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BLUFFTITLER + EDIUS 3D Spacecraft

Voorbeelden gemaakt met templates :

www.outerspace-software.com

Blufftitler laat toe 3D Titels en Animaties te produceren in  zéér hoge kwaliteit voor  EDIUS 5,6,en 7, en andere NLE's.
 De combinatie met deze professionele editor verloopt echter zo verbluffend vlot en  gemakkelijk, 

 dat wij dan dit produkt ook aanraden aan ieder die méér, véél méér  wil, dan gewone 2D- titels en simpele animaties. 
  

Tevens is er mogelijkheid tot aanschaffen van een ganse reeks kant en klare templates ( BIXPACK's ), die je volledig naar je hand kan zetten.

Voor gratis testversie Blufftitler en aankoop ( 49.95 euro voor de Pro versie) :
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Mijn eerste show 
 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe je in vijf eenvoudige stappen, uw eerste nieuwe show kan maken.
 Start het programma op en u krijgt het Play venster en  het Tool venster op uw scherm .

 ( met de F11 functietoets kan u het tool venster aan en uit zetten )
  

Het programma start steeds op met een voorbeeld show die je kan bekijken door op de Play toets te drukken .
  

Bedoeling is echter dat we nu een eenvoudige nieuwe tekst animatie gaan maken .

Actie: Kies File > New Show in het Play venster .
  

Toelichting: door te kiezen voor dit menu-item krijgt u geen een volledig lege show, 
 maar wel een show met één standaardtekst nl.   Blufftitler  

 U kunt nu uw eigen tekst intypen in de tekst editbox in de linkerbovenhoek van het tool venster.
Die verschijnt ogenblikkelijk ook in het Play venster.

Stap 2: maak de eerste Key
Actie: Klik op de Create Key toets. 

  
Een kleine verticale lijn boven de Time schuifregelaar (de grote schuifbalk rechts) is nu zichtbaar, 

 wat neerkomt op de eerste key , met de tijd knop op positie 00:00

Stap 1: maak een nieuwe Show

Het Play venster

Het  Tool venster
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Toelichting: om vloeiende animaties hoef je alleen maar een paar keyframes te definiëren en 

 BluffTitler berekent alle tussen frames. 
 Om een animatie te maken moet je ten minste twee verschillende keyframes hebben.

Stap 3: versleep nu de schuifregelaar voor tijd
Actie: Sleep nu de tijd-schuifregelaar (de grootste slider) helemaal naar rechts. 

  
De tekst boven de schuifregelaar geeft nu aan: '00:. 03,000 ', wat betekent de tijd staat nu op 3 seconden (standaard instelling ) .

  
Toelichting: Alvorens tweede key aan te maken moesten we eerst het tijdstip in de animatie veranderen door de schuifregelaar te verplaatsen.

Stap 4: verander nu iets aan de eigenschappen v/d scène
Actie: Gebruik de Property schuifregelaars ( de drie kleine schuifregelaars) om de scène te veranderen. 

  
Sleep de laagste schuifregelaar naar links totdat de 3D-tekst het scherm volledig vult. 

  
Toelichting: alle effecten die je kunt animeren zijn opgenomen in de Property listbox (de keuzelijst boven de drie schuifregelaars).
De default eigenschap is standaard positie . In deze modus regelt de eerste schuif de horizontale, de tweede de verticale en de
derde de dieptepositie. 

 We gaan voor dit voorbeeld nu tekst verplaatsen naar de camera toe en daarvoor verandert u de diepte positie 
 (= onderste regelaar voor de z-as ) zodat de tekst dichterbij komt.

 Merk op dat, zodra je iets aan de scène verandert er automatisch een nieuwe key(frame) wordt bijgemaakt.

Stap 5: showtime !
Actie: Schuif de tijd knop weer naar voor (00:00 ) en klik op de Play knop 

  
Uw eerste show speelt af , met een tekst die langzam inzoomt .

 Dat is alles!

Je moet alleen een paar basisbegrippen te begrijpen om te kunnen werken met BluffTitler:

Werken met Properties  (eigenschappen)
Alle dingen die je kan animeren (eigenschappen) worden vermeld in de Eigenschappen keuzelijst .Dit is de keuzelijst boven de drie kleine sliders. 

 In deze tutorial hebben we de tekst positie geanimeerd. U kunt alle andere eigenschappen met de eigenschappen keuzelijst selecteren.
 U kunt de eigenschappen zelf veranderen met de drie schuifregelaars. 

 De meeste eigenschappen hebben drie componenten. 
 Bijvoorbeeld, bij het   selecteren van Tekst Positie regelt de eerste schuif de horizontale, de tweede schuif de verticale en de derde de dieptepositie van de tekst . 

 Bij het   selecteren van Rotatie controleren de schuifregelaars redpectievelijk de x, y , en z rotatie. 
 Bij het   selecteren van Kleur controleren de schuifregelaars de rode, groene en blauwe componenten.

 Wanneer een eigenschap minder dan drie componenten heeft, worden een of twee schuiven uitgeschakeld. 
 Bijvoorbeeld, de Textuur-positie heeft slechts twee onderdelen en Tekengrootte gebruikt slechts een enkele schuifregelaar.

 
 

Werken met Keys
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Een keyframe ( key ) is een set van eigenschappen op een bepaald tijdstip in de animatie. 
 Om een   animatie te produceren heb je uiteraard minimaal twee verschillende sleutels nodig . 

 BluffTitler berekent dan alle tussenliggende frames.
  

Elke key wordt weergegeven als een kleine verticale lijn boven de tijd-schuifregelaar in het tool venster (of tool window.)

Werken met Layers (lagen )
Een BluffTitler animatie is helemaal opgebouwd uit lagen. 

 Elke laag heeft zijn eigen werking. 
 Bijvoorbeeld met de tekstlaag kun je 3D-teksten maken, met de afbeelding Layer kun je een foto plaatsen op de achtergrond ,

 en met de plasma-Layer kan je plasma-effecten creëren.
 De lagen van de huidige show staan in de Lagen keuzelijst . 

 Dit is de grote keuzelijst boven de Play -knop. 
 U kunt slechts één laag tegelijk bewerken. U stelt de actieve laag in met deze keuzelijst.

 U kunt een nieuwe tekstlaag maken met het menu-item  Layer> Add Text Layer . 
 Alle andere lagen kunnen worden gemaakt met andere submenu's van het Layer menu-item. 

 U kunt de actieve laag verwijderen met het menu-item   Layer> Delete Active Layer .

Overzicht
Vergeet niet dat een show is opgebouwd uit lagen,  

 Een laag wordt opgebouwd uit keyframes en ieder keyframe bevat de eigenschappen die u op dat moment met de drie schuifregelaars heeft ingesteld.

Leer meer over Button functies

Leer meer over Menu functies

  
 U kunt een key selecteren door erop te klikken, of door op de knop Vorige Key en Volgende Key te klikken.

 U kunt keys bewerken met de knoppen boven de tijd schuifregelaar. Keys kunnen worden verplaatst, gekopieerd, geplakt en verwijderd.
 De volledige uitleg over al de bedienings knoppen vind u hier.

Tool venster

Top of page
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Knoppen & Interface functies
Klik op de plaats die u intereseert en de functie wordt weergegeven in een context scherm .

De Three Layer listboxen
 Centre

 Vertical Align Centre
 Inside

Dit zijn de drie dropdown listboxes onder de text editbox aan de linkerzijde v/d de tool window. Zij worden gebruikt om de diverse laageffecten te
selecteren. Iedere laag lheeft zijn eigen effecten: bv.de tekst laag gebruikt de eerste list box om de compositie in te stellen terwijl de afbeeldingslaag
deze box gebruikt om de vorm in te stellen.

De All Layers en All Keys checkboxen
Deze checkboxen kunnen zeer handig zijn voor beginners.

Lees in detail de uitleg over deze boxen

De Properties listbox
Alle eigenschappen die kunnen geanimateerd worden zijn aangegeven in de dropdown listbox boven de drie schuifknopppen. 

 De eigenschap zelf kan geediteerd worden met de drie schuifknopppen onder deze box. 
 Een plus symbool (+) bij de naam v/d eigenschap betekent dat die geanimeerd.

De Text editbox

De volgende tags kunnen gebruikt worden voor speciale effecten: <ABC />, <abc />, <123 />, <time />, <showtime />, <countdown /> <milliseconde />,
<seconde />, <minute />, <hour />, <hour12 />, <ampm />, <day />, <month />, <year />, <fullday />, <fullmonth />, <fps />, <memory />, <computername
/>, <showtitle />, <showpath />, <version />

Deze editbox wordt gebruikt door de tekst en de scroller Layers. Dit is de plaats waar je de tekst intypt die je wil animeren.

Tool window

Tool window
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De 3 Properties  schuifknoppen

Het resultaat v/h verschuiven van deze knoppen hangt af van de actieve eigenschap, ingesteld in de dropdown listbox
erboven.
Bv. wanneer je Text Position selecteert op de text Layer, controleert de eerste schuifknop de horizontale , de tweede verticale en de derde diepte (z-as)
positie. Wanneer je de kleuren editeert bepalen de 3 schuifknoppen de rode, groene en blauwe component v/d kleur.

Je kan de 3 schuifknopppen tegelijk bewegen door de <Control> toets ingedrukt te houden terwijl je de eerste schuifknop beweegt.

De Reset knop
Met deze knop reset je de drie schuifknopppen naar de default positie.

De drie eigenschap edit boxes

Met de text editeer boxen naast de drie schuifknopppen you kan je waarden ingeven, die liggen buiten het bereik van deze schuifknopppen.

De lagen listbox

De Physics listbox

De Visible checkbox
Lagen kunnen zichtbaar/onzichtbaar gezet worden met deze checkbox. 

 Wanneer je een laag onzichtbaar maakt, zijn ook alle afgeleide lagen onzichtbaar.

De First Key knop
Spring naar de start van de show.

Knoppen: First Previous Next Last          Play  Stop        Create  Delete  Copy Paste   Move-L Move-R  Insert  Remove

Deze box wordt gebruikt om de "tweening" methode te selecten. Dit is de manier waarop de posities tussen de keyframes worden berekend. 
 Je kan deze effecten gebruiken om physische effecten te simuleren.

Dit is de grote dropdown listbox boven de Play knop. BluffTitler animaties zijn opgebouwd uit lagen. Iedere laag kan onafhankelijk geanimeerd worden.
Gebruik deze listbox om de laag te selecteren die je wil gaan editeren. 

 Een plus symbool (+) is bijgevoegd bij de laag naam wanner deze is geanimeerd.
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De Previous Key knopSpring naar de voorgaande keyframe.

De Next Key knop
Spring naar de volgende
keyframe.
De Last Key knop
Spring naar de last keyframe.

De Play knop

De Stop knop
Stop de show. Je kan ook de <Escape> toets drukken.

De Create Key knop
Maakt een keyframe.

De Delete Key knop

De Copy Key knop

De Paste Key knop

De Move Key naar Links knop

De Move Key naar Rechts knop
Beweegt de huidge key naar rechts. Je kan ook de keyframe klikken enslepen. Wanneer geen key is geselecteerd wordt de tijd naar rechts verschoven.
Wanneer je de toets <Shift> key,ingedrukt houd wordt de key 0.1 seconde verschoven ipv. van een milliseconde..

De Insert Time knop

De Remove Time knop

Current Time

Start de show vanop de huidige positie. 
 Je kan ook<F4>drukken.

Wanneer je deze knop drukt,worden alle keys groter dan de huidige tijd opgeschoven naar rechts met 0.1 seconde. Wanneer je de toets <Control>
ingedrukt houd, wordt de key op de huidige tijd is eveneens verschoven. Wanneer je de toets <Shift> ingedrukt houd,wordt 1 seconde is tussengevoegd.
Wanneer je de toets <Alt> ingedrukt houd, dan worden enkel de keys van de active laag verschoven.

Wanneer je deze knop indrukt ,worden alle keys groter dan de huidige tijd 0.1 seconde naar links verschoven. Wanneer je de toets <Control> ingedrukt
houdt, dan wordr de key op de huidige at tijd eveneens verschoven. Wanneer je de toets <Shift> ingedrukt houdt, wordt 1 seconde verwijderd. 

 Wanneer je de toets <Alt> ingedrukt houdt, worden enkel de keys van de active laag verschoven.

De huidige tijd wordt afgedrukt in het volgende formaat : minuten : seconden . milliseconden.

Beweegt de huidge key naar links. Je kan ook de keyframe klikken en slepen. Wanneer geen key is geselecteerd wordt de tijd naar links verschoven.
Wanneer je de toets <Shift> key,ingedrukt houd wordt de key 0.1 seconde verschoven ipv. van een milliseconde..

Kopieeert het clipboard naar de huidige tijd en maakt een er een keyframe van.

Kopieert de huidige key naar het clipboard. Iedere laag heeft zijn eigen clipboard, dus de andere lagen worden hierdoor niet
aangetast.

Delete de huidige keyframe. Gebruik de Previous Key en Next Key knoppen om een key te selecteren. 
 Een key kan ook geselecteerd worden door erop te klikken. Klikken op deze knop met de <Shift> toets ingedrukt verwijdert alle keyframes.
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Nummer of Keyframes

De Keyframes Bar

De Time Slider
Deze schuifknop duidt de huidige tijd aan . Volledig naar links gesleept is dat 0, het begin van de show. Volledig naar rechts gesleept is dat het einde
van de show.. Default shows hebben een duur van 3 seconden, maar je kan dit veranderen met het menu item File > Set Show Duration....

De All Layers en All Keys checkboxen
Deze checkboxen bepalen wat er gebeurt als je iets verandert:

Beiden niet aangevinkt
Enkel de huidige key wordt veranderd. Dit is de default instelling.

All Keys aangevinkt en All Layers niet aangevinkt
Alle keys in de actieve laag worden
veranderd.
Beiden aangevinkt
Alle keys in alle Layers van hetzelfde me type worden veranderd.

All Layers aangevinkt, All Keys niet aangevinkt
De huidige keys in all Layers van hetzelfde type worden veranderd.

Enkele
voorbeelden:
- Je wil de kleur van alle keys veranderen?  

   Vink  All Keys aan en gebruikt de drie schuifknopppen van de kleur editor om de kleur van alle keys tegelijk te veranderen.
  

- Je wil de font van alle tekst lagen veranderen? 
   Vink aan All Layers alvorens je de font verandert.

  
- Je wil alle tekst lagen naar dezelfde horizontal positie bewegen? 

   Vink aan All Layers beweeg één tekst laag naar deze positie.
  

- Je wil een gouden rand aan alle text lagen toevoegen ? 
   Vink aan All Layers alvorens je kiest voor Layer > Attach Border aan actieve laag...

 

 
 
 

Voor sommige eigenschappen, zoals de Bevel en Font Size in de text laag, 
 wordt de All Keys checkbox aangevinkt iedere keer dat je deze eigenschap selecteert. 

 De reden daarvoor is dat het duur is om ze te animeren (bevel) of ongewoon dat je ze zou animeren(font size).
  

Het wél is mogelijk om die eigenschappen te animeren door de All Keys checkbox af te vinken. 
 Wanneer je de Auto Mark ALL KEYS checkbox afvinkt in de Settings > General Options... blijven deze dialog checkboxen afgevinkt.

All Layers                   All keys  checkboxes

Het aantal keyframes wordt getoond boven de bar. ( in dit voorbeeld  4 sleutels )

In deze bar wordt ieder keyframe getoond als een klein verticale lijntje. Wanneer je erop of zeer dichtbij klikt , dan springt de tijdscursor naar de tijd van
die key. Je kan nu deze key kopieren, deleten of slepen naar een andere plaats.

Top of page
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Templates gebruiken
Dit artikel legt uit hoe je de teksten en foto's van een bestaande BluffTitler show kan veranderen. 

 De beschreven technieken vereisen minimaal versie 8.5.0.1 . De laatste nieuwe versie vind je op  www.outerspace-software.com
  

De screenshots van deze tutorial zijn gemaakt met een sjabloon 17 van BixPack 6, een van de extra verkrijgbare themapakketten. 

Sneltoetsen

Verander alle teksten dialoogvenster
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De eenvoudigste manier om de teksten te veranderen is kiezen voor  Edit > Change all text ... 
 Dit toont een dialoogvenster waarin u alle teksten, die de show gebruikt, kunt bewerken. 

 Hetzelfde dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u op de betreffende knop in de rechterbovenhoek van het renderen venster of druk op <Control> A
 

http://www.shot79.be/blufftitler/Import_EDIUS.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Antialiasing.html
http://www.shot79.be/blufftitler/LED_Content.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Templates_maken.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Dynamische_Inhoud.html
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BluffTitler maakt gebruik van een slim systeem om teksten die waarschijnlijk niet worden bedoeld als teksten sjabloon verbergen. 
 Markeer de Show All checkbox om alle teksten te bewerken.

Verander alle texturen dialoogvenster

De makkelijkste manier om alle foto's te veranderen is om te kiezen Edit > Change all textures ... (of druk <Alt> A ). 
 Hierdoor verschijnt een dialoogvenster waarin u alle texturen, die de show  gebruikt, kunt bewerken

Lagen
Een BluffTitler show is opgebouwd uit of lagen. Iedere laag kan zijn eigen texturen en afbeeldingen hebben. De dialogen hierboven bevatten sneltoetsen 
om teksten en afbeeldingen van alle lagen te veranderen zonder die lagen te hoeven selecteren. 

 Onderstaande techniek vereist dat je eerst de juiste laag kiest.

Verander de 
 tekst van de 
 active laag

 met deze
 tekstbox

Selecteer
 de actieve 
 laag met

 deze dropdown 
 menu

Verander
 de textuur 
 van de actieve

 laag met
 deze knop



3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/Gebruik_van_Templates.html 4/7

Lagen dropdown lijst
U kunt een laag selecteren (waardoor het de actieve Laag wordt ) vanuit de lagen dropdown keuzelijst boven de selecteer Play -knop 

 in het tool venster .

Verander de tekst v/d actieve laag
Je kan de tekst van de actieve laag editeren met de textbox aan de linkerzijde v/h tool venster. Alternatief kan je kiezen  Media > Change Text....

Verander de textuur v/d actieve laag
Je kan de 1ste textuur van de actieve laag bervangen door te klikken op de Change Texture... Knop aan de rechterzijde v/h tool venster.

Alternatief kan je ook kiezen voor Media > Change Texture..., Media > Change Effect..., press F8 or F9. 
 Al die menu items en keys tonen de zelfde dialoog waar je niet alleen de1ste  maar ook de 2de texture (and effect) v/d actieve laag kan veranderen.

 .
Vind de juiste laag
Wanneer de show vele  lagen heeft kan het moeikijk zijn de juiste laag te vinden.

 Onderstaande technieken kunnen gebruikt worden om de juiste laag te vinden .

Vind dialoog
Wanneer je kiest Edit > Find... (of druk <Control> F) wordt een dialoog gepresenteerd die toelaat een laag te vinden door te zoeken op haar tekst,
textuur, effect, font of naam . Druk <Control> G (of kies choose Edit > Find Next ) om de volgende  laag te vinden.

Selecteer een laag door erop te klikken
Je kan een laag selecteren door erop te dubbelklikken. Soms echter werkt dit niet omdat er transparante of additief samengevoegde lagen 

 boven de gewenste laag zitten, die verhinderen dat ze geselecteerd wordt.
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Toon info
Wanneer je kiest  Settings > Show Info of je drukt press F2 dan wordt het coordinaten systeem v/d actieve laag weergegeven 

 in rood groen en blauwe pijlen.
 De grenzen van de  laag (zoals ingesteld set in de Bounds eigenschap ) worden eveneens getoond in deze mode.
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Render enkel de  actieve laag
Wanneer je de  Control and Shift toetsen samen indrukt, wordt alleen de actieve laag gerenderd. 

