesionálních diskĎ.
Sedmá kapitola je takovou malou tĆešniêkou na dortu, protože vás seznámí s tím, jak obyêejný videozáznam doplnit nejrĎznøjšími efekty, aČ už to jsou jen drobné úpravy barvy,
kontrastu a jasu, nebo složité efekty jako obraz v obraze a chromatický klíê.
V závøru je kniha doplnøna struêným pĆehledem nejdĎležitøjších pojmĎ, s nimiž se pĆi
zpracování videa mĎžete setkat.

Použité konvence a struktura knihy
Kniha je rozdølena do kapitol, které mají svoji vlastní strukturu. Pro snazší orientaci v knize
jsou použity následující typografické prvky:
Kurzíva oznaêuje názvy softwaru.
Tuênø jsou oznaêeny internetové adresy, názvy dialogových oken a pĆíkazy z nabídek
programĎ, napĆ. Soubor o OtevĆít.
Pro názvy kláves a klávesových zkratek jsou použity KAPITÁLKY.
Kromø toho se v textu setkáte s množstvím ikonek, které oznaêují jiné typy odstavcĎ:
Tímto symbolem bude uveden odstavec, který rozšiĆuje probíranou problematiku o nøjakou zajímavost êi výjimeênost.

známka
Po

Symbol vykĆiêníku upozorĀuje na úskalí, se kterým se mĎžete pĆi práci
setkat, a je proto dobré zĎstat stále ve stĆehu.

ozornění
Up

Tip nabízí zpravidla nøjaké usnadnøní, kterým si oproti standardnímu
postupu mĎžete práci ulehêit.

Tip

Úvod

Úvod

Pátá kapitola vás provede exportem, což znamená, že ze sestaveného projektu vytvoĆíte film, který již budete moci pĆedvádøt veĆejnosti, aČ už z magnetické pásky, souboru
v poêítaêi nebo DVD.

1.
Zaêínáme
Program Pinnacle Studio 11 je software pro úpravu a stĆih videa. Jeho ovládání je jednoduché, pracovní prostĆedí uživatelsky pĆíjemné a dává solidní výsledky.
Je to software urêený pro amatéry; profesionální studia se patrnø tímto jednoduchým
softwarem neuspokojí a sáhnou po výkonnøjších systémech.

1.1 Popis programu
Pinnacle Studio 11 toho umí hodnø, možná dokonce i víc, než v domácích podmínkách
využijete. Pokud svou videokameru využíváte jen k tomu, abyste jednou za møsíc zaznamenali vývojová stadia svých potomkĎ a pĆehráli záznam na kazetu VHS, není tato kniha
urêena vám.
Pinnacle Studio 11 je stĆihový program, který umožĀuje zpracovat videozáznam do podoby,
jež se bude blížit profesionálním záznamĎm, na které se dennø díváte v televizi. Podotýkám – blížit. Jen tøžko se profesionálĎm vyrovnáte, oni totiž mají mnohem výkonnøjší a dražší
technické vybavení a celé pracovní štáby, navíc i pĆíslušné vzdølání a dlouholetou praxi.

1.1 Popis programu
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Vy pracujete v amatérských podmínkách. Máte jednu videokameru, štáb se skládá z rodinných pĆíslušníkĎ nebo skupiny nadšencĎ a vaše vzdølání patrnø bude z jiného oboru. To
ale vĎbec nevadí, nepostrádáte totiž nadšení a chuČ nøco dokázat.
známka
Po

Tato kniha vám nebude radit, jak natáêet video, jak komponovat scény,
jak režírovat „na place“ natáêené osoby. Na to si netroufám, v tomto
smøru nejsem odborník. Kniha se týká jen a jen technických otázek
kolem stĆihu videa pomocí programu Pinnacle Studio 11.

