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Vypracoval jsem velmi stručný návod na používání stránky Fusion. V úvodu 
musím upozornit.  je to návod jak začít se stránkou Fusion.  Je důležité 
první část návodu opravdu pozorně nastudovat, jednak aby jste se dokáza-
li orientovat a také pochopit způsoby skládání jednotlivých uzlů.  Pokud  
by někdo chtěl opravdu dokonale ovládat Fusion Page, pak určitě doporu-
čím pečlivě pročíst originální návod DR od stránky 990 do stránky 2480. 

Mnozí zde třeba řeknou: „Vždyť existují na Youtube tutoriály“. To je sice 
pravda, ale těch opravdu dobrých je velmi málo. Tady dávám odkaz na 
opravdu dobrý návod přímo od lektorů DR:  

https://www.youtube.com/watch?v=mJf1-Ilgis8&t=2404s

Pokud někdo neumí anglicky, pak ať si pustí titulky a nechá si je automaticky 
překládat.  

Můj návod prakticky obsahuje téměř vše 
co tento tutoriál. Výhoda tutoriálu je, že 
názorně ukáže možnosti Fusion.

Za výhodu mého psaného návodu pova-
žuji, že pokud něco si potřebuji rychle 
najít co jsem pozapoměl jak se to dělá, 
nemusím kvůli tomu shlédnout hodino-
vý tutorál.

Určitě bude dobré, nejdříve shlédnout 
tutorál a pak si pročíst můj návod.

V návodu jsou také do podrobna popsány některé nejčastěji používané 
uzly přesně tak, jak jsou popsány v originálním návodu DR.  Druhá polo-
vina návodu obsahuje příklady, kde je popsán postup a nastavení para-
metrů, kde jsem se snažil alespoň nastínit, co který parametr ovlivňuje. 
Podrobný popis všech parametů všech uzlů by zabral 1500 stránek. 

Pokud by měl někdo zájem, mám z těchto 1500 stránem zhruba 800 
stran přeloženo s tím že se nejedná o dokonalý odborný překlad. A už 
nebyly síly provést korekce.  Pokud by byl zájem, napište si o něj na 
adresu: jizapo@centrum.cz       Jiří Zápotocký,  autor.

Použitá literatura:   DaVinci Resolve 17 Reference manual 2021
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Co je Fusion?
Stránka Fusion v DaVinci Resolve, která zobrazuje prohlížeče, editor uzlů a inspektora. 
Blackmagic Design Fusion je výkonný software pro vytváření 2D a 3D vizuálních efektů. 
Je k dispozici jako samostatná aplikace i jako stránka v rámci DaVinci Resolve.

Ve své nejčistší podobě je Fusion sbírka matematických procesorů pro zpracování 
obrazu zvaných uzly (Nody). Tyto uzly představují efekty, jako jsou např. rozostření a 
korektory barev, stejně jako obrázky, 3D modely a spline masky. Podobně jako u efektů, 
které můžete znát, každý uzel obsahuje sadu parametrů, které lze v průběhu času 
modi�kovat a animovat. Řetězení různých uzlů v gra�ckém uživatelském rozhraní 
zvaném strom uzlů vám umožňuje vytvářet so�stikované vizuální efekty. Uzly, uzlové 
stromy a všechna nastavení, která vytvoříte, si můžete uložit do  dokumentu nazvaném 
Composition nebo zkráceně „comp“.

Pokud naše Timeline je prázdná, nebo Playhead je nad prázdným úsekem 
Timeline, tak je zapotřebí nejdříve na stránce Edit vytvořit New Fusion clip, 
kterým si zároveň můžeme určít i délku trvání naší Fusion kompozice. New 
Fusion Clip vytvoříme v Edit otevřením E�ects > Toolbox > E�ects > a zde 
přetažením Fusion Composition na Timeline si vytvoříme základ pro Fusion 
kompozici a můžeme přejít na Fusion page s Playheadem umístěným na této 
kompozici. Zde se vytvoří v Node Editoru jedna základní a nepominutelná 
noda MediaOut1. Tato noda se nemůže v kompozici vyskytnout více než 
jednou. a slouží jako výstup naší kompozice na obrazovku a do pages Cut, 
Edit a Color.

Nebo přímo otevřete svůj klip z page Edit nebo Cut nebo Color. V node 
Editoru se otevřou dvě základní nody  MediaIn1 a MediaOut1. MediaIn slouží 
jako vstup ze stránek Cut, Edit a Color.

Pokud máte na Timeline více než jednu stopu (Track) a chcete aby se vám ve 
Fusion objevily všechny stopy, pak si je na stránce Edit označte a pravým 
klikem na některý z nich (pomocí nabídky) vytvořte New Fusion Clip. Na 
Timeline se z těchto stop stane jedna stopa Fusion clip. Pak můžeme přejít 
na page Fusion.  Tam v editoru budeme mít nody MediaIn1 až MediaInxx 
podle počtu stop zahrnutých do Fusion klipu. A ty budou spojeny  slučovací 
nodou Merge1, nebo  více nodami Merge(xx-1). Noda Merge může slučovat 
vždy jen dva obrazové vstupy, při čemž jeden je vždy pozadím a druhý 
popředím, tak jak byly nad sebou na naší Timeline

1

2
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Další možnostmi je přímé přetažení klipu z page Media, které také vytvoří nodu 
MediaIn. 

Nebo pravý klik do prázné plochy node editoru Fusion otevře nabídku, ze které 
vybereme AddTool > I/O > Loader. Ten nám otevře Window okno „Open File“ a 
tady můžeme vložit obrázek (obrázky) typu  .EXR,  .JPG,  .PNG,  .BMP,  .IPL,  .TGA, 
.RAW(Fusion Image �les).  Tento způsob je výhodný budeme-li si chtít naší 
Fusion uložit a opakovaně používat. Pokud bychom použili MediaIn, pak při 
každém vložení takové Fusion kompozice musíme naše obrázky nejdříve dodat 
do Media page. (Pozor noda Loader existuje jen ve verzi Studio)

4
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Základy používání Fusion        (označené čarou zapamatovat!)
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Co je Noda? (uzel)
Pro ty co mají alespoň minimum povědomí o programování, lze si každou Nodu před-
stavit jako podprogram, který má deklarované vstupní proměnné (VSTUPY DO NODY) a 
až na vyjímky vždy jeden výstup s opět přesně deklarovanou proměnnou. 

Abych úvod k Nodě trochu zlidštil, tak  je to pojmenovaný obdélníček se vstupy a 
jedním výstupem. Každý vstup očekává nějaká data., např. popředí, pozadí klipu, scénu, 
tvar, masku, materiál a na výstupu předává data různě upravená matemat. formulí. 
Vstupy jsou vždy označeny barevným trojúhelníčkem (barva určuje typ dat) a výstup je 
šedý/bílý čtvereček.

Přemístíme-li ukazatel myši na 
vstup, Fusion nám vypíše jaký 
typ dat očekává. Totéž platí i 
pro výstup. Pokud se budeme 
snažit připojit nesprávnáý typ 

dat tak nám to Fusion nedovolí. Spojovací linku prostě nepřipojíme. Propojování prová-
díme natažením linky myší z výstupu do vstupu nebo opačně (na počátku a konci 
nezáleží). Jeden výstup může být připojen i k několika různým vstupům, ale vždy se 
stejným typem vstupních proměnných. Každý vstup může být propojen pouze k jedno-
mu výstupu a nebo zůstat nezapojen. 

A protože pamatovat si jaká barva je 
přiřazena pro dannou nodu pro 
určitý typ dat může být frustrující, tak 
na to tvůrci DR pamatovali. Postačí 
táhnout spoj z výstupu na střed nody 
se současně stisknutým Alt, pak 

pustit tlačítko myši, a objeví se seznam vstupů danné nody. Pak už stačí jen vybrat ten 
správný. 

Jak přidat nodu? (uzel)
1)   Přetažením z Toolbaru (panelu nástrojů) nad Node Editorem Fusion.

2)   Klávesnicí  Shift + mezerník  -  otevře abecední seznam všech uzlů.

3)    Pravým klikem do volného pole Node Editoru otevře nabídku a Add Tool > 
otevře seznam všech uzlů seřazených do skupin podle použití.

4)    Označením nody v Editoru a Copy a Paste (Ctrl + C,  Ctrl + V) nakopíruje tutéž 
uzel včetně přítomných hodnot jeho parametrů v Inspektoru.

5)    Označením uzlu v Editoru a Copy a Paste Instance (Ctrl + C,  
Ctrl + Shift + V) nakopíruje uzel včetně hodnot jeho parame-
trů v Inspektoru. Ty se budou měnit shodně se  změnou  
parametrů původního uzlu (budou spřaženy). 
Tuto vazbu můžeme samostatně pro každý vybraný para-
mer (skupinu parametrů) zrušit pravým klikem na parametr 
v Inspektoru a z nabídky vybrat Deinstance, (Deinstance 
Group). Takto vytvořený uzel je označen spojením s mateř-
ským uzlem čárou mimo vsupy a výstupy viz. obr.

Instance uzlu Text

obr. 1

obr.2

obr.3
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Takto vypadá základní rozložení Fusion page. Pomocí Interface - panelu nástrojů zcela 
nahoře můžeme měnit postranní levé okno. Může být zcela vypnuté, nebo tam můžeme 
mít Media Pool nebo E�ect Library. Nástrojem Clips můžeme zapnout vypnout seznam 
všech klipů z Edit page. Seznam se zobrazí zcela dole. Nástroj Node zapíná, vypíná Node 
Editor.

obr.4
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Na liště Interface vlevo jsou nástroje: Spline - zobrazí křivky animace, Keyframe - zobrazí 
časové rozložení keyframů, Metadata - zobrazí metadata klipu(jen verze Studio), Inspek-
tor- zobrazí, skryje Inspektor.

Pod lištou Interface se nachází jeden nebo dva Viewery - prohlížeče ( kdo má 2 monitory 
může mít ještě třetí prohlížeč přes celou obrazovku) [Workspace > Video Clean Feed > 
2.monitor]. Každý z prohlížečů má na sebou lištu s ovládacími prvky. Pravým klikem do 
plochy monitoru se ještě otvírá další nabídka. Podrobněší popis bude u popisu Vieweru.

Inspektor, jedno nejdůležitějších oken. Zobrazuje a umožňuje měnit proměnné a para-
metry u právě aktivního uzlu (klinutím na uzel - je pak orámován červeně). Má základní 
kartu Tools a druhou Modi�ers (ta je aktivní jen v případě, že aplikujete na některý para-
metr některou z nabídky modi�kací - pravý klik na parametr. Každý typ uzlu má v Inspek-
toru jiné parametry. Proto tyto parametry budou vždy posány až popisu konkrétního 
typu uzlu.

Node Editor je plocha pro umísťování uzlů a tvorbu uzlových stromů. Pokud budeme 
mít v node Editoru do pěti uzlů, tak budeme mít stále přehled, který uzel upravujeme a 
který prohlížíme. Pokud však těch uzlů bude více, může se stát, že se nám na plochu 
nevejdou, nebo nebudou přehledně uspořádány. K tomu abychom uzly měli pod kontro-
lou nám slouží několik příkazů z nabídky, kterou vyvoláme pravým klikem do prázdné 
plochy Editoru. 

1)  Scale - upravuje zvětšení, zmenšení pohledu na editor

2)  Options - upravuje dle volby viditelnost linek, mřížky, instance linek a hlavně 
zapíná, vypíná Show Navigator (klávesa V) je to malý obdélníček v pravém horním 
rohu Node Editoru, kde posouváním myší si můžeme zobrazit uzly skryté mimo 
plochu Editoru.

3)  Arange Tools - zde lze změnit jak umísťovat uzly a jak budou vypadat propoje mezi 
nimi.

4)  Edit makro - otevře vaše hotová uložená  Makra a umožní je editovat  

5)   Vynutit zobrazování miniatur uzlů (zabere více místa)

Spline - otevře, zavře okno s křivkami vašich animací jednotlivých parametrů. Vlevo v 
okně je sezmam animovaných uzlů a pod názvem uzlu jsou hierarchicky seřazeny animo-
vané parametry (Animace se provádí v inspektoru pomocí časové osy a Keyframů). Zde si 

můžete zatrhnout např. jen jeden parametr, aby jste jej viděli celý - ikona                   

Křivky animací lze upravovat a to jak tvar (lineární - plynulé), tak strmost průběh délku i 
výšku, pokud nejsou zamčené.

Keyframe - otevře, zavře okno s časovým grafem Keyframů, eventuelně i tabulkou času a 
hodnot parametru
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Viewer - prohlížeč

Oba prohlížeče ve Fusion slouží k zobrazování výstupu jednotlivých uzlů použitých v 
našem Fusion klipu. Který uzel bude zobrazen je dáno volbou vieweru (dvě tečky dole 
pod každým uzlem) viz. obr.4 strana 7. Levá tečka znamená levý prohlížeč, pravá tečka 
pravý prohlížeč. Ev. třetí tečka je pro 2. monitor pokud je aktivován.  Takže chceme-li 
např. vidět výstup z uzlu MediaIn1 v levém prohlížeči zapneme levou tečku pod uzlem 
MediaIn1.

K ovládání vlastního prohlížeče slouží ikony v liště nad danným prohlížečem.

obr.5

1)   Zvětšení, zmenšení prohlížeče v %.  Jinak lze pohodlně zvěšovat a zmenšovat 
pohled pomocí Ctrl + kolečko myši.