 Daardoor kan je controleren dat je de juiste laag hebt geselecteerd.

Hernoem uw laag
Wanneer je  Layer > Active Layer Properties kiest ... of je drukt  <Control> Q dan kan je de actieve laag  een naam geven. 

 Deze naam is zichtbaar de lagen dropdown menu, wat het makkelijker maakt om ze terug te vinden..
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Zichbaarheids checkbox
Bij twijfel of je de juiste laag hebt geselecterd kan je tijdelijk de laag verbergen door het vinkje bij de Visible checkbox 

 aan de rechterzijde v/h tool venster te verwijderen.

Buiten BluffTitler
BluffTitler bevat enkel links naar afbeeldingen . 

 Dwz.dat ,dat als je de afbeelding editeert met een extern programma, onder dezelfde naam wegschrijft, en dan de show opnieuw laadt
 de afbeelding in de show ook verandert. 

 Je kan de show herladen door Control > Refresh, of g <F5> drukken of het programma te herstarten. 
 Maar wees voorzichtig met deze methode , omdat iedere andere show die deze foto ook  gebruikt , mee verandert.

  
 
 
 
 

Top of page
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File menu

File > New Show
Start een nieuwe show. Deze show is niet helemaal leeg is: een camera
laag, twee lichte lagen en een tekstlaag wordt voor je gemaakt.

File > Open Show...
Open een show van schijf.

File > Open Recent...
De tien laatste geopende shows kunnen worden geopend met dit submenu

File > Set Background Color...
Stel de achtergrondkleur in.

File > Set Show Duration...
Verander de duur (lengte in seconden) van de show. Hoewel je duur kan

Media menu

Media > Change Text...
Verandert de tekst van de tekstlaag. De meeste van de tijd zul je het gebruiken tekstvak
op het raam gereedschap voor deze, maar voor lange teksten of bij het   gebruik van
dynamische inhoud van dit dialoogvenster kan handig zijn

Media > Change Font...
Stelt het lettertype voor de tekst Layer. Als u wilt dat het lettertype van alle tekstlagen
veranderen moet je het markeren Alle lagen checkbox voor het kiezen van dit menu-
item. Vergeet niet om deze optie achteraf heffen.Wanneer BluffTitler zegt het niet
overweg kan met een lettertype wordt dit meestal veroorzaakt door het feit dat het
lettertype te gedetailleerd is . Je zou kunnen proberen met behulp van de platte of vaste
lettertype effecten of overschakelen naar een lagere kwaliteit mode met het menu-item
Settings> Lage kwaliteit .

Media > Change EPS...

Player window

Menu Onderwerpen
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Dynamische Inhoud

invoeren tot 1 uur (3600 seconden), is BluffTitler ontworpen voor korte
animaties, zoals leiders en bumpers van ongeveer vijf seconden.

File > Set Show Resolution...
Verander de grootte (resolutie in pixels) van de show.

File > Show Properties...
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de show titel, toon info en
opeenvolgende show kan invoeren.

File > Save Show
Sla de huidige show onder de huidige naam.

File > Save Show as...
Sla de huidige show onder een nieuwe naam.

File > Save Show + All Media files...
Sla de huidige show en plaatst alle gebruikte mediabestanden naast de.
BT show file. Deze optie is handig als u wilt een show te kopiëren naar
een andere computer of naar een webserver

File > Revert
Herlaad de huidige show

File > Export as Picture...
Exporteer het huidige scherm als een. BMP of. TGA-bestand..

File > Export as Movie...
Exporteer de animatie als een. AVI-bestand. Een dialoogvenster zal
worden voorgelegd aan de gewenste compressie techniek kiezen.

Op deze pagina kunt u meer informatie over het importeren van
BluffTitler gegenereerde animaties in andere software te vinden.

File > Exit
Verlaat het programma.

Edit menu

Edit > Change all Texts...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle teksten die de show wordt
gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen.Teksten willen ---------
- of. +. +. +. +. +. + Zijn standaard verborgen, omdat het onwaarschijnlijk

Stelt het EPS-bestand in voor de EPS laag.

Media > Change Texture...
Verandert de textuur.

Media > Change Audio...
Wijzigt de audio-bestand wordt gebruikt door de audio-laag

Media > Change Model...
Verandert het model dat wordt gebruikt door het model laag.

Media > Change Effect...
Verandert het effect door de actieve laag.

Preset menu

Preset > Load Preset...
Laadt een preset van schijf. Merk op dat een preset is niet hetzelfde als een show. Een
show is een complete animatie die kan worden geladen met het menu-item Bestand>
Openen ... Show . Een preset is een enkel hoofdframe van een specifieke laag. Merk op
dat bij het   kiezen van dit menu-item, alleen de presets van hetzelfde type laag als de
actieve laag worden weergegeven in de keuzelijst.

Preset > Save Preset as...
Slaat het huidige hoofdframe op schijf.

Uw vooraf ingestelde toont alleen in de Preset ... Load dialoog wanneer u uw vooraf
ingestelde opslaat in een van de volgende mappen:

 - De Media / Presets map naast het uitvoerbare (BluffTitler.exe)
 - De BluffTitler / map Presets in uw (Mijn) Documenten map

  
Bij het   opslaan van een tekstlaag als een preset die is gekoppeld met een andere
tekstlaag dan verschijnt uw preset  in de Layer / Attach Border naar actieve Layer ...
dialoogvenster. Presets van aangehechte deeltjes lagen zal verschijnen in de Attach
Particles to the active Layer ... dialoogvenster.

Playlist menu

Playlist > Open Playlist...
Laadt een afspeellijst

http://www.shot79.be/blufftitler/Laag_Hierarchie.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Import_EDIUS.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Antialiasing.html
http://www.shot79.be/blufftitler/LED_Content.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Templates_maken.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Dynamische_Inhoud.html
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is dat ze zijn bedoeld als dynamische teksten. Markeer de Show All
checkbox te laten zien.

Edit > Change all Textures...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle textures (foto) de show wordt
gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen.Reflectionmaps,
bumpmaps en andere speciale texturen zijn standaard verborgen,
omdat het onwaarschijnlijk is dat ze zijn bedoeld als dynamische
motieven. Markeer de Show All checkbox te laten zien

Edit > Change all Fonts...
Geeft een dialoogvenster waarin u alle lettertypen de show wordt
gebruikt, wat erg handig is voor sjablonen wijzigen

Edit > Find
Vind een laag

Edit > Find Next
Vind de volgende laag

Edit > Undo
Ongedaan maken

Edit > Redo
Opnieuw

Control menu

Control > Play Windowed
Begint de show vanaf het begin..

Control > Play Fullscreen
Speelt de show op groot formaat.

Control > Stop
Stopt de show. U kunt ook op de <Escape> toets

Control > Looping
Speel  de show continu af. 

 Druk <Escape> of de stop- knop om te stoppen.

Control > Back
Laad en speel de vorige voorstelling.

Playlist > Save Playlist
Slaat de huidige afspeellijst onder de huidige naam.

Playlist > Save Playlist as...
Slaat de huidige afspeellijst op onder een nieuwe naam

Settings menu

Settings > Tool Window
Met dit menu-item kunt u  de tool window tonen / verbergen.

Settings > Browser Mode
Met dit menu-item kunt u het paneel browser tonen / verbergen .

Settings > Playlist Window
Met dit menu-item kunt u het Playlist-venste tonen / verbergen het Playlist-venster.

Settings > Shell Window
Met dit menu-item kunt u het shell raam tonen  / verbergen .

Settings > Move Menu
Met dit menu-item kunt u het menu verplaatsen van het venster maken het gereedschap
raam en terug. Bij het verplaatsen van het menu om het venster gereedschap, worden
de grenzen van het venster maken ook verwijderd, zodat u dit venster fullscreen te
leggen op een tweede monitor. (Bij gebruik van een dual head videokaart)

Settings > Show Info
Oude televisies geven niet weer het volledige beeld weer , maar hakken een behoorlijk
gedeelte af van het beeld aan de randen. Om je animatie volledig zichtbaar te maken op
oma's  televisie moet je ervoor zorgen dat het buiten het veilige gebied komt . Als deze
optie is ingeschakeld wordt het veilige gebied  weergegeven als een doos.

Deze optie maakt de camera ook assenstelsel in de linkerbenedenhoek, het lokale
coördinatensysteem van de actieve laag, de crosshair en het rooster.

Settings > Low, Normal and High Quality
Low quality might look ugly, but it also means quick loading, high animation speed and
great responsiviness! Low quality can also be handy for fonts or EPS files that are too
detailed to display correctly in high quality mode.
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Control > Forward
Laad en speel de volgend show

Control > Refresh
Wist de cache en laadt de huidige show.

Control > Stop Loading
Stopt het laden van de huidige show.

Control > Home
Opent en loopt de startpagina, zoals ingesteld met de menuoptie
Instellingen> Internet-opties .

Favorites menu

Favorites > Add to Favorites...
Voegt de huidige show aan de lijst met favorieten.

Favorites > Organize Favorites...
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u al uw favoriete
programma's kunt organiseren.

Layer menu

Layer > Add Layer > Add Camera Layer...
Voeg een camera Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Light Layer
Voeg een light Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Text Layer
Voeg een text Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add EPS Layer...
Voeg een EPS Layer taan de show toe..

Layer > Add Layer > Add Picture Layer...
Voeg een picture Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Video Layer...

Settings > General Options...
Opens a dialog where you can set the general options.

Settings > Internet Options...
Opens a dialog where you can set the internet options.

Settings > Switch to EASY/PRO Version
Op elk moment kunt u schakelen tussen de EASY en de PRO versies met dit menu-
item. 

 Afhankelijk van uw licentie, gaat de applicatie terug naar de demo (evaluatie) versie

Settings > Enter License Keys
Wanneer u BluffTitler u uw eigen persoonlijke licentie sleutels ontvangen te kopen.
Selecteer dit menu-item om ze in te voeren in het programma om de evaluatie (demo)
versie om te zetten in de volledige versie.

Settings > Connect to/Disconnect from SDI
Framebuffer...
Deze optie is alleen beschikbaar in het iTV-versie.

Settings > Reset all Settings
Alle instellingen worden teruggezet

Help menu

Help > User Guide
Opent de BluffTitler gebruikershandleiding . U kunt ook op <F1>

Help > Ordering Information
Geeft bestelinformatie .

Help > Templates
Opent de BixPack website waar u sjablonen kunt kopen.

Help > Online Gallery
Opent de online galerie waar u tips en trucs kunt delen met andere
gebruikers.

Help > Upgrades
Verbinding met het internet voor informatie over de laatste versie.

Help > Demo
Bij het aanklikken  van dit item BluffTitler begint  willekeurige shows van

http://www.shot79.be/blufftitler/cameralayer.html
http://www.shot79.be/blufftitler/lightlayer.html
http://www.shot79.be/blufftitler/textlayer.html
http://www.shot79.be/blufftitler/epslayer.html
http://www.shot79.be/blufftitler/picturelayer.html
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Voeg een video Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Video Capture Layer
Voeg een video capture Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Plasma Layer...
Voeg een plasma Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Particle Layer...
Voeg een particle Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Audio Layer...
Voeg een audio Layer aan de show toe..

Layer > Add Layer > Add Passe-Partout
Layer...Voeg een passe-partout Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Model Layer...
Voeg een model Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Scroller Layer
Voeg een scroller Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Sketch Layer...
Voeg een sketch Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Voxel Layer...
Voeg een voxel Layer aan de show toe.

Layer > Add Layer > Add Container Layer
Voeg een container Layer aan de show toe.

Layer > Attach Layer > Attach Light to active Layer...

Layer > Attach Layer > Attach Border to active Layer...

Hecht een licht laag aan de actieve laag.
 Na het bevestigen van een licht laag aan de actieve laag, is de nieuwe bijgevoegde licht laag zichtbaar in het de Lagen Keuzelijst .  

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde licht laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden opgeslagen door te kiezen Preset > Preset save as ...

Layer > Attach Layer > Attach Text to active Layer
Voegt een tekst toe aan de actieve laag. 

 Na het aanbrengen van een tekst laag op de actieve laag is de nieuwe tekst laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
 

de media / folder shows te spelen. Druk <Escape> om deze demo te
verlaten.
Help > Technical Info
Toont technische informatie over de huidige show en je systeem.

Help > About BluffTitler
Toont algemene informatie.

Hecht een punt licht aan de actieve laag.
 Na het bevestigen van een licht laag aan de actieve laag, de nieuwe bijgevoegde licht laag is zichtbaar in het de Lagen Keuzelijst . . 

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde licht laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden opgeslagen  door te kiezen Preset > Preset save as ...
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U kunt deze keuzelijst gebruiken om de tekst Layer te selecteren en de eigenschappen ervan eranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...Layer > Attach Layer > Attach EPS to active Layer...

Voegt een EPS toe aan de actieve laag.
 Na het aanbrengen van een EPS laag op de actieve laag, is de nieuwe EPS laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de EPS Layer te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...

Layer > Attach Layer > Attach Picture to active Layer...
Voegt een afbeeldings laag toe aan de actieve laag. 

 Na het bevestigen van een afbeeldings beeld laag op de actieve laag, is de nieuwe afbeeldings laag zichtbaar in de Lagen
Keuzelijst.  U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde afbeeldings laag te selecteren en de eigenschappen ervan
veranderen. 

 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...

Layer > Attach Layer > Attach Plasma to active Layer...
Voegt een plasmalaag toe aan de actieve laag.

 Na aanbrengen van een plasmalaag de actieve laag, de nieuwe bijgevoegde plasma laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst . 
 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde plasma laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 

 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kieze Preset > Save Preset as....

Layer > Attach Layer > Attach Particles to active Layer...

 

Layer > Attach Layer > Attach Model to active Layer...
Voegt een modellaag toe aan de actieve laag.

 Na het bevestigen van een modellaag de actieve laag, is de nieuwe model laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  
 U kunt deze keuzelijst gebruiken om het bijgevoegde model laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 

 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...

Layer > Attach Layer > Attach Sketch to active Layer...
 Voegt een schets laag toe aan  de actieve laag.

 Na het bevestigen van een schets laag op de actieve laag, is de nieuwe  schets laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  
 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde schets laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....

Layer > Attach Layer > Attach Voxel to active Layer...

 

Voegt een een voxel laag toe aan de actieve laag.
 Na het bevestigen van een voxel laag aan de actieve laag, is de nieuwe bijgevoegde voxel laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde voxel laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....

Layer > Attach Layer > Attach Lightning to active Layer...
Hecht een bliksem laag aan de actieve laag.

 Na het bevestigen van een bliksem laag aan de actieve laag, is de nieuwe  bliksem laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  
 

Hecht deeltjeslaag de actieve laag.
 Na het bevestigen van een deeltje laag aan de actieve laag, is de nieuwe deeltjeslaag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de aangehechte deeltjes laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...
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U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde bliksem laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Preset save as ...

Layer > Attach Layer > Attach Lens Flare to active Layer...

 

Hecht een lens flare laag aan de actieve laag.
 Na het bevestigen van een lens flare laag aan de actieve laag, is de nieuwe lens flare laag zichtbaar in de Lagen Keuzelijst .  

 U kunt deze keuzelijst gebruiken om de bijgevoegde lens flare laag te selecteren en de eigenschappen ervan veranderen. 
 Uw effect kan als een preset worden bespaard door te kiezen Preset > Save Preset as....

Layer > Attach Layer > Attach active Layer to a Container...
Hecht de actieve laag aan een bestaande container laag.

Layer > Delete all attached Layers
Verwijdert alle lagen vastgemaakt aan de actieve laag.

Layer > Detach active Layer from Container
Verbreekt verbinding van de actieve laag met de container laag.

Layer > Delete active Layer
Wist de actieve laag. Alle daarmee gekoppelde  lagen worden ook verwijderd. 

 Wees voorzichtig om niet alle licht lagen verwijderen, tenzij je houdt van het donker...

Layer > Clone active Layer
Maakt een identieke kopie van de actieve laag.

Layer > Reverse active Layer
Keert de actieve laag om.

Layer > Bring active Layer Backward

Layer > Bring active Layer Forward

Brengt de actieve laag achteruit. Merk op dat dit alleen zin heeft voor foto lagen in 2D-modus. 
 Alle andere lagen worden automatisch gesorteerd naar hun afstand tot de camera.

Brengt de actieve laag naar voren. Merk op dat dit alleen zin heeft voor foto lagen in 2D-modus. 
 Alle andere lagen worden automatisch gesorteerd naar hun afstand tot de camera.

Layer > Active Layer Properties
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de naam van de laag en link kan invoeren.

Top of page
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Sneltoetsen
Geeft deze handleiding.

 Toon / verberg de veilige zone, de crosshair, de globale en lokale coördinatenstelsels en het rooster.
 Geeft de standaardkleur dialoog om gemakkelijker kleur te bewerken. 

 Dit werkt alleen als u een kleur eigenschap hebt geselecteerd, zoals de kleur van de tekst laag.
 Begint de show vanaf het begin.

 Vernieuwen.
 Verandert het lettertype. Dit werkt alleen wanneer u een tekst-of scroller laag hebt geselecteerd.

 Verandert het EPS-bestand.
 Verandert de structuur bestand.

 Verandert de Effect-bestand.
 Toon / verberg het venster gereedschap.

 Toon / verberg het paneel browser.
 Verander alle teksten.

 Verander alle texturen (foto).
 Exporteren als alfabet voor gebruik in Alphabix . Actieve laag moet een tekstlaag met een enkel teken zijn.

 Kopieer tekst uit textboxs. (Standaard Windows-functionaliteit)
 Verwijder alle dynamische inhoud.

 Stel alle fonts naar de standaard lettertype.
 Tekst zoeken.

 Volgende zoeken.
 Exporteren als cubemap. Actieve laag moet de camera laag met de te armlengte eigenschap is ingesteld op (0,0,0). 

 U kunt deze foto importeren in Bixorama door te kiezen voor Bestand> Importeren Panorama> Strip .
 Schakelt over op volledig scherm, maar begint niet te spelen voordat u op een toets drukt.

 Spelen MIDI. In deze modus de lagen 4 en hoger zijn verbonden met toetsen op het MIDI-instrument. 
 De eerste 3 lagen doorgelust is laag 4 op het middelste C, 5 tot C #, 6 D enzovoort. 

 Uw pitchwheel is verbonden met de eerste schuif van de eigenschap, en continuregelaars 0 
 en 1 op de tweede en derde eigenschappen.

 Algemene opties.
 Stel tonen lengte (duur).

 Shows samenvoegen.
 Nieuwe show.

 Openen tonen.
 Pauzeren animatie.

 Layer eigenschappen.
 Stel de resolutie.

 Opslaan tonen.
 Exporteren als template.

 Pakt het actieve model laag in submodellen.
 Tekst plakken vanuit textboxs. (Standaard Windows-functionaliteit)

 Knip tekst uit textboxs. (Standaard Windows-functionaliteit)
 Redo.

 Ongedaan maken.
 Selecteer Layer 1.
 Geef alleen de actieve laag.

 Breng actieve laag achteruit
 Breng actieve laag vooruit

 Speelt de show op groot formaat.
 

