Toets- en muisopdrachten voor m.objects Tipp 251
Verdere details ook in der verkorte handleiding over het m.objects
programma (Tipp 51)
of over het stappenplan voor het maken van een diashow (Tipp 140)
op de site: www.danube-pictures.de/dialogforum
Wie nog meer toets – of muisopdrachten kent kan deze melden op het volgende
e-mailadres: raischuka@compuserve.de

Onderwerp

Toepassing

Beeldsporen

vergroten/verkleinen

Beeldsporen
Beeldsporen

uitschakelen
beeldsporen met geluidssporen verwisselen

Beeldsporen

aantal vergroten/verkleinen

Beelden bewerken

beeld- en geluidsobjecten horizontaal scrollen
(muissymbool helemaal rechts onder openen)
beelden strekken of samendrukken

Beelden bewerken

Beelden bewerken

beelduitvoering/beeldbewerking etc.
beeld van einde van het beeldspoor naar het
begin
beeld uit het spoor verwijderen

Beelden bewerken

beeldbenaming in het beeldspoor wissen

Beelden bewerken

beeldbenaming in het beeldspoor toevoegen

Beelden bewerken

beelden verwisselen

Beelden bewerken

standaardovervloeier instellen

Beelden bewerken

dupliceren van beelden in de beeldsporen

Beelden bewerken
Beelden bewerken
Beelden bewerken

handvat invoegen
beeld of groep als macro vastleggen
beeldhandvat boven – verkleinen/wijzigen
(lichtsterkte)
beeldhandvat boven – verkleinen/wijzigen
(lichtsterkte)
pulseren van beelden (in beeldspoor klikken)

Beelden bewerken
Beelden bewerken

Beelden bewerken
Beelden bewerken
Beelden bewerken
Beelden bewerken

Beelden bewerken
Beelden bewerken
Beelden bewerken
Beelden bewerken

pulseren van beelden –intervallen veranderen
monitorscherm verplaatsen (kleine schuifalk
links onder), voor het gelijktijdig bewerken op
verschillende plaatsen
springen van handvat naar handvat in een
beeldspoor
overvloeien in vertraagde beweging bekijken
beelden administreren
standtijd van een beeld verlengen/verkorten

Opdracht
dubbele pijl rechts naar beneden/boven
trekken
helemaal links het spoor aanklikken X
grote grijze balk met linksklik muis(m.l.k.)
trekken
met rechtsklik muis (m.r.k.) in beeldspoor
> componenten bewerken
scrollwiel een keer indrukken of een
muisknop aan de zijkant programmeren
eerste en laatste beeld selecteren >
bewerken > compress/expand area > %
instellen
dubbelklik op de grijze balk
m.r.k. rechtsklik > selectie verwijderen >
plakken
selecteren> selectie wissen > enter >komt
in de lichtbak
dubbelklik op grijze balk > diatitel > titel
wissen
dubbelklik op grijze balk > diatitel > titel
invullen
eenvoudigste manier in de
magazijnsorteerbak
in beeldspoor klikken > gereedschapsvenster (li boven) > „standaard“
aanklikken > waarden wijzigen
selecteren > ctrl > in nieuwe positie
trekken > uit venster keuze maken
dubbelklik in de beeldcurve
selecteren > bewerken > macro maken
dubbelklik op bovenste handvat en
instellen
met linksklik naar beneden trekken
pulseerknop twee keer op grijze balk
zetten (bij begin en einde)
dubbelklik op het eerste pulseerhandvat
cursor op de kleine schuifbalk en naar
rechts trekken
m.l.k. een handvat selecteren > met
pijltoetsen verplaatsen
langzaam aan groene pijl locator trekken
besturing > media file manager
m.l.k en m.r.k (muis) midden in het beeld
klikken > selectie naar rechts of links

Beeld/locator
Beeld/locator
Beeld/locator
Beeld/locator
Beeld/locator
Beeld/locator

start van de locator
start van de locator
locator snel in beginpositie brengen
locator snel in eindpositie brengen
locator in positie „uit“ verschuiven
locator in positie „uit“

twee keer op de spatiebalk drukken
m.l.k (2 x klikken) op pijl (boven) locator
toets „Home“ drukken
toets „End“ drukken
aan groene pijl in de tijdlijn verschuiven
op de „Esc“ toets drukken