2)   Zapíná, vypíná rozdělení prohlížeče. Umožňuje porovnávat dvě různé úpravy 
ve Fusion a to z jednoho nebo dvou různých uzlů pomocí 2 pamětí.  Nahrání do 
paměti se provede zobrazením (tečka) při zapnuté paměti A/B. Takže např. 
Zapneme pomocí ikony paměť A (default) a klikneme na zobrazovací tečku 
pod uzlem, pak zapneme paměť B a provedeme totéž na jiném uzlu, nebo po 
nějaké úpravě na ve stejném uzlu. Pak přepneme na dělený prohlížeč. Myší lze 
předěl přetahovat nebo naklánět.

3)   Zapíná, vypíná pomocné okno vieweru, kde se můžeme souběžně dívat na 
různé informace např. histogram, vektorskope ap.

4)    Kliknutím na ikonu povolíte nebo zakážete omezení RoI (Region of Interest) v 
prohlížeči, zatímco pomocí nabídky můžete zvolit oblast RoI. RoI vám umožňu-
je de�novat oblast prohlížeče, ve které se pixely skutečně musí po vašem 
zásahu  aktualizovat. Uzel se bude pro zobrazení renderovat rychleji. Určí se 
aktuální RoI na aktuální doméně de�nice (DoD), aby označil, jaké pixely by 
měly být ovlivněny.

5)   Zde si můžeme zobrazit jednotlivé kanály RGB a kanál Alfa

6)    Zde lze zvolit jak se nám bude zobrazovat naše Timeline na monitoru. Použí to 
má, pokud Color space naší pracovní Timeline je odlišný od našeho kolor space 
ve kterém provádíme grading v Color page a editujeme v Edit page. Pak může 
dojít k tomu, že barva např. písmen ve Fusion bude trochu jiná, než jak ji vidíme 
ve Fusion. Vysvětlení by zabralo mnoho stránek a rozhodně by nepřispělo ke 
stručnosti a jednoduchosti o co se zde snažím.

7)    Přepíná mezi jedním prohlížečem a dvěma

9



Zoomování a posouvání v prohlížeči
Pokud potřebujete podrobnější pohled na situaci, existují standardizované metody 
přiblížení a posunu obrázků v prohlížeči. Tyto metody také fungují s node Editorem uzlů, 
editorem spline a editorem klíčových snímků.

Metody posunu v prohlížeči:

Stisknutím prostředního tlačítka a tažením můžete posouvat prohlížeč.

Podržte stisknutou klávesu Shift a Ctrl a tažením myši posuňte snímek.

Metody zoomování:

Klikněte na prohlížeč a stiskněte klávesu Equals (=) pro přiblížení a klávesu Mínus (-) 
pro oddálení (angl. klávesnice)

Stiskněte prostřední a levé tlačítko myši současně a přetažením doleva nebo dopra-
va změníte velikost prohlížeče.

Podržte stisknutou klávesu Ctrl a pomocí kolečka myši změňte velikost prohlížeče.

Klepněte na prohlížeč a stisknutím klávesy Ctrl + 1 změníte velikost obrázku v 
prohlížeči na 100 procent. 

Klikněte na prohlížeč a stisknutím Ctrl + F nebo Ctrl + 1 obnovte obraz v prohlížeči 
tak, aby odpovídal prohlížeči.

Pravým klikem na prohlížeč otevřeme nabídku a vybereme Views > Quad view. Prohlížeč 
se rozdělí na 4 obrázky, které každý mohou zobrazovat dle další volby např. 3 kanály RGB 
a kanál Alfa, nebo histogram, 3D histogram, atd. Nabídkou Views > Quad Layouts může 4 
obrázky přeuspořádat.

3D Viewer - prohlížeč
Pokud budeme mít v Node Editoru některý ze zobrazitelných 3D uzlů, pak kliknutím na 
tečku otevře automaticky 3D prohlížeč. 3D prohlížeč je znázorněn sítí čtvercových ok 
ležících v rovině  X - Z, se středem v bodě 0, 0, 0 budou znázorněny barevně všechny 3 osy. 
Pohled vieweru bude ve směru osy Z ke středu.

Navigace ve 3D prohlížeči je z větší části podobná navigaci ve 2D prohlížeči. Posouvání a
přiblížení fungují se stejnými ovládacími prvky, i když se pohybujete ve 3D prostoru. Při 
prohlížení 3D scény však posouváním změníte úhel pohledu a tím i střed pro změnu měřítka 
a rotaci. Kombinace posouvání a otáčení vám umožní posunout úhel pohledu kamkoli na 

Pravým klikem otevřeme nabídku, kde můžeme 
měnit měřítko (Scale), zobrazemý kanál (Chanel), 
zobrazovanou 2D plochu (Guides). V položce 3D 
Options si můžeme zapnout světla, stíny, umístě-
ní kamery, světel, vypnout mřížku, ap.  V položce 
Views můžeme opět prohlížeč rozdělit na 4 pole 
a zde pravým klikem do pravého dolního rohu 
každého pole zvolit pohled: Perspektiva, Shora, 
Ze předu Zleva, Zprava a Ze spodu.  Totéž platí i 
pro nerozdělený prohlížeč.
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Chcete-li otáčet  3D prohlížečem, proveďte jeden z následucjíích úkonů:

Podržte stisknutou klávesu Alt a pomocí stiknutého středního tlačítka myši táhněte 
doleva nebo doprava.

Při tažení podržte prostřední a pravé tlačítko myši.

Rotace je vycentrována na střed 3D prostoru.

Pokud přidáte do 3D kompozice kameru (y), nebo světla. Pozor,  tyto lze regulérně přidat 
jen k uzlu Merge 3D (Uzel Merge 3D má větší množství vstupů než uzel Merge2D). tak se 
vám kamera i světlo přidá vždy na střed prohlížeče. Pro výsledné zobrazení je vždy 
nutný uzel Render 3D. Ten nebude pravděpodobně zobrazovat nic, pokud je váš objekt 
také na středu, jako kamera.

Proto aby jej viděla kamera stejně jako jej vidíte vy ve 3D prohlížeči proveďte 
nasledující:

Kliknout pravým tlačítkem do 3D prohlížeče a z nabídky vybrat Camera > Copy PoV To 
> Camera3D, pak už stačí jen mírně upravit dle svého ohnisk. vzdál. objektivu kamery. 
Pokud Camera3D nenajdete, máte zapnutý 3Dprohlížeč z jiného uzlu než Merge3D, 
kde je připojena kamera. Klikněte na tečku pod uzlem Merge3D a aktivujte uzel!

Pokud chcete svítit objekt ze stejného úhlu, pak Camera > Copy PoV To > Other > 
Light

Pokud chcete svítit z jiného úhlu, natočte si 3D Viewer (viz. otáčení 3Dprohlížečem) tak jak 
Pokud chcete aby světlo ovlivňovalo i 2D pohled a vrhalo 
stíny, pak je nutné v uzlu Render3D zapnout v Inspektoru v 
položce Lighting zatržítka Lighting a Shadows. Pozor stíny 
jsou samozřejmě vidět jen na neprůhledném povrchu.

Pokud si chceme rychle vytvořit pohled ze směru kamery 
nebo světla nebo jiného předmětu, tak si ve 3D prohlížeči 
opět otevřeme nabídku a zvolíme Camera > Camera3D, 
nebo Camera > Other > Light nebo jiný 3D předmět.
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Nody - uzly
Popíšu ve stručnosti několik základních uzlů. Některé uzly jsou naprosto triviální. Ty 
prakticky nemá smysl popisovat. Jiné uzly  jsou i na 20 stránek. U těch rozsáhlých se 
budu snažit o co nejstručnější popis, ale tak aby jste jej mohli začít používat. Jinak plné 
popisy většiny uzlů najdete jednak v originálním návodu DR v angličtině. Návod je vždy 
součástí programu DR, jen nejsou přímé odkazy z programu na dannou problematiku.  
Většinu často používaných uzlů lze nalézt v mém překladu originálního návodu.

Merge
Sloučit - uzel kombinuje dva obrázky na základě kanálu alfa (opacity) přidruženého k 
tomu v popředí. Tento uzel přebírá dva vstupy: obrázek na pozadí a popředí. Provozní 
režim určuje, která metoda se používá ke kombinaci obrázků v popředí a na pozadí, 
přičemž podporuje standardní metody Over, In, Held Out, Atop a XOr pro skládání 
obrázků. Mezitím vyskakovací okno Apply Mode umožňuje použít různé složené režimy, 
režimy přenosu nebo režimy prolnutí (podle toho, jaká je vaše preferovaná terminolo-
gie) ke kombinování popředí s pozadím různými způsoby.

Inputs
Uzel Merge poskytuje tři obrazové vstupy, všechny jsou volitelné:

Background: Žlutý vstup pozadí je pro první ze dvou obrázků, které chcete skládat 
dohromady. Před připojením vstupu v popředí byste měli připojit vstup na pozadí. 
Pokud připojíte obrázek k pozadí, aniž byste cokoli připojili ke vstupu do popředí, 
uzel Merge vygeneruje obrázek pozadí.

Foreground: Zelený vstup popředí je vsup pro druhý ze dvou snímků, které chcete 
skládat dohromady, což je typicky předmět v popředí, který by měl být před poza-
dím. Pokud připojíte obrázek ke vstupu do popředí, aniž byste cokoli připojili k 
vstupu na pozadí, uzel Merge nic nevydá.

E�ect Mask: (Volitelné) Vstup masky efektu vám umožňuje zamaskovat omezenou 
oblast výstupního obrazu, který má být sloučen. Kde je maska bílá,  tam se obrázek v 
popředí zobrazuje před pozadím. Kde je černá obrázek pozadí promítne sám.

Pozadí je červené B, popředí je modré A v inspektoru -  Apply Mode = Normal

Operator Ower Operator In Operator Held Out12



Pozadí je červené B, popředí je modré A    Apply Mode = Normal

Operator Atop Operator XOr

Další režimy Apply Mode si 
doporučuji vyzkoušet. 

Dále doporučuji si vyzkoušet 
měnit 

Alfa Gain

Burn In

Blend

 Pozadí Popředí

Pozadí a poředí pro předchozí test si můžete sestavit takto:

A aby jste to měli jako já na obrázcích, tak si myší označte všechny uzly patřící do popře-
dí (budou bíle orámované) a stiskněte Ctrl + G, pak F2 přejmenujte na „Popředí“. 

Pro pozadí platí totéž, jen pojmenování bude „Pozadí“.

Backgroud
Uzel Pozadí lze použít k výrobě čehokoli od jednobarevného pozadí po složité přechody.

Vstup
V uzlu Background je jeden vstup pro vstup masky efektu.

E�ect Mask: Volitelný modrý vstup pro efektovou masku přijímá tvar masky vytvoře-
ný křivkami, základními primitivními tvary, tahy barvy nebo bitmapami z jiných 
nástrojů. Připojení masky k tomuto vstupu omezuje barvu pozadí pouze na bílé 
pixely v masce nebo vnitřek tvaru. Masku lze Invertovat.

Pozadí můžeme zvolit proměnnou Type buď jednobarevné a nebo různé typy černobí-
lých i barevných přechodů. Nebo jako několik typů Gradientů, kde si můžeme vytvořit 
přidáváním a barvením trojúhelníčků v pruhu  Gradient vlastní vzor.

Stažením hodnoty Alfa  a všech barev 
(=černá) na nulu získáme průhledné pozadí
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Transform [XF]
Uzel Transform lze použít pro jednoduché 2D transformace obrazu, jako je přesun, 
otáčení a změna měřítka. Pomocí uzlu Transform lze také upravit poměr stran obrázku . 
Uzel Transform zřetězí svůj výsledek se sousedními uzly Transformace. Uzel Transform 
nemění rozlišení obrázku. 

Vstupy
Dva vstupy na uzlu Transform slouží k propojení 2D obrazu a efektové masky, kterou lze 
použít k omezení transformované oblasti.

Vstup: Žlutý vstup se používá pro primární 2D obraz, který se transformuje.

Maska efektu: Modrý vstup je pro tvar masky vytvořený křivkami, základními 
primitivními tvary, tahy malby nebo bitmapami z jiných nástrojů. 

Uzel Transform v příkladu níže je vložen mezi uzel MediaIn2 a vstup na popředí Merge. 
Na rozdíl od použití uzlů Scale nebo Resize se transformací MediaIn2 nezmění rozlišení 
klipu. Z tohoto důvodu je to nástroj nejčastěji používaný pro změnu velikosti, posunů a 
otáčení klipu.

Karta Controls představuje několik 
způsobů, jak obrázek transformovat, 
převrátit (vertikálně), převrátit (horizon-
tálně), změnit měřítko a otočit. Zahrnuje 
také ovládací prvky referenční velikosti, 
které mohou přehodnotit souřadnice 
použité pro šířku a výšku z relativních hodnot 0-1 na hodnoty pixelů založené na 
rozlišení obrázku.

Center  X a Y

Tím se nastaví poloha obrazu na obrazovce. Výchozí hodnota je 0,5, 0,5, která umístí 
obraz do středu obrazovky. Zobrazená hodnota je vždy skutečná poloha vynásobená 
referenční velikostí. Popis referenční velikosti naleznete níže.

Pivot X a Y

Tím se umístí osa rotace a měřítka. Výchozí hodnota je 0,5, 0,5, což je střed obrázku.

Use Size and Aspect (Velikost a Poměr stran)

Toto zaškrtávací políčko určuje, zda uzel Transform poskytuje nezávislé ovládací 
prvky Velikost pro měřítko X a Y, nebo zda se místo toho použijí ovládací prvky Size 
(Velikost) a Aspect (Poměr).