<F1>               
 <F2>               
 <F3>               
                     

 <F4>             
 <F5>             
 <F6>             
 <F7>            
 <F8>                

 <F9>              
 <F11>              
 <F12>              
 <Control> + A   
 <Alt> + A        

 <Control> + B   
 <Control> + C   
 <Control> + D  
 <Control> + E   
 <Control> + F   
 <Control> + G   
 <Control> + H  

                        
 <Control> + I     

 <Control> + J   
                         
                         
  

<Control> + K  
 <Control> + L   
 <Control> + M  
 <Control> + N   
 <Control> + O   
 <Control> + P   
 <Control> + Q   
 <Control> + R   
 <Control> + S   
 <Control> + T    
 <Control> + U    
 <Control> + V    
 <Control> + W - <Control> + X

 <Control> + Y   
 <Control> + Z    
 <Control> + 1    
 <Control> + <shift>  

 <Alt> + [          
 <Alt> +]            
 <Alt> + <Enter>
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Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

Muis functies

Terug.
 Vooruit.

 Selecteer eigenschap 1.
 Stopt de show als het speelt, verlaat het programma anders.

<Alt> + <Left Arrow>
 <Alt> + <pijl-rechts>

 <Alt> + 1
 <Escape>

De huidige eigenschap kan aangepast worden door te klikken en te slepen in het render venster . 
 Het bewegen van de muis horizontaal, terwijl de linker muisknop ingedrukt te is verandert de 1 slider. 

 Het bewegen van de muis verticaal, terwijl de linker muisknop ingedrukt te is verandert de 2de slider. 
 Het bewegen van de muis verticaal, terwijl de rechter muisknop ingedrukt te is verandert de 3e slider. 
 Positie eigenschappen zijn relatief ten opzichte van de camera rotatie.

  
Je kunt een laag selecteren door erop te dubbelklikken in het venster render.

  
Houd de <Control> toets bij het slepen voor kleine aanpassingen.

  
Houd de toets <Shift> bij het slepen voor grote aanpassingen.

Top of page

http://www.shot79.be/blufftitler/Antialiasing.html
http://www.shot79.be/blufftitler/LED_Content.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Templates_maken.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Dynamische_Inhoud.html


3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/Effecten.html 1/13

NEDERLANDSE HANDLEIDING
 BluffTitlerBluffTitler (C) www.shot79.be

Index

Mijn Eerste Show

Knoppen

Gebruik van Templates

Menu Onderwerpen

Sneltoetsen

Effecten

Camera Laag

Licht Laag

Tekst Laag

EPS Laag

Foto Laag

Video Laag

Video Capture Laag

Plasma Laag

Deeltjes Laag

Audio Laag

Passepartout Laag

3D Model_Laag

Scroller Laag

Schets Laag

Voxel Laag

Bliksem Laag

Lens Flare Laag

Container Laag

Laag Hierarchie

Import EDIUS

info@shot79.be
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   

Effecten

Wat zijn effecten ?
Geavanceerde verlichting en materiële effecten zoals reflectie mapping en bump mapping worden opgeslagen in werking bestanden. Effect bestanden
(met de extensie. Fx) is een standaard DirectX-technologie voor de opslag render staten, vertex shaders en pixel shaders in een enkel bestand. Deze
technologie maakt het gemakkelijker om effecten tussen applicaties delen. Effect bestanden zijn ook wel shaders of gewoon FX

BluffTitler wordt geleverd met een verzameling van meer dan 70 effecten, klaar voor gebruik en speciaal ontworpen voor video titelopdruk.

Hoe je effecten gebruiken ?
Vanuit het Media -menu, kies Wijzigen Effect ... . 

 Bijvoorbeeld als u wilt dat uw tekst  reflecties heeft  die u kiest Media> Change Effect ... en selecteer het bestand ReflectionMap.fx . 
 Als alternatief kunt u op de Change Effect ... knop drukken in het gereedschaps vendster.

 Elke laag kan zijn eigen effect bestand hebben. Sommige effecten zijn gemaakt met een bepaalde laag in gedachten 
 (bijvoorbeeld filtereffecten beste werken in de beeldlaag), maar technisch geen invloed kan worden toegepast op elke laag. 

 Voel je vrij om te experimenteren.
 Kies Media> Change Effect ... of druk <F9> voor meer informatie over het effect van de actieve laag.

Hardware vereisten
Sommige effecten vereisen een grafische kaart die Pixel Shader 2.0 ondersteunt of zelfs 3,0. 

 In het dialoogvenster effect (menu-item Media> Change Effect ... ) kunt u zien of uw grafische kaart het effect van de actieve laag aankan.
 Alle moderne grafische kaarten ondersteunen shader versie 3.0, zodat u geen zorgen te maken wanneer u een nieuwe computer koopt.

 Hier is een lijst van oudere kaarten. Raadpleeg de technische specificaties van uw grafische kaart voor de exacte details.

Graphics Card Shader Model

NVIDIA GeForce 2 1.1
NVIDIA GeForce 3 1.1
NVIDIA GeForce 4 1.1
NVIDIA GeForce 5 2.0
NVIDIA GeForce 6 3.0
NVIDIA GeForce 7 3.0
NVIDIA GeForce 8 4.0
ATI Radeon 8500 1.1
ATI Radeon 9000 1.1
ATI Radeon 9600 2.0
ATI Radeon 9700 2.0
ATI Radeon 9800 2.0
ATI X300 2.0
ATI X700 2.0
ATI X800 2.0
ATI X850 2.0
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ATI X1800 3.0

Effect properties
Sommige effecten voegen nieuwe eigenschappen toe aan een laag. Bijvoorbeeld de filters / blur.fx effect bestand voegt de eigenschap  FX Blur Factor
toe die de hoeveelheid vervaging controleert. Effect eigenschappen kunnen worden herkend door de FX voorvoegsel.

Post-Processing
Als u een effect-bestand in de camera laag te selecteert, zal dat effect worden gebruikt als een fullscreen post-processing effect. 

 Alle filtereffecten kunnen worden gebruikt als nabewerking effect.

Effects and textures
Effecten werken in nauwe samenwerking met texturen. Bijvoorbeeld de bult effect vereist een bump textuur.

Associaties
Voor het gemak  associeert BluffTitler textuur bestandsnamen met effecten. 

 Bijvoorbeeld als u een textuur laadt met het woord reflectie (zoals in ReflectionMap_Silver.jpg ) BluffTitler laadt automatisch het effect bestand ReflectionMap.fx .

Deel van de textuur bestandsnaam Bijbehorende effect
colourmap Lightened.fx
reflection or spheremap ReflectionMap.fx
cube and .dds CubeMapDDS.fx
bump or normalmap BumpMap.fx
cartoon CartoonMap.fx
tonalart TonalArtMap.fx
gradientwipe or alphamagic GradientWipe.fx

Deze associaties worden altijd gebruikt bij het   laden van texturen of effecten met de knoppen op het tool venster, maar kan worden uitgeschakeld met de checkbox .
 Probeer texturen en effecten afgestemd te houden in het dialoogvenster dat wordt weergegeven wanneer u kiest ... Media > Change Effect....

Multi-Texturing
Sommige effecten vereisen 2 texturen. Dit wordt multi-texturing genoemd. 

 U kunt de texturen in het dialoogvenster dat verschijnt na het kiezen van ...Media> Change Texture ...

Colour mapping

Colour Mapping
Elke afbeelding kan worden gebruikt als een kleuren map. 

  
Kleuren mappen kunnen gemakkelijk worden gemaakt met een digitale fotocamera.
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Lightened.fx
Wanneer u deze structuur toepassen op een tekstlaag ziet het er zo uit. 

 Je kunt een textuur te laden met het menu-item Media> Change Texture ... 
 of met de bijbehorende knop op het tool venster .

NotLightened.fx
Dit is hetzelfde effect, maar niet verlicht. Merk op dat de zijkanten van de tekst nu zo helder zijn als de voorkant. 

 Je kunt het  Not_Lightened.fx effect laden met het menu-item Media> Change Effect ... 
 of met de bijbehorende knop op het tool venster.

Masked.fx
Met dit effect wordt de tekst een venster waarin u een 2D fullscreen geweven achtergrond ziet. 

 Merk op dat de textuur altijd 2D is , ongeacht hoe je de tekst roteert.

MultiTexture / ColourMap_ColourMap.fx
Dit is een multi-textuur effect dat 2 kleuren mappen combineert. 

 De tweede structuur (de alien in dit geval ) wordt transparant gemaakt boven op de eerste textuur. 
 Er is geen knop op het tool venster om de tweede textuur te selecteren, 

 maar u kunt dit doen door te kiezen voor Media> Change Texture ... .

Reflection mapping with sphere maps

Reflectie Mapping met Sphere Maps
Reflectie mapping, ook wel omgevings mapping genoemd,  is een krachtige manier om reflectie-effecten te creëren. 

 Een juiste sfeer map lijkt op de foto links, 
 maar zolang je geen gebruik bol-achtige vormen gebruikt, kunt je elke foto gebruiken die je wil gebruiken als sphere map.

Elke afbeelding kan worden gebruikt als een kleurenkaart. 
 Colour kaarten kunnen gemakkelijk worden gemaakt met een digitale fotocamera.



3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/Effecten.html 4/13

ReflectionMap.fx
Dit effect maakt het object 100% reflecterend. 

 In dit voorbeeld wordt het textuur bestand ReflectionMap_Silver.jpg gebruikt.

ReflectionMap_Additive.fx
Dit is hetzelfde effect, alleen teruggegeven met additief mengen. 

 Additief mengen wordt gebruikt om doorzichtigheid of doorschijnendheid simuleren.

ReflectionMap_Lightened.fx
Dit effect combineert reflectie mapping met verlichting. 

 Merk op dat de zijkant van de tekst is donkerder dan de voorzijde. 
 Met de FX Lighting Factor eigenschap kunt u de het effect fine-tunen van 100% gereflecteerd tot 100% verlicht.

MultiTexture / ColourMap_Reflection.fx
 
Dit multi-textuur effect combineert reflectie mapping met kleur mapping. 

 De kleur map gebruikt is een foto van een houten vloer. 
 Dit resulteert in een mooie glanzende houten ondergrond ! 

 Je kunt de 2 texturen kiezen  in het dialoogvenster dat wordt weergegeven bij het selecteren van Media> Change Texture ...

Reflection mapping with cube maps

Reflectie Mapping met Cube Maps
Sphere mapping is de makkelijkste reflectie mapping techniek, maar heeft een aantal nadelen die zichtbaar worden bij het   gebruik 
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van ronde, bol-achtige vormen. Cube mapping lost al die problemen wat resulteert in perfecte reflecties! 
 Een kubus kaart bevat 6 vierkante foto's die de 6 zijden van een kubus voorstellen. 

 Technologieën om 360 graden foto's te maken onder IPIX en Apple's QuickTime VR . 
 U kunt gebruik maken Bixorama om de 6 foto's om te zetten in een enkel. DDS-bestand.

CubeMapDDS.fx
Dit effect vereist vraagt   een Cube Map textuur in het DirectX  .DDS-formaat. 

  
In dit voorbeeld wordt de textuur CubeMap.dds .

Bump mapping with normal maps

Bump Mapping
Bump mapping is een krachtige techniek die ruwe of gestoten oppervlakken te simuleren. 

 Dit is hoe een bumpmap (normalmap) eruit ziet. Het oppervlak normalen zijn RGB gecodeerd. 
 Bijvoorbeeld de kleur # 88F: de vector (0,0,1) en vormt een vlak oppervlak. 

  
De NVIDIA Photoshop plug-in kan worden gebruikt om bump maps te creeren

BumpMap.fx
Wanneer u deze bumpmap toepast op een tekstlaag ziet het er zo uit. 

  
In dit voorbeeld wordt het bestand bumpmap_crusty.png .

MultiTexture / ColourMap_BumpMap.fx

Dit multi-textuur effect combineert kleur mapping met bump mapping. 
  

De kleuren zijn ontleend aan de eerste textuur en de bobbels van de tweede. 
  

Met de Specularity eigenschap van de tekst en de afbeeldings lagen kunt u de reflectieve kwaliteit van de bobbels te passen. 
 Met de Scale Texture eigenschap kunt u de grootte van de bobbels te passen.

MultiTexture / Reflection_BumpMap.fx
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Dit multi-textuur effect combineert reflectie mapping met bump mapping. 
 De eerste structuur wordt gebruikt als een reflectie map en de tweede als bump map.

Cartoon mapping

Cartoon Mapping
Een cartoon map ziet er zo uit. 

  
Het is een horizontale gradiënt van donker (links) tot helder (rechts). 

 Cartoon maps kunnen eenvoudig worden gemaakt met behulp van het gradient gereedschap van een tekenprogramma.

CartoonMap.fx

This example uses the file cartoon_red.bmp.
 Dit is hoe een tekst eruit ziet met de cartoon-effect. 

 Merk op dat de harde overgangen van zwart naar rood naar wit overeenkomen met de overgangen in de textuur. 
 In dit voorbeeld wordt het bestand cartoon_red.bmp

Tonal art mapping

Tonal Art Mapping
Met tonal art mapping (TAM), ook wel bekend als realtime hatching, kunt u uw teksten zien er erg artistiek laten uitzien. 

 BluffTitler gebruikt 4 hatching niveaus. 
 Niveau 1 (helderst) wordt gerenderd als wit, de volgende 3 niveaus zijn RGB gecodeerd. 

 BluffTitler wordt geleverd met 3 TAM: punten, lijnen en een kriskras motief.

TonalArtMap.fx
Dit is hoe het resultaat eruit ziet. 

  
In dit voorbeeld wordt het bestand tonalartmap_crisscross.png .
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MultiTexture / Colourmap_TonalArtMap.fx

Deze multi-textuur effect combineert kleur mapping met tonale kunst mapping. 
 Het eerste beeld wordt gebruikt als het kleurenmap (in dit voorbeeld een beeld van Bix) 

 en het tweede patroon wordt gebruikt als tonal art map. 
  

Dit effect werkt verbazingwekkend goed, toegepast op een video capture laag.

Animation effects

Animation / Mrs. Wiggle.fx
De animatie map bevat een aantal animaties effecten waaronder Bouncer, Bubbler, Jumper, WaveMorpher en dit Mrs. Wiggle effect 

 dat uw tekst verandert in een breakdancer. 
  

Dit effect is geïnspireerd door het Mr Wiggle effect van NVIDIA's FX Composer .

Animation / WavingFlag.fx

Filter effects
Filter effecten zijn als de filters die je vindt in tekenprogramma's. 

 Het grote verschil is dat BluffTitler filtereffecten werkt in realtime, en dat ze niet alleen kunnen worden toegepast op statische foto's, 
 maar ook voor video's, waaronder live video vanuit uw webcam !

 De meeste filtereffecten vereisen een grafische kaart die pixel shader 2.0 ondersteunt, sommige vereisen 3.0. 
 Selecteer het effect-bestand en druk op F9 voor de details.

Filters / 4bit.fx

Het Vlag effect verandet een foto laag in een vlag zwaaiend in de wind.
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Dit effect beperkt het aantal kleuren.

Filters / Blur.fx
Dit effect vervangt elke pixel het gemiddelde van de omringende pixels.

Filters / Charcoal.fx
Dit effect maakt van uw foto in een houtskooltekening.

Filters / Circles.fx

Filters / ColourInvert.fx
Dit effect inverteert alle kleuren.

Filters / Contours.fx
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Filters / DistortingMirror.fx
Dit effect blaast je foto op en laat ze weer leeglopen in een constante loop.

Filters / DoubleVision.fx
Dronken stijl.

Filters / FilmGrain.fx
Dit effect maakt laat uw textuur lijken alsof ze wordt gezien door een matglas.

Filters / LineArt
Deze shader rendert een textuur als verticale lijnen. De dikte van de lijn hangt af van de helderheid

Filters / Median.fx
Dit effect vervangt elke pixel met de mediaan van de omringende pixels. 

 De mediaan is het getal dat de bovenstehelft van een verzameling van monsters verdeelt van de onderste helft.
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Filters / Pixelbeams.fx

Filters / Pixelizer.fx

Filters / WhiteBorder.fx
Voegt een witte rand aan uw foto.

MultiTexture / ColourMap_CartoonMap.fx
Dit effect combineert kleur mapping met cartoon mapping. 

 Het rendert je foto in de kleuren van een cartoon kaart (tweede textuur) die gebruik maakt van de helderheid van een kleuren map 
 (eerste textuur) als input. 

  
In dit voorbeeld wordt de cartoon map cartoon_red.bmp .

Morphing effects

Morphing / Plane2Cube.fx
De morphing map bevat effecten die foto lagen kunnen morphen in wiskundige vormen met inbegrip van kubussen, 

 cylinders, donuts en bollen. 
  

U kunt de  FX Morphing Stage eigenschap gebruiken om het effect te animeren.
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Je eigen Effecten maken

Vertex format
BluffTitler gebruikt de volgende vertex formaat:

float4 POSITION
float3 NORMAL (not normalized)
float3 COLOR
float2 TEXCOORD0
float3 TANGENT
Meshes created with the Tubular Square, Tubular Round, Wireframe, Light Discs, Light Bulbs and Comb 

 text Layer effects abuse the tangent field to store special info: ( bulb/bulbs, contour, contours )

Parameters
De volgende parameters worden gebruikt:

texture MyTexture0 The first texture
texture MyTexture1 The second texture
float4 ImageResolution0 The original image resolution of the first texture (width, height, depth)
float4 ImageResolution1 The original image resolution of the second texture (width, height, depth)
float4 TextureResolution0 The texture resolution of the first texture (width, height, depth)
float4 TextureResolution1 The texture resolution of the second texture (width, height, depth)
float4 ExportResolution The resolution of the exported video file (width,height,view)
float4 UVBounds0 The minimum and maximum texture coordinates of the first texture (umin,umax,vmin,vmax)
float4 UVBounds1 The minimum and maximum texture coordinates of the second texture (umin,umax,vmin,vmax)
float4x4 World The world matrix (transforming the model coordinates into the world coordinates).
float4x4 WorldA The world matrix of the text Layer without the Text Position and Text Rotation properties. You can use this matrix

to find out the position of the letter in the text.
float4x4 WorldB The world matrix of the text Layer taking only the Text Position and Text Rotation properties into account.

WorldA * WorldB = World.
float4x4 View The view matrix (transforming the world coordinates into the camera coordinates).
float4x4 Projection The projection matrix (transforming the 3D camera coordinates into the 2D screen coordinates).
float4x4 WorldView The world * view matrix
float4x4 ViewProjection The view * projection matrix
float4x4 WorldViewProjection The world * view * projection matrix
float4x4 WorldInverseTranspose Use this matrix to transform the normals
float4x4 WorldInverseTransposeA Use this matrix to transform the normals
float4x4 WorldInverseTransposeB Use this matrix to transform the normals

Effect zijn tekstbestanden. 
 Wanneer u een. Fx-bestand in een teksteditor (zoals Kladblok) opent u de broncode te zien. 

 Als je wat codering ervaring hebt en iets weet over  vector wiskunde kunt u bestaande effecten aanpassen of nieuwe maken.
 Let op: je hoeft  de volgende informatie niet te begrijpen om de effecten te kunnen gebruiken .