Beeld/selectie
Beeld/selectie

selecteren van een cpl. beeld
selecteren v. beelden in verschillende sporen

Beeld/selectie

selecteren van beelddelen

Beeld/selectie

wissen van afzonderlijke selecties

Beeld/selectie

selecteren van alle beeldobjecten - rechts van
de cursor
selecteren van alle cpl. beeldobjecten - rechts
van de cursor
selecteren van alle cpl. beeldobjecten - rechts
en links van de cursor
selecteren van alle objecten (in beeld-/geluiden commentaarsporen) die rechts van de
cursor liggen

klik op de grijze balk onder het beeld
met m.l.k rechthoek (groen) in spoor
trekken
met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op
handvaten
met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op
handvaten
met linker en rechter muistoetsen tegelijk

Beeld/selectie
Beeld/selectie
Beeld/selectie

met linker en rechter muistoetsen tegelijk
+ „Shift“ toets
„Ctrl“ + „A“ toets
met linker en rechter muistoetsen tegelijk
+ „Alt“ toets

Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie
Beeldveldfunctie

voor beeld in beeld van heel klein in heel groot, zie tip 222
voor beeld in beeld op een vastgestelde positie, zie tip 249
voor tekst (bv. titel) van heel klein in heel groot
voor vuurwerk van heel klein in heel groot, zie tip 107 en 108
voor pijlbeweging, zie tip 115
voor matrixbeelden, zie tip 228
voor verticale beelden naast elkaar, zie tip 117
voor bewegende aftiteling, zie tip 182
voor beelden als een lopende band van beneden naar boven, zie tip 227
voor beelden in beweging (alle richtingen), zie tip 222
voor overgang naar ander thema – a.u.b. ombladeren zie tip 229
beeldveldhandvat kopiëren en verschuiven
selecteren en „Ctrl“ drukken
beeldveldhandvattoepassing als macro b.v. bij selecteren > bewerken > macro maken >
gecompliceerde of terugkerend gebruik
naam vastleggen > „Enter“

Beeldveldfunctie

beeldveld-handvat komt in het spoor

dubbelklik tesamen met ctrl-toets in
het beeldspoor

Diashow
Diashow
Diashow

naar het begin van de show gaan
naar het eind van de show gaan
naar links of rechts scrollen

Diashow

naar boven of beneden scrollen

Diashow
Diashow
Diashow
Diashow

show openen
show opslaan
alle beeld/geluid en commentaardelen zoomen
meerdere korte shows aan elkaar plakken

„Home“ toets
„End“ toets
„scrollwiel“ indrukken en op dwars
instellen
„scrollwiel“ indrukken en op verticaal
instellen
„Ctrl“ + O
„Ctrl“ + S
klik in een spoor en toets „+“ of „-„
*.mos standaardbasisshow openen (tip
111)> locator m. toets „Home“ aan het
begin van de 1ste show > m.l.k en m.r.k
muistoets en met „Alt“ toets alles
selecteren > m.r. kopiëren > in standaardbasisshow de 1ste show invoegen

Commentaarspoor

commentaarspoor maken

gereedschapvenster tandwielen >
commentaar in sporen trekken >
tandwielen sluiten

Commentaarspoor
Commentaarspoor
Commentaarspoor

commentaarknop in het commentaarspoor
aanmaken
aantal commentaarsporen vastleggen
commentaarknop wissen
commentaarknop verschuiven
alle comm. knoppen selecteren rechts van
cursor
alle comm. knoppen selecteren
2 commentaarknoppen selecteren
commentaar in het veld invoegen

Commentaarspoor
Commentaarspoor

commentaar in het veld invoegen of afmaken
commentaren in versch. kleuren maken

Commentaarspoor

commentaarvenster automatisch weer sluiten

Commentaarspoor

springen van knop naar knop (v/tekst lezen)