14



Size
Tím se změní měřítko obrázku. Hodnoty se pohybují od 0 do 5, ale do editačního pole 
lze zadat jakoukoli hodnotu větší než nula. Pokud je zaškrtnuto políčko Use Size and 
Aspect, tento ovládací prvek změní měřítko obrázku rovnoměrně podél obou os. Pokud 
je vypnutá možnost Use Size and Aspect, je k dispozici nezávislé ovládání pro X a Y.

Aspect
Tento ovládací prvek mění poměr stran obrazu. Nastavení hodnoty nad 1,0 roztáhne 
obraz podél osy X. Hodnoty mezi 0,0 a 1,0 roztáhnou obraz podél osy Y. Tento ovládací 
prvek je dostupný pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Use Size and Aspect.

Angle
Tento ovládací prvek otáčí obraz kolem osy. Zvětšením úhlu se obraz otočí proti směru 
hodinových ručiček. Snížením úhlu se obraz otočí ve směru hodinových ručiček.

Flip Horizontally and Vertically
Zapněte tento ovládací prvek, chcete-li převrátit obrázek podél osy X nebo Y.
Edges

Tato nabídka určuje, jak se zachází s okraji obrázku při odkrytí okrajů rastru.

– Canvas: To způsobí, že okraje obrazu, které jsou odhaleny, zobrazují aktuální barvu 
plátna. Tato výchozí hodnota je černá bez alfa a lze ji nastavit předřazením uzlu Set 
Canvas Color.

– Wrap: Obtékání okrajů obrázku kolem okrajů obrázku. To je užitečné pro plynulé 
obrázky, které mají být posouvány a vytvářejí nekonečný pohyblivý obrázek na 
pozadí.

– Duplicate: To způsobí, že okraje obrazu budou co nejlépe duplikovány a obraz bude 
pokračovat i za jeho původní velikost.

– Mirror: Obrazové body se zrcadlí tak, aby vyplnily okraj rámečku.

Filter Method
Při změně měřítka pixelu se často používají okolní pixely, aby byl výsledek realističtější. 
Existují různé algoritmy pro kombinování těchto pixelů, nazývané �ltry. Složitější �ltry 
mohou poskytnout lepší výsledky, ale jejich výpočet je obvykle pomalejší. Nejlepší �ltr 
pro danou úlohu často závisí na míře změny měřítka a na obsahu samotného obrázku.

Rectangle Mask
Obdélníková maska vytváří jednoduché čtvercové nebo obdélníkové masky. Ve výcho-
zím nastavení vytváří obdélník se stejným poměrem stran jako kompozice, ale nabízí i 
nezávislé ovládání šířky, výšky a úhlu, což poskytuje širokou škálu obdélníkových tvarů.

Vstupy

Uzel Obdélníková maska obsahuje jeden vstup masky efektu.

Paint Volitelný modrý vstup očekává tvar další masky vytvořený křivkami, základními 
primitivními tvary, malovanými tahy nebo maskami bitmapy. Připojením masky k 
tomuto vstupu se masky sloučí. Jak jsou masky kombinovány, je řešeno v nabídce 
režimu Paint v Inspektoru. 15



Uzel masky obdélníku je užitečný pro generování obdélníkových tvarů. Níže je maska 
obdélníku použita ke generování čtvercového barevného tvaru vyříznutím čtvercového 
tvaru z uzlu pozadí.

Show View Controls

Zaškrtávací políčko Show View Controls se 
používá k povolení/zakázaní zobrazení 

ovládacích prvků masky v prohlížeči. Ovládací prvky na obrazovce, včetně středové 
polohy, křivek, úhlů a dalších, se nezobrazují, když je toto zaškrtávací políčko zakázá-
no, i když je uzel vybrán.

Level
Ovládací prvek Level nastavuje úroveň průhlednosti pixelů v kanálu masky. Při hodno-
tě 1,0 je maska zcela neprůhledná (pokud nemá měkký okraj). Nižší hodnoty způsobí, 
že maska bude částečně průhledná. Výsledek je totožný se snížením ovládacího prvku 
Blend efektu.
Filter
Tento ovládací prvek vybírá algoritmus �ltrování použitý při aplikaci Soft Edge na 
masku.

–  Box: Toto je nejrychlejší metoda, ale se sníženou kvalitou. Box je nejvhodnější pro 
minimální množství rozmazání.

–  Bartlett: Jinak známý jako pyramidový �ltr, Bartlett dělá dobrý kompromis mezi 
rychlostí a kvalitou.

–  Multi-box: Při výběru tohoto �ltru se zobrazí posuvník Počet průchodů a umož-
ňuje vám ovládat kvalitu. Při 1 a 2 průchodech jsou výsledky shodné s Boxem a 
Bartlettem. Při 4 průchodech a více jsou výsledky obvykle stejně dobré jako 
Gaussovské, za kratší dobu a bez „třepení“.

–  Gaussian: Gaussovský �ltr používá skutečnou Gaussovu aproximaci a poskytuje 
vynikající výsledky, ale je o něco pomalejší než ostatní �ltry. V některých přípa-
dech může u pixelů s plovoucí desetinnou čárkou způsobit extrémně jemné 
„třepení“ okrajů.

Soft Edge
Použijte posuvník Soft Edge k rozmazání (prolnutí) masky pomocí vybraného �ltru. 
Vyšší hodnoty způsobí, že okraj zmizí daleko za hranicemi masky. Hodnota 0,0 vytváří 
ostrý, dobře de�novaný okraj.
Border Width
Ovládací prvek Border Width upravuje tloušťku okraje masky. Když je zaškrtnuto 
políčko Solid, ohraničení zesiluje nebo zužuje masku. Když maska   není vyplněná, tvar 
masky se nakreslí jako obrys a šířka použije nastavení Šířka okraje.
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Paint Mode
Připojením masky ke vstupu masky efektu se zobrazí nabídka režimu Paint. Režim Paint 
se používá k určení, jak se zkombinují příchozí maska   pro vstup masky efektu a maska 
  vytvořená v uzlu.

–  Merge: Sloučit je výchozí pro všechny masky. Nová maska   se sloučí se vstupní 
maskou.

–  Add: Hodnoty masky se přidají k hodnotám vstupní masky.
–  Subtract: Ve společných oblastech se hodnoty nové masky odečítají od hodnot 

vstupní masky.
–  Minimum: Při porovnání hodnot vstupní masky a nové masky se zobrazí nejnižší 

(minimální) hodnota.
–  Maximum: Při porovnání hodnot vstupní masky a nové masky se zobrazí nejvyšší 

(maximální) hodnota.
–  Average: Vypočítá průměr (polovinu součtu) nové masky a vstupní masky.
–  Multiply: Tím se vynásobí hodnoty vstupní masky hodnotami nové masky.
–  Replace: Nová maska   zcela nahradí vstupní masku, kdekoli se protínají. Oblasti, 

které jsou v nové masce nulové (zcela černé), nemají vliv na vstupní masku.
–  Invert: Oblasti vstupní masky, které jsou pokryty novou maskou, jsou invertovány: 

bílá se změní na černou a naopak. Šedé oblasti v nové masce jsou částečně převrá-
cené.

– Copy: Tento režim zcela zahodí vstupní masku a použije novou masku pro všechny 
hodnoty.

– Ignore: Tento režim zcela zahodí novou masku a použije vstupní masku pro všechny 
hodnoty.

Invert
Zaškrtnutím tohoto políčka se celá maska   invertuje. Na rozdíl od režimu Invert Paint 
toto zaškrtávací políčko ovlivní všechny obrazové body bez ohledu na to, zda je nová 
maska   zakrývá.

Solid
Je-li zaškrtnuto políčko Solid, maska   se vyplní tak, aby byla průhledná (bílá), pokud 
nebude invertována. Když je tato možnost zakázána, křivka se nakreslí pouze jako obrys, 
jehož tloušťka je určena posuvníkem Šířka okraje.

Center X and Y
Tyto ovládací prvky upravují polohu masky obdélníku.

Width a Height
Pomocí těchto ovládacích prvků můžete nezávisle na sobě změnit měřítko X nebo Y 
masky obdélníkového efektu. Případně přetáhněte okraje obdélníku v prohlížeči a 
interaktivně upravte jeho velikost.

Corner Radius
Poloměr rohu umožňuje zaoblení rohů masky obdélníku. Hodnota 0,0 vůbec nezao-
krouhluje, což znamená, že obdélník má ostré rohy. Hodnota 1,0 použije maximální 
množství zaoblení na rohy. 17



Ellipse Mask
Kruhová maska vytváří jednoduché kruhové nebo elipsovité masky.  A platí pro ni stejná 
kriteria jako pro předchozí obdélníkovou masku s jedinou vyjímkou - nemá zaoblení 
rohů.

Polygon Mask
Maska mnohoúhelníku je nejužitečnější pro maskování objektů, které nemají pravidelný 
tvar. Při prvním přidání do uzlu se maska mnohoúhelníku skládá pouze z ovládacích 
prvků Center a Angle, které jsou viditelné na obrazovce. Body se do křivky přidávají 
kliknutím do prohlížeče. Každý nový bod je spojen s naposledy vytvořeným bodem. 
Stejně jako nástroj masky B-Spline se maska mnohoúhelníku automaticky animuje. 
Přidáním tohoto uzlu do Editoru uzlů přidáte klíčový snímek do aktuálního snímku. 
Přesunutím na nový frame a změnou tvaru se vytvoří nový klíčový snímek a provede se 
interpolace mezi dvěma de�novanými tvary.

Vstupy

Uzel Maska mnohoúhelníku obsahuje vstup masky s jedním efektem.

–   E�ect Mask: Volitelný modrý vstup očekává tvar masky vytvořený křivkami, základní-
mi primitivními tvary, malovanými tahy nebo maskami bitmapy. Připojením masky k 
tomuto vstupu se masky sloučí. Jak jsou masky kombinovány, je řešeno v nabídce 
režimu Paint v Inspektoru.

Zaškrtávací políčko Show View Controls zobrazení se používá k povolení/zakázaní 
zobrazení ovládacích prvků masky  v prohlížeči. Ovládací prvky na obrazovce, včetně 
středové polohy, křivek, úhlů a dalších, se nezobrazují, když je toto zaškrtávací políčko 
zakázáno, i když je uzel vybrán.

Rukojeti se pohybují společně, se 
stisknutým Ctrl jednolivě.

Jakmile otevřete tento uzel, tak se 
nad prohlížečem zobrazí panel 
nástrojů, který nabízí snadný 
přístup k režimům. Podržením 
ukazatele na libovolném tlačítku 
na panelu nástrojů zobrazíte 
nápovědu popisující funkci 
daného tlačítka.

–  Click: Click je výchozí možností při vytváření masky křivky (nebo B-Spline). 
Jedná se o nástroj pro kreslení ve stylu Bézierovy křivky. Kliknutím se 
nastaví kontrolní bod a při opětovném kliknutí na jiné místo se připojí další 
kontrolní bod.

–  Draw: Draw je nástroj pro kreslení od ruky. Vytváří masku podobnou 
kresbě tužkou na papír. Novou masku můžete vytvořit pomocí nástroje 
Kreslení nebo můžete prodloužit existující otevřený spline kliknutím na 
nástroj Kreslení a zahájením kreslení od posledního kontrolního bodu.
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–  Insert: Vložit přidá nový řídicí bod podél splajnu.

–  Modify: Upravit vám umožňuje bezpečně přesunout nebo vyhladit jakýkoli 
výstupní bod podél splajnu, aniž byste se museli obávat náhodného přidání 
nových bodů.

–  Done: Zabrání posunutí nebo úpravě jakéhokoli bodu podél splajnu. Rovněž 
nelze přidávat nové body. Můžete však přesunout a otočit celý spline.

–  Closed: Uzavře otevřený spline.

–  Smooth: Změní vybraný řídicí bod z lineární na hladkou křivku.

–  Linear: Změní vybraný řídicí bod z hladké křivky na lineární.

–  Select All: Vybere všechny řídicí body na spline.

–  Keys: Zobrazí nebo skryje řídicí body podél splajnu.

–  Handles: Zobrazí nebo skryje Bézierovy úchyty podél křivky.

–  Shape: Umístí obdélník změny tvaru kolem vybraného tvaru spline. Pomocí 
obdélníku změny tvaru můžete mnohem snadněji deformovat skupiny řídicích 
bodů nebo celé tvary než upravovat každý bod.

–  Delete: Odstraní vybrané kontrolní body.

–  Reduce: Otevře okno s přesností od ruky, které lze použít ke snížení počtu 
řídicích bodů na spline. To může usnadnit úpravu tahu malby, zvláště pokud byl 
vytvořen pomocí nástroje Draw .

–  Publish menu: Pomocí nabídky Publikovat můžete vybrat mezi publikováním 
kontrolních bodů nebo cesty. Publikování je forma propojení parametrů, 
zpřístupňuje vybranou položku pro použití jinými ovládacími prvky. Umožňuje 
také připojit kontrolní bod k uzlu Tracker.

–  Follow Points: Umožňuje vybranému bodu sledovat cestu publikovaného bodu. 
Bod následuje publikovaný bod pomocí odsazené pozice.