 De volgende informatie is alleen bedoeld voor software engineers die graag bestaande effecten willen bewerken of nieuwe maken vanuit het niets.
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float4 AmbientCol Ambient light colour * ambient material colour (r,g,b,a)
float4 DiffuseCol Diffuse light colour * diffuse material colour (r,g,b,a)
float4 SpecularCol Specular light colour * specular material colour (r,g,b,a)
float4 LightPos The light position
float4 LightPosModelSpace The light position in model space
float Power Specular reflection power
float4 EyePos The eye (camera) position
float4 EyePosModelSpace The eye (camera) position in model space
float Time The show time in seconds
float4 LocalTime The local time (hours, minutes, seconds, milliseconds)
float4 TissueDensity Used in the voxel Layer to make the Tissue Density property available to the FX file
float4 CharacterIndex This parameter is used by the text, picture, video and video capture Layers (when using the Model Repeat prop)

and contains the following information: (current character index, string length, unicode value current index, not
used)

float ParticleAge This parameter is used by the particle Layer and contains the age of the current particle in seconds

Deprecated variabelen
 De volgende variabelen zijn momenteel ondersteund, maar zal in een toekomstige versie worden verwijderd:

float4 MyTextureResolution0 The original image resolution of the first texture (width, height, depth)
float4 MyTextureResolution1 The original image resolution of the second texture (width, height, depth)

Effect info
The Media > Change Effect... dialog displays the description variable:

string description = "bla bla bla";

Annotations
An effect file can add 10 extra properties to a Layer by using the following annotations:

UIName The property name as it wil appear in the GUI
UIMin The minimum value
UIMax The maximum value
UIDefault The default value
UISliders Number of sliders (1,2 or 3)
UIScale Scale to GUI factor
UIInteger Set to true for integer variables
UIWidget Use 2 for a colour dialog, 0 for all other types of variables

The 10 extra properties must be of the type float4 and have to be named Prop0 to Prop9. 
 Here's an example of how you can define an extra property:

float4 Prop0 < string UIName="Max Iterations"; float UIMin=0; float UIMax=200; float3 UIDefault=float3(30,0,0); int UISliders=1; float
UIScale=1; bool UIInteger=true; int UIWidget=0; > = float4(30,0,0,0);

Alpha Channel
Als een effect een tweede techniek heeft, zal deze techniek worden toegepast voor het alpha channel rendering. 

 Dit kan gebruikt worden voor speciale alpha effecten of voor effecten die moeten stellen de ColorWriteEnable renderstate.

Character encoding
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U kunt ANSI en UTF-8 te gebruiken

Fighting HLSL compiler bugs

bool optimization=false;

HLSL technical documentation
De HLSL taal specs zijn te vinden in de DirectX SDK die vrij kan worden gedownload van Microsoft .

HLSL tools
We prefer typing our effects in Notepad, but if you are looking for a development environment you could try the following applications:

NVIDIA's FX Composer
 ATI's Rendermonkey

De meeste DirectX HLSL compiler bugs kunnen worden omzeild door het uitschakelen van alle optimalisaties. 
 Wanneer BluffTitler de variabele optimalisatie vindt, ingesteld op false, het schakelt alle optimalisaties. 

 Dit moet een preprocessor richtlijn te zijn, maar aangezien HLSL ondersteunt dit niet hebben we het als volgt geïmplementeerd:

Top of page

http://developer.nvidia.com/object/fx_composer_home.html
http://developer.amd.com/archive/gpu/rendermonkey/pages/default.aspx
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Camera Laag

Kies Layer > Add Layer > Add Camera Layer... om een nieuwe camera laag te maken.
 De nieuwe camera laag kan worden gekozen uit de Layers Listbox haar de actieve laag te maken.

  

Camera Layers and viewports
Elke keer als je een camera laag toevoegt, wordt een viewport toegevoegd. 

 Elke viewport heeft zijn eigen camera laag met zijn eigen instellingen en keyframe animatie. 
 U kunt zoveel camera lagen maken als je wilt, maar BluffTitler maakt maximaal 4 viewports tegelijk mogelijk . 

 U kunt een viewport tijdelijk verbergen door het  Visible Checkbox van de desbetreffende camera laag af te vinken.

Extra info when editing
 
Door op <F2> of kiezen Instellingen> Show Info kunt u extra informatie, waaronder het camera assenstelsel in de 

 linkerbenedenhoek, het lokale coördinatensysteem van de actieve laag, de crosshair in het midden, 
 de veilige omgeving en het raster te tonen / verbergen . 

 Deze informatie wordt automatisch verborgen wanneer het exporteren naar foto of film. 
 Je kunt bijvoorbeeld de positie en rotatie  van de camera laag ( of een andere laag ) visualiseren door de laag te activeren 

 en  <F2> te drukken.

The active viewport
Naast het gebruik van de Layers Listbox , kunt u een camera laag selecteren door te dubbelklikken op de viewport. 

 Zorg ervoor  niet te klikken op een laag, omdat op deze manier, de laag in plaats daarvan zal worden geselecteerd. 
 De actieve viewport kan worden geïdentificeerd door zijn dikkere boord.

Dragging Layers
U kunt lagen bewegen met je muis. Dubbelklik op een laag om deze, de actieve laag te maken, en het verplaatsen gebeurt met de linker muisknop ingedrukt.

Viewports and exporting as picture and movie
Alleen de actieve viewport wordt geëxporteerd. Als de actieve laag geen visuele camera laag heeft wordt de eerste zichtbare camera gebruikt.

Camera Layer effect 1

Perspective Projection

Camera Layer properties

Position
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Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

In deze projectie, worden objecten die verder weg
staan van de camera kleiner gemaakt. 

 Gebruik de Field of View eigenschap om in-en uit te
zoomen.

Parallel Projection

Camera Layer effect 2

Solid
Normale weergave.

Wireframe
Alle lagen worden als wireframes gerenderd.

Camera Layer effect 3

Render All
In deze modus wordt alles gerenderd.

Render only 3D Elements
In deze modus wordt alleen de elementen die deel uitmaken van de 3D
scene gerenderd . Voorbeelden die worden genegeerd in deze modus

De positie van de camera. Merk op dat de camera naar links
bewegen, hetzelfde effect heeft  als het verplaatsen van de scène
naar rechts.

Rotation
Dit is de richting waarin de camera wijst.

Field of View
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in perspectief projectie. 

 Het gezichtsveld (FOV) bepaalt hoeveel je kunt zien van de scène. 
 Een kleine FOV vermindert het perspectief 3D-effect, 

 een grote FOV ziet eruit als een fish-eye lens.

Size
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in parallelle projectie en regelt
de gobale omvang van alle elementen.

Arm Length
Dit is de afstand tussen de camerapositie en het camera rotatiepunt.
Wanneer deze niet nul is ,dan is de camerapositie het rotatiepuntpunt
waarrond de eigenlijke camera roteert. 

 Met dit effect kunt u spectaculaire camerabewegingen creëren zoals
gebruikt worden in een film.

Deze projectie wordt parallel genoemd omdat
evenwijdige lijnen parallel blijven. De grootte van de
objecten is onafhankelijk van de afstand tot de
camera. Gebruik de Size eigenschap om  de globale 
grotte van alle objecten in te stellen. Deze projectie
wordt ook wel orthografisch genoemd.

http://www.shot79.be/blufftitler/Antialiasing.html
http://www.shot79.be/blufftitler/LED_Content.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Templates_maken.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Dynamische_Inhoud.html
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zijn fullscreen achtergrond foto's en plasma lagen.

Render only 2D Elements
In deze modus wordt alles gerenderd wat niet wordt gerenderd in de
Render only 3D Elements mode.

Top of page
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Licht Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Light Layer... om een nieuwe licht laag te maken.

Light Types
Met de eerste Laag Keuzelijst kunt u het type licht te stellen. 

  
Dit voorbeeld gebruikt het Point Light.

Flare
U kunt het licht zelf zichtbaar maken, door het laden van een Flare textuur door 

 op de Change Texture Change ... Knop te drukken . 
  

Zorg ervoor dat de licht laag, de actieve laag is voordat u een textuur te laadt.

Lightbeams
Met de  Beam Length eigenschap kunt u lightbeams toevoegen aan tekst, EPS, foto, model en schets lagen. 

 Merk op dat je het licht moet positioneren aan de andere kant van de tekst om dit effect te creëren. 
 BluffTitler kan geen lightbeams renderen van transparante foto's. 

 Om deze reden genereren beeldformaten die transparantie ondersteunen (PNG, BMP en TGA) nooit lightbeams. 
 U kunt voorkomen dat een laag lightbeams genereert door het aanvinken van de Never generate lightbeams

checkbox in de Layer > Active Layer properties... dialoog.

De nieuwe licht laag kan worden gekozen uit de Layers Listbox om haar de actieve laag te maken.
 Door het toevoegen van een licht laag ga je de scène verlichten. Dit is erg handig, want zonder verlichting alles zwart zou zijn. 

 In BluffTitler je kunt zoveel ambient en punt lichten maken als je wil. Je kan eenvoudig effecten, van een spookachtige sfeer met een enkel licht tot een  disco met
meerdere verschillend gekleurde lichten maken. 

 Wanneer hoge kwaliteit wordt ingeschakeld, worden de driehoeken van de 3D-modellen gesplitst in kleinere waardoor je een betere verlichting krijgt . 
 U kunt de hoge kwaliteit op het menu-item Settings> High Quality .
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Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

Shadows
Met de schaduw eigenschappen die u kunt er voor zorgen dat tekst, EPS, foto, model en schets lagen schaduwen werpen  

 over zichzelf en alle andere lagen. BluffTitler kan geen schaduw van transparant foto's renderen.
 Om deze reden genereren beeldformaten die transparantie ondersteunen (PNG, BMP en TGA) nooit schaduwen. 

 Een andere beperking van BluffTitler's schaduw systeem is dat het geen juiste schaduwen kan renderen  als de camera in de
schaduw staat. 

 U kunt voorkomen dat een laag schaduwen genereert door het aanvinken van de  Never generate shadows  
 checkbox in de Layer > Active Layer properties... dialoog.

Light Layer effect 1

Ambient Light
Een Ambient licht heeft geen plaats en geen richting, het verlicht alles
op dezelfde manier. De kleur van het omgevingslicht bepaalt de
achtergrondkleur van de scène.

Point Light
Punt lichten hebben een positie als cast licht in alle richtingen, 

 net als een gloeilamp.

Light Layer effect 2
Druk op de  Change Texture ... knop om een flare textuur laden. 

 De standaardinstelling voor de licht positie is achter de camera, 
 dus zou kunnen dat je het licht poet verplaatsen om het zichtbaar te

maken.

Flare is always Visible
Het licht is altijd zichtbaar, zelfs wanneer het achter een andere laag zit.

Flare is Visible if Light is Visible
Dit is de realistische situatie.

Flare is Visible if Light is Invisible
Deze onrealistische optie kan gebruikt worden voor speciale effecten.

Flare is always Invisible
Het licht is nooit zichtbaar.

Light Layer properties

Position
De positie van het punt licht. 

 Door het licht dicht bij een oppervlakt te plaatsen kunt u een spotlight simuleren.

Light Colour
De kleur van het licht. 

 Merk op dat de kleur van een object lijkt te hebben het resultaat is van de combinatie
van de licht kleur en de materiaal kleur. 

 Bijvoorbeeld een geel object (255,255,0) verlicht met een paars licht (255.0.255) lijkt
rood (255.0.0) want dat is de kleur component die ze gemeen hebben.

Light Intensity
De lichtintensiteit. Wees voorzichtig met een hoge intensiteit.

Beam Length
De lengte van de lichtstralen die worden gemaakt door de silhouetten van de tekst en
EPS lagen. Merk op dat de lengte van de lichtbundel ook afhankelijk is van de
afstand tot de lichtbron.

Beam Range
De minimale afstand tot het licht, nodig om een   lichtbundel te genereren.

Beam Colour
De kleur van de lichtbundel.

Shadow Intensity
De duisternis van de schaduw in het licht creëert. 

 Een waarde van 0 betekent dat er geen schaduwen, 0.5 betekent de schaduwen zijn
half doorzichtig en een waarde van 1 creëert ondoorzichtige schaduwen.
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Shadow Colour
De kleur van de schaduwen. 

 Merk op dat je een Shadow Intensity waarde groter dan 0 moet gebruiken om de
schaduwen zichtbaar te maken.

Shadow Softness
De zachtheid van de schaduw. Waarschuwing: zachte schaduwen zijn duur.

Flare Size
De grootte van de flare. 

 Druk op de knop Change Texture ... knop om een flare textuur laden.

Flare Colour
De kleur van de flare.

Top of page
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Tekst laag
Kes Layer > Add Layer > Add Text Layer... Om een nieuwe  Text layer te maken.

 Kies Layer > Attach Layer > Attach Text to active Layer... Om een nieuwe Text layer aan de actieve laag te hechten .
 De nieuwe Text laag kan geselecteerd worden vanuit de Layers Listbox om er de actieve laag van te maken.

  
Gebruik de tekstlaag om een   3D-tekst toe te voegen aan je animatie.

Fonts
Gebruik het menu-item Media > Change Font... om een lettertype te selecteren. 

  
In dit voorbeeld wordt het DIN-Bold lettertype gebruikt .

Textures
Kies Media> Change Texture ... een foto op de tekst te schilderen. 

  
In dit voorbeeld wordt Zebra.jpg gebruikt.

Effects
Met de menuoptie Effect> Change Effect ...  kunt u een ander effect kiezen .

  
Dit voorbeeld gebruikt ReflectionMap.fx .

Compositions
Met de eerste laag Listbox u de tekst compositie te stellen. 

  
In dit voorbeeld wordt de String 2 samenstelling gebruikt.
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Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

Font effects
Met de tweede laag keuzelijst kunt u het lettertype effect in te stellen. 

  
In dit voorbeeld gebruikt u de Horizontaal Revolved stijl gebruikt.

Borders
Druk op de Attach Border to active Layer.. ... knop om een boord toe te voegen. 

 De afmeting van de boord kan worden ingesteld met de Bevel eigenschap.

Text layer effect 1

Left
Iedere regel begint op dezelfde horizontale positie

Left, Pivot Point in Centre
Iedere regel begint op dezelfde horizontale positie. Alle lijnen zijn gecentreerd.

Right
Elke regel eindigt op dezelfde horizontale positie.

Right, Pivot Point in Centre
Elke regel eindigt op dezelfde horizontale positie. Alle lijnen zijn gecentreerd.

Centre
Elke lijn is gecentreerd. Dit is de standaard effect.

Justify
Alle lijnen zijn geschaald naar dezelfde breedte.

Fixed Space
Alle karakters gebruiken dezelfde ruimte.

Circle

Text layer properties

Text Position
De horizontale, verticale en diepte positie van de tekst.

Text Rotation
De tekst kan worden gedraaid in alle drie dimensies: x,y en z.

Text Rotation Centre
Het punt waarrond de tekst roteert wanneer de  Text Rotation eigenschap
geanimeerd wordt.

Wanneer u op F2 drukt wordt het rotatie centrum gevisualiseerd met cyaan, geel
en paarse pijlen.

Character Rotation
De individuele tekens kunnen eveneens gedraaid worden.

Font Size
De lettergrootte. Merk op dat de All Keys checkbox automatisch wordt aangevinkt
bij het   selecteren van deze eigenschap. Dit heeft het effect dat je niet alleen de
lettergrootte van het huidige hoofdframe bewerken, maar van alle keyframes. 

 Je moet dit vakje deselecteren als je de lettergrootte wil animeren.

Text Size

http://www.shot79.be/blufftitler/Antialiasing.html
http://www.shot79.be/blufftitler/LED_Content.html
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De eerste lijn wordt getrokken in een cirkel. 
 In combinatie met de tekst rotatie creëert dit een mooi carrousel effect.

Wave
De karakters volgen het pad van een sinus-golf. 

 De derde schuif van de Space eigenschap controleert de fase.

Spiral
De eerste lijn wordt getrokken als een spiraal.

Roll
De lijnen worden geplaatst op een rol.

String
De tekens van de eerste lijn lopen aan een  strak touw. 

 De derde schuif van de Space eigenschap bepaalt de elasticiteit van het
touw.

Text layer effect 2

Vertical Align Top
Vertical Align Centre
Vertical Align Bottom

Text layer effect 3

Single Sided
De achterkant van de tekst onzichtbaar in deze stijl.

Flat
Lettertypen zien er deprimerend 2D uit in deze stijl.

Solid
Fonts worden geëxtrudeerd langs de randen om stevige3D-objecten te
maken.

Straight Bevel
Gebruik afschuin effect om fonts te creëren met versoepelde randen.

Round Bevel
De ronde afschuining geeft het lettertype een zeer gladde ronde vorm.

Inverted

Met deze eigenschap kunt u de tekst rekken in de drie dimensies. 
 Op deze manier kunt zeer dikke, dunne, diepe of brede tekens maken.

Character Size

Colour
Animeren van de rode, groene en blauwe componenten van de tekstkleur. 

 Merk op dat de licht kleuren ook invloed op het uiterlijk van de tekst: bijvoorbeeld
een rode tekst verlicht met  groen licht wordt zwart weergegeven. Voor de meeste
textures kan u een witte kleur gebruiken. 

 Druk <F3> voor een standaard dialoogvenster kleur.

Transparency
Dit bepaalt het transparantieniveau van de tekst. 

 0 volledig ondoorzichtig, 1 volledig transparant.

Specularity
Dit bepaalt de grootte van het blinkende delen. Echte kunstenaars
gebruiken dit effect heel subtiel, maar de echte BluffTitler animator laat
alle  maximaal blinken !

Spacing
De afstand tussen de individulele tekens. 

 De tweede schuif regelt de lijn afstand. 
 De derde schuifregelaar wordt alleen gebruikt door de Wave en String composities.

Space Width
De breedte van de karakter spatie.

Kerning
Sommige tekenparen zoals AV, AT en / / kan dichter bij elkaar worden
gebracht dan hun rechthoekige randen hen zou toelaten.

Shearing
In BluffTitler lettertypen kunnen worden schuin gezet ( cursief ) in alle 3 dimensies.

Twist
Elke volgend karakter  wordt een beetje verder gedraaid.

Bevel
De eerste schuif bepaalt de dikte van de afschuining. De tweede schuif regelt de
buitenste hoogte, de derde schuifknop regelt de inwendige hoogte. 

 Ook valt op te dat sommige lettertypes kleine details hebben die extreem 
 schuine kanten kunnen doorsnijden.

Writer

Gebruik deze eigenschap om de karakters te schalen zonder dat de samenstelling
verandert .
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Dit effect lijkt op het lettertype is gesneden uit een massief blok.

Tubular Square/Round
De omtrek is getekend als een buis. Gebruik Bevel eigenschap op de
radius van de buis aan te passen.

Wireframe
De tekst wordt weergegeven als een wireframe model.

Sphered
De tekst wordt opgeblazen. Gebruik de derde schuif van de Scale
eigenschap om het effect subtieler te maken.

Horizontally Revolved
De tekst wordt geroteerd rond de verticale as. U kunt het gebruiken
Revolved Angle eigenschap om de hoeveelheid rotatie instellen. 

 De 2e schuifknop regelt de rotatieoffset. De 3de schuifknop regelt de straal.

Vertically Revolved
De tekst wordt geroteerd rond de horizontale as. U kunt het gebruiken
Revolved Angle eigenschap aan de hoeveelheid rotatie instellen. 

 De 2e schuifknop regelt de rotatieoffset. De 3de schuifknop regelt de straal.

Convex Hull
Maakt van elk karakter in een convexe vorm.

Filled Holes
Vult alle gaten.

Light Discs
Voegt 2D licht schijven aan de tekst toe om een marquee effect te creëren.

Light Bulbs

Comb
Maakt van uw tekst in een kam.

Spikes
Voegt spikes aan de tekst.

Hairy
Voegt haartjes aan de tekst.

Sequinned
Siert de tekst met pailletten.

Diamonds
Siert de tekst met kleine diamanten.

Met deze eigenschap kun je een soort schrijver simuleren. Een waarde van 0
betekent dat er geen tekens worden getrokken, 0.5 betekent dat alleen de eerste
helft v/d letters zal worden getekend en een waarde van 1 tekent alles.

 De tweede schuif regelt de startpositie.

Flexibility
Met deze eigenschap gaan de individuele karakters van de tekst zich gedragen
alsof ze door veren aan elkaar zijn bevestigd. 

 De eerste schuifknop regelt de vertraging in seconden van de meest flexibele
karakter. 