Virtueel scherm
Virtueel scherm
Virtueel scherm
Virtueel scherm
Virtueel scherm

Virtueel scherm
Virtueel scherm

virt. scherm in modus max. beeld
virt. scherm in venster als stop modus
virt. scherm in stop modus uitschakelen
virt. scherm opties/”rendering” nauwkeurigheid
virt. scherm opties/videogenerator -DVD i.p.v
AVI
virt. scherm opties/videogenerator -DVD i.p.v
AVI
virt. scherm opties/nabewerking
(postprocessing)
virt. scherm met de 2de monitor te wisselen
virt. scherm vergroten

Virtueel scherm

virt. scherm opties – beeldveld tonen

Lichtbak
Lichtbak

lichtbak oproepen
lichtbak oproepen

Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak

horizontale rij selecteren
alle beelden selecteren
b.v. 3 afzonderlijke beelden selecteren
b.v. 15 beelden achter elkaar selecteren
beelden wissen
beelden klein, middel of groot
lichtbak opruimen
overvloeien van twee beelden in 1,2,3 sek.
overvloeien van twee beelden testen

Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak

test overvloeitijd
b.v. 3 rijen selecteren
beeldbewerking
beeldnaam aangeven of verwijderen
scrollen
in elke richting van beeld naar beeld springen
lichtbakbeelden dupliceren

Lichtbak
Lichtbak
Lichtbak

2 beelden verwisselen
nieuwe beelden uitkiezen
beeld groter maken en op virt. scherm tonen

Commentaarspoor
Commentaarspoor
Commentaarspoor
Commentaarspoor
Commentaarspoor

Virtueel scherm
Virtueel scherm

klik in het commentaarspoor < knop in het
commentaarspoor trekken
met r.m.k in commentaarspoor > max. 5
selecteren en met r.m.k verwijderen
met l.m.k en slepen
met l.m.k en r.m.k gelijktijdig
„Ctrl“ + A
met l.m.k en „Ctrl“ toets
alleen in de geselecteerde knop is tekst
mogelijk
alleen actief, als met „Enter“ is afgesloten
knop in gereedschapvenster selecteren
met m.r.k
tweede knop in commentaarspoor slepen,
waarvan het tekstveld absoluut leeg moet
zijn
met de pijltoetsen naar rechts
met m.r.k in het scherm, keuze maken
met m.r.k in het scherm, keuze maken
met m.r.k in het scherm, keuze maken
resolutie vastleggen of automatisch
MPEG 2 aanvinken
resolutie vastleggen
om alle beelden achteraf te veranderen
met „Ctrl“ + 1 of met „Ctrl“ + 2
op de hoeken van het scherm m.l.k
uittrekken
met m.r.k in virt. scherm > beeldveld
tonen
„Ctrl“ + T
lichtbaksymbool in gereedschapslijst
aanklikken
m.l.k en m.r.k gelijktijdig
m.l.k en m.r.k + „Shift“ in vak A 1
m.l.k en „Ctrl“ toets
1ste en laatste beeld + „Shift“
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k > overvloeitijd
met m.r.k (ingedrukt) symbool van ene
beeld naar andere slepen
met m.r.k in contextmenu
„Ctrl“ + m.l.k en m.r.k gelijktijdig
dubbelklik op een beeld, menu geopend
m.r.k > beeld-/videotitel tonen
met „Ctrl“ en scrolwieltje
met de pijltoetsen
m.l.k en „Ctrl“ toets naar nieuwe plaats
slepen
met m.l.k over elkaar slepen
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k over beeld bewegen

Magazijnsorteerbak

magazijnsorteerbak oproepen

Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak
Magazijnsorteerbak

beeldbewerking
beeld dupliceren
automat. Positie statussymbool venster
twee beelden verwisselen
Magazijnlengte vastleggen
sorteerselecties wissen
test overvloeitijd
in elke richting van beeld naar beeld springen
beeldbewerking
beelden klein, middel of groot

venster > magazijneditor of dubbelklik op
magazijnsymbool helemaal links in
beeldspoor
dubbelklik in een beeld
m.l.k op nieuwe plaats en „Ctrl“ toets
waar locator staat – beeld is rood omrand
met m.l.k over elkaar slepen
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k in contextmenu
met m.r.k in contextmenu
met de pijltoetsen
dubbelklik op een beeld, menu geopend
met m.r.k in contextmenu