Na budoucí sestĆih je tĆeba myslet již v okamžiku, kdy zábør v terénu poĆizujeme. V praxi
z toho plyne, že více znamená více, protože nevhodné zábøry mĎžete kdykoli vystĆihnout,
ale co není natoêeno, to už se nikdy dohonit nedá. Neváhejte tedy natoêit stejný námøt
nøkolikrát, z rĎzných pohledĎ nebo pĆi jiném nastavení kamery, v detailu i jako celek.
PĆi natáêení poêítejte s tím, že stopáž zábøru ponøkud zkrátí pĆechody. Proto aČ je zábør
radøji delší než kratší. Poêítáte-li s êtyĆvteĆinovým trváním zábøru, natoête pĆinejmenším
šest, ale radøji tĆeba deset vteĆin.
známka
Po

Nøkteré zábøry mají svou délku pĆedem danou rychlostí a trváním døje,
pak výše uvedená rada neplatí.

Kamery disponují rĎznými technickými kouzly, jako jsou funkce fader (roztmívání a stmívání, mozaika atd.) nebo obrazové efekty (sepia, solarizace, êernobílý obraz). Vždy zvažte,
zda není výhodnøjší natoêit normální barevný obraz a tyto efekty zapracovat až do sestĆihu – Pinnacle Studio vøtšinou z nich disponuje.
Naproti tomu mívají kamery možnost natáêet v režimu AE (automatická expozice). Tuto
funkci byste nemøli opomíjet (pokud expozici nenastavujete ruênø), protože nesprávný
osvit zábøru jen tøžko pĆi sestĆihu dokážete napravit.
Zpracování videa pomocí poêítaêe je možné rozdølit do tĆí êástí.
1. Nahrávání videa (digitalizace, zachytávání) – pĆevedení záznamu z kazety (pamøČové
karty, pevného disku) videokamery na pevný disk poêítaêe. Zatímco digitální záznam bude
pĆeveden bez jakýchkoli ztrát na kvalitø, u analogového záznamu je tomu, jak známo,
trochu jinak. PĎvodní záznam na pásce musí být pĆi pĆevodu digitalizován, ale je to už
skuteênø poslední ztráta kvality, ke které na trase zpracování dojde. Takto lze zpracovat
záznam nejen z videokamery, ale i jiného zaĆízení, tedy i videorekordéru VHS a disku DVD
urêeného pro pĆehrávání ve stolním pĆehrávaêi, pokud nemá ochranu proti kopírování.
Máte tak možnost oživit svoje staré historické záznamy.
známka
Po

Analogové kamery dnes na trhu nenajdete, ale zmiĀuji se o nich proto,
že mnozí s nimi stále ještø pracují.

2. SestĆih videa a další úpravy pomocí programu Pinnacle Studio. Tyto postupy už jsou
shodné, aČ získáte záznam jakýmkoli dĆíve uvedeným postupem. Digitalizovaný záznam
otevĆete pro editaci a upravíte jej tak, aby odpovídal pĆece jen vyšším požadavkĎm dnešního nároêného diváka, kterému již nemĎže staêit pĎvodní nesestĆíhaný záznam. Souboru,
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Import doprovodné hudby a statických obrázkĎ – ty se hodí napĆíklad na doplnøní
nøkterých scén nebo jako podklad pro úvodní a závøreêné titulky, nøkteré pĆechody
nebo tam, kde není dostupný vhodný videozáznam.

9

StĆih záznamu – tím se rozumí pĆedevším výbør klipĎ, urêení délky jednotlivých
zábørĎ a urêení poĆadí.

9

Nastavení pĆechodĎ – zatímco videokamera nabízí prakticky jen jeden zpĎsob
stĆihu, teó mĎžete pracovat napĆíklad s prolínaêkami, setĆením, odsunutím atd.

9

Nastavení efektĎ – zde nastupují rĎzné zajímavé akce, jako je zpomalení záznamu,
zrychlení, zvýšení a snížení jasu, stmívání a roztmívání.

9
9

Nastavení nároêných efektĎ – napĆíklad obraz v obraze nebo chromatický klíê.

9

Zpracování zvuku – pĎvodní zvuk mĎžete ponechat, ztlumit nebo úplnø odstranit,
záznam lze doplnit vlastním komentáĆem a hudbou, eventuálnø zvukovými efekty.
VytvoĆení titulkĎ – bez nich je každý film nemyslitelný. SvĎj film mĎžete opatĆit
úvodními i závøreênými titulky, ale i mezititulky, které mnohdy bývají úêinnøjší
než zvukový komentáĆ.