 Dit is ook de tijd die je hebt om de duur van de show uit te breiden, om alle
karakters genoeg tijd te geven om hun bestemming te bereiken. De tweede
schuifregelaars de pick-up punt, 0 betekent dat het eerste teken en 1 het laatste
teken. 

 Als de derde slider is hoger staat  dan 0, heeft elk karakter  zijn eigen willekeurige
vertraging. Als de derde schuifknop op -1 staat , wordt de tekst gesplits in woorden
in plaats van letters. Indien de derde schuif lager dan  -1 staat , 

 is de volgorde van de woorden willekeurig.

Encrypt
If this property is set to 1, every A is turned into a B. If this property is
set to 2, every A is turned into a C.

Texture Position and Texture Size
Standaard valt de linkerbovenhoek van de textuur samen met de linkerbovenhoek
van het lettertype.

Slices Position

Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de Slices , Straight Slices en Ronde
Slices lettertype-effecten. De eerste schuif regelt de rotatie van de segmenten.

Slices Rotation

Pixel Size
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de pixel lettertype-effecten
en bepaalt de grootte van de pixels.

Decoration Density
Deze eigenschap wordt gebruikt door de Light Discs, Light Bulbs, Comb,
Spikes, Hairy, Sequinned, Diamonds, Extended Outlines en Ornaments
lettertype-effecten. Een hogere dichtheid betekent meer versieringen.

Decoration Size
Deze eigenschap wordt gebruikt door de Light Discs, Light Bulbs, Comb,
Spikes, Hairy, Sequinned, Diamonds, Extended Outlines en Ornaments

Voegt 3D gloeilampen (bolletjes) aan de tekst toe om een   marquee effect te
creëren.

Deze eigenschap wordt alleen gebruikt door de Slices , Straight Slices en Ronde
Slices lettertype-effecten. De eerste schuif bepaalt de hoogte van de segmenten,
de tweede de afstand tussen de segmenten en de derde positie van het eerste
segment.
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Extended Outlines
Verlengt de contouren op scherpe randen.

Ornaments
Rechthoeken toe te voegen aan het lettertype uiteinden die geweven met
mooie ornamenten kan zijn. Controleer dat de ornamenten starten bij het
midden van de structuur.

XY-Slices
Knipt de tekst in plakjes in het XY-vlak. Gebruik de Slice eigenschappen
om het effect te controleren.

Z-Slices
Knipt de tekst in plakken in het Z-vlak. Gebruik de Slice eigenschappen
om het effect te controleren.

Straight Slices
Maakt de tekst als rechthoekige plateaus. Gebruik de Slice eigenschappen
om het effect te controleren.

Round Slices
Maakt de tekst als ronde plateaus. Gebruik de Slice eigenschappen om
het effect te controleren.

Pixels, Cornered Pixels, Rounded Pixels
Gebruik Pixel Size eigenschap om de grootte van de pixels te controleren.

Floating Cubes, Floating Cylinders, Floating
Spheres
Gebruik de tweede schuif van de Pixel Size eigenschap om de grootte
van de afzonderlijke blokken / cilinders / bollen regelen.

Inside Flat
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met de Outline Flat stijl om
een platte tekst met een boord.

Inside
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met een van de omtrek
effecten van een tekst met een boord.

Inside Sphered
Deze stijl kan worden gebruikt in combinatie met de Outline Sphered
stijl om een sphered tekst met een boord te maken .

Outline Flat
Enkel de omtrek wordt getekend in deze mode. Gebruik de  Bevel
eigenschap om de grootte van die omtrek in te stellen

Outline No Bevel, Outline Straight Bevel,

lettertype-effecten en controleert de grootte en positie van de decoraties. 
 Het exacte gedrag is afhankelijk van het geselecteerde effect.

Revolved Angle
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij het   Revolved lettertype-effecten.

Jumble
Gebruik deze eigenschap om wat chaos te creëren. De eerste schuif
past de positie van de afzonderlijke tekens, de tweede de rotatie en de
derde de random seed.

Explosion
Met deze eigenschap kunt u de tekst doen ontploffen! 

 De eerste schuifknop regelt de vertaling, de tweede de rotatie. 
 Merk op dat u kunt gebruik maken van de editboxes naast de schuifregelaars om

waarden in te voeren buiten het bereik van de schuifregelaars. 
 U kunt dit gebruiken om de tekst volledig exploderen uit het scherm.

Bounds
Met deze eigenschap kunt u de maximale grootte van de tekst te bepalen. 

 Als de tekst te groot is zal hij worden geschaald om te passen. 
 Dit is erg handig bij het   gebruik van de show als een sjabloon of voor dynamische

content .

Z-Bias
Deze eigenschap kan worden gebruikt om sorteer problemen op te lossen.
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Outline Round Bevel
Alleen de omtrek wordt getekend opgesteld. Gebruik de Bevel eigenschap om
de grootte van de omtrek in te stellen. Deze effecten worden vaak gebruikt in
combinatie met de Inside stijl om teksten te maken met randen.

Alleen de omtrek wordt getekend deze modus. Gebruik de Bevel eigenschap
om de grootte van de omtrek te stellen.

Outline Sphered

Top of page



3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/EPS_Laag.html 1/2

NEDERLANDSE HANDLEIDING
 BluffTitlerBluffTitler (C) www.shot79.be

Index

Mijn Eerste Show

Knoppen

Gebruik van Templates

Menu Onderwerpen

Sneltoetsen

Effecten

Camera Laag

Licht Laag

Tekst Laag

EPS Laag

Foto Laag

Video Laag

Video Capture Laag

Plasma Laag

Deeltjes Laag

Audio Laag

Passepartout Laag

3D Model_Laag

Scroller Laag

Schets Laag

Voxel Laag

Bliksem Laag

Lens Flare Laag

Container Laag

info@shot79.be
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   

EPS laag
Kies Layer > Add Layer > Add EPS Layer... to create a new EPS layer.

Kies Layer > Attach Layer > Attach EPS to active Layer... om een nieuwe EPS-laag hechten aan de actieve laag.

De nieuwe EPS laag wordt geselecteerd uit de Layers Listbox om haar de actieve laag te maken.

De EPS-laag gebruikt dezelfde interface en heeft dezelfde eigenschappen als een tekstlaag, maar ze werkt op één enkel  EPS-bestand in plaats van
meerdere TrueType-tekens. Voor meer informatie zie de Tekstlayer .

Beperkte ondersteuning
BluffTitler heeft beperkte EPS ondersteuning. Het importeert alleen gevulde vormen opgebouwd uit lijnen en curven van ongecomprimeerde, niet geoptomaliseerde EPS-
bestanden.Voor het maken en bewerken van EPS-bestanden voor gebruik in BluffTitler adviseren wij de volgende toepassing:

Peter Selinger's Potrace

Potrace is een uitstekende tracer. Het transformeert bitmap naar vector afbeeldingen. De input is een .BMP bitmap-bestand en het systeem levert een.
EPS vector bestand af. Om een .EPS-bestand dat BluffTitler aankan te maken moet je de  -c en -q opties gebruiken. 

 Bijvoorbeeld om het bestand te converteren X: \ Test.bmp naar X: \ test.eps typt u de volgende opdracht op de opdrachtregel:

potrace -c -q X:\test.bmp

Zorg ervoor dat uw bitmap een zwart logo is op een witte achtergrond.

Oplossen van problemen met zeer gedetailleerde logo's

potrace -c -q -a 0.7 X:\test.bmp

Een andere optie is om BluffTitler om te schakelen naar lage kwaliteit modus met het menu-item Settings > Low Quality voordat u het EPS-bestand. Dit
kan helpen want in lage kwaliteits modus genereert BluffTitler  minder polygonen.

Om er zeker van te zijn de animaties uit te voeren op een aanvaardbare framerate maakt BluffTitler gebruik van een driehoek budget. 
  

In de huidige versie is dit budget  ingesteld op 60.000 driehoeken per object. 
 Dit klinkt misschien veel meer dan je ooit nodig zult hebben, maar gedetailleerde logo's kunnen dit aantal gemakkelijk overtreffen . 

 U kunt uw EPS-bestand te optimaliseren op de volgende manieren:
  

De schaal van uw bitmap in een tekenprogramma verkleinen voor het traceren.
 Verwijder de kleine details in een tekenprogramma voor het traceren.

 Instrueer Potrace om minder bochten te genereren met een command line optie:
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Foto / Afbeeldings Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Picture Layer...om een nieuwe Picture laag te maken.

Kies Layer > Attach Layer > Attach Picture to active Layer...om een nieuwe Picture laag hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Picture laag kan worden gekozen uit de Layers listbox haar de actieve laag te maken.

Textures
De Picture Layer ondersteunt de volgende formaten:..... BMP, JPG, PNG, TGA, DDS en DIB ... 

  
De meeste mensen zullen de foto (picture)  layer alleen gebruiken om een   foto fullscreen plaatsen in de achtergrond, 

 maar als je wil kan je je foto vertaald, geroteerd of zelfs geprojecteerd krijgen op een cilinder, bol, donut of een hart.
 Alle texturen worden geschaald op dezelfde hoogte: 250 BluffTitler wereld coördinaten. 

 De breedte hangt af van de verhouding van de structuur.

Shapes
Met de eerste Layer Listbox kiest u de vorm van het object waarop  het beeld wordt geprojecteerd.

  
In dit voorbeeld wordt de Donut effect.

3D Mode
Met de tweede laag Layer listbox stelt u u de 3D-modus in.

  
In dit voorbeeld gebruikt het 2D Fullscreen effect.

Other 3D Modes
Dit voorbeeld maakt gebruik van de 2D Fullscreeneffect voor het ruimte beeld, het 3D in 3D Space effect voor het schilderij 

 en het 3D in Foreground effect voor de alien.
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Cloth Simulation
Met het  Cloth dat je kan selecteren met de eerste  Layer listbox kan je effecten zoals doek simuleren ,

 wapperende vlaggen en stretching rubber.

Attached particles
Kies Layer > Attach Particle to active Layer... Om een particle (deeltjes) effect toe te voegen.

  
In dit voorbeeld wordt de Sparkle preset gebruikt.

Effects
Met het menu-item Effect / Change Effect ... kunt u een andere effect kiezen .

 In dit voorbeeld wordt Filters / Pixelizer.fx gebruikt.

Picture Layer effect 1
De vorm waarop het beeld wordt geprojecteerd 

 kan een van de volgende vormen zijn.

Plane
Rounded
Abgeeckt
Circle
Heart
Star

Cube
Cylinder

Picture Layer properties

Position
De positie van bv. het vliegtuig het beeld wordt geprojecteerd.

Rotation
De draaiing van bv. het vliegtuig.

Rotation Centre
Het punt waarrond het beeld draait wanneer wanneer je de Rotation eigenschap
animeert.

Wanneer u op F2 drukt wordt het rotatie centrum  gevisualiseerd met
cyaan, gele en paarse pijlen.

Size
U kunt de afbeelding schalen in alle drie dimensies.

 

 
Vliegtuig

  
Afgerond

  
Afgeschuind

  
Cirkel

  
Hart

  
Ster

  
Kubus

  
Cilinder
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Sphere
Donut
Cloth
U kan de Flexibility eigenschap gebruiken om de flexibiliteit van het
Cloth effect  in te stellen.

Picture Layer effect 2

Fullscreen
In this mode the picture is rendered fullscreen in the background.

Skybox
In this mode the picture is always rendered at the camera position. Use
it in combination with the Cube or Sphere mode.

3D in Background
In this mode the picture is always rendered in the background.

3D in 3D Space
In this mode the picture can intersect other Layers.

3D in Foreground
In this mode the picture is drawn in front of all other Layers.

2D in Foreground
In this mode the camera position and rotation is ignored. This is useful if
you want to keep a logo fixed on screen when animating the camera.

Picture Layer effect 3

Single Sided
Flat
Solid
Straight Bevel
Round Bevel
Inside Flat
Inside

Colour
De kleur van het beeld.

Transparency
Dit bepaalt de transparantie van het beeld. 0 volledig ondoorzichtig, 1 volledig
transparant.

Specularity
Dit bepaalt de grootte van het blinkende partijen.

Bevel
De grootte van de afschuining. Voor meer info neem een kijkje op de
beschrijving van de eigenschap afschuining van de tekstlaag .

Texture Repeat
Het aantal keren dat de textuur wordt herhaald op hetzelfde model.

Model Repeat
Het aantal keren dat het model wordt herhaald.

Flexibility
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Cloth modus die u kunt
selecteren met de eerste Layer Listbox . De eerste schuifknop regelt
de flexibiliteit. Naar analogie met de eigenschap  met dezelfde naam
voor de tekstlaag , regelt de eerste schuifknop de vertraging in
seconden van de meest flexibele deel van de foto. De tweede schuif
regelt de horizontale positie van het pick-up punt (0 betekent de
linkerkant, 0.5 het midden en 1 rechts). De derde regelaar regelt de
verticale positie van het pick-up punt (0 betekent de bodem 1 de
bovenkant)

Filmstrip Number of Frames
Een filmstrip is een beeld dat alle frames van een animatie bevat. 

 De frames zijn naast elkaar geplaatst. Bijvoorbeeld, kunt u een 10 frame
animatie opslaan met een resolutie van 100 x 200 pixels in een filmstrip
van 1000 x 200 pixels. Het beeld laag kan filmstrips afspelen en deze
eigenschap bepaalt het aantal frames.

Filmstrip Frames per Second
De frames per seconde van de filmstrip.

Radius
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Afgeronde en Afgeschuinde modi.

Star
Deze eigenschap wordt alleen gebruikt in de Star vorm.

Explosion

Bol
  

Donut
  

Doek

Enkelzijdig
  

Plat
  

Vol
  

Rechte hoeken
  

Afgeronde hoeken
  

Binnenrand, plat
  

Binnenrand
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Outline Flat
Outline, No Bevel
Outline, Straight Bevel
Outline, Round Bevel
Voor meer informatie neem een kijkje op de beschrijvingen van de
lettertype-effecten van de  text Layer.

De eerste schuifknop regelt de omzetting naar een explosie , 
 de tweede de rotatie.

Bounds
Deze eigenschap bepaalt de maximale grootte. 

 Als het beeld te groot is  wordt het geschaald zodat het past. 
 Dit is erg handig bij het   gebruik van de show als een sjabloon of voor dynamische

content .

Volume
Het volume bij gebruik van een video textuur.

Morphing Stage
Deze eigenschap wordt gebruikt door de cylinder shape.

Z-Bias
Deze eigenschap kan worden gebruikt voor het oplossen van sorteer problemen.

Buitenrand plat
  

Buitenrand, geen Bevel
  

Buitenrand, Rechte koeken 
  

Buitenrand, Ronde hoeken
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Video Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Video Layer... Om een nieuwe Video Layer te maken .

De nieuwe Video laag wordt gekozen uit de Layers listbox om ze als actieve laag te selecteren.

De videolaag gebruikt exact dezelfde interface en heeft dezelfde eigenschappen als het beeld laag, maar het werkt op video in plaats van foto's. 
 Voor meer informatie zie de  picture Layer.

Video codecs
BluffTitler maakt gebruik van DirectShow om video's af te spelen. 

 Dit betekent dat u een DirectShow decoder filter (ook wel een "codec" of een "source filter") voor de video-indeling die u wilt afspelen vereist is. 
 De BluffTitler installatie zelf  bevat geen filters, dus het hangt volledig af van diegene die al op uw systeem zijn geïnstalleerd.

K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack biedt een ganse verzameling van gratis codecs.

The Active movie syndrome
Als BluffTitler geen geschikte decoder kan vinden, zal je video afgespeeld worden in een apart venster met de naam "Active Movie Window" 

 of helemaal niet met foutmeldingen als "Could not render any source output pin".
 De moeilijke manier om het probleem op te lossen is om 

  
1) Het  exacte videoformaat gaan uitzoeken. 

  
2) Een DirectShow decoder / filter zoeken dat precies dit formaat kan afspelen en dat ook nog compatibel is met BluffTitler 

    ( het moet in staat zijn om te decoderen naar een 32 bits XRGB of KVBG ) 
  

3) Uw systeem wijsmaken om deze decoder / filter de hoogste prioriteit voor de indeling te geven.
 

Class IDs
In plaats van het aanpassen van de prioriteiten decoder kunt u dwingen BluffTitler een bepaalde filter te gebruiken door het invoeren 

 van zijn klasse ID in het Instellingen> Algemene opties ... dialoogvenster. 
 De klasse-id moet worden in het volgende formaat: {BC4EB321-771F-4E9F-AF67-37C631ECA106} . Voer één ID per regel in.

Indien EDIUS op uw systeem geinstallerd is, kan zonder enig probleem alle CODEC 's daarvan gebruiken

GrassValley EDIUS Codec 's
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WMV
De gemakkelijkste manier om je BluffTitler video's  te doen afspelen is ze te converteren naar WMV. 

 Alle Windows versies kunnen WMV files afspelen !
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Video capture Laag

Kies Layer > Add Layer > Add Video Capture Layer... om een nieuwe Video Capture laag te maken.
  

De nieuwe Video Capture wordt gekozen uit de Layers listbox om ze als actieve laag te selecteren.
  

De video-opname layer laag maakt gebruik van exact dezelfde interface en heeft dezelfde eigenschappen als de foto lagen , 
 maar het werkt op videomateriaal afkomstig van een video-opname-apparaat, zoals een webcam.
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Plasma Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Plasma Layer... om een nieuwe Plasma laag te maken.

Kies Layer > Attach Layer > Attach Plasma to active Layer... om een nieuwe Plasma laag hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Plasma laag kan worden gekozen uit Layers listbox  om haar de actieve laag te maken.

Met de plasma-laag kunt u hypnotiserende, psychedelische, animeren achtergronden te creëren.

Looping Animation
U kunt met de plasma laag naadloze loops maken door de show looptijd aan te passen aan het plasma snelheid. 

 Bijvoorbeeld wanneer je een show maakt met een duur van 10 seconden en een plasma-snelheid van 0,1 te dan kan je daarme een naadloze loop maken. 
 De formule is:

Show Duration * Plasma Speed = 1
Show Duration is de duur van de the show in seconden die je kan instellen met het File > Set Show Duration... menu item. 

 Plasma Speed is the Speed eigenschap van de plasma laag. Hier zijn enkele voorbelden:

Show Duration Plasma Speed
2 0.5
4 0.25
5 0.2
10 0.1

Plasma types
Met de eerste Layers listbox kunt u het type plasma ingesteld.

  
In dit voorbeeld wordt de Blobs type gebruikt.

Density
Met de dichtheids eigenschap kunt u de hoeveeelheid  plasma-elementen instellen.

http://www.shot79.be/
http://www.shot79.be/blufftitler/index.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Mijn_Eerste_Show.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Knoppen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Gebruik_van_Templates.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Menu_Onderwerpen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Sneltoetsen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Effecten.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Camera_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Licht_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Tekst_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/EPS_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Foto_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Capture_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Plasma_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Deeltjes_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Audio_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Passepartout_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/3D_Model_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Scroller_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Schets_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Voxel_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Bliksem_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Lens_Flare_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Container_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Laag_Hierarchie.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Import_EDIUS.html
mailto:info@shot.be
http://www.shot79.be/blufftitler/Knoppen.html#bookmark1
http://www.shot79.be/blufftitler/Knoppen.html#bookmark1


3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/Plasma_Laag.html 2/2

Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

Additive Blending

Plasma Layer effect 1
Met de eerste Layer listbox kunt u het type plasma te stellen. 

