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Videobewerken
met Cyberlink Power Director 17

Hans van Kempen

Cyberlink heeft afgelopen september PowerDirector 17 uit‐
gebracht. Ieder jaar is het weer een verrassing wat er ver‐
anderd is. Hier een overzicht van de belangrijkste
vernieuwingen.

De pakketten zijn nu te koop als:
• PowerDirector Ultra, € 99,99

deze heeft ruim voldoende mogelijkheden.
• PowerDirector Ultimate, € 129,99

deze biedt extra effecten.
• PowerDirector 365, € 69,99

deze betaal je per jaar.
• PowerDirector Suite 365, € 129,99

deze betaal je per jaar, maar je krijgt Photo‐, Audio‐ en
Color‐Director erbij.

De 365‐versies kun je ook aanschaffen met betaling per
maand, kwartaal of jaar.

Boven de tijdlijn is een nieuwe knop toegevoegd om de tijds‐
duur van een afbeelding in te stellen.

De bovenrand (gele lijn) van de scène op de tijdlijn kun je
beneden slepen. Hiermee kun je de Doorzichtigheid aanpas‐
sen.

Bij Chroma sleutel
kun je nu meerdere
kleuren kiezen die je
wilt verwijderen. Met
de knop Nieuwe
sleutel kies je een
extra kleur.

Het programma
Screenrecorder, dat
ook vanuit Power‐
Director gestart kan
worden, geeft nu de
mogelijkheid de web‐
cam in te schakelen.
Dat beeld wordt klein
in een hoek van de
opname geplaatst.
Via de knop Instellin‐
gen (tandwieltje) kun
je veel aanpassingen
maken.

De functie Titel is uitgebreid met, onder de knop Geavan‐
ceerd, de mogelijkheid een achtergrond achter de titel te
plaatsen. Dan kun je kleur, vorm en grootte instellen om de
tekst beter te laten opvallen of leesbaar worden.

Onder de knop Effect vind je nog Speciale effecten. Daarmee
kun je de letters een extra effect geven.
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Bij Instellingen is onder de knop Hardware versnelling toe‐
gevoegd: Optimaliseren.
Hiermee worden de mogelijkheden van de grafische adap‐
ter(s) optimaal ingesteld. Dit kan snelheidswinst opleveren.

Bij Multicam is er nu keus uit:
Enkele video: dit is de methode die al bestond
VideoCollage: hiermee worden de bestanden, na synchroni‐
satie, naar de video‐collage‐ontwerper overgebracht.
Daar kies je de gewenste lay‐out, waarna je meerdere film‐
pjes tegelijk op het scherm ziet.

De stabilisatiefunctie voor 360 graden video is uitgebreid met
een aantal nieuwe functies. Je vind ze onder Geavanceerd.

Met de nieuwe plug‐in Paint Designer zijn er interessante
mogelijkheden bijgekomen:

• Je kunt een lijn trekken in een afbeelding of video; die zie
je dan getekend worden.

• Op een landkaart kun je eenvoudig de route inkleuren.
• Je kunt ook een figuur overtrekken in een of meer kleuren

en vullen.
• Het resultaat wordt opgeslagen in de Video‐overlayruimte.

Daar vandaan sleep je het naar de tijdlijn, waar de
animatie wordt afgespeeld.

• Als je hiermee wat experimenteert, ontdek je de vele
toepassingen.

Op mijn website vind je een beknopte cursus, beschrijvingen
en voorbeeldfilmpjes:

http://www.bijhans.info/Cyberlink.html