Uvedené poĆadí není nutno dodržovat a nøkteré body lze zcela vypustit
(napĆíklad efekty, nahrávání komentáĆe atd.). Vždy by však møl film
obsahovat sestĆíhané video, pĆechody, zvuk a titulky.

známka
Po

3. VytvoĆení filmu (export) – projekt je jen podkladem pro dokonêení celého zpracování;
obsahuje informace o tom, kde jsou jednotlivé zdrojové soubory (video, zvuk, statické
obrázky) uloženy. Výsledkem vaší êinnosti bude jeden soubor, v nømž už bude uložen
jak obraz, tak i zvuk, a bude jej možné pĆenášet a pĆehrávat; Ćíká se mu film. DĎležité je
urêit, kde bude tento soubor umístøn:

9

Páska ve videokameĆe je vhodným umístøním v pĆípadø, že chcete film pĆenést do
jiného poêítaêe nebo pĆehrát na videorekordér. Páska se dá využít také jako archiv.

9

Soubor na pevném disku poêítaêe se hodí tehdy, pokud chcete film pĆehrávat
pomocí poêítaêe nebo následnø vypálit na DVD.

9

S tím úzce souvisí i koneêné umístøní filmu – jedná se o proces, kterým zpracujete
film nebo nøkolik filmĎ tak, aby jej bylo možné pĆehrávat vhodným zaĆízením
(videorekordér, pĆehrávaê DVD).

Jako každý program i tento produkt je výsledkem vývoje. V souêasnosti se mĎžete setkat
i se staršími verzemi Pinnacle Studio. Ale i Pinnacle Studio 11 se dodává v nøkolika rĎzných verzích, které se od sebe liší svými funkcemi a pochopitelnø také cenou. Z hlediska
ovládání mezi nimi není podstatného rozdílu.
Rozdíly existují samozĆejmø ve funkcích programu. éím vyšší verze, tím toho víc dovede, to
je bøžná skuteênost. Je však také dĎležité vødøt, zda vám tyto nové funkce budou k užitku
a zda vĎbec stojí za to si novou verzi poĆizovat.
Možná vám také bude pĆipadat zbyteêné poĆizovat si nøjakou verzi 11, když vám pĆece staêí
jenom verze 9. Dodám toto – rozdíl v cenø je nepatrný, a rozdíl v použití? Kdo by odolal

1.1 Popis programu

1. Zaêínáme

v nømž jsou všechny tyto informace uloženy, se Ćíká projekt. Operací, které je nutno
vykonat, je nøkolik:
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možnosti použít klíêování, nebo si je aspoĀ vyzkoušet? Opravdu vás neláká pĆehrávání
záznamu pozpátku? Kdo by si nechtøl vyzkoušet efekty, které starší verze nezná? A proê
byste møli pohrdnout možností editovat vlastní pĆechody? A co takhle mít doma skuteêné
klíêovací plátno? Myslíte, že si vystaêíte s modrým prostøradlem?
Nebudu složitým zpĎsobem popisovat, co která verze umí. Prohlédnøte si malou tabulku,
která jednotlivé verze porovnává. Nejsou samozĆejmø uvedeny všechny funkce, chcete-li
mít úplný pĆehled, podívejte se na stránky www.exac.cz.
V souêasnosti se Pinnacle Studio dodává ve tĆech variantách: Pinnacle Studio 11, Pinnacle
Studio 11 Plus a Pinnacle Studio 11 Ultimate. Je na vás, abyste se rozhodli, zda vám staêí
jednodušší program nebo zda máte pĆece jen vyšší nároky a chcete s programem podnikat nejrĎznøjší kouzla, pak jistø sáhnete po bohatší výbavø. Je samozĆejmé, že jednotlivé
produkty se od sebe liší pĆedevším cenou, ale domnívám se, že rozdíly nejsou tak markantní, abyste si nemohli rovnou poĆídit Pinnacle Studio Ultimate. Abych vám usnadnil
rozhodování, uvádím následující tabulku, která možnosti produktĎ porovnává. Tabulka
ale zdaleka není úplná, jsou zde uvedeny pĆedevším ty funkce, které jsou v jednotlivých
produktech odlišné. Pro kontrolu jsou v posledním sloupeêku uvedeny možnosti pĆedchozí
verze Studio Plus 10 TE.
Studio11
Ultimate