 De huidige versie is voorzien van de volgende effecten:

Vertical Gradient
Double Vertical Gradient
Horizontal Gradient
Radial Gradient
Blobs
Lines
Horizontal Lines
Vertical Lines
Line Segments
Circles
Triangles
Rectangles
Tunnel
Spiral
Rays
Copper List
Fractal Cloud
White Noise

Plasma Layer properties

Position
De positie van de plasmalaag

1st, 2nd, 3th and 4th Colour
Druk <F3> voor het standaard kleuren dialoogvenster.

Gradient Power
Dit bepaalt de vorm van het kleurverloop

Density
De hoeveelheid plasma elementen.

Speed
De snelheid van het plasma elementen.

Radiation
De straling van het plasma elementen.

Wavelength
De golflengte van de straling

Random Seed
De plasma elementen worden  willekeurig gepositioneerd. 

 U kunt deze eigenschap gebruiken om andere willekeurige posities gebruiken.

Plasma lagen worden gerenderd met additieve menging. 
 Dit betekent dat je complexe effecten kan creëren door het gebruik van meerdere Plasma lagen.

Verticale Gradient
  

Dubbele Vertical Gradient
  

Horizontale Gradient
  

Radiale Gradient
  

Blobs
  

Lijnen
  

Horizontale lijnen
  

Verticale lijnen
  

Lijnstukken
  

Cirkels
  

Driehoeken
  

Rechthoeken
  

Tunnel
  

Spiraal
  

Stralen
  

Koperen Lijst
  

Fractalen wolk
  

Witte Ruis
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Deeltjes Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Particle Layer... om een nieuwe Particle (of Deeltjes) laag te maken.

Kies Layer > Attach Layer > Attach Particle to active Layer... om een nieuwe Particle laag hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Particle laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

Met de deeltjes laag kan je effecten zoals vuur, rook, regen en sneeuw te maken.

Particle Layer effect 1

2D Rectangles
Deeltjes worden als 2D rechthoekige borden gerenderd.

2D Circles
Deeltjes worden als 2D cirkel vormige borden gerenderd. 

 Deze modus is zeer effectief bij gebruik van de 
 Masked.fx effect.

3D Cubes
Deeltjes worden als blokjes gerenderd.

3D Spheres
Deeltjes worden als 3D bollen gerenderd.

3D Pipes
Het pad van de deeltjes wordt gerenderd als een 

 gebogen pijp. 
 

Particle Layer properties

Launch Position
Dit is de positie waar de deeltjes worden uitgestoten.

Launch Area
De vorm en grootte van het lanceerplatform. Voorbeelden:

Launch Direction
De lancering richting in hoeken ( x, y en z richting ). Voorbeelden:

(90,0,0) Naar rechts
(90,90,0) Naar boven
(90,180,0) Naar links
(90,270,0) Naar beneden
(0,0,0) Weg van de camera
(180,0,0) Naar de camera

Launch Speed
De beginsnelheid. 

 Merk op dat u de lanceerrichting kan omkeren met het ingeven
 van een negatieve snelheid.

Alle deeltjes worden uitgestoten door hetzelfde punt
 De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig

punt op een horizontale lijn.
 De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig

punt op een verticale lijn.
 De deeltjes worden uitgestoten door een willekeurig

punt op een vlak.
 Ze worden uitgestoten door een willekeurig punt in

een box.

(0,0,0)
 (100,0,0)

  
(0,100,0)

  
(100,100,0)

  
(100100100)
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Gebruik de  Trail Length eigenschap om de lengte 
 van de pijp in te stellen.

3D Blocks
Deeltjes worden als blokken gerenderd.

3D Blobs
Deze deeltjes worden als 3D in elkaarvloeiende blobs
(metaballs) gerenderd . 

 De blobs techniek heeft problemen bij het renderen 
 van kleine deeltjes die zijn verspreid over een groot gebied,

dus voor het beste resultaat gebruik je best  langzaam
bewegende, grote deeltjes met een korte levensduur.

3D Model
Elk deeltje is een 3D-model. 

 U kunt het 3D-model selecteren met het menu-item 
 Media > Change Model....

Particle Layer effect 2

Pointing Upwards
In deze modus wordt het deeltje niet gedraaid.

Pointing Flight Direction
In deze mode, is de deeltjes rotatie afhankelijk 

 van de vliegrichting.

Particle Layer effect 3

Vertical Align Top
Vertical Align Centre
Vertical Align Bottom

SpreadDit is de maximale afwijking van de lanceerrichting 
 ( x, y en z richting ). Voorbeelden:

(0,0,0)
 (10,0,0)

  
(0,180,0)

  
(180,180,180)

De lanceerrichting is altijd hetzelfde.
 De start van de lanceerrichting heeft een 

 maximale afwijking van 10 graden.
 De hoogte van de lanceerrichting heeft een 

 maximale afwijking van 180 graden.
 De lanceerrichting is volledig willekeurig.

 

 
 

Emission
Het aantal deeltjes uitgestoten per seconde.

Min/Max Particles
De eerste regelaar regelt het minimum aantal deeltjes 

 en de tweede het maximum.

Gravity
De richting en grootte van het zwaartekrachtsveld 

 ( x, y en z richting ). 
 Voorbeelden:

(0,0,0)
  

 
(0,-30,0)

 (10,0,0)
 (60,0,0)
 

 

 
 

Maximum Age
De maximum leeftijd van de deeltjes in seconden.

Particle Size
Net zoals mensen, groeien en krimpen deeltjes tijdens hun leven. 

 Met de eerste schuifknop kunt u de grootte van de deeltjes 
 in het midden van hun leven te stellen. 

 De tweede schuif bepaalt de grootte bij de start en 
 de derde aan het einde van de levensduur van het deeltje.

Effect Size
Deze eigenschap schaalt het hele effect.

1st and 2nd Colour
Alle deeltjes hebben een willekeurige kleur tussen deze twee 

 kleuren. Druk <F3> voor een standaard dialoogvenster kleur.

Transparency
Deze instelling bepaalt het transparantieniveau van de deeltjes. 

 0 = volledig ondoorzichtig, 1 = volledig transparant. 
 Indien de deeltjeslaag wordt toegevoegd aan een andere laag,

 wordt de transparantie van deze laag opgeteld bij de transparantie
van de deeltjeslaag.

Specularity

Er is geen zwaartekracht, de deeltjes behouden
 hun lanceer snelheid en richting.

  
De deeltjes vallen op de grond.

 Er staat een zachte wind naar rechts.
 Er staat een sterke wind naar rechts.
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Dit bepaalt de grootte van de blinkende gedeelten.
Chameleon
Deze eigenschap laat u het deeltjes-kleur mengen met de kleur
van de bovenliggende laag. De deeltjes nemen de kleur van de
bovenliggende laag aan wanneer u een waarde van 1 gebruiken.

Launch Colour and -Tolerance
Als de Launch Colour Tolerantie eigenschap lager is dan 1, 

 worden deeltjes slechts uitgestoten uit pixels die
overeenkomen met de lancerings kleur, zoals ingesteld met de
Colour Launch eigenschap. Indien de tolerantie kleiner is dan
nul, worden deeltjes slechts uitgestoten uit pixels die niet
overeenkomen met de lancerings kleur.

Rotation

Rotation Speed
De rotatiesnelheid van de deeltjes (x, y en z richting). 

 Voor  2D-deeltjes gebruik je alleen de z richting 
 (de derde schuifknop).

Trail Length
De lengte van het parcours in deeltjes. Merk op dat een groot
parcours vertraagt   de framerate aanzienlijk.

Trail Density
Deze waarde bepaalt de afstand tussen de deeltjes in het pad.
Een hoge dichtheid betekent een kleinere afstand.

Grid
Wanneer deze eigenschap is niet nul is, worden de deeltjes
geplaatst op een rooster.

Variation
De variatie in deeltjesgrootte en maximum leeftijd. 

 Wanneer deze eigenschap is ingesteld op 0 hebben alle deeltjes
exact dezelfde grootte en maximum leeftijd.

Z-Bias
Met de Z-Bias eigenschap kunt u de deeltjes een beetje dichter
bij of verder weg van de camera te bewegen. Bijvoorbeeld bij het   
bevestigen Sparkles op een tekstlaag, wil je dat alle deeltjes
worden gerenderd voor de tekst. 

 U kunt dit doen met een negatieve Z-Bias waarde. 
 Maar bij het  gebruik van een Glow effect wil je dan weer dat  alle

deeltjes achter de tekst worden weergegeven. 
 U kunt dit bereiken door het gebruik van een positieve 

 Z-bias waarde.

Target Layer

De rotatie van het deeltje ( x, y en z richting). 
 Bij gebruik van een 3D-model om de deeltjes te renderen, is dit

een offset omdat deeltjes modellen altijd wijzen hun vliegrichting.
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Als deze eigenschap groter is dan 0, dan worden de deeltjes
aangetrokken door deze laag. 

 Neem een kijkje op de Layers listbox aan de index van de doelgroep
laag vinden. 

 Je kunt de aantrekkingskracht instellen met de Gravity eigenschap. 
 In dit geval wordt alleen de grootte van de zwaartekracht eigenschap

gebruikt. De richting wordt genegeerd.
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Audio Laag

Audio formats
BluffTitler supports the following formats: .MP3, .WAV and .WMA...

Audio Layer properties

Volume
Het volume.

De nieuwe Audio laag wordt gekozen uit de Layers listbox om ze als actieve laag te selecteren.
 Met de audio-laag die je kunt audiobestanden afspelen. 

 Audiobestanden af   te spelen aan het begin van de show en worden vermengd met alle andere lagen die audio bevatten.
  

Audioformaten
 BluffTitler ondersteunt de volgende formaten:. MP3, WAV en WMA...
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Passe-Partout Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Passe-Partout Layer... naar een nieuwe Passe-Partout laag te maken.

De nieuwe Passe-Partout laag kan worden gekozen Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

Met de Passe-Partout layer kun je passe-partouts toevoegen aan uw foto's en video's.

Shapes
Met de eerste Layers listbox kunt u de passe-partout vorm in te stellen. 

  
In dit voorbeeld gebruikt de TV vorm.

Tiling
Met de Tiling instelling kunt u tegel de passe-partouts. 

  
In dit voorbeeld is de Tiling waarde op 3 ingesteld.

Safe Area
De passe-partout laag houdt rekening met je veilige zone instellingen. 

 Met een groter veilig zou gebied uw passe-partout kunnen eindigen als dit voorbeeld. 
 U kunt de veilige zone instellen met het menu-item Settings> General Options ... .

Passe-Partout Layer effect 1

Rectangle
Een rechthoekig kader. De afmeting van de boord kan worden

Passe-Partout Layer properties

Size
De grootte van de boorden van de passe-partout. 
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veranderd met de Grootte instelling.

Oval
Met de Grootte instelling kunt u de ovale vorm  morphen naar een cirkel.

Rounded
De hoeken worden afgerond.

Abgeeckt
De hoeken worden afgeschuind

TV
Deze passe-partout ziet eruit als een oud tv-scherm.

Vertical Bars
Horizontal Bars
Deze kan gebruikt worden om een   breedbeeld animatie te renderen
op een 4:3 scherm.

Merk op dat je de boorden onafhankelijk in de horizontale en verticale richting kan schalen.

Colour
De kleur van de passe-partout. Druk <F3> voor het standaard kleur dialoogvenster .

Tiling
Bij gebruik van een hogere waarde dan 1, wordt het scherm gevuld met kleine passe-partouts.
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Een model is opgebouwd uit submodellen. 
 Als de Submodel instelling op 0 staat worden alle submodellen gerenderd. 

 Als deze eigenschap is ingesteld op X, wordt alleen submodel X gerenderd. 
 En wanneer deze eigenschap is ingesteld op-X,worden alle submodellen behalve X weergegeven.

 U kunt automatisch een aparte laag voor elk submodel maken door op <Control> U te drukken. 
 U kunt de container-laag gebruiken om de submodellen groeperen door het aanbrengen van het model in een   container lagen voordat het je het uitpakt:

  
Kies Layer>Layer > Add Layer > Add Container Layer

 Kies Layer > Attach Layer > Attach Model to active Layer...
 Selecteer de  model laag.

 Druk <Control> U
  

Op deze manier kunt u elke submodel  een eigen kleur, textuur en effect geven.

3D Model Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Model Layer... om een nieuw model laag te maken.

Kies  Layer > Attach Layer > Attach Model to active Layer... om een nieuw model laagje hechten aan de actieve laag.

De nieuwe model laag kan worden geselecteerd Layers listbox om ze de actieve laag te maken.

Met het model laag kun je 3D-modellen gemaakt met 3D-modelling tools zoals 3DS MAX, Lightwave en Maya in BluffTitler importeren.

Submodels

Textures
Elk submodel kan zijn eigen structuur hebben. Zorg ervoor dat de texturen geplaatst worden bij het model bestand.

Wanneer u een structuur toepast op een model laag (door op de knop Change Texture .. te drukken of via de F9 dialoog ), 
 krijgt deze textuur voorrang op de textuur, zoals ze gedefinieerd was het model.

The X-files
BluffTitler kunnen 3D-modellen die zijn opgeslagen in de. X-indeling importeren. Dit is het standaard bestandsformaat gebruikt door DirectX. 

 Voor de meeste 3d-programma's  zijn er plug-ins gemaakt om te exporteren naar dit formaat.

NEDERLANDSE HANDLEIDING
 BluffTitlerBluffTitler (C) www.shot79.be

Index

Mijn Eerste Show

Knoppen

Gebruik van Templates

Menu Onderwerpen

Sneltoetsen

Effecten

Camera Laag

Licht Laag

Tekst Laag

EPS Laag

Foto Laag

Video Laag

Video Capture Laag

Plasma Laag

Deeltjes Laag

Audio Laag

Passepartout Laag

3D Model_Laag

Scroller Laag

Schets Laag

Voxel Laag

Bliksem Laag

Lens Flare Laag

Container Laag

Laag Hierarchie

Import EDIUS

info@shot79.be
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   

http://www.shot79.be/blufftitler/buttons.html#layerslistbox
http://www.shot79.be/
http://www.shot79.be/blufftitler/index.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Mijn_Eerste_Show.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Knoppen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Gebruik_van_Templates.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Menu_Onderwerpen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Sneltoetsen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Effecten.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Camera_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Licht_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Tekst_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/EPS_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Foto_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Capture_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Plasma_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Deeltjes_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Audio_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Passepartout_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/3D_Model_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Scroller_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Schets_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Voxel_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Bliksem_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Lens_Flare_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Container_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Laag_Hierarchie.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Import_EDIUS.html
mailto:info@shot.be


3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/3D_Model_Laag.html 2/4

3DS MAX
Pandasoft heeft een plug-in gepubliceerd voor 3DS MAX, die toelaat 3D modellen op te slaan als .x bestanden.

Google SketchUp
3D RAD heeft een plug-in gepubliceerd voor  Google SketchUp die toelaat uw 3D modellen eveneens op te slaan als .x bestanden.

Accutrans
Accutrans software kan gebruikt worden om eenvoudig de populaire 3D-bestandsindelingen te converteren naar. x.

3D stock sites
Er zijn veel sites waar je 3D-modellen (soms zelfs gratis ) kan downloaden.

3D CAD BROWSER
3D CAD BROWSER biedt al haar modellen aan in de. x-indeling. (Kies DirectX ASCII (. x) in de dropdown menu ).

Model Layer properties

Position
De positie van het model.

Rotation
De rotatie van het model.

Rotation Centre
Het punt waarrond het model roteert wanneer je de Rotatie animeert.

 Wanneer u op F2 drukt wordt het rotatie centrum  gevisualiseerd met cyaan, geel en paarse pijlen.

Size
De grootte van het model.

Colour
De kleur van het model.

Transparency
De transparantie van het model.

Specularity
De glans van het model.

Submodel

Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

http://www.andytather.co.uk/Panda/directxmax_downloads.aspx
http://www.3drad.com/Google-SketchUp-To-DirectX-XNA-Exporter-Plug-in.htm
http://sketchup.google.com/
http://www.micromouse.ca/
http://www.3dcadbrowser.com/
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Een model is opgebouwd uit submodellen. 
 Als deze eigenschap ingesteld is op 0, worden alle submodellen gerenderd. 

 Als deze eigenschap is ingesteld op X, wordt alleen submodel X gerenderd. 
 Als deze eigenschap is ingesteld op -X, worden  alle submodellen behalve X gerenderd.

Z-Bias
Deze eigenschap kan worden gebruikt voor het sorteren problemen.

It came from outer space
Hier is een klein verhaaltje gemaakt met twee model lagen en een foto-laag:

Plotseling merkten we twee heldere objecten aan de hemel
  

Op een zonnige middag in mei waren we aan het fietsen langs het Gein rivier, net buiten Amsterdam,
 toen we plotseling twee heldere objecten zagen zweven in de lucht.

 

We hadden nog nooit zoiets gezien. 
  

We stapten van onze fietsen om een   beter zicht hebben, toen ze zich plots naar ons toe begonnen te bewegen.
 

 

We vroegen ons af wat die dingen waren .
  

In eerste instantie dachten we dat het ging om een radio gecontroleerde helikopter of een ander soort nieuw vliegend speelgoed.

We voelden aan  dat ze probeerden te communiceren
  

Toen  we onze rit vervolgden bleven de mysterieuze voorwerpen ons volgen. Het werd duidelijk dat dit geen grap was van een aantal lokale nerds. 
  

We hadden sterk het gevoel dat ze probeerden kontakt te leggen met ons..
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Ze bewogen enorm snel
  

Die dingen konden honderden meters afleggen in een knipoog. 
 Ze gingen even snel omhoog en omlaag . De wetten van de traagheid leken op hen niet van toepassing.

 

 

Het moeten UFO's uit de ruimte zijn geweest.
  

Het was een heldere, heldere lucht zodat het geen meteorologisch verschijnsel kon zijn. 
 En de hoe ze er uitzagen, en bewogen,dat  kon niet van deze aarde zijn. 

  
Ze moesten uit de ruimte komen ...

 

Top of page
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The new Scroller Layer can be selected from the Layers listbox to make it the active Layer.

NEDERLANDSE HANDLEIDING
 BluffTitlerBluffTitler (C) www.shot79.be

Index

Mijn Eerste Show

Knoppen

Gebruik van Templates

Menu Onderwerpen

Sneltoetsen

Effecten

Camera Laag

Licht Laag

Tekst Laag

EPS Laag

Foto Laag

Video Laag

Video Capture Laag

Plasma Laag

Deeltjes Laag

Audio Laag

Passepartout Laag

3D Model_Laag

Scroller Laag

Schets Laag

Voxel Laag

Bliksem Laag

Lens Flare Laag

Container Laag

info@shot79.be
Vertaald en aangepast door Roland De Schutter   

Scroller Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Scroller Layer...om een nieuwe Scroller laag te maken.

Met de Layer layer kun je 2D-tekst scrollers creëren.

Smooth Scroller
Om uw scroller soepel te laten lopen  is het belangrijk om een snelle computer te hebben, 

 en de  Vertical Sync op uw grafische kaart aan te zetten en videokaart niet in te stellen een maximale beeldkwaliteit.

Scroller Layer effect 1
De scroller layer ondersteunt dezelfde positionering modi als de picture
Layer.

Scroller Layer effect 2

Not Filled
De tekst wordt slechts eenmaal gerenderd.

Filled
Indien nodig, wordt de tekst herhaald om de scroller rechthoek vullen.

Scroller Layer properties

Position
De positie van de scroller.

Rotation
De rotatie van de scroller.

Width
De breedte van de scroller. Bij het bewerken, wordt de breedte van de
scroller getekend als een transparante doos.

Font Size, Spacing, Space Width, Kerning,
Colour and Transparency
Zie de text Layer voor meer info over deze eigenschappen.

Scroll Speed
De snelheid van de scroller. Als u Hebreeuwse of Arabische tekst schrijft
kunt u een negatieve waarde invullen om de tekst naar rechts te doen
scrollen.