–  Double Poly: Umožňuje změkčení části spline křivky, zatímco ostatní části křivky 
zůstávají ostré. Dvojitá křivka se skládá ze dvou tvarů, vnitřního a vnějšího tvaru. 
Vnitřní tvar je původní tvar z jedné křivky, zatímco vnější tvar se používá k určení 
šíření měkkosti. Čím dále se vnější tvar dostává od vnitřního tvaru, tím měkčí se 
tento segment tvaru stává. Obě křivky začínají přesně stejným tvarem jako 
původní jedna křivka, přičemž maska   zůstává ostrá. Jakákoli animace již apliko-
vaná na tvar zůstane. Chcete-li vybrat vnější tvar, stiskněte klávesu Tab a přepí-
nejte mezi ovládacími prvky na obrazovce, dokud se nezobrazí čárkovaný obrys, 
nebo můžete vybrat vnější křivku pomocí nabídky Controls > Outer Polygon v 
kontextové nabídce.

– Multiframe: Multiframe: je metoda úpravy kontrolních bodů ve více klíčových 
snímcích. Výchozí nastavení none upravuje pouze řídicí bod spline na aktuálním 
klíčovém snímku. Nastavením nabídky All adjusts se upraví ovládací bod pro 
všechny klíčové snímky. Prev nastavení upraví aktuální a předchozí klíčový 
snímek, zatímco Next upraví aktuální a následující klíčový snímek.
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– Roto Assist: Aktivujte tlačítko Roto Assist, když začnete malovat pomocí 
nástroje Tah křivky. Body křivky se přichycují k nejbližší hraně, když klepnete a 
přidáte body do tvaru. Azurový obrys označuje body, které se přichytí k okraji. 
V rozevírací nabídce jsou tři hlavní možnosti Roto Assist:

– Multiple Points: Je-li povoleno, jediné kliknutí na hranu s vysokým kon-
trastem přidá několik bodů k de�nování celé hrany, namísto toho, abyste 
museli přidávat každý bod samostatně. Toto je jednorázové kliknutí. 
Druhé kliknutí se vrátí k detekci hran s jedním bodem.

– Distance 8: Otevře dialog, kde můžete nastavit rozsah pixelů, ve kterém se 
bude hledat hrana.

– Reset: Používá se pro resetování atributu uchopení všech uchopených 
bodů. Po resetování se body stanou nedostupnými pro sledování.

Většina parametrů v inspektoru je totožná s parametry 
dříve popsané Rectangle mask.

– Angle:  křivku Polyline můžete otáčet ve všech 
třech osách

A ještě přidám dva parametry, na které jsem u Rectan-
gle i Ellipse zapoměl. Pokud nebude zaškrtnuto 
Solid a budete mít nastaven Border (tloušťku čáry) 
budou aktivní parametry:

– Position: posunuje počátek čáry

– Length: zkracuje čáru od konce

B-Spline Mask
Maska B-spline je ve všech ohledech identická s Polygon mask kromě jednoho. Tam, kde 
masky mnohoúhelníku používají Bézierovu křivku, tento uzel masky používá B-spline. 
Tam, kde Bézierovy splajny využívají středový bod a dvě táhla pro řízení vyhlazování 
segmentu spline, vyžaduje B-Spline pouze jeden bod. To znamená, že tvar B-Spline 
vyžaduje mnohem méně kontrolních bodů k vytvoření pěkně vyhlazeného tvaru.

Při prvním přidání do uzlu se maska   B-Spline skládá pouze z ovládacího prvku Center, 
který je viditelný na obrazovce. Body se do B-Spline přidávají kliknutím do prohlížeče. 
Každý nový bod je spojen s posledním vytvořeným bodem, ale místo toho, aby spline 
procházel přímo každým řídicím bodem, řídicí body B-Spline ovlivňují pouze tvar spline. 
Řídicí bod táhne spline v jeho směru, aby vytvořil hladkou křivku. Stejně jako nástroj 
Polygon mask se maska   B-Spline automaticky animuje. Přidáním tohoto uzlu do Editoru 
uzlů přidáte klíčový snímek do aktuálního snímku. Přesunutím na nový snímek a 
změnou tvaru se vytvoří nový klíčový snímek a provede se interpolace mezi dvěma 
de�novanými tvary.20

– Onion Skinning: Povolením  Onion Skinning: se v prohlížeči spline animace zobra-
zí mix. Je to užitečné při zarovnání spline animace a pohybu. Výběrem Onion Skin 
Settings z rozbalovací nabídky můžete nastavit počet překrývajících se snímků.



Paint
Malování je extrémně �exibilní nástroj založený na tahu např. pro odstraňování drátů, 
klonování obrázků nebo rychlé vytváření vlastních masek a mattů. Malování ve Fusion 
lze dokonce použít k vytvoření nových obrazů a uměleckých prvků od nuly.

Každý Paint uzel je tvořen řadou tahů štětce. Tyto tahy jsou vektorové tvary s upravitel-
ným štětcem, velikostí a efektem. K dispozici je široká škála režimů nanášení a typů 
štětců. Většina stylů tahů štětcem jsou upravitelné křivky pro jemné ovládání. Lze je 
animovat, aby se v průběhu času změnil tvar, délka a velikost. Při použití s podporova-
ným tabletem může být neprůhlednost a velikost tahu ovlivněna rychlostí a tlakem. 
Neomezené vrácení a opakování nátěru poskytuje možnost experimentovat před prove-
dením změn v sekvenci obrázků. Tahy barvy lze měnit, mazat a upravovat s prakticky 
nekonečnou �exibilitou.

Vstupy

Dva vstupy v uzlu Malování se používají k propojení 2D obrazu a efektové masky, kterou 
lze použít k omezení malované oblasti.

–  Vstup: Je nutné propojit žlutý vstup s 2D obrazem, který vytvoří velikost „plátna“, na 
které kreslíte.

–  Efektová maska: Modrý vstup je pro tvar masky vytvořený křivkami, základními 
primitivními tvary, tahy barvy nebo bitmapami z jiných nástrojů. Připojení masky k 
tomuto vstupu omezuje Malování pouze na ty pixely v masce.

Základní nastavení uzlu

Uzel Malování vždy potřebuje vstupní připojení. Nejjednodušším nastavením je malová-
ní přímo na příchozí uzel MediaIn.

Flexibilnějším nastavením je použití uzlu Background k nastavení velikosti, která odpoví-
dá obrazu, na který kreslíte. V Inspektorovi bude pozadí nastaveno tak, aby bylo zcela 
průhledné. Poté lze nástroj Malování sloučit jako popředí přes skutečný obrázek, na 
který chcete malovat.

Chcete-li začít pracovat s 
nástrojem Paint, nejprve 
vyberte typ tahu  z panelu 
nástrojů které se otevřou nad 
prohlížečem. Na výběr je deset 
typů tahů a dva další nástroje 
pro výběr a seskupení tahů. 21



Typy tahů a nástroje jsou popsány níže v pořadí, v jakém se zobrazují na panelu nástrojů.

Multistroke: Ačkoli se jedná o výchozí výběr a první skutečný typ stopy na panelu 
nástrojů, Multistroke není typicky nejčastěji používaným typem tahu. Je však 
ideální pro retušování nebo odstraňování sledovacích značek ap. V tomto případě 
musíte mít ke žlut. vstupu připojen retušovaný obraz.  Pomocí kapátka naberete 
vzorek a klik jej umístí. Multistroke je mnohem rychlejší než typ Stroke, ale po 
vytvoření jej nelze upravovat. Ve výchozím nastavení trvá Multistroke pro jeden 
snímek. Pomocí nastavení Duration v ovládacích prvcích Stroke nastavte počet 
snímků před malováním. Stínovaná oblast s trváním Multistroke je viditelná, ale 
nelze ji upravovat v editoru klíčových snímků. I když multistroky nelze přímo 
upravovat, lze je seskupit pomocí modi�kátoru PaintGroup, poté je sledovat, 
přesouvat a otáčet pomocí animace PaintGroup. 

Clone Multistroke: Podobně jako u více úderů, ale konkrétně to znamená klonovat 
prvky z jedné oblasti nebo obrázku do druhé. Perfektní pro retušování malířských 
úkolů na 100 kliknutí na snímek, jako je odstranění sledovacích značek. Klonování 
více úderů je rychlejší než typ tahu, ale po vytvoření jej nelze upravovat. Ve výcho-
zím nastavení Clone Multistroke trvá jeden snímek.  Nastavení odkud se bude brát 
vzorek se provede pomocí O�set X, Y, určuje ji křížek, nebo Alt + klik. Pomocí 
nastavení Duration v ovládacích prvcích Stroke nastavte počet snímků před 
malováním. Stínovaná oblast trvání Clone Multistroke je viditelná, ale nelze ji 
upravovat v editoru klíčových snímků.

Stroke: Ve většině případů je nástroj Stroke tím, co si lidé myslí, když přemýšlejí o 
kreslení, a je nástrojem volby pro většinu operací. Jedná se o plně animovatelný a 
upravitelný tah barvy na základě vektoru. Pokud jsou v obraze použity stovky 
tahů, může to zpomalit; při vytváření mnoha tahů barvy je lepší použít Multistro-
ke.  Typ Stroke má trvání celého klipu. Jeho trvání však můžete kdykoli upravit v 
editoru klíčových snímků. Po dokončení kresby klikněte na tlačítko Select na 
panelu nástrojů Paint, abyste předešli náhodnému přidání nechtěných tahů.

Polyline Stroke: To poskytuje schopnost vytvářet a manipulovat s tahem stejným 
způsobem, jako by mohla být vytvořena Bézierova cesta nebo polygonová maska. 
Chcete-li přidat tah Polyline, vyberte tlačítko Polyline a kliknutím do prohlížeče 
přidejte první bod. Pokračujte v přidávání dalších bodů do křivky. Tento styl 
přidání kliknutí je výchozí, ale tahy křivky lze také vytvořit v režimu přidání kresle-
ní. Křivky lze sledovat nebo připojit ke stávajícím křivkám, jako jsou masky nebo 
cesty animace. Polyline Stroke má výchozí trvání celého klipu. Jeho trvání však 
můžete kdykoli upravit časem v editoru klíčových snímků.

Circle: Vytvoří kruhový tvar s animovatelným ovládáním poloměru a středu. Typ 
Circle má trvání celého globálního rozsahu. Jeho trvání však můžete kdykoli 
upravit v editoru klíčových snímků.

Rectangle: Vytvoří obdélníkovou oblast. Typ Obdélník má trvání celého globální-
ho rozsahu. Jeho trvání však můžete kdykoli upravit v editoru klíčových snímků.22



Copy Polyline: Umožňuje vytvořit uzavřenou oblast křivky s animovatelným 
odsazením pro klonování prvků z jedné oblasti nebo obrázku do druhé. Typ Kopí-
rovat křivku má trvání celého klipu. Jeho trvání však můžete kdykoli upravit v 
editoru klíčových snímků.

Copy Circle/Rectangle: Oblast kruhového nebo obdélníkového tvaru s animova-
telným odsazením pro klonování prvků z jednoho obrázku do druhého. Typ Kopí-
rovat kruh / obdélník má trvání celého globálního rozsahu. Jeho trvání však 
můžete kdykoli upravit v editoru klíčových snímků.

Fill: Podobně jako nástroj Wand mask (Kouzelná hůlka). Tento nástroj vyplní 
podobně zbarvené sousední pixely barvou výplně na základě vybraného barevné-
ho kanálu. Nástroj má trvání celého globálního rozsahu. Jeho trvání však můžete 
kdykoli upravit v editoru klíčových snímků

Paint Group: Umožňuje seskupit více tahů kresby s plnou kontrolou nad středem a 
velikostí. Vzhledem k tomu, že styly více tahů a klonování více tahů nelze sledovat, 
je seskupování těchto typů tahů kresby a sledování skupiny barev jedním běžným 
použitím skupin.

Tahy kresby založené na křivce obsahují v prohlížeči druhý panel nástrojů, který umožňu-
je výběr různých možností úprav. Tahy kresby, které zahrnují tento druhý panel nástrojů, 
jsou Polyline Stroke a Copy Polyline. Styl tahu také zobrazí tento panel nástrojů po 
výběru tahu a kliknutí na tlačítko Editable v Inspektoru. Vysvětlení těchto nástrojů 
najdete v popisu Polyline Mask

Brush Controls (Tvar štětce)
Tlačítka tvaru štětce vybírají tvar špičky štětce. Kromě 
tvaru jediného pixelu můžete upravit velikost tvaru stopy 
v prohlížeči podržením klávesy Command nebo Ctrl při 
tažení myši.
Soft Brush: Měkký štětec je kruhová špička štětce s měk-

kými okraji.
Circular Brush: Kruhový štětec je tvar špičky štětce s 

tvrdými hranami.
Část nástrojů inspektoru

Image Brush: Image Brush umožňuje použít obrázky z libovolného nodu ve stromu 
nodů nebo ze systému souborů jako špičku stopy.

Single Pixel Brush: Single Pixel Brush je ideální pro práci s jemnými detaily a vytváří 
špičku štětce přesně o velikosti jednoho pixelu. Na štětec s jedním pixelem se neapli-
kuje vyhlazování.

Square Brush: Čtvercový štětec je špička štětece s tvrdými hranami.

Chtěl  bych upozornit,  že některé proměnné  inspektoru,  které budou dále 
popisovány se v poli  proměnných objeví jen je-li  v ybrán určitý t yp nástro-
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Vary Size

Různá nastavení velikosti mění velikost tahu na základě 
rychlosti nebo pera a tabletu citlivého na tlak.

Constant: Špička štětce zůstává po zdvihu konstantní 
velikosti.

With Pressure: Velikost zdvihu se mění se skutečným 
aplikovaným tlakem.