Studio 11
Plus

Studio 11

Studio Plus
10 TE

Nahrávání
Nahrávání z DV do MPEG2
Nahrávání a editace formátu 16 : 9

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

Podpora formátu HDV

ANO

ANO

ANO

Podpora formátu AVCHD

ANO

ANO

8
8

ANO

8

Editace
Dvø video stopy

ANO

ANO

Klíêování

ANO

ANO

Klíêovací plátno v dodávce

ANO

8

Foto SlideShow

ANO

ANO

8
8
8
8

Zrychlení/zpomalení

ANO

ANO

ANO

ANO

Barevné korekce

ANO

ANO

Zrychlení/zpomalení vê. zvuku

ANO

ANO

Revers obrazu (zpøtný chod)

ANO

ANO

Náhled videa v plném rozlišení na TV

ANO

ANO

Náhled videa na druhém monitoru

ANO

ANO

Použití klíêových bodĎ

ANO

ANO

Filtr Pro DAD Vitascene

ANO

Filtr Moving Picture

ANO

Video se zvukem ve formátu 5.1

ANO

8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

ANO

ANO

ANO

8

ANO

8

8

8

ANO

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

8
8
8

Titulky
Pohyblivé titulky Roll a Crowl
Zvuk
SmartSound

1. Zaêínáme
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Studio 11
Plus

Studio 11

Studio Plus
10 TE

ScoreFitter

ANO

ANO

ANO

8

Stereo vyvážení

ANO

ANO

ANO

ANO

Surround vyvážení

ANO

ANO

ANO

Grafický ekvalizér

ANO

ANO

Filtr Bias Sound Soap

ANO

8

8
8
8

ANO

8

Výstup
Výstup ve formátu 16 : 9

ANO

ANO

ANO

ANO

Podpora formátu HD

ANO

ANO

8

ANO

Authoring diskĎ
Tvorba VCD, SVCD, DVD

ANO

ANO

ANO

Tvorba HD DVD

ANO

ANO

8

ANO
po dokoupení funkce

Tvorba Blu-ray

od verze 11.1 od verze 11.1

Pohyblivá tlaêítka

ANO

ANO

Pohyblivé pozadí

ANO

ANO

NøkolikaúrovĀové menu

ANO

ANO

Provázané menu

ANO

ANO

8
8
8
8
8

8
ANO
ANO
ANO
ANO

Ostatní
Operaêní systém

Windows XP, Windows XP, Windows XP,
Windows
Windows
Windows
Windows XP
Vista
Vista
Vista

PĆecházíte-li ve svém poêítaêi k systému Windows Vista, patrnø vám nezbude nic jiného než pĆejít na Pinnacle Studio 11; starší verze totiž s Windows
Vista spolupracují jen velmi neochotnø a výsledky jsou rozpaêité.

známka
Po

Skuteênosti popisované v této knize se týkají zásadnø programu Pinnacle
Studio 11 Ultimate, která se v mnohém shoduje s verzí Pinnacle Studio
Plus. Pokud váš program nøco z popisovaných funkcí nedovede, pak
používáte patrnø jinou verzi.

známka
Po

V dalším textu budu používat výhradnø termín Pinnacle Studio bez
jakéhokoli dalšího oznaêení.

známka
Po

1.2 Novinky verze 11
Tato êást knihy je urêena tøm, kteĆí už mají nøjaké zkušenosti se staršími verzemi stĆihového programu Pinnacle Studio a teprve teó se rozhodují, zda mají pĆejít na novou verzi.
Novinky jsou pouze vyjmenovány a velmi struênø popsány; pĆehled je doplnøn odkazem
na stránku, kde si o daném tématu mĎžete pĆeêíst víc.