*.mos bestand

bestand comprimeren v e-mailverzending–
verlies van herstelopdrachten
versturen per e-mail alleen mogelijk zonder
beelden

bestanden opnieuw opslaan en gelijktijdig
de omschakeltoets indrukken
beelden separaat versturen als ZIPbestand

Presentatie bestand

*.exe bestand aanmaken

Presentatie bestand
Presentatie bestand
Presentatie bestand
Presentatie bestand
Presentatie bestand

show op 2de monitor of beamer wisselen
navigatiebalk van het *.exe bestand oproepen
*.exe presentatie: stoppen
*.exe presentatie: terug in uitgangspositie
*.exe presentatie: van beeld naar beeld
springen
*.exe presentatie: grotere beeldsprongen
maken
naar een bepaalde plaats in de show springen
naar een bepaalde plaats in de show springen
showpresentatie beëindigen

besturing > presentatie bestand > stand.
instelling. event. wijzigen > „Enter“
met „Ctrl“ + 1 of met „Ctrl“ + 2
„Ctrl“ + spatiebalk > klik op kleine pijl
spatiebalk eenmaal indrukken
„Esc“ toets indrukken
spatiebalk > pijltoetsen van links naar
rechts
spatiebalk > „Shift“ toets en pijltoetsen

*.mos bestand

Presentatie bestand
Presentatie bestand
Presentatie bestand
Presentatie bestand

tijd in volle min. met toetsenbord ingeven
schuifregelaar met m.l.k verplaatsen
„playback beenden“ toets aanklikken of
tweemaal „Esc“ toets indrukken

voor pijlen met een draaiende beweging: zie tip 102, 134 en 137
voor een wiel, om het in een draaiende of pendelende beweging te brengen: zie tip 252
voor een blik vert. naar boven in de kerkkoepel, of bomen of hoofden in een cirkel
kopiëren
“Ctrl” en met m.l.k op het handvat
kopiëren en verschuiven in gelijke grootte
Selecteren en “Ctrl” + “Shift” toets

Roteerfunktie
Roteerfunktie
Roteerfunktie
Roteerfunktie
Roteerfunktie
Roteerfunktie

roteer-handvat komt in het spoor

dubbelklik tesamen met alt-toets in het
beeldspoor

Geluid/selecteren
Geluid/selecteren

selecteren van een cpl. geluidssegment
selecteren v.geluidsdelen in versch. sporen

Geluid/selecteren

selecteren v. meerdere geluidsdelen

Geluid/selecteren

wissen van enkele selecties

Geluid/selecteren

selecteren van alle geluidsobjecten - rechts v.
cursor
selecteren van alle cpl. geluidsobjecten rechts v. cursor
selecteren van alle geluidsobjecten – links en
rechts
selecteren van alle objecten (in beeld-/geluiden commentaarsporen) die rechts van de
cursor liggen

Klik op de grijze balk onder het segment
met m.l.k rechthoek (groen) in spoor
trekken
met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op
handvaten
met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op
handvaten
met linker en rechter muistoetsen

Geluid/selecteren
Geluid/selecteren
Geluid/selecteren

Geluidsspoor

geluidssegment delen

met linker en rechter muistoetsen tegelijk
+ „Shift“ toets
„Ctrl“ + A
met linker en rechter muistoetsen tegelijk
+ „Alt“ toets

m.r.k in geluidsobject > Sample splitsen

Geluidsspoor

handvat invoegen

m.r.k in geluidsobjectcurve > handvat
invoegen of dubbelklik in de curve
dubbelklik op bovenste handvat
m.l.k en naar beneden trekken
geluidselement selecteren > bewerken >
compress/expand area > % instellen
besturing > Show comprimeren > OK.
m.r.k in een geluidselement > zoekpiekniveau > wachten > automatisch
normaliseren
dubbelklik op de grijze balk > instellen
dubbelklik op de grijze balk > vinkje bij
objectnaam weghalen en in bovenste balk
nieuwe naam intypen
dubbelklik op de grijze balk >
geluidseffecten
met m.l.k op rode punt
met m.l.k op rode punt
In gereedschapsbalk op “Obj+” drukken
m.r.k in geluidsspoor > componenten
bewerken