De nieuwe Scroller Llayer wordt gekozen uit de Layers listbox om ze als actieve laag te selecteren.
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Schets Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Sketch Layer... om een nieuwe Sketch ( Schets ) laag te maken.

Kies Layer > Attach Layer > Attach Sketch to active Layer... om een nieuwe Sketch laag hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Sketch laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

Bixelangelo
De Sketch laag kan EPS-bestanden renderen die zijn gemaakt door Bixelangelo .

  
U kunt een schets te laden met het menu-item Media> Change EPS .

Radius
U kunt de straal van de Sketch ingesteld met de Radius eigenschap.

Writer
U kunt de Sketch animeren met de Writer eigenschap.

Sketch Layer effect 1

Flat
De Sketch wordt getekend als een platte, 2D lijn.

Sketch Layer properties

Position
De positie van de Sketch.
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Square
De Sketch wordt getekend als een rechte, 3D-lijn.

Bevel
De Sketch wordt getekend met schuine randen.

Round
De Sketch wordt getekend met  3D buizen.

Sketch Layer effect 2

Attached Layers point upwards
Aangehechte  layer wijzen altijd naar boven.

Attached Layers follow Sketch
Aangehechte lagen volgen de rondingen van de Sketch.

Rotation
De rotatie van de Sketch.

 
Size
De grootte van de Sketch.

Radius
De straal van de buis waarmee de Sketch getekend wordt. 

 De eerste regelaar regelt de straal in het midden en de tweede schuif
aan het begin en eindpunten.

Colour
De kleur van de Sketch.

Transparency
De transparantie van de Sketch.

Specularity
De schittering van de Sketch.

Shearing
De extra verplaatsing van de laatste punt.

Writer
Animeert de sketch. 

 Eerste regelaar regelt de eindstand de tweede  de startpositie. 
 (Naar analogie met dezelfde eigenschap van de tekstlaag)

Top of page
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Voxel Laag

Kies Layer > Add Layer > Add Voxel Layer... Om een nieuwe Voxel Layer te maken.

De nieuwe Voxel laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

De voxel laag kan DDS volume texturen renderen, gecreëerd door  Doctor Bix.

Molar
Dit is een screenshots van een voxel-laag waardoor een DDS textuur van een tand omgezet van een DICOM-bestand van Doctor Bix.

Voxel Layer effect 1

Not Clipped
De voxel-model wordt niet afgekapt.

Front Clipping Plane
De positie en rotatie van de snij vlak kan worden ingesteld met de Position Clipping Plane and Rotation Clipping Plane eigenschappen.

Back Clipping Plane
Rendert de andere kant van het snij vlak.

Clipping Plane
Dit rendert het snij vlak zelf.

Een voxel ( volume pixel of volumetrische Picture Element ) is een 3D volume-element (soort kubus)  waarmee men 3D figuren
kan samestellen, naar analogie met een pixel waarmee men 2D figuren samenstelt.
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Voxel Layer properties
Position
De positie van het  voxel model.

Rotation
De rotatie van het voxel model.

Size
De grootte van het voxel model.

Tissue Density
De eerste schuifknop regelt de minimum- , de tweede de maximale dichtheid.

Colour
De kleur van de voxel model.

Specularity
De glans van het voxel model.

Position Clipping Plane
De positie van het snij vlak.

Rotation Clipping Plane
De rotatie van het snij vlak.

Voxel Resolution
Het aantal segmenten gebruikt om het voxel model te maken.
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Bliksem Laag
Kies Layer > Attach Layer > Attach Lightning to active Layer... om een nieuwe Lightning (bliksem)  laag te hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Lightning Layer laag kan worden gekozen uit de  Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

De Lightning Layer rendert bliksemflitsen tussen de lagen.

Parent to child
Flitsen worden weergegeven tussen 2 lagen: De Parent en de Child laag  ( ouder en kind laag ) . 

 De  Parent Layer is de laag waar de bliksem is aan vastgemaakt en vertrekt . 
 De  Child Layer is de laag waar de bliksem naartoe gaat en kan worden ingesteld met de Target Layer eigenschap.

Fractal dimension
Wanneer de Fractal Dimension eigenschap is ingesteld op 0, worden rechte lijnen gegenereerd.

Attach to light Layer
Wanneer de Target Layer eigenschap verwijst naar een licht laag, 

 worden de flitsen gegenereerd tussen de tekst en de licht.

No target Layer
Wanneer de Target Layer  eigenschap is ingesteld op 0, 

 worden de flitsen loodrecht gelanceerd op het  laag oppervlak.
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Attach to yourself
Indien de Target Layer  gelijk is aan de ( parent) bovenliggende of vertrek laag 

 dan worden de flitsen opgewekt tussen verschillende delen van diezelfde laag.

Size
Als de instelling van de 2de slider van de Size eigenschap minder dan 1 is , 

 bereikende flitsen hun doel niet.

Lightning Layer properties

Flashes per Second
Het aantal flitsen dat wordt gegenereerd per seconde. 

 Merk op dat u lagere waarden dan 1 kan gebruiken. 
 Bijvoorbeeld een waarde van 0,1 betekent dat 1 flits wordt gegenereerd elke 10 seconden.

Flash Duration
De tijd dat een flits zichtbaar is in seconden.

Flash Size
De 1e schuifknop bepaalt de dikte van de flits. 

 De 2e schuifknop bepaalt de lengte van de flits. 
  

Als de Target Layer eigenschap is ingesteld op 0 is deze lengte absoluut, 
 anders is ze gedefinieerd ten opzichte van de afstand tot het doel laag. 

 De 3e regelaar regelt het detailniveau van de flits.
 

1st and 2nd Colour
De kleur van elke flits wordt willekeurig gekozen tussen de 1e en de 2e kleur.

Fractal Dimension
Dit bepaalt de vorm van de flits: een hogere waarde genereert een meer grillige vorm. 

 Een rechte lijn heeft een fractale dimensie van 1, een vorm die de  2D ruimte vult  heeft een waarde van 2 
 en een waarde 3 vult de 3D ruimte volledig.
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Branching
Dit bepaalt het aantal vertakkingen van de flits. Een waarde 0 geeft geen vertakkingen.

Target Layer
De bliksemflitsen worden gegenereerd tussen de Parent laag (de laag waar de bliksem wordt aan bevestigd ) en de Child laag ( de laag waar de bliksem naartoe gaat) . 

  
Neem een kijkje op de Layers listbox om de index van de doel laag vinden. 

 Als het doel laag dezelfde is als de bovenliggende laag, worden de flitsen gegenereerd tussen de verschillende delen op diezelfde laag.
 Als deze Target Layer eigenschap is ingesteld op 0, worden de flitsen loodrecht gelanceerd op het laag oppervlak. 

  
U kunt de lengte van de flitsen instellen met de 2e schuifregelaar van de Flash Size eigenschap.
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Lens Flare Laag
Kies Layer > Attach Layer > Attach Lens Flare to active Layer... om een nieuwe Lens Flare layer te  hechten aan de actieve laag.

De nieuwe Lens Flare Layer kan geselecteerd worden in de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

De lens flare laag simuleert lens reflectie-effecten.

Lens flare and light Layers
Lens flare lagen werken samen met licht lagen. 

 U maakt een lens flare door het aanbrengen van een lens flare laag op een licht laag. 
 Je beweegt de lens flare door het bewegen van de lichte laag waarop ze  is aangesloten . 

 De lens flare is alleen zichtbaar als het licht zichtbaar is. 
 Licht lagen zijn standaard gepositioneerd achter de camera, dus het  zou kunnen dat je het licht moet verplaatsen  

 (met de Position instellingen ) om de lens flare zichtbaar te maken.

Flare texture
Druk op de  Change Texture... knop op het venster gereedschap om de flare textuur veranderen.

n plaats van een GUI waarin je de positie, grootte en kleur in te stellen voor elke flare element, 
 maakt BluffTitler  gebruik van een systeem waarbij je alleen maar het gebied moet instellen. 

 Elk element wordt geplaatst, met willekeurige afmetingen en -kleur binnen dit gebied.

Random seed

Lens Flare Layer effect 1

Always Visible
In deze modus, de lens flare altijd zichtbaar.
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Visible if Light is Visible
In deze modus, de lens flare is alleen zichtbaar als het licht zichtbaar is.

Visible if Light is Invisible
In deze modus, de lens flare is alleen zichtbaar als het licht is onzichtbaar.

Never Visible
In deze modus, de lens flare is nooit zichtbaar.

Lens Flare Layer properties

Elements
Het aantal elementen.

Positions
Alle elementen zijn geplaatst op de rechte lijn door het licht en het midden van het scherm. 

 Deze eigenschap bepaalt de posities van de elementen op deze lijn. 
 Een waarde van 1 betekent de licht positie en een waarde 0 betekent het midden van het scherm. 

 De 1e schuifknop regelt de minimum stand en de 2e schuif de maximale stand. 
 Hierdoor kunt u het bereik instellen.

Sizes
Deze eigenschap bepaalt de grootte van de elementen. 

 De 1e schuifknop regelt de minimale omvang en de 2e de maximale grootte.

1st and 2nd Colour
De kleur van elk element wordt willekeurig gekozen tussen de 1e en de 2e kleur.

Random Seed
All the elements have a random position, size and colour within the ranges set by the Positions, Sizes and Colour properties. The random values are
changed when you change this property.

  
Alle elementen hebben een willekeurige positie, grootte en kleur binnen de ingestelde bereiken door de Positions, Sizes en Colour eigenschappen. 

 De willekeurige waarden worden gewijzigd wanneer u deze eigenschap wijzigt.
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Container Laag
Kies Layer > Add Layer > Add Container Layer... om een nieuwe Container Layer( container laag ) te maken.

De nieuwe Container Layer laag kan worden gekozen uit de Layers listbox om haar de actieve laag te maken.

De container laag is erg handig in situaties waarin u meerdere lagen tegelijk wil animeren. 
 Wanneer u een container-laag verplaatst, rotereert of schaalt, 

 worden alle lagen die in deze container laag zitten automatisch mee verplaatst, geroteerd en geschaald .
  

U kunt lagen toevoegen aan een container door de Container Layer als actieve laag te selecteren, 
 waarna je naar believen andere lagen in de container kan stoppen via de submenu's van het   Layer > Attach Layer menu item.

De Container Layer rendert zelf niets.
 Ze groepeert alleen Layers 

  
Opgelet : Wanneer je een Container Layer verwijdert, worden alle Layers die erin zitten eveneens verwijderd.

Container Layer properties

Position
De positie van de Container Layer.

Rotation
De rotatie van de Container Layer.

Size
De grootte  van de Container Layer.

Transparency
De transparantie van de Container Layer.
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Laag Hierarchie
Deze tabel toont welk type laag  bevestigd kan worden aan een bepaalde laag. 

 De Parent lagen worden horizontaal weergegeven, de Child lagen verticaal.
 Met behulp van deze tabel kunt u snel zien dat, bijvoorbeeld, u alleen een lens flare laag kan hechten aan een licht laag.

 Om een laag te hechten aan de actieve laag kiezen een submenu van de Layer > Attach Layer menu in de Tools window.
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Importeren van BluffTitler titels / animaties in EDIUS

BluffTitler exporteert zijn animaties als AVI files, met of zonder transparantie. 
 Het AVI format is the meest ondersteunde video formaat: 

 Ieder video editing programma (NLE) kan AVI files importeren.
  

Kies File > Export as Movie... Om een  BluffTitler show als AVI file te exporteren.
 

Canopus Edius Instellingen
Voor EDIUS 5,6 en 7  raden wij volgende instellingen aan:

  
Exporteer in 1920x1080 , 25 fps

  
- In AVI met compressie en met transparantie

  
- Gecodeerd in CANOPUS HQX CODEC

  
- Antialiassingkwaliteit uitgerekend door de Shader AA, in superhoge kwaliteit ( de videokaart  GPU )

  

BELANGRIJKE NOTA: 
  

Als je een show maakt in Blufftitler, en daarin een ondoorzichtige achtergrond gebruikt , 
 dan is er uiteraard geen sprake meer van transparantie in EDIUS.

  
Maakt u echter een show met teksten, losstaande figuren ( vb. in transparante png afkomstig van INKSCAPE ), 

 3D modellen, of zelfs met een sterrenhemel in de achtergrond, 
 dan kan die show wél over een video achtergrond geplaatst worden in EDIUS , 

 net zoals een Quicktitler titel , op voorwaarde uiteraard dat je hem exporteert als film mét transparantie, zoals hieronder
aangegeven.
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Antialiasing in realtime
Aliassing zijn de hoekige verschijnselen aan de randen van de figurenof teksten, vooral als die randen bijna horizontaal of verticaal lopen .

 Met Anti Aliassing worden kunstmatig pixels bijgecreeerd om die hoekjes op te vullen en zo een mooiere aflijning van figuren en teksten te krijgen .

No Antialiasing
Zonder antialiasing de hoekige randjes zijn duidelijk zichtbaar, vooral bij gebruik van lage resoluties, 

 complementaire kleuren en lijnen die zijn bijna horizontaal of verticaal staan.

Hardware Antialiasing
Alle moderne grafische kaarten ondersteunen hardware antialiasing. 

 Deze foto is gemaakt door een NVIDIA 6600 GT.   Nu, dat ziet er een stuk beter uit ! 
 Je kunt  hardware anti-aliasing inschakelen op door rechts te klikken op het bureaublad en te selecteren:

 Eigenschappen> Instellingen> Geavanceerd in XP en 
 Personaliseren> Weergave-instellingen> Geavanceerd in Vista en Win7/8

 Je zal een submenu vinden waar u kunt kiezen tussen vinden prestaties en kwaliteit 
 Wanneer u kiest voor de kwaliteit zullen de hoekjes aan de randen verdwijnen, of in ieder geval verminderen.

Update the driver of your graphics card
Zorg ervoor dat het stuurprogramma van uw grafische kaart up-to-date is

 Gebrek aan hardware antialiasing kan soms worden opgelost het updaten van de grafische kaart driver.
 U kunt de meest recente drivers downloaden vanaf de website van de fabrikant van uw videokaart. 

 Bijvoorbeeld als u eigenaar bent van een GeForce-kaart naar www.nvidia.com en als je een Radeon bezoek www.amd.com . 
 Vergeet niet om de driver te installeren na het downloaden.

 

Export antialiasing
Bij het   exporteren van uw animatie als afbeelding of filmbestand kunt u kiezen tussen hardware, software en shader antialiasing. 

 U kunt de anti-aliasing kwaliteit-dropdown menu vinden in het File > Export as Picture... and File > Export as Movie... dialoog.

Hardware Antialiasing
Hardware antialiasing is snel en vereist niet veel geheugen . 

 Het heeft echter twee beperkingen: 
 

BluffTitler steunt op hardware anti-aliasing bij het afspelen van de animatie in realtime.
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je moet het render venster volledig zichtbaar te houden en je kunt geen resoluties creeeren , groter dan uw bureaublad.

Software Antialiasing
Software antialiasing is langzamer en vereist veel extra videogeheugen, maar biedt een betere kwaliteit, 

 Je moet het render venster niet volledig zichtbaar houden en je kunt resoluties groter dan uw bureaublad te maken.

Shader Antialiasing
Shader-anti-aliasing is super snel en komt   overeen met  de kwaliteit van de software antialiasing, 

 maar vereist een grafische kaart die Pixel Shader versie 3.0 ondersteunt

Fighting video driver bugs
Antialiasing vergt veel geheugen wat sommige video drivers in verwarring kan brengen. 

 Als uw uitvoer zwart is of onzin bevat, kan je video driver het niet aan en moet er handmatig worden ingegrepen: 
 Meestal is dat op te lossen door over te schakelen naar Medium of Lage Kwaliteit.

Free memory for better software/shader antialiasing quality
Vrij geheugen voor betere software / shader antialiasing kwaliteit

  
Antialiasing vergt erg veel geheugen,zowel systeem geheugen als videogeheugen. 

  
Systeemgeheugen is meestal geen probleem, maar het beschikbare videogeheugen kan soms een probleem zijn bij het exporteren van HD resoluties. 

  
 
Indien u geen videokaart heeft met eigen geheugen kunt u video geheugen vrijmaken op de volgende manieren:

  
- Sluit alle andere toepassingen af.

 - Gebruik een kleiner BluffTitler render venster (door de waarde oog op 50% of 25% in de File > Set Show Resolution... dialoog)
 - Gebruik een kleiner bureaubladresolutie

 - Schakel hardware antialiasing uit
 - Installeer aangepaste een grafische kaart met meer geheugen ( HD resoluties in hoge kwaliteit vereisen minimaal 1GB )

 - In het dialoogvenster dat wordt weergegeven nadat u een foto of video bestand kunt u de antialiasing kwaliteit  zien. 
 - Afhankelijk van de gekozen antialiasing kwaliteit en het beschikbare geheugen varieert deze waarde van 16 samples per pixel ( bij zeer goede kwaliteit

) 
   tot slechts 1 sample per pixel (geen anti-aliasing).
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BluffTitler gebruiken om beelden voor LED schermen te maken
BluffTitler beschikt over technologie om de creatie van animaties voor gebruik op LED schermen te vergemakkelijken.

 LED-schermen kunnen resoluties die zakken tot 48 x 8 pixels hebben. BluffTitler kan omgaan met zulke lage resoluties.

Op de meeste LED-schermen kun je de afzonderlijke pixels onderscheiden. 
 U moet hiermee rekening houden bij het ontwerpen van uw animaties.

U kunt gebruik maken van alle tekst, foto en alle andere effecten BluffTitler te bieden heeft.
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Voor de meer complexe BixPack templates  moet je een LED scherm hebben met minstens  160 x 90 pixels.

Resolutions and views
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Fonts

BluffTitler kan zakken tot een resolutie van tot 8 x 8 pixels.
  

Kies File > Set Show Resolution... om de resolutie in te stellen. 
 Hetzelfde dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u op de bijbehorende knop op het venster gereedschap.

  
In dit dialoogvenster kunt u ook de weergave instellen . 

 Bijvoorbeeld een uitzicht van 200% betekent dat de show twee keer zo groot wordt weergegeven bij het bewerken. 
 Dit wordt gebruikt kleine resoluties beter zichtbaar te maken.

  
Een weergave lager dan 100% wordt gebruikt voor het mogelijk maken om HD-resoluties op kleinere resolutie schermen bewerken.

  
LED-borden zijn er in alle maten. Populaire resoluties zijn onder andere:

  
Breed Hoog

  
48 8

 80 8
 104 8

 72 16
 80 16
 96 16
 64 24
 80 24
 112 24
 80 32

 96 32
 96 48
 104 48
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De leesbaarheid kan worden verbeterd door platte lettertypes. 
 In de tekstlaag, gebruikt u de 3e dropdown onder het tekstvak om te schakelen van de standaard  Round Bevel naar  Flat.

Lighting

Verlichting (schaduw) effecten kan uw teksten moeilijk te leesbaar maken lezen op kleine borden. 
 U kunt alle verlichtingseffecten uitschakelen door op de ... Change Effect knop te drukken en NotLightened.fx effect te kiezen.

 

Screen Emulators

Op kleine schermen is het best om simpele , cleane fonts te gebruiken zoals :
  

Aerial
 CountryBluePrint

 CityBluePrint
 Impact ( windows )

 Modernae Bold
 XXII Static

http://www.dafont.com/aerial.font
http://www.fontstock.net/9379/countryblueprint.html
http://www.fontstock.net/8826/cityblueprint.html
http://www.fonts101.com/fonts/view/Uncategorized/51189/Modaerne_Bold.aspx
http://www.dafont.com/xxii-static.font
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Animaties gespeeld op een LED-scherm zien er heel anders in vergelijking met hoe ze eruit zien op een computerscherm. Om u te helpen bij het
ontwerpen, kan BluffTitler emuleren diverse LED-schermen.