With Velocity: Velikost tahu se mění s rychlostí malo-
vání. Čím rychlejší je tah, tím je tenčí.

Vary Opacity

Různá nastavení krytí mění krytí tahu na základě 
rychlosti nebo pera a tabletu citlivého na tlak.

Constant: Špička štětce zůstává po celou dobu tahu 
na konstantní hodnotě průhlednosti.

With Pressure: Průhlednost zdvihu se mění s aplikova-
ným tlakem.

With Velocity: Průhlednost tahu se mění s rychlostí 
malování. Čím rychlejší je tah, tím je průhlednější.

Softness
Použijte tento ovládací prvek ke zvýšení nebo snížení měkkosti měkkého štětce. 

Image Source
Při použití typu štětce Zdroj obrázku vyberte mezi třemi možnými obrázky štětce zdroje.

Node: Zdroj obrazu je odvozen z výstupu uzlu ve stromu uzlů. Přetažením uzlu do 
vstupního pole Inspector's Source node nastavíte zdroj.

Clip: Zdroj obrazu je odvozen od obrazu nebo sekvence na disku. Lze použít jakýkoli 
soubor podporovaný uzlem Fusion Loader nebo MediaIn.

Brush: Vyberte obrázek, který chcete použít jako štětec z nabídky. K naplnění nabídky se 
používají obrázky umístěné v adresáři Fusion> Brushes. Štětce jsou černobílé obrázky 
včetně alfa kanálu o velikosti max. 100 x100 pixelů uložené ve formátu  .TGA (Lze 
vytvořit např. v Photoshopu).

Color Space
Když je vybrán nástroj Fill, vybere nabídka Color Space barevný prostor při vzorkování 
barev kolem středu nástroje Fill pro zahrnutí do rozsahu výplně.

Channel
Když je vybrán nástroj Fill, v nabídce Channel se vybere který barevný kanál se použije v 
barvě výplně. Například s vybranou verzí Alfa dojde k výplni na souvislých pixelech kanálu 
alfa.
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Použití ovládacích prvků
Apply Mode
Režimy Apply Modes jsou tlačítka, která mění funkce malování štětcem.

Color: Režim nanesení barvy namaluje jednoduché barevné tahy. Pokud se používá 
ve spojení s kartáčem na obrázek, lze jej také použít k zabarvení obrázku.

Clone: Režim Clone Apply zkopíruje oblast ze stejného obrázku pomocí nastavitel-
ných pozic a časových posunů. Tento režim může také kopírovat části jednoho obráz-
ku do jiného obrazu. Jako zdrojový obrázek lze použít jakýkoli obrázek ze stromu 
uzlů.

Emboss: Režim Reliéfní kresba embosuje části obrazu pokryté tahem štětce.

Erase: Vymazání odhalí podkladový obrázek prostřednictvím všech ostatních tahů, 
čímž efektivně vymaže části tahů pod ním, aniž by tyto tahy skutečně zničilo.

Merge: Tato aplikace efektivně propojí štětec s obrazem. Tento režim se chová 
podobně jako Color Apply Mode, ale nemá žádné ovládací prvky barev. Nejvhodnější 
pro použití s typem Image brush.

Smear: Rozmazejte obraz pomocí směru a síly tahu štětce.

Stamp: Pomocí Alt + klik načte část obrazu, zcela ignoruje jakýkoli alfa kanál nebo 
informace o průhlednosti. Tento režim je nejvhodnější pro použití retuše na cílovém 
obraz.

Wire: Tento režim odstranění drátu se používá k odstranění drátů, lanoví a dalších 
malých prvků v rámu vzorkováním sousedních pixelů a jejich překreslením směrem 
tahu.

Stroke Controls (Ovládací prvky tahu)
Ovládací prvky tahu obsahují parametry, které upravují celý tah barvy a také ji řídí v 
průběhu času.

Size: Tento ovládací prvek upravuje velikost stopy, když je typ stopy nastaven na Soft 
Brush nebo Circle. Průměr štětce je v prohlížeči nakreslen jako malý kruh obklopující 
ukazatel myši. Velikost lze také v prohlížeči interaktivně upravit podržením klávesy 
Command nebo Ctrl při tažení ukazatele myši.

Spacing: Posuvník Mezery určuje vzdálenost mezi body (vzorky použité k nakreslení 
souvislého tahu podél podkladového vektorového tvaru). Zvýšení této hodnoty 
zvyšuje hustotu tahu, zatímco snížení této hodnoty způsobí, že tah zaujme vzhled 
tečkované čáry.

Stroke Animation: Nabídka Animace tahu nabízí několik předem vytvořených efektů 
animace, které lze použít na tah barvy. Tato nabídka se zobrazí pouze u vektorových 
tahů, jako je Stroke and Polyline Stroke.

All Frames: Toto výchozí nastavení zobrazí tah pro všechny snímky obrazu připo-
jeného k žlutému vstupu uzlu Paint.

Limited Duration: Toto existuje u počtu snímků určených posuvníkem Duration. 

Write On: Je-li vybrána možnost Write On, do tahu kresby se přidá spline anima-
ce, která přesně duplikuje načasování vytvoření tahu kresby. 25



Tah je na obrázek zapsán přesně tak, jak byl nakreslen. Chcete-li upravit načaso-
vání efektu Write On, přepněte do editoru Spline a pomocí uzlu Time Stretcher 
upravte celkovou délku spline animace. Chcete-li pohyb vyhladit nebo ručně 
upravit, zkuste zmenšit body v animačním spline.

Write O�:  Write O� provede opačnou část zápisu Write On, kreslí tah od konce 
a pracuje zpět k začátku tahu.Write On Then O�: Tato možnost nabídky aplikuje 
na tah tahový režim Write On a poté Write O�.

Trail:  Výběr možnosti Trail z nabídky způsobí, že počáteční a koncový bod tahu 
budou animovány současně, vzájemně odsazené o částku určenou v ovládacím 
prvku Duration. To má za následek vytvoření malovaného segmentu, který 
sleduje cestu tahu. Stejně jako u efektů Write On a Write O� se toto spustí na 
aktuálním snímku, když je vybrán režim animace. Načasování animace lze 
upravit ručně pomocí editorů Spline nebo Keyframes.

Duration: Trvání nastavuje trvání každého tahu v framech. Tento ovládací prvek je k 
dispozici pouze pro Multistroke a Clone Multistroke operace, nebo když je režim 
animace tahu nastaven na omezenou dobu trvání. Nejčastěji se používá pro 
rotoscoping snímek po snímku ve scéně. Každý vektorový tah aplikovaný na scénu 
má v editoru klíčových snímků trvání, které lze ořezávat nezávisle od jednoho tahu 
k dalšímu. Trvání lze nastavit na 0.5, což umožňuje, aby každý tah vydržel pro jedno 
pole, pouze když se strom uzlů zpracovává v režimu Fields.

Write On and Write O�: Tento posuvník rozsahu se zobrazí, když je animace tahu 
nastavena na jednu z metod Write On a Write O�. Rozsah představuje počáteční a 
koncový bod tahu. Zvyšte počáteční hodnotu z 0.0 na 1.0, abyste vymazali tah, 
nebo zvyšte koncovou hodnotu z 0.0 na 1.0, abyste nakreslili tah na obrazovku. 
Tento ovládací prvek lze dobře animovat. Funguje nejúčinněji, když se automaticky 
animuje pomocí režimů Write On a Write O� v nabídce Stroke Animation.

Make Editable: Toto tlačítko se zobrazí pouze u vektorových tahů. Kliknutím na 
možnost Make Editable lze změnit aktuální tah na polyline křivku, takže lze tvar 
upravit nebo animovat.

Modi�kátory uzlu Paint

POZNÁMKA: Nástroje MultiStroke jsou konstruovány pro rychlost a mohou 
interně obsahovat mnoho tahů, aniž by se v modi�kátorech vytvořil obrov-
ský zásobník seznamů 

Každý tah kresby vytvořený v prohlížeči vytvoří přidružený tah modi�kátoru. Tyto 
tahy modi�kátoru jsou reprezentovány jako seznam operací tahu kresby na kartě 
Modi�kátory v Inspektoru. Každý tah, který vytvoříte, lze upravit nebo odstranit 
nebo použít v jiném pořadí pomocí zásobníku modi�kátorů. 

Každý tah modi�kátoru Paint obsahuje ovládací prvky štětce, ovládací prvky použít 
a ovládací prvky tahu shodné s těmi, které se nacházejí na hlavní kartě Controls 
prvky v Inspektoru.26



Klávesové zkratky
Klávesové zkratky umožňují upravovat styly a barvy malby, aniž byste museli procházet nabídky.

 

Při malování:
Podržením klávesy Command nebo Ctrl při tažení doleva změníte velikost 
štětce.

Při klonování:
Kliknutím na možnost Option nebo Alt klikněte na pozici zdroje klonu. 
Tahy začnou klonovat z vybraného místa. 
Podržením O dočasně povolíte 50% průhledné překrytí zdroje klonů (% lze 
změnit pomocí pref Tweaks.CloneOverlayBlend).
Stisknutím tlačítka P přepnete neprůhledné překrytí zdroje klonování.

Zatímco se překrytí zobrazuje:
Šipky mění pozici zdroje klonu; můžete také přetahovat nitkový kříž a 
nastavit posuvníky úhlu nebo velikosti.
Alt + Left / Right šipkami  změní úhel klonu zdroje.
Alt + Up/Down šipkami změní velikost zdroje klonu.
Shift + Ctrl lze použít s výše uvedeným pro větší nebo menší úpravy. Levá a 
pravá hranatá závorka, mění časový posun zdroje klonování (vyžaduje to, 
aby byl v poli zdrojový uzel nastaven konkrétní uzel zdroje klonování).

Kopírovat Rectangle / Ellipse:
Shift + přetažením zdroje omezte tvar.

S vybraným jediným tahem (není k dispozici u tahů s více čarami nebo 
křivkami):

Skupiny Paints:
Ctrl + tažení změní polohu nitkového kříže skupiny, aniž by se změnila 
poloha skupiny.

PaintGroup - pro Planar Tracker

Nástrojem Select označíme všechny 
požadované tahy. Pak klikneme na nástroj 
PaintGroup. Oba nástroje najdeme nad 
prohlížečem. V inspektoru přejdeme na 
kartu Modi�ers a kliknutím otevřeme 
záložku PaintGroup. Klik pravým tlačítkem 
do oteřené karty se nám rozbalí nabídka. 
Klik levým tlačítkem na Modify With se 
nám otevře další nabídka a vybereme 
Tracker Position. 
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Text+
Uzel Fusion's Text + je pokročilý generátor znaků schopný více stylů, 3D transformací a 
několika vrstev stínování. Text lze rozložit na uživatelem de�novaný obdélník, kruh 
nebo podél křivky. 
K vytváření textu lze použít jakékoli písmo TrueType nebo PostScript 1 nainstalované v 
počítači. Podpora vícebajtových znaků a znaků Unicode umožňuje generování textu v 
libovolném jazyce, včetně textu zprava doleva a svisle.
Tento uzel generuje 2D obraz. Chcete-li vytvořit extrudovaný 3D text s volitelným 
zkosením, použijte  uzel Text 3D.

Vstup

Jediným vstupem v uzlu Text + je maska efektu pro skrytí části textu. 

Efektová maska: Volitelný modrý vstup pro efektovou masku přijímá tvar masky 
vytvořený křivkami, základními primitivními tvary, tahy barvy nebo bitmapami z 
jiných nástrojů. Připojení masky k tomuto vstupu omezuje text pouze na pixely v 
masce.

Karta Text
Text

Do textového pole na této kartě se zadává text, 
který se má vytvořit. Do tohoto pole lze zadat 
jakýkoli společný znak. Fungují také běžné 
klávesové zkratky OS (Command-C nebo Ctrl-C 
pro kopírování, Command-X nebo Ctrl-X pro 
vyjmutí, Command-V nebo Ctrl-V pro vložení); 
kliknutím pravým tlačítkem v editačním poli se 
však zobrazí vlastní kontextová nabídka pro 
modi�kace.
Kontextová nabídka Text (pravý klik do oblasti 
Text) obsahuje následující možnosti:

Animate: Slouží k animaci textu v průběhu času.
Character Level Styling: Slouží ke změně písma, barvy, velikosti a transformace 
jednotlivých znaků nebo slov prostřednictvím karty Karty Modi�ers.
Comp Name: Umístí název kompozice do textového pole Styled pro vytváření 
přednastavených kompozic.
Follower: Modi�kátor textu používaný k zvlnění animace napříč každým znakem 
textu.
Publish: Publikuje text nodu pro připojení k dalším textovým uzlům.
Text Scramble: Textový modi�kátor používaný k náhodnému výběru znaků v textu.
Text Timer: Modi�kátor textu používaný k zobrazení odpočítávání nebo aktuálního 
data a času.
Time Code: Textový modi�kátor používaný k zobrazení časového kódu pro aktuální 
snímek.28



Time Code: Textový modi�kátor používaný k zobrazení časového kódu pro aktuální 
snímek.

Connect To: Slouží k připojení textu k publikovanému výstupu jiného uzlu.

Font

Dvě nabídky Písmo se používají k výběru rodiny a 
písma, například Normální, Tučné a Kurzíva.

Color

Nastaví základní barvu výplně textu. Jedná se o 
stejný ovládací prvek, který se zobrazuje ve vzor-
níku barev na kartě Stínování.

Size

Tento ovládací prvek se používá ke zvětšení nebo 
zmenšení velikosti textu. To není jako výběr 
velikosti bodu v textovém editoru. Velikost je 
relativní k šířce obrázku.

Tracking

Parametr Tracking upravuje jednotné mezery mezi jednotlivými znaky textu.

Line Spacing

Řádkování upravuje vzdálenost mezi jednotlivými řádky textu. Tomu se někdy v aplika-
cích pro zpracování textu říká přední.

V Anchor
Ovládací prvky svislé kotvy se skládají ze tří tlačítek a posuvníku. Tři tlačítka se používají k 
zarovnání textu svisle k horní části textu, středu textu nebo spodní účaří. Posuvník lze 
použít k přizpůsobení zarovnání. Nastavení svislé kotvy ovlivní způsob otáčení textu i 
umístění pro úpravy řádkování. Tento ovládací prvek se nejčastěji používá, když je typ 
Layout nastaven na Frame na kartě Layout.

V Justify
Jezdec svislého zarovnání umožňuje přizpůsobit svislé zarovnání textu z nastavení  
V Anchor na úplné zarovnání, aby byl zarovnán rovnoměrně podél horního a spodního 
okraje. Tento ovládací prvek se nejčastěji používá, když je typ Layout nastaven na Frame 
na kartě Layout.

H Anchor
Ovládací prvky vodorovné kotvy se skládají ze tří tlačítek a posuvníku. Tři tlačítka zarov-
návají zarovnání textu k levému okraji, prostřednímu nebo pravému okraji textu. Posuv-
ník lze použít k přizpůsobení zarovnání. Nastavení vodorovné kotvy ovlivní způsob 
otáčení textu i umístění pro sledování (úvodní) mezery. Tento ovládací prvek se nejčastěji 
používá, když je typ Layout nastaven na Frame na kartě Layout

H Justify
Jezdec vodorovného zarovnání umožňuje přizpůsobit zarovnání textu z nastavení H 
Anchor na úplné zarovnání, aby byl zarovnán rovnoměrně podél levého a pravého okraje. 
Tento ovládací prvek se nejčastěji používá, když je typ Layout nastaven na Frame na kartě 
Layout. 29



Direction

Tato nabídka poskytuje možnosti pro určení 
směru, ve kterém má být text psán.

Line Direction

Tyto možnosti nabídky se používají k určení toku 

textu shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava nebo zprava doleva.

Underline and Strikeout (Podtržení a přeškrtnutí) Tato tlačítka použijí přidání stylů 
zvýraznění do textu.

Write On

Tento ovládací prvek rozsahu se používá k rychlému použití jednoduchých efektů Zápis 
a Odmaz na text. Chcete-li vytvořit efekt Write On, animujte koncovou část ovládacího 
prvku od 1 do 0 po požadovanou dobu. Chcete-li vytvořit efekt Write O�, animujte 
počáteční část ovládacího prvku rozsahu od 0 do 1.

Karta Layout

Point: Rozložení bodu je nejjednodušší z režimů 
rozložení. Text je uspořádán kolem nastavitelného 
středového bodu.

Frame: Rozložení rámečku umožňuje de�novat 
obdélníkový rámeček, který se používá k zarovnání 
textu. Ovládací prvky zarovnání se používají k 
zarovnání textu svisle a vodorovně uvnitř hranic 
rámečku.

Circle: Rozložení kruhu umístí text kolem křivky 
kruhu nebo oválu. Ovládání je nabízeno nad 
průměrem a šířkou kruhového tvaru. Když je 
rozvržení nastaveno na tento režim, ovládací prvky 
zarovnání určují, zda je text umístěn podél vnitřní 
nebo vnější hrany kruhu a jak je zarovnáno více 
řádků textu.

Path: Rozložení cesty vám umožňuje tvarovat text 
podél okrajů cesty. Cestu lze jednoduše použít k 
přidání stylu do textu, nebo ji lze animovat pomocí 
ovládacího prvku Pozice na cestě, který se zobrazí, 
když je vybrán tento režim.

Center X, Y, and Z

Tyto ovládací prvky se používají k umístění středu prvku rozvržení do prostoru. X a Y 
jsou ovládací prvky na obrazovce a Center Z je posuvník v ovládacích prvcích uzlů.

Ovládací prvky použité k umístění textu jsou umístěny na kartě Layout. Jeden ze čtyř 
typů rozvržení lze vybrat pomocí rozevírací nabídky Type.
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Rotation
Rotace se skládá z řady tlačítek, která umožňují vybrat pořadí, ve kterém se 3D rotace 
aplikují na text. K nastavení úhlu prvku Layout podél libovolné osy lze použít otočné 
ovladače.

Width and Height
Ovládací prvek Šířka je viditelný, když je režim Layout nastaven na Circle nebo Frame. 
Ovládací prvek Výška je viditelný pouze v případě, že je režim Layout nastaven na Frame. 
Ovládací prvky Šířka a Výška se používají k úpravě rozměrů a aspektu prvku Layout.

Fit Characters
Tento ovládací prvek nabídky je viditelný pouze v případě, že je typ Layout nastaven na 
Circle. Tato nabídka se používá k výběru způsobu rozmístění znaků tak, aby se vešly po 
obvodu.

Position on Path
Ovládací prvek Pozice na cestě se používá k řízení polohy textu podél cesty. Hodnoty 
menší než 0 nebo větší než 1 způsobí, že se text přesune za cestu ve stejném směru jako 
vektor cesty mezi posledními dvěma klíčovými snímky.

Background Color
Text generovaný tímto uzlem je obvykle vykreslen s průhledným pozadím. Tento ovláda-
cí prvek Výběr barvy lze použít k nastavení barvy pozadí.

Right-Click Here for Shape Animation
Tento štítek se zobrazí, pouze pokud je typ rozložení nastaven na cestu. Používá se k 
zajištění přístupu k kontextové nabídce, která poskytuje možnosti pro připojení cesty k 
jiným cestám ve stromu uzlů a animaci tvaru cesty v průběhu času.

Karta Transform
Karta Transformace se používá k přesunu, otáčení, smyku a změně měřítka textu na 
základě znaku, slova nebo řádku.

Transform

Nabídka Transformace se používá k určení části 
textu ovlivněného transformacemi použitými na 
této kartě. Transformace lze aplikovat na úroveň 
řádků, slov a znaků současně. Tato nabídka slouží 
pouze k udržení rozumného počtu viditelných 
ovládacích prvků.

Characters: Každý znak textu je transformován podél své vlastní středové osy.

Words: Každé slovo je transformováno samostatně na středové ose slova.

Lines: Každý řádek textu se transformuje samostatně na středové ose dané čáry

Spacing

Jezdec Mezery se používá k úpravě mezery mezi každým řádkem, slovem nebo znakem. 
Hodnoty menší než 1 obvykle způsobí, že se znaky začnou překrývat.
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Pivot X, Y a Z

To poskytuje kontrolu nad přesnou polohou osy. Ve výchozím nastavení je osa umístěna 
ve vypočítaném středu čáry, slova nebo znaku. Ovládací prvek Axis funguje jako posunu-
tí, takže hodnota 0,1, 0,1 v tomto ovládacím prvku způsobí, že osa bude posunuta dolů a 
doprava pro každý z textových prvků. Kladné hodnoty v posuvníku osy Z posunou osu 
otáčení dále podél osy (od prohlížeče). Záporné hodnoty přiblíží osu otáčení.

Rotation

Tato tlačítka se používají k určení pořadí, ve 
kterém jsou transformace aplikovány. X, Y a Z 
by znamenaly, že rotace se aplikuje na X, pak 
na Y a pak na Z.

X, Y a Z

Tyto ovládací prvky lze použít k nastavení úhlu 
textových prvků v kterékoli ze tří dimenzí. 

Shear X and Y

Upravte tyto posuvníky a upravte sklon šikmých textových prvků podél os X a Y.

Size X and Y

Upravte tyto posuvníky a upravte velikost textových prvků podél os X a Y.

Karta Shading
Karta Stínování poskytuje ovládací prvky pro úpravu stínování, textury a měkkosti textu. 
Transformace lze ovládat také z této záložky, přičemž lze samostatně použít další trans-
formace až na osm samostatných prvků stínování textu.

Shading Element

Osm číselných hodnot v nabídce se používá k 
výběru prvku ovlivněného úpravami na této 
kartě.

1  je standardní text

2  je písmo s obrysem (lze vybrat barvu)

3  je stín pod písmem

4  je barevný okrajový rámeček

5 - 8  vaše vlastní úpravy

Enabled
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nebo zakážete každou vrstvu stínovacích prvků. 
Prvek 1, což je barva výplně, je ve výchozím nastavení povolen. Ovládací prvky pro 
stínovací prvek se nezobrazí, pokud není zaškrtnuto toto políčko.32



Z a t r ž e n í m  p o l í č k a  u  r ů z n ý c h  
S e l e c t  E l e m e n t  s e  v á m  v ž d y  r o z e -
v ř o u  r ů z n é  n a b í d k y.  P o p i s  k a ž d é  
p r o m ě n n é  v  n a b í d k á c h  b y  p o n ě k u d  
v y b o č i l  z e  s n a h y  o  c o  n e j s t r u č n ě j š í  
p o p i s .  
P r o t o  d o p o r u č u j i  s i  p r o m ě n n é  
v y z k o u š e t ,  n e n í  t o  n i c  n e p o c h o p i -
t e l n é h o

Appearance

Čtyři tlačítka Vzhled určují, jak se prvek stínování použije na text. Níže se zobrazí různé 
ovládací prvky v závislosti na vybraném typu vzhledu. 

Text Fill: Stínovací prvek se použije na celý text. Toto je výchozí režim.

Text Outline: Stínovací prvek je nakreslen jako obrys kolem okrajů textu.

Border Fill: Stínovací prvek vyplní okraj obklopující text. V tomto režimu stínování 
je k dispozici pět dalších ovládacích prvků.

Border Outline: Režim Border Outline nakreslí obrys kolem ohraničení, které 
obklopuje text. Nabízí několik dalších ovládacích prvků.

Text+ Toolbar

Když je vybrán textový uzel, v prohlížeči se zobrazí panel nástrojů. Každé tlačítko je 
popsáno níže zleva doprava.

Allow Typing in Viewer

Pokud je tato možnost vybrána, můžete psát a upravovat text přímo v prohlížeči. 
Kliknutím na text v prohlížeči přesunete kurzor vložení do textu. Šipka doleva a doprava 
posune kurzor vložení mezi znaky. Pomocí šipek nahoru a dolů se budete pohybovat 
mezi textovými řádky.

Allow Manual Kerning
Tlačítko Ruční vyrovnání párů přepíše automatické vyrovnání párů, které se běžně používá u 
textu. Kliknutím na malý červený úchyt ve spodní části libovolného znaku vyberete znak pro 
vyrovnání párů. Můžete také nakreslit obdélník výběru kolem znaků, které chcete vyrovnat. 
Jakmile vyberete libovolné znaky, podržte klávesu Option (macOS) nebo Alt (Windows) a součas-
ně stiskněte klávesu Šipka doleva nebo Doprava, abyste provedli malé úpravy vyrovnání. 33



No Text Outline (Žádný textový obrys)

Je-li toto tlačítko vybráno, zakáže se vykreslení jakéhokoli obrysu kolem okrajů textu. 
Obrys není součástí textu; jedná se o ovládací prvek na obrazovce používaný k identi�-
kaci polohy textu. Jedná se o třícestný přepínač s tlačítky Text Outline Outside Frame 
Only a Show Always

Text Outline.

Text Outline Outside Frame Only (Obrys textu pouze mimo frame) Toto tlačítko nakreslí 
obrys kolem okrajů textu, který je mimo viditelný frame. To je užitečné pro vyhledání 
textu, který se přesunul mimo obrazovku a již nevytváří viditelný výsledek. Jedná se o 
třícestný přepínač s tlačítky No Text Outline.

Show Always Text Outline

Toto tlačítko nakreslí obrys kolem okrajů textu bez ohledu na to, zda je text v framu 
viditelný či nikoli. Jedná se o třícestný přepínač s tlačítky No Text Outline, and Text 
Outline Outside Frame Only.

Text+ Modi�ers
Po pravém kliku do do pole Text v inspektoru se rozevře nabídka několika modi�kací 
textu. Jednou z nich je nabídka Character Level Styling (Styling na úrovni znaku). 
pokud ji vybereme a následně přejdeme do karty Modi�ers a ve Vieweru (Prohlížeči si 
myší označíme jeden nebo více znaků), otevře se běžná nabídka změny většiny parame-
trů textu. Tam si můžeme změnit označené znaky dle pořeby.

Follower

Modi�kátor sledovače umožňuje sekvenování textových animací. Modi�kátor se apliku-
je kliknutím pravým tlačítkem do pole Styled Text nody Text + a výběrem Follower. Na 
kartě Modi�kátory začnete animací parametrů textu (všimněte si, že změna libovolného 
parametru na kartě Modi�kátory nebude viditelná, dokud nebude přidán Keyframe. 
Poté na kartě Timing nastavíte zpoždění animace mezi znaky.

Text Timer
Textový časovač umožňuje uzlu Text + buď odpočítávání, časovač nebo hodiny. To je 
užitečné pro zobrazení na obrazovce v reálném čase nebo pro vypálení v době vytvoře-
ní rámečku do obrázku. Lze jej použít kliknutím pravým tlačítkem do pole Styled Text 
uzlu Text + a výběrem Text Timer. Karta Controls pro modi�kátor časovače textu se 
používá k nastavení typu zobrazení času, které je generovaný tímto modi�kátorem.

POZNÁMKA: Styling na úrovni znaků lze použít pouze přímo na uzly Text +, nikoli na uzly Text 3D. 
Stylizovaný text z uzlu Text + však lze použít na uzel Text 3D tak, že zkopírujete nodu Text +, kliknete 
pravým tlačítkem na 3D Text a vyberete Paste Settings.
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Tracker - sledování

Všechny sledovací pracovní postupy se skládají ze tří základních kroků. 

1 Ke žlutému vstupu uzlu (pozadí) Tracker připojte obrázek, který chcete sledovat. 

2 Vyberte sledovací vzor a analyzujte klip a vytvořte cestu.

3 Použijte sledovací data ke stabilizaci, přizpůsobení pohybu, připnutí rohu nebo 
úpravu perspektivy. 

Sledování je jednou z nejužitečnějších a nejzákladnějších technik, které Fusion nabízí k 
dispozici. Lze jej zhruba de�novat jako vytvoření dráhy pohybu z analýzy konkrétní 
oblasti v klipu v průběhu času. Fusion obsahuje řadu různých sledovacích uzlů, které 
vám umožňují analyzovat různé druhy pohybu. Jakmile sledujete pohyb v klipu, 
můžete výsledná data použít ke stabilizaci, vyhlazení pohybu, přizpůsobení pohybu 
např. popředí vůdči pozadí a k řadě dalších základních úkolů.

Typy sledovacích uzlů ve Fusion:

Tracker: Sleduje relativně malý, identi�kovatelný prvek nebo vzor v klipu, aby 
odvodil cestu 2D pohybu. Toto se někdy označuje jako sledování bodu.

Planar Tracker: Sleduje plochý, neměnný povrch v klipu a odvodí 2 ½ D pohybo-
vou cestu včetně perspektivy. Rovinný sledovač je také tolerantnější než 
sledovač bodů, když se některé sledované pixely přesunou mimo obrazovku 
nebo se zakryjí.

Camera Tracker: Sleduje více bodů nebo vzorů v klipu a provádí složitější analý-
zu porovnáním těchto pohyblivých vzorů. Výsledkem je přesná zábava živé 
akční kamery ve virtuálním 3D prostoru.

Každý typ sledovače má v této příručce vlastní kapitolu. Tato kapitola popisuje techni-
ky sledování s uzlem Tracker.

Podrobné popisy jednotlivých sledovacích uzlů a pracovních postupů pro jejich používání by 
zabraly více než 50 stránek. Ve snaze abyste se prokousávali dlouhým čtením, což v dnešní 
době rychlo-tutoriálů by asi málokdo udělal, tady uvedu jeden stručný postup použití Planar 
trackeru. Ostatní detailní popisy i postupy najdete v orig. návodu DR.

Postup použití Planar Trackeru
1/  Nejprve si upravíme záběr pozadí i popředí v Editu na Timeline včetně zvuku 

tak, aby vše na sobě de�nitivně sedělo časově a délky záběrů se shodovaly. 

popředí

pozadí
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2/  Pokud máme některou stopu složenou z více záběrů. Tak tyto spojíme označením  
záběrů a pravým klikem na záběr vytvoříme New Compoud clip. Tím se rozdělené 
záběry spojí v jeden klip.

3/  Nyní si všechny stopy označíme a (pravý klik) vytvoříme New Fusion clip. Nyní 
máme na Timeline jen jednu video a audio stopu Fusion clip. Nyni 
můžeme přejít do Fusion page.

 

4/  Na stránce Fusion page v sekci Nodes se nám otevřou obě stopy (MediaIn). Je 
vhodné si je přejmenovat pro lepší orientaci. (Kliknutím na pravou, nebo levou 
tečku pod uzlem MediaIn se nám zobrazí v pravém nebo levém prohlížeči obsah). 
Podle obsahu si uzly přejmenujeme označíme jej a klávesou F2 se otevře okno 
přejmenování. Pak ještě zkontrolujeme zda nám pozadí vstupuje do žlutého 
vstupu uzlu Merge a popředí do zeleného vstupu. Eventuelní prohození - označit 
uzel Merge a Ctrl + T.

5/  Nyní můžeme přidat uzel Planar Tracker.  Stiskni Shift + Mezerník.  Objeví se 
nabídka (Select tool), všechny existující uzly. Do spodního červenéko rámečku 
stačí napsat první tři nebo čtyři písmena názvu, zde „plan“ a počet zobrazených 
uzlů se zredukuje tak, že snadno najdeme onen „Planar Traceker“ klikneme na 
něj a klik Add. Uzel se objeví v poli Nodes. Pak už jej upravíme podle obrázku.

Nebo lépe následovně s tím, že si přidáme ještě uzel Brightness Contrast, kterým 
můžeme hodně zkontrastnit sledované objekty a usnadnit PlanarTrackeru trasování



VpředVzad

Stoppokračuj vlevo pokračuj vpravo

6/ Pokud jsme přidali i uzel Contrast, tak na něj klikneme a v inspektoru zvýšíme 
kontrast, tak aby jednotlivé detaily byly snadno identi�kovatelné. Pak klikneme na 
Planar Tracker, pomocí tečky si jej zobrazíme a v inspektoru.

a) karta Controls, Operation mode zvolíme Track

b) Tracker zvolíme Hybrid Point Area (je to trochu náročnější na výpočty, ale 
přesněší 

c) Motion Type zvolíme Perspektive, tedy pokud ke změně perspektivy dochází, 
jinak můžeme i ostatní

d) Output zvolíme Background
e) Track chanel ponecháme Luma, leda by na sledovaném objektu byly něké 

jednobarevné

7/ Nyní si vybereme z pozadí (Playheadem) frame, kde je sledovaný objekt co nejvíce 
vidět. Záběr z anfasu. A myší si klikáním vytvoříme obrazec, který budeme nahra-
zovat popředím. Obrazec musí být uzavřený.

8/ V inspektoru si označíme klíčový snímek, stisknutím tlačítka Set. Nyní můžeme 
spustit sledování a to třeba nejdříve vpřed (pokud není klíčový snímek na konci). 
Pak se pomocí tlačítka Go vrátíme na klíčový snímek a můžeme spustit sledování 
vzad. Tak aby byla vytvořena celá křivka sledování

smaže vlevo     smaže vše    smaže vpravo

ukáže spline

od aktuálního framu od aktuálního framu
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9/  Během trasování se na prohlížeči ukazují trasovací body a jsou vysvíceny zeleně. 
Pak trasování je OK. Jestli svítí červeně je problém. A je nutno část nebo celé 
trasování smazat a upravit podmínky.

10/  Po dokončení trasování je nutno stisknout tlačítko v inspektoru Create Planar 
Transform. To vytvoří nový uzel Planar Transform v Nodes

Zeleně orámovaná oblast je oblast 
sledování a následného nahražení 
popředím V Node prohlížeči je už 
přidán po provedeném trasování 
vytvořený uzel Planar Transform.

Ten bude následně ovlivňovat 
chování popředí.

11/  Pokud má popředí stejný formát, velikost jako pozadí, tak pouze pomocí uzlu 
Planar Transform se její velikost nezmění jen se bude posouvat a měnit tvar ve 
své původní velikosti. Proto je ještě nutné mezi Popředí a Planar Transform vložit 
buďto uzel Transform nebo uzel Corner Positioner. Transform umožní jen změnu 
velikosti a poměr stran a plošné otočení. Pomocí uzlu Corn.Pos. dosáhneme 
toho, že popředí dopasujeme přesně do sledovacího rámu.

Až si obraz pomocí 
rohových úchytů napa-
sujeme do rámu, tak 
jsme v podstatě hotovi. 
Můžeme přejít zpět do 
Edit page, kde si počká-
me až se nám naše 
Fusion composice 
vyrendruje. Červená 
pod časovým pravítke-
mlinka se postupně 
změní na modrou a 
můme si to přehrát.
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3D Nody
Alembic Mesh3D, Bender3D, Camera3D, Cube3D, Custom Vertex3D, Displace3D, 
Duplicate3D, FBX Exporter 3D, FBX Mesh 3D, Fog 3D, Image Plane, Locator 3D, Merge 
3D, Override 3D, Point Cloud 3D, Projector, Renderer 3D, Replace Material 3D, Replace 
Normals 3D, Replicate 3D, Ribbon 3D, Shape 3D, Soft Clip, Spherical Camera, Text 3D,  
Transform 3D, Triangulate 3D, UV Map 3D, Weld 3D. 
Jak je vidět je jich hodně. Ale alespoň ty tučně označené určitě alespoň stručně popíšu.

Merge 3D
Uzel Merge 3D je primární uzel v aplikaci Fusion, který používáte ke spojení samostat-
ných 3D prvků do stejného 3D prostředí. Například ve scéně vytvořené pomocí obrazo-
vé roviny, kamery a světla by kamera nebyla schopna vidět obrazovou rovinu a světlo 
by neovlivnilo obrazovou rovinu, dokud nebudou všechny tři objekty vloženy do 
stejného prostředí pomocí uzlu Merge 3D.

Vstupy

Uzel Merge zpočátku zobrazuje pouze dva vstupy, ale jakmile je každý vstup připojen, 
objeví se na uzlu nový vstup, což zajišťuje, že je vždy jeden volný pro přidání nového 
prvku do scény. Tedy počet vstupů je čistě teoreticky neomezený.

Tyto vícebarevné vstupy se používají k připojení obrazových rovin, 3D kamer, světel, 
celých 3D scén a také dalších uzlů Merge 3D.
Pass Through Lights
Když je zaškrtnuto políčko Pass Through Lights, světla procházejí skrz Merge do jeho 
výstupu, aby ovlivnily následné prvky. Normálně světla neprocházejí po proudu, aby 
neovlivňovala scény připojenou až za výstupem. Např. následný uzel Merge 3D.
Karty Transform a Settings
Zbývající ovládací prvky pro karty Transform a Settings jsou společné pro většinu 3D 
uzlů. A budou popsány na konci kapitoly 3D Nody

Renderer 3D
Uzel Renderer 3D převádí 3D prostředí na 2D obraz pomocí buď výchozí perspektivní 
kamery, nebo jedné z kamer nalezených ve scéně. Každá 3D scéna v kompozici musí  
končit alespoň jedním uzlem Renderer 3D. Uzel Renderer obsahuje software a 
vykreslovací modul OpenGL pro vytvoření výsledného obrázku. Další renderovací 
moduly mohou být dostupné také prostřednictvím zásuvných modulů třetích stran. 

Vstupy
Uzel Renderer 3D má na uzlu dva vstupy. Vstup hlavní scény zahrnuje Merge 3D nebo 
jiné 3D uzly, které je třeba převést na 2D. Efektová maska omezuje výstup Renderer 
3D. 

–   SceneInput: Žlutý vstup scény je povinný vstup, který přijímá 3D scénu, kterou 
chcete převést na 2D.

–   E�ectMask: Modrý vstup masky používá 2D obraz k maskování výstupu uzlu. 39



Karta Controls

Camera

Nabídka Kamera slouží k výběru kamery ze 
scény, která se použije při renderování. Výchozí 
nastavení používá první kameru nalezenou ve 
scéně. Pokud není umístěna žádná kamera, 
použije se místo toho výchozí perspektivní 
pohled.

Eye

Nabídka Oko se používá ke kon�guraci vykreslo-
vání stereoskopických projektů.

Reporting

První dvě zaškrtávací políčka v této části lze 
použít k určení, zda uzel tiskne varování a chyby 
vzniklé při vykreslování do konzoly. Druhá sada 
zaškrtávacích políček říká uzlu, zda má přerušit 
vykreslování, když se objeví varování nebo 
chyba. Výchozí nastavení pro tento uzel povolu-
je všechna čtyři zaškrtávací políčka.

Renderer Type

Tato nabídka obsahuje seznam dostupných renderovacích modulů. Fusion nabízí tři: 
softwarový renderer, OpenGL renderer a OpenGL UV render engine.

Output Channels
Kromě obvyklých kanálů Red, Green, Blue a Alpha může softwarový renderer do obrazu 
vložit také následující kanály. Povolení dalších kanálů spotřebovává další paměť a dobu 
zpracování, takže by se měly používat pouze v případě potřeby.

–   RGBA: Tato možnost říká vykreslovači, aby vytvořil červené, zelené, modré a alfa 
barevné kanály obrazu. Tyto kanály jsou povinné a nelze je zakázat.

–   Z: Tato možnost umožňuje vykreslování Z-kanálu. Pixely v Z-kanálu obsahují hodno-
tu, která představuje vzdálenost každého pixelu od kamery. Všimněte si, že hodnoty 
Z-kanálu nemohou zahrnovat vyhlazování. V pixelech, kde se překrývá více hlou-
bek, se pro tento pixel použije nejpřednější hodnota hloubky.

–   Coverage: Tato možnost umožňuje vykreslování kanálu Coverage:. Kanál pokrytí 
obsahuje informace o tom, které pixely v Z-bu�eru poskytují pokrytí (překrývají se s 
jinými objekty). To pomáhá uzlům, které používají Z-bu�er, poskytovat malý stupeň 
vyhlazování. Hodnota pixelů v tomto kanálu udává v procentech, jak velkou část 
pixelu tvoří objekt v popředí.

–   BgColor: Tato možnost umožňuje vykreslování kanálu BgColor. Tento kanál obsahu-
je hodnoty barev z objektů za pixely popsanými v kanálu Coverage.