Geluidsspoor
Geluidsspoor
Geluidsspoor

handvat boven verkleinen (geluidssterkte)
handvat boven verkleinen (geluidssterkte)
geluid strekken of samendrukken

Geluidsspoor
Geluidsspoor

geluidsobject event. comprimeren
geluidspieken zoeken en dempen

Geluidsspoor
Geluidsspoor

geluid dempen of versterken
titel geluid wijzigen

Geluidsspoor

geluidseffecten (curve wordt lila)

Geluidsspoor
Geluidsspoor
Geluidsspoor
Geluidssporen

geluid opnemen (CD of extern via line in)
geluidsbestanden zoeken
geluidsbestanden zoeken
aantal vergroten of verkleinen

Overvloeien
Overvloeien
Overvloeien
Overvloeien

holle overvloeicurve i.p.v lineair
bolle overvloeicurve i.p.v lineair
terug naar standaard overvloeier (lineair)
afwijkende curven zelf vastleggen

handvaten select. en op toets 1 drukken
handvaten select. en op toets 2 drukken
handvaten select. en op toets 0 drukken
toets 3 tot 9 gebruiken

Klok

als stopwatch voor tijdsdelen

Klok

voor een nauwkeurige positie gebruiken

Klok

Voor de afstand van de locator tot handvat

met spatiebalk in pauzefunctie > locator in
positie > met “Tab” toets rode nullen >
spatiebalk voor start > spatiebalk voor
stop > met 2 x “Tab” toets wederom
nullen
m.l.k op het handvat wordt juiste positie
getoond
“Tab” toets > m.l.k handvat aanklikken

Video

in m.objects invoegen

Video

videogeluid separeren en in geluidsspoor
plaatsen. (zie ook tip 189)

Video

Video in *.exe bestanden (Transcoder van
m.objects downloaden) Het geluid is anders
niet hoorbaar

Tijdlijn
Tijdlijn

vergroten of verkleinen
vergroten of verkleinen
stopmarkering (locator stopt op markering)

Tijdlijn

losse marker plaatsen

Tijdlijn
Tijdlijn

alle markeringen op de tijdbalk wissen
losse markeringen op de tijdbalk wissen

Tijdlijn

bereiksmarker voor begin en einde kenmerken

Tijdlijn

losse marker synchr. aanbrengen zie tip 15

videobestand uit de videomap kopiëren >
rode punt onder de beeldsporen > video
invoegen > video zoeken > selecteren en
in het beeldspoor slepen
rode punt onder de beeldsporen >
videomap openen> video selecteren >
video in beeldspoor slepen > dubbelklik
op grijze balk > geluid stil schakelen
dubbelkik op bestand > bronbestand
invideomap zoeken > openen >
transcoderen > AVI bestanden in
videomap wissen
op loepsymbool “+” of “-“ drukken
met + of - toets
klik in tijdbalk > sleep “wachttijd” knop
(links boven) in tijdbalk
klik in tijdbalk > sleep “losse marker” knop
(links boven) in tijdbalk
m.l.k en m.r.k (gelijktijdig) selecteren
met m.l.k rechthoek (groen) in balk
trekken > met m.r.k > verwijderen
klik in tijdbalk > symbool “bereiksmarker”
twee keer invoegen
Op de “Ënter” toets naar gehoor drukken

Zoomfunktie
Zoomfunktie
Zoomfunktie
Zoomfunktie
Zoomfunktie
Zoomfunktie
Zoomfunktie

Übersetzt von

Arie Oostdijck

voor het afdekken van twee beelden, zie tip 112
voor camerabewegingen, zie tip 210
voor verticale en schuine bewegingen
voor kleine beeldverschuivingen bij storende beelddelen, zie tip 112
voor in- en uitzoomen
kopiëren en in dezelfde grootte verschuiven
“Ctrl” + “Shift” en met m.l.k verschuiven

zoom-handvat komt in het spoor

dubbelklik tesamen met shift-toets in
het beeldspoor