1.2 Novinky verze 11

1. Zaêínáme

Studio11
Ultimate
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9

BIAS SoundSoap je nástrojem pro êištøní šumu ve zvukové stopø pocházejícím
z profesionální aplikace Pinnacle Edition. ZároveĀ má uživatel plnou kontrolu nad
ovládáním prostorového zvuku Dolby Digital 5.1 (strana 191).

9

Efekty proDAD VitaScene obsahují profesionální nástroje s efekty typu záĆe,
rozmazání a další (strana 192).

9

StageTools Moving Pictures by vám møl umožnit precizní zvøtšování êi pohyby
ve vysokém rozlišení.

9

Kompletní práce s HDV – Pinnacle Studio Plus 11 dokáže editovat formát HDV
pĆímo v nativním formátu, tj. nahrávat, sestĆihávat a exportovat na HD-DVD, které
lze poté pĆehrávat v HD-DVD pĆehrávaêi. ZároveĀ je možné kombinovat v projektu
libovolný podporovaný formát, tj. SDV, HDV êi fotografie. Výsledek je automaticky
pĆepoêten na rozlišení HDV.

9

Podpora formátu AVCHD – Pinnacle Studio Plus 11 nyní podporuje kromø klasického HDV formátu i nový formát spoleênosti Sony a Panasonic – AVCHD, který
umožní uložit více videa na poloviêní diskový prostor.

9

Kompatibilita s Windows Vista – Pinnacle Studio Plus verze 11 nyní nabízí plnou
podporu nového operaêního systému Windows Vista vêetnø nového designu, který
perfektnø zapadá do vašeho nového operaêního systému.

známka
Po

Tato kniha je zpracována a obrázky jsou snímány výhradnø v prostĆedí
Windows Vista.

9

Generátor hudby Scorefitter – automatický generátor hudby je nyní novø nabízen se 40 vzory a v kvalitø 48 kHz. Oproti pĆedchozímu generátoru tedy nabízí
výraznø vyšší kvalitu. Jeho popis najdete v kapitole 4.6 Zvuk – Hudba Scorefitter
(strana 111).

9

Uživatelské rozhraní – prostĆedí Pinnacle Studio je nyní lépe pĆizpĎsobeno rozlišení vašeho monitoru vêetnø podpory širokoúhlých obrazovek.

9

Zjednodušené publikování na WEB – uživatelé, kteĆí se chtøjí podølit o své video
s pĆáteli, nyní mohou využít funkci WEB Publishing, která umožní nahrát video na
server Yahoo!, a to jak veĆejnø, tak soukromø pomocí nøkolika kliknutí myši.

9

Upravena rychlost a výkon – instalace Pinnacle Studia Plus 11 je nyní rychlejší,
stejnø jako export videa, a to až dvojnásobnø.

9

RozšíĆené nástroje pro editaci – pĆidávání efektĎ, integrovaný DVD authoring,
a to vše ve zcela intuitivním prostĆedí.

1.3 Jak získat Pinnacle Studio 11
Kromø toho, že si program Pinnacle Studio mĎžete zakoupit u bøžných dealerĎ poêítaêových programĎ, mĎžete si jej zakoupit u hlavního obchodního zástupce pro éeskou
republiku, firmy EXAC, s. r. o. V tomto pĆípadø je nejvýhodnøjší navštívit její webové
stránky www.exac.cz.

1. Zaêínáme
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9

Instalaêní disky – ProDAD VitaScene, StageTool™ MovingPicture, Bias SoundSoap™
Pinnacle Edition, Pinnacle Studio Bonus DVD.

9
9

Zelené klíêovací plátno (rozmør cca 1,5 × 2,0 m).
Pinnacle Studio/Studio Plus uživatelská pĆíruêka (anglicky).

Obsah balení vám zpĆístupní i obrázek 1.1.

Obrázek 1.1: Obsah balení Pinnacle Studio 11 Ultimate

Kompletní êeská pĆíruêka je k dispozici v elektronické formø na webových
stránkách spoleênosti EXAC.

známka
Po

1.4 Máte vhodný poêítaê?
Je tĆeba vyĆešit ještø jednu otázku – dokáže váš poêítaê s Pinnacle Studio pracovat? NepĆeceĀujte možnosti svého letitého hardwaru a radøji svĎj stroj doplĀte nebo ještø lépe vymøĀte
za výkonnøjší.
Co tedy potĆebujete?

9
9

Windows XP s SP2 nebo Windows Vista (Windows Vista 32-bit doporuêeno).

9

Operaêní pamøČ 512 MB RAM (1 GB doporuêeno); pro systém Windows Vista je
vyžadováno minimálnø 1 GB (2 GB doporuêeno); pro editaci formátu AVCHD je
vyžadováno minimálnø 1,5 GB; pro editaci formátu AVCHD v systému Windows
Vista je vyžadováno minimálnø 2 GB.

9

Grafická karta kompatibilní s rozhraním DirectX9 a vyšším s alespoĀ 64 MB pamøti
(128 MB doporuêeno); pro systém Windows Vista je vyžadováno alespoĀ 128 MB

Intel Pentium nebo AMD Athlon 1,8 GHz a vyšší (2,4 GHz doporuêeno); pro systém
Windows Vista je nutný procesor Intel Pentium 4 HT nebo AMD Athlon 2,4 GHz
nebo Dual Core 1,6 GHz a vyšší; pro editaci formátu AVCHD je nutný procesor
Intel Core 2Duo 2,4 GHz a vyšší.

1.4 Máte vhodný poêítaê?

1. Zaêínáme

Zakoupený program si pĆinesete domĎ v lepenkové krabici, která obsahuje následující:
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(doporuêeno 256 MB ATI Radeon 9600 nebo nVidia GeForce 6 a vyšší); pro editaci
formátu AVCHD je vyžadováno alespoĀ 256 MB (doporuêeno ATI Radeon 9600
nebo nVidia GeForce 6 a vyšší).

9
9

Zvuková karta kompatibilní s rozhraním DirectX9 a vyšším.

9

DVD-ROM mechanika pro instalaci programu, ale mnohem lepší je DVD vypalovací
mechanika pro tvorbu diskĎ DVD.

9

Velkoplošný monitor o úhlopĆíêce pĆinejmenším 19".

1 GB volného místa na pevném disku pro instalaci programu a alespoĀ 3 GB volného
místa pro instalaci bonusového obsahu.

Možná ten pĆehled vypadá hrĎzostrašnø, ale v principu platí, že pokud se váš poêítaê bez
potíží vypoĆádá s úskalími systému Windows Vista, bude Pinnacle Studio pracovat rovnøž
bez problémĎ.
známka
Po

Tato kniha byla napsána a Pinnacle Studio pĆitom bøžel na poêítaêi
s procesorem Intel® Core ™2 CPU 6300 1,86 a 1,87 GHz, s operaêní
pamøtí 2 047 MB a pod systémem Windows Vista Ultimate. S programem
Pinnacle Studio nenastal po celou tu dobu jediný vážnøjší problém, což
se o pĆedchozích verzích vždy Ćíct nedalo.

1.5 Instalace
Instalace je pomørnø jednoduchá a zvládne ji prakticky každý. PotĆebujete jen mechaniku
DVD a již zmínøný 1 GB místa na pevném disku; pokud však budete instalovat i Bonus
DVD, pĆipravte si 4 GB volného místa.
Ukonêete všechny spuštøné programy a vložte do mechaniky disk nadepsaný „Pinnacle
Studio Plus“ a chvíli vyêkejte. Za nøkolik vteĆin se otevĆe okno PĆehrát automaticky,
v nøm zvolte položku Spustit setup.exe, jako na obrázku 1.2.
Pokud by se toto okno neotevĆelo, je tĆeba vyhledat spouštøcí soubor na instalaêním disku
pomocí aplikace PrĎzkumník. SpusČte tento program, pĆejdøte na disk, který je oznaêen
jako Jednotka CD/DVD, a vyhledejte ikonu nazvanou setup.exe. Poklepejte na ni.

Obrázek 1.2: Dialogové okno PĆehrát automaticky

1. Zaêínáme
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známka
Po

Spustí se prĎvodce instalací. Úvodní panel vám dává vybrat jazyk, kterým si s vámi instalaêní program bude povídat. Sám program rozpozná jazyk operaêního systému a êeštinu
vám automaticky nabídne. Pokraêujte stiskem tlaêítka Další.
Nøkolik desítek vteĆin poêkejte, než se instalaêní program pĆipraví k akci. Potom na vás
vybafne s malým dotazníkem. Základní údaje by se møly vypsat automaticky, to jistø nebude
problém. Údaje oznaêené hvøzdiêkou je tĆeba vyplnit, jinak se nedostanete dál. DĎležité je
sériové êíslo, to najdete na kartonovém obalu, ze kterého jste vyjmuli disk. Jistø chápete,
proê jsem je na obrázku 1.3 neuvedl.

Obrázek 1.3: Základní informace pĆi instalaci

Pokud chcete produkt registrovat ihned (což pĆedpokládá pĆipojení k internetu), stisknøte
tlaêítko Registrovat, v ostatních pĆípadech stisknøte tlaêítko PĆipomenout pozdøji.
Souêasnø se pĆi registraci otevĆe registraêní webová stránka, na níž
najdete své ID (êíslo pro zákaznické oddølení). Toto êíslo budete potĆebovat, budete-li pracovníky firmy Pinnacle žádat o technickou podporu,
a to jak telefonicky, tak elektronickou poštou.

známka
Po

Pokud program registrujete, dostanete záhy na uvedenou elektronickou adresu aktivaêní
klíê k bezplatnému doplĀku pro efekty videa.
Na následujícím panelu si program vyžádá souhlas s licenêními podmínkami. Bez toho ale
dál opravdu nejde, proto máte jedinou cestu. Pokraêujte opøt stiskem tlaêítka Další.
PĆíští panel prĎvodce (viz obrázek 1.4) vám dá na výbør mezi typickou, minimální a volitelnou instalací. Minimální instalaci lze doporuêit snad jen tehdy, když musíte hospodaĆit
s místem na disku. Typická instalace je vlastnø maximální, což znamená, že pĆi volitelné
budete nøkteré funkce jen ubírat. Nemáte-li proto jiný dĎvod, zvolte typickou instalaci.

1.5 Instalace

1. Zaêínáme

Pokud pracujete pod Windows Vista, vyžádá si systém vaše povolení
k akci. Pokud je nevydáte, nenainstalujete nic.
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Na témže panelu je tĆeba ještø urêit složku, do níž bude program nainstalován. Zmøna je
vhodná v pĆípadø, že na systémovém disku je málo místa, jinak není snad dĎvod nabízenou
složku C:\Program files\Studio 11 mønit.

Obrázek 1.4: Volba zpĎsobu instalace

PĆíští panel jen shrne vše, co jste si s instalaêním programem dohodli. Je-li vše v poĆádku,
pokraêujte stiskem tlaêítka Další, v opaêném pĆípadø se vraČte k pĆedchozímu nastavení
stiskem tlaêítka Zpøt.
Teó budete mít nøjakou chvilku volno, ale od poêítaêe nechoóte. Budou se dít zajímavé
vøci. PrĎbøh instalace mĎžete sledovat na barevném pozadí v malém oknø se zeleným
kontrolním proužkem, ukazujícím postup instalace.
Malé dialogové okno vás pomocí zeleného proužku (viz obrázek 1.5) informuje, jak instalace postupuje. Souêasnø se dovíte i název souboru, který se aktuálnø instaluje, ale z toho
patrnø moudĆí nebudete. Ostatnø není to dĎležité.

Obrázek 1.5: Sledování prĎbøhu instalace

Asi po 10 minutách je instalace takĆka u konce. Pomocí dialogového okna Otázka budete
dotázáni, zda si pĆejete na pracovní ploše vytvoĆit zástupce aplikace Studio a Instant DVD
Recorder; vydejte souhlas, zástupci se budou hodit.
Následující dialogové okno vás vyzve k restartování poêítaêe. MĎžete s tím poêkat, ale bez
restartu nebude program Pinnacle Studio spolehlivø pracovat. PĆepínaê nastavte do polohy
Ano, restartovat poêítaê nyní a stisknøte tlaêítko Dokonêit.

1. Zaêínáme