–   Normal: Tato možnost umožňuje vykreslování kanálů normál X, Y a Z. Tyto tři kanály 
obsahují hodnoty pixelů, které udávají orientaci (směr) každého pixelu ve 3D prostoru. 
Barevný kanál obsahující hodnoty v rozsahu od [–1,1] představuje každou osu.
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–  TexCoord: Tato možnost umožňuje vykreslování kanálů souřadnic mapování U a 
V. Pixely v těchto kanálech obsahují souřadnice textury pixelu. Přestože jsou 
souřadnice textury zpracovávány interně v rámci 3D systému jako třísložkové 
UVW, snímky Fusion ukládají pouze UV složky. Tyto komponenty jsou mapovány 
do kanálu červené a zelené barvy.

–  Object ID: Tato volba umožňuje vykreslení kanálu Object ID. Každému objektu ve 
3D prostředí lze při jeho vytvoření přiřadit číselný identi�kátor. Pixely v tomto 
obrazovém kanálu s plovoucí desetinnou čárkou obsahují hodnoty přiřazené 
objektům, které vytvořily pixel. Prázdné pixely mají ID 0 a kanál podporuje hodno-
ty až 65534. Více objektů může sdílet jedno ID objektu. Tento bu�er je užitečný 
pro extrakci podkladů na základě tvarů objektů ve scéně.

–  Material ID: Tato možnost umožňuje vykreslování kanálu ID materiálu. Každému 
materiálu ve 3D prostředí lze při jeho vytvoření přiřadit číselný identi�kátor. 
Obrazové body v tomto obrazovém kanálu s plovoucí desetinnou čárkou obsahují 
hodnoty přiřazené materiálům, které vytvořily obrazový bod. Prázdné pixely mají 
ID 0 a kanál podporuje hodnoty až 65534. Více materiálů může sdílet jedno ID 
materiálu. Tento bu�er je užitečný pro extrakci mattů na základě textury. Napří-
klad maska obsahující všechny pixely, které tvoří cihlovou texturu.

Lighting
–   Enable Lighting: Když je zaškrtnuto políčko Enable Lighting, objekty musí být 

osvětleny jakýmikoli světly ve scéně. Pokud nejsou přítomna žádná světla, všechny 
objekty jsou černé.

–   Enable Shadows: Když je zaškrtnuto políčko Enable Shadows, renderer vytváří 
stíny za cenu určité rychlosti.

Shape 3D
Uzel Shape 3D se používá k zobrazení několika základních primitivních 3D tvarů, 
včetně rovin, krychlí, koulí a válců.

Na Shape 3D jsou dva volitelné vstupy. Vstup scény lze použít ke kombinaci další 
geometrie s Shape 3D, zatímco vstup materiálu lze použít k mapování textury objektu 
Shape 3D.

–   SceneInput: Ačkoli Shape 3D vytváří svou vlastní 3D geometrii, můžete použít 
žlutý vstup scény ke kombinaci další 3D scény nebo geometrie.

–   MaterialInput: Zelený vstup přijímá buď 2D obrázek, nebo 3D materiál. Pokud je 
poskytnut 2D obrázek, použije se jako mapa rozptýlené textury pro základní 
materiál zabudovaný do uzlu. Pokud je připojen 3D materiál, pak je základní 
materiál deaktivován.
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Karta Controls
Karta Controls umožňuje vybrat tvar a upravit jeho geometrii. Na základě konkrétního 
tvaru, který se rozhodnete vytvořit, se zobrazí různé ovládací prvky.

Základní nabídka:

Shape      Plane = rovina , Cube = krychle, Sphere = koule, Cone = kužel, Torus = prste-
nec, každá z nabídek může mít odlišné parametry, které je možno upravovat.

Cube Mapping
Když je v nabídce tvarů vybrána možnost Krychle, krychle použije mapování krychle k 
aplikaci textury uzlu Tvar (2D obrázek připojený ke vstupu materiálu v uzlu).

Radius
Když je v nabídce tvarů vybrána koule, válec, kužel nebo prstenec, tento ovládací prvek 
nastaví poloměr vybraného tvaru.

Top Radius
Když je v nabídce Shape vybrán kužel, tento ovládací prvek se používá k de�nování 
poloměru pro vrchol kužele, což umožňuje vytvářet komolé kužely.

Start/End Angle
Když je v nabídce Shape vybrán tvar Sphere, Cylinder, Cone nebo Torus (Koule, Válec, 
Kužel nebo prstenec), tento ovládací prvek rozsahu určuje, jak velká část tvaru se nakres-
lí. Počáteční úhel 180° a koncový úhel 360° vykreslí pouze polovinu tvaru.

Start/End Latitude
Když je v nabídce Tvar vybrána koule nebo prstenec, tento ovládací prvek rozsahu se 
používá k oříznutí nebo rozříznutí objektu de�nováním šířkové podsekce objektu.

Bottom/Top Cap (Spodní/horní víčko)
Když je v nabídce Shape vybrána možnost Válec nebo Kužel, zaškrtávací políčka Bottom 
Cap a Top Cap se používají k určení, zda jsou vytvořeny koncovky těchto tvarů nebo zda 
je tvar ponechán otevřený.

Section
Když je v nabídce Shape vybrán anuloid, sekce ovládá tloušťku trubky tvořící anuloid.

Subdivision Level/Base/Height
Ovládací prvky Subdivision se používají k určení mozaikování sítě na všech tvarech. Čím 
vyšší je dělení, tím více vrcholů má každý tvar.

Wireframe
Povolení tohoto zaškrtávacího políčka způsobí, že síť vykreslí pouze drátěný model 
objektu.
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Text 3D
Uzel Text3D je 3D verzí uzlu 2D Text +. Ovládací prvky pro tento uzel jsou většinou 
identické s ovládacími prvky pro 2D verzi téměř ve všech ohledech, kromě toho, že 
Text 3D podporuje pouze jeden stínovací prvek. Takže zmíním jen odchylky od dříve 
popsaného Text+

Extrusion Depth
Nastavením na 0 vznikne zcela 2D text. Jakákoli hodnota větší než 0 vytlačuje text a 
generuje text s hloubkou.

Bevel Depth
Chcete-li zkosit text, zvyšte hodnotu posuvníku Zkosení hloubky. Text musí mít vysu-
nutí, než bude mít tento ovládací prvek jakýkoli účinek.

Bevel Width
Pomocí ovládacího prvku Šířka zkosení zvětšete šířku úkosu. Úhel vyhlazení Pomocí 
tohoto ovládacího prvku upravte úhel vyhlazení aplikovaný na hrany úkosu.

Front/Back Bevel
Tato zaškrtávací políčka umožňují samostatné zkosení přední a zadní strany textu

Custom Extrusion
V uživatelském režimu řídí vyhlazovací úhel vyhlazování normálů kolem okrajů texto-
vého znaku. Samotný spline řídí vyhlazení podél pro�lu vysunutí. Pokud je splajnový 
segment vyhlazený, například pomocí zkratky Shift-S, vyhladí se také normály. Pokud 
je kontrolní bod lineární, je stínovací hrana ostrá. První a poslední kontrolní bod na 
křivce spline de�nují rozsah textu.

Karta Shading
Opacity (Neprůhlednost)

Snížení neprůhlednosti materiálu rovnoměrně 
snižuje barvy a hodnoty alfa zrcadlových a 
rozptýlených barev, čímž je materiál průhledný 
a umožňuje skrz materiál vidět skryté objekty.

Use One Material
Zrušení výběru této možnosti odhalí druhou 
sadu ovládacích prvků materiálu pro zkosenou 
hranu textu.

Typ
Chcete-li použít jednobarevnou texturu, vyber-
te režim Solid. Výběr režimu Image odhalí nový 
externí vstup v uzlu na který lze připojit  2D 
obraz.

Specular Color
Specular Color určuje barvu světla, které se 
odráží od lesklého povrchu. 43



Povrchy jako plasty a sklo mají tendenci mít bílé zrcadlové odlesky, zatímco kovové 
povrchy, jako je zlato, mají zrcadlové odlesky, které mají tendenci zdědit svou barvu od 
barvy materiálu.

Specular Intensity
Speular Intensity řídí sílu zrcadlového zvýraznění. Pokud port textury zrcadlové intenzi-
ty má platný vstup, pak se tato hodnota vynásobí hodnotou alfa vstupu.

Specular Exponent
Speular Exponent řídí spad zrcadlového zvýraznění. Čím větší je hodnota, tím ostřejší je 
spad a tím je materiál hladší a lesklejší.

Image Source
Tento ovládací prvek určuje zdroj textury aplikované na materiál. Pokud je možnost 
nastavena na Tool, objeví se na uzlu vstup, který lze použít k použití výstupu 2D uzlu 
jako textury. Výběrem Clip otevřete prohlížeč souborů, který lze použít k výběru obráz-
ku nebo sekvence obrázků z disku. Možnost Brush poskytuje seznam klipů nalezených 
ve složce Fusion \ brushes.

Bevel Material
Tato možnost se zobrazí, pouze když je zaškrtnuto políčko Use One Material. Ovládací 
prvky v této možnosti jsou přesnou kopií ovládacích prvků Materiál výše, ale jsou 
použity pouze na zkosenou hranu textu.

Všechny ostatní parametry jsou totožné s uzlem Text+

Camera 3D
Uzel Camera 3D generuje virtuální kameru pro prohlížení 3D prostředí. Důkladně 
napodobuje nastavení používaná ve skutečných kamerách, aby bylo sladění živých akcí 
nebo prvků vykreslených 3D co nejplynulejší. Uzel Camera 3D lze také použít k prová-
dění projekce kamery promítáním 2D obrazu kamerou do 3D prostoru. Promítání 2D 
obrazu lze provádět na jednoduchou obrazovou rovinu zarovnanou s kamerou nebo 
jako skutečnou projekci na 3D tvary.

Vstupy
Na uzlu Camera 3D v Node Editoru jsou tři volitelné vstupy.

–   SceneInput: Žlutý vstup slouží k připojení 3D scény nebo objektu. Po připojení se 
geometrie propojí se zorným polem kamery. Funguje podobně jako obrázek 
připojený ke vstupu Image Plane. Pokud je na kartě Projection kamery povolena 
projekce, obraz připojený k oranžovému obrazovému vstupu se promítá do 
geometrie.

–   ImageInput: Volitelný purpurový vstup slouží k připojení 2D obrazu. Když je 
povolena projekce kamery, lze obrázek použít jako texturu. Alternativně, když 
jsou použity ovládací prvky roviny obrazu kamery, je rodičovská rovinná geomet-
rie propojena se zorným polem kamery.

–   RightStereoCamera: Při vytváření 3D stereoskopických efektů by měl být zelený 
vstup připojen k jinému uzlu 3D kamery. Používá se k potlačení vnitřní kamery 
používané pro pravé oko ve stereoskopických renderech a prohlížečích.
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Camera3D Inspector obsahuje šest karet v horní části. 
Karta Controls  obsahuje některá z nejzákladnějších 
nastavení kamery, včetně ořezových rovin, zorného 
pole, ohniskové vzdálenosti a stereoskopických 
vlastností. Některé karty se nezobrazí, dokud není 
vytvořeno požadované připojení k uzlu Camera 3D.

Projection Type
Nabídka Typ projekce slouží k výběru mezi kamerou s 
perspektivním a ortogra�ckými zobrazením.

Near/Far Clip
Ořezové roviny se používají k omezení toho, jaká 
geometrie ve scéně se vykresluje na základě vzdále-
nosti objektu od ohniska kamery. Ořezové roviny 
zajišťují, že objekty, které jsou extrémně blízko fotoa-
parátu, stejně jako objekty, které jsou příliš daleko na 
to, aby byly užitečné, jsou z konečného vykreslování 
vyloučeny.

Adaptive Near/Far Clip
Je-li tato možnost vybrána, vykreslovací modul 
automaticky upraví rovinu ořezu near/far kamery tak, 
aby odpovídala rozsahu scény. Toto nastavení přepíše 
hodnoty výše popsaných ovládacích prvků rozsahu 
klipu na blízko a na dálku. Tato možnost není dostup-
ná pro ortogra�cké kamery.

Viewing Volume Size
Když je Typ projekce nastaven na Orthographic, 

Karta Control

zobrazí se nastavení velikosti zobrazení. Určuje velikost krabice, která tvoří zorné pole 
kamery. Z-vzdálenost ortogra�cké kamery od objektů, které vidí, neovlivňuje měřítko 
těchto objektů, ale pouze velikost pohledu.

Angle of View Type
Pomocí tlačítek Angle of View Type vyberte způsob měření zorného úhlu kamery. Někte-
ré aplikace používají vertikální měření, některé používají horizontální a jiné používají 
diagonální měření. Změna Angle of View type způsobí, že níže uvedený ovládací prvek 
Angle of View se přepočítá. 45



Angle of View
Úhel pohledu de�nuje oblast scény, kterou lze sledovat kamerou. Obecně platí, že lidské 
oko může vidět více scény než kamera a různé objektivy zaznamenávají různé velikosti 
celkového obrazu. Velká hodnota vytváří širší úhel pohledu a menší hodnota vytváří užší 
nebo těsněji zaostřený úhel pohledu.

Focal Length
V reálném světě je ohnisková vzdálenost objektivu vzdálenost od středu čočky k rovině 
�lmu. Čím kratší je ohnisková vzdálenost, tím blíže je ohnisková rovina zadní části objek-
tivu. Ohnisková vzdálenost se měří v milimetrech. Úhel záběru a ovládání ohniskové 
vzdálenosti spolu přímo souvisí.

Plane of Focus