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Számítógépes filmfeldolgozás tanfolyam
(OKM-2/186/2007)

.:: tematika ::.
1.

2.

3.

Filmek lejátszása számítógépen
Media lejátszó telepítése
Telepítés, lejátszás
Filmek jellemzıi (típus, felbontás, képkocka sebesség, bitráta)
Kodekek telepítése
Eszközhasználat
Kivetítı eszköz használata (csatlakoztatás, beállítás)
Videó lejátszók csatlakoztatása a kivetítıhöz (DVD lejátszó, Videómagnó)
Videó filmek mentése
Videó filmek az Interneten
Filmek, online adások megtekintése, mentése
Videó mentése DVD-rıl
DVD film másolása, konvertálása szerkeszthetı filmmé.
Videó felvétel készítése
Digitális kamera használata
- Mőködési elv, alapvetı jellemzık (felbontás, zoom, egyéb optikai jellemzık, szolgáltatások)
- Filmfelvétel alapjai. Filmek visszajátszása. Filmek letöltése számítógépre (Csatlakoztatás, letöltés)
- Filmkészítés
Videó digitalizálás
VHS filmek digitalizálása (kártya típusok, beállítások, digitalizálás)
Videó film digitalizálása

5 óra

4 óra

6 óra

4.

Filmek szerkesztése
8 óra
A filmszerkesztés lehetıségeinek áttekintése
Vágás, szerkesztés, effektusok, hangok, feliratok. A végeredmény konvertálása SVCD, DVD formátumba
(egyszerő konvertálás, írás)
- Filmek beszúrása számítógépes prezentációba (film beillesztés képkockára, objektumjellemzık)
Filmek szerkesztése
- Filmek importálása a médiatárba. Filmrészletek lejátszása, vágása. Filmrészletek összerakása
(Sztori és idıvonal nézet használata).
Effektusok használata
Áttőnések használata
Feliratozás
Feliratok készítése (felirat helyek, feliratjellemzık beállítása
Képek használata (importálás, beillesztés)
Hangosítás
- Hangok importálása, aláfestı zene, hangalámondás

5.

DVD készítés
7 óra
Egyszerő menü nélküli DVD készítése
- Filmek elıkészítése (konvertálás). Filmrészletek felrakása. Fejezetek kialakítása (egy filmbıl, egy filmbıl
tagolással, több filmbıl).
- Automatikusan induló, egymás után automatikusan lejátszódó filmrészletek beállítása.
- Szimuláció, DVD írás
DVD menükészítés alapjai
Menük segítségével kialakítható navigációk
- Statikus menük készítése varázslóval. Menü fajták: (TOP, TRACK). Indítási menüstruktúrák: TOP menü
indítása; bevezetı film és TOP menü indítása.
- Filmrészletek utáni automatizmusok beállítása (Visszatérés a TOP menühöz, visszatérés a TRACK menühöz,
a következı filmre ugrás…)
Menük testre szabása
- Tipikus elrendezések kiválasztása. Háttér beállítása (kép importálás, formázása). Háttérzene beállítása.
(importálás, beállítás). Címkék formázása. Gombok beállítása, formázása (kép importálás, beállítás). Fejezet
ikonok formázása. További rajzelemek felrakásának, szerkesztésének lehetıségei.