 Kies Instellingen> Algemeen Opties ... om een LED-scherm emulator te selecteren. Hetzelfde dialoogvenster wordt ook weergegeven wanneer u op de
meest rechtse knop in het venster render.

 De volgende emulators zijn beschikbaar:
   

 

Je moet een  weergave gebruiken van ten minste 200% om de individuele pixels te zien. 
 De weergave kan worden ingesteld in de File > Set Show Resolution... dialoog.

Easy of Pro?

Voor lage resolutie LED-schermen adviseren wij de EASY-versie van BluffTitler. 
 Deze versie heeft de basisfunctionaliteit om eenvoudige animaties te maken.

 Wanneer wilt u meer complexe animaties te maken voor gebruik op een hogere resolutie schermen adviseren wij de PRO versie .
 

 
LED_Red.fx             Een monochroom rode LED-scherm

 LED_Amber.fx        Een monochroom amber LED-scherm
 LED_Blue.fx             Een monochroom blauwe LED-scherm

 LED_Greyscale.fx Een 8 bits grijstinten LED-scherm
 LED_1bit.fx             Een LED-scherm met maar 1 bit per kleur component

 LED_8bit.fx             Een LED-scherm met 8 bits per component
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Templates maken
"Een goede template geeft altijd een goede show, maar een goede show maakt niet altijd een goede template."

  
Een template (sjabloon) is een show die opnieuw kan worden gebruikt worden door de tekst (en) en / of de foto ('s) te veranderen. 

 De uitdaging is om effecten te ontwerpen die de show goed maken,onafgezien welke teksten en foto's die u gebruikt. 
 Een goede template kunt u een hoop tijd besparen omdat je je geen zorgen hoeft te maken over de graphics tijdens het bijwerken van de inhoud. 

 Dit is vooral belangrijk bij het   gebruik van dynamische inhoud . 
 BluffTitler blinkt uit in verschaffen van de juiste technologie om het creëren van goede templates te verlichten.

Bounds
De tekstlaag heeft een Bounds (grenzen) eigenschap. 

 Deze grenzen kunnen zichtbaar worden gemaakt door op <F2> te drukken. 
 Met de eerste slider van deze eigenschap kunt u de maximale breedte van de tekst in te stellen. 

 Als de tekst breder is, wordt deze automatisch samengeperst om hem passend te maken. 
 Op deze manier je teksten niet kunnen van het scherm vallen of binnendringen in andere elementen.

Soft Returns
Met de tweede schuif van de Bounds eigenschap kunt u de maximale hoogte te stellen.

 BluffTitler voegt automatisch zachte returns toe om de ruimte te vullen.
 Op deze manier moet de template gebruiker geen "returns" tikken.

Image Resolution
De grootte van de afbeelding laag is niet afhankelijk van de absolute resolutie van het beeld. 

 Elke beeldlaag wordt geschaald om te passen in dezelfde rechthoek, rekening houdend met de aspectverhouding. 
 Net als de tekstlaag, is het beeld laag is voorzien van een Bounds eigenschap . 

 Met deze eigenschap kunt u de grootte van de rechthoek in te stellen. 
 Op deze manier kunnen foto's niet van het scherm vallen of binnendringen in andere elementen.

Circle Composition
De straal van de cirkel is afhankelijk van de lettergrootte en het aantal karakters. 

 Een eenvoudige truuk om de cirkel groter maken is om spaties toe te voegen aan het einde van de tekst. 
 Een veel betere manier is echter om het te gebruiken Bounds eigenschap om de straal in te stellen. 

 

http://www.shot79.be/
http://www.shot79.be/blufftitler/index.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Mijn_Eerste_Show.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Knoppen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Gebruik_van_Templates.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Menu_Onderwerpen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Sneltoetsen.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Effecten.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Camera_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Licht_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Tekst_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/EPS_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Foto_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Video_Capture_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Plasma_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Deeltjes_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Audio_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Passepartout_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/3D_Model_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Scroller_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Schets_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Voxel_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Bliksem_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Lens_Flare_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Container_Laag.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Laag_Hierarchie.html
mailto:info@shot.be


3-12-2018 BluffTitler Nederlandse handleiding

http://www.shot79.be/blufftitler/Templates_maken.html 2/4

Import EDIUS

Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

 
Zo wordt de straal onafhankelijk van de tekst.

Right Align
U kunt een tekst rechts uitlijnen door het toevoegen van spaties aan het begin van elke regel. 

 Een veel betere manier is om het te gebruiken Right Allign mode.

Logo
Sommige teksten bieden unieke mogelijkheden. Bijvoorbeeld, "AMSTERDAM" begint en eindigt met "AM". 

 Deze eigenschap kan gebruikt worden om een   mooi rond logo te ontwerpen. 
 Dit effect verliest echter zijn voordeel als de tekst wordt veranderd. 

  
Daarom is dit geen goede template.

Target O
Door de camera te laten vliegen vliegen door de opening van de O 

 of een bal laten vliegen door deze opening is een heel mooi effect. 
 Maar wat als je de tekst verandert en er  een X staat op die positie? 
  

Dit effect produceert in dit geval een uitstekende show ... maar is nutteloos als template.

Text on text
Het schrijven van een tekst op een andere tekst is een heel mooi effect. 

 Maar wat als je de grote "L" te veranderen in dit voorbeeld in een "T"? 
  

Dit effect produceert in dit geval een uitstekende show ... maar is nutteloos als template.

Semantics
In plaats van het gebruik van nietszeggende of zeer specifieke teksten is het beter om teksten te gebruiken, zoals: 

  
UW NAAM

 WWW.UW-SITE.COM
 UW MOOISTE  SLOGAN HIER

  
Dit vertelt de latere template gebruiker die de teksten bewerkt, hoe ze kunnen worden gebruikt.
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Text length
Korte grote teksten kunnen een goede manier zijn om te pronken met je geweldige texturen en effecten...

  
Maar de meeste template gebruikers zijn op zoek naar sjablonen met langere teksten. 

 Zorg ervoor dat uw templates er goed uit zien met titels tussen de 5 en 15 karakters.

Usefulness
Er goed uit zien is niet goed genoeg. 

 Uw sjabloon moet bruikbaar  zijn ook. 
 Bijvoorbeeld zorg ervoor  dat uw teksten duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn ten minste op één moment in de animatie. 

 Je kunt abstracte expressionistische effecten op de achtergrond gebruiken, 
 maar zorg ervoor dat de boodschap goed wordt gecommuniceerd met behulp van duidelijk geschreven teksten op de voorgrond.

Tech Demo
Een tech demo is een show die een goede illustratie van een bepaalde techniek, bijvoorbeeld reflectie mapping. 

 Maak uw sjablonen niet zodat ze er allemaal uitzien als tech demo's. 
 Het doel van een sjabloon is niet om de wereld 3d-vaardigheden te laten zien . 

  
Stel je in de positie van de template gebruiker en proberen om zijn behoeften te begrijpen.

Too dynamic
Teksten editeren kan aanvoelen als werken,  als het er te veel zijn.

  
Voor een specifiek project voor een specifieke klant het kan nodig zijn om 20 dynamische teksten te hebben, 

 maar voor algemene templates is het het best om je te beperken tot 2,3 of 4 teksten.

Filename conventions

NIET DOEN                    
  

Gebruik geen spaties
 Flare Blue.jpg                           FlareBlue.jpg

  
Gebruik geen exotische tekens

 Beperk jezelf tot AZ, az ,0-9:

DOEN
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Título.jpg                           Title.jpg
  

Groep soortgelijke structuren met behulp van dezelfde naamgeving systeem
 Flarered.jpg 

 greenflare.jpg 
 flare_Blue.png                           Flare_Red.jpg 

 Flare_Green.jpg 
 Flare_Blue.jpg

  
Bij het gebruik van cijfers, voeg 0 als 10 of meer worden gebruikt

 Flare8.jpg 
 Flare9.jpg 
 Flare10.jpg                           Flare08.jpg 

 Flare09.jpg 
 Flare10.jpg
  

Gebruik beschrijvende namen
 34632.jpg                           RedFlare.jpg

  
Engels namen gebruiken

 Blauw.jpg                           Blue.jpg
  

Gebruik geen teksten als test, experiment, proberen, proberen, labo, ...
 Test23.jpg                           Cloud.jpg

  
Als het een reflectionmap, voeg de string ReflectionMap

 black.jpg                           ReflectionMap_Black.jpg
  

Bekijk de volledige lijst van alle FX / filename verenigingen BluffTitler gebruikt
  

Niet hetzelfde bestand twee keer te gebruiken met een andere naam
  

FlareRed54a.jpg 
 FlareRed67b.jpg FlareRed.jpg

  
Voeg uw initialen to

  
Voor bestanden die zijn auteursrechtelijk beschermd door u, 

 gebruik uw initialen gebruiken als voorvoegsel:
  

RedFlare.jpg                           MDO_RedFlare.jpg             

http://www.outerspace-software.com/fx.html#Associations
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Dynamische Inhoud

Normaal gesproken zijn de teksten en foto's in BluffTitler zijn statisch: ze veranderen nooit bij het afspelen van de animatie. 
 Echter, door het gebruik van speciale opmaak kan je ze dynamisch kunnen maken. 

 Met dynamische inhoud kunt u vervelende editing werk automatiseren, 
 Maak van BluffTitler een RSS news feed reader, een foto-browser of je kan zelfs internet gestuurde interactieve applicaties te creëren!

  
Waarschuwing: dit is de moeilijkste pagina van heel de BluffTitler gebruikershandleiding. 

 U heeft programmeer ervaring nodig om het te begrijpen. 
  

Geraak nu aub. niet gefrustreerd, als je geen een software ingenieur bent.
  

Om uit te leggen hoe het allemaal werkt, werkt een praktisch voorbeeld het beste.
  

Stel je een animatie waar je zou willen de leden van een muziekgroep, een muzikant te introduceren op een moment. 
 Het creëren van de animatie voor de eerste muzikant is leuk, maar voor alle anderen is het heel saai: 

 Voor elke muzikant moet je een nieuwe laag te maken met dezelfde keyframes, alleen op verschillende posities en met verschillende teksten.
 Een betere oplossing is om alle teksten op te slaan in een XML-bestand, als volgt:

 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <band>

   <musician>
       <name>Django</name>

       <instrument>Timbales</instrument>
   </musician>

   <musician>
       <name>Aristide</name>

       <instrument>Congas</instrument>
   </musician>

   <musician>
       <name>Oscar</name>

       <instrument>Bongos</instrument>
   </musician>

   <musician>
     <name>Eelco</name>

     <instrument>Piano</instrument>
   </musician>

   <musician>
     <name>Liane</name>

     <instrument>Bass</instrument>
   </musician>

   <musician>
     <name>Elaine</name>

     <instrument>Violin</instrument>
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Laag Hierarchie

Import EDIUS

Antialiasing

LED Content

Templates maken

Dynamische Inhoud

Sla dit bestand op als:

X:\temp\salsa.xml

Nu maakt u een tekstlaag  Media> Change Text ... en voer de volgende tekst in :

xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/name

BluffTitler zal dit bestand laden en ontleden om alle namen te verzamelen. 
 Bij het afspelen van de animatie, zal BluffTitler een nieuwe naam voor elke nieuwe loop gebruiken.

 Je kunt aan BluffTitler opdragen het XML-bestand van een HTTP-server te downloaden:

xml:http://www.myurl.com/salsa.xml?band/musician/name

Adding parameters to your URL is no problem because BluffTitler uses the last questionmark as the separator:

xml:http://www.myurl.com/salsa.xml?x=1&y=2?band/musician/name

Dynamic pictures
Als u wilt, kunt u een label met daarin het pad van een overeenkomstige foto toe te voegen:

  <musician>     <name>Daniela</name>     <instrument>Vocals</instrument>     <picture>X:\temp\Daniela.jpg</picture>  
</musician>
U kunt een foto laag opdragen om dit pad te gebruiken door te kiezen voor Media> Change Texture ... en het invoeren van de volgende tekenreeks:

xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/picture

Global XML path

  </musician>
   <musician>

     <name>Simon</name>
     <instrument>Trumpet</instrument>

   </musician>
   <musician>

     <name>Laurens</name>
     <instrument>Sax</instrument>

   </musician>
   <musician>

     <name>Magda</name>
     <instrument>Vocals</instrument>

   </musician>
   <musician>

     <name>Daniela</name>
     <instrument>Vocals</instrument>

   </musician>
 </band>

http://www.shot79.be/blufftitler/Laag_Hierarchie.html
http://www.shot79.be/blufftitler/Import_EDIUS.html
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Als je niet zorgt voor een XML-pad, gebruikt BluffTitler het XML  pad van het Content field in de  File > Show Properties... dialoog:

xml:?band/musician/name

Attributes
Dit is een voorbeeld van een XML-attribuut:

<picture url="X:\temp\Daniela.jpg" />

Attributen kunnen worden gelezen met de volgende syntax:

xml:X:\temp\salsa.xml?band/musician/picture.url

Photo browser
U kunt BluffTitler opdragen om loop te maken met alle afbeeldingen van een specifieke map door het plaatsen van dir: gooraan in het pad:

dir:X:\temp\salsa.jpg

BluffTitler zal nu een loop maken met alle foto's in de X: \ temp map.

RSS news feed reader
RSS-bestanden zijn XML-bestanden, zodat we kunnen dezelfde technologie te gebruiken om de inhoud ervan weer te geven. 

 De belangrijkste tags in een RSS-bestand zijn de titel en description tags. 
 Als de URL van je favoriete RSS-feed is:

http://www.X.com/rss/topstories.rss

U kunt BluffTitler de titels laten extraheren met deze string:

xml:http://www.X.com/rss/topstories.rss?rss/channel/item/title

U kunt BluffTitler de beschrijvingen laten extraheren met deze string:

xml:http://www.X.com/rss/topstories.rss?rss/channel/item/description

Flickr image browser
Veel sites bieden content aan in  XML-formaat. Dit is de URL van een XML-bestand geproduceerd door Flickr.com:

http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne? id=81705672@N00&format=rss_200

Flickr.com slaat de URL van de foto's op in de url eigenschap van de rss/channel/item/media:content node. 
 Om de afbeelding layer op te dragen om die foto's te tonen kunt u het volgende pad te gebruiken :

xml:http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne? id=81705672@N00&format=rss_200?rss/channel/item/media:content.url
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Twitter reader
Twitter biedt zoekresultaten in het Atom-formaat. Bijvoorbeeld om de laatste 100 tweets met het woord BluffTitler weet te geven ,

 gebruik je de volgende tekenreeks :weergegeven:

xml:http://search.twitter.com/search.atom?&q=BLUFFTITLER&rpp=100?feed/entry/title

De naam van de auteur kan geextraheerd worden alsvolgt:

xml:http://search.twitter.com/search.atom?&q=BLUFFTITLER&rpp=100?feed/entry/author/name

Indices and offsets
U kunt BluffTitler opdragen een specifieke index te geven met de volgende syntaxis:

dir:X:\temp\salsa.jpg[3]

U kunt een offset toevoegen  met de volgende syntaxis:

dir:X:\temp\salsa.jpg[-1]

Offsets zijn zero-based: 0 betekent dat het eerste item is.

Ranges
U kunt BluffTitler opdragen een specifiek bereik weer te geven met de volgende syntaxis:

dir:X:\temp\salsa.jpg[2:5]

Dit selecteert nummers 2,3,4 en 5. Indices zijn zero-based: 0 betekent dat het eerste item is.

Character sets

BluffTitler negeert alle codeer-en tekenset informatie in de XML-bestanden.
 Gebruik het lettertype dialoogvenster (menu-item Media > Change Font...) om de tekenset te stellen. 

 De meeste XML-bestanden gebruikt UTF-8, maar Unicode (UTF-16 little-endian) is de beste optie als je de XML-bestanden zelf maakt .

Clean URLs
Een URL zonder een bestandsnaam moet eindigen met een slash:

http://www.blufftitler.com/

Examples
U kunt een aantal dynamische inhoud voorbeelden  vinden in e  Media\Shows\Dynamic Content map.
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Generate Show Files
BluffTitler shows zijn eenvoudige tekstbestanden. Dit maakt het gemakkelijk om ze te genereren. 

 Met deze methode kun je elk aspect van de show dynamisch te maken. 
 Kies Help> Technical Info> Version voor een beschrijving van het bestandsformaat codes.

 Hieronder vindt u een voorbeeld van een PHP-script dat een BluffTitler show file genereert vinden. 
 U kunt de rotatiesnelheid instellen met een HTML- pagina

<?php
 $Speed=0;

 if(!isset($_REQUEST['SPEED'])){
 ?>

 <html>
 <body>
   <h1>BluffTitler Show Generator</h1>

   <form method='get' action='example.php'>
    Rotation Speed <input type='text' name='SPEED' id='SPEED' value='1' />

    <input type='submit' value='Generate Show' />
   </form>

 </body>
 </html>

 <?php
 return;
 }

  
$Speed=(int)$_REQUEST['SPEED'];

  
header('content-type:application/bt');

 header('Content-Disposition:attachment; filename=example.bt');
  

echo "BluffTitler Show 4\n";
 echo "LEN3000\n";

 echo "SIZ640360\n";
 echo "PAR1\n";

 echo "BGC-1-1-1\n";
 echo "\n";

 echo "LAYCamera\n";
 echo "TP10\n";

 echo "TP20\n";
 echo "TP30\n";
 echo "PHY0\n";
 echo "VISY\n";

 echo "KEY0\n";
 echo "POS000\n";

 echo "ROT000\n";
 echo "FOV0.785398\n";

 echo "SIZ300\n";
 echo "DRC000\n";

 echo "\n";
 echo "LAYLight\n";

 echo "TP12\n";
 echo "TP20\n";
 echo "PHY0\n";
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echo "VISY\n";
 echo "KEY0\n";
 echo "POS00-200\n";

 echo "COL111\n";
 echo "INT1\n";

 echo "BEA0\n";
 echo "BEC111\n";

 echo "SHA0\n";
 echo "SHC000\n";

 echo "SOF0\n";
 echo "FLS100\n";

 echo "FLC111\n";
 echo "PAL0\n";

 echo "\n";
 echo "LAYText\n";

 echo "TXT\"Bluff<br />Titler\"\n";
 echo "TP12\n";

 echo "TP30\n";
 echo "TP20\n";
 echo "PHY0\n";
 echo "VISY\n";

 echo "FNA\"Arial Black\"1900N\n";
 echo "KEY0\n";

 echo "POS00400\n";
 echo "ROT000\n";

 echo "CRO000\n";
 echo "FSI1\n";

 echo "SCA111\n";
 echo "CSC111\n";
 echo "COL111\n";
 echo "ALP0\n";

 echo "SPE0\n";
 echo "SPA101010\n";

 echo "SPW1\n";
 echo "KER1\n";
 echo "SHE000\n";

 echo "TWI000\n";
 echo "BEV110\n";
 echo "WRI10\n";

 echo "CDL000\n";
 echo "ENC0\n";

 echo "TEP00\n";
 echo "TES8080\n";

 echo "SLP550\n";
 echo "SLR0\n";

 echo "PIX0.50.80\n";
 echo "HAD5\n";

 echo "HAI111\n";
 echo "REV6.2831900\n";

 echo "JUM000\n";
 echo "XPL00\n";

 echo "MAX00\n";
 echo "BIA0\n";

 echo "PAL0\n";
 echo "KEY3000\n";

 echo "ROT".$Speed*6.28319." 0 0\n";
 ?>
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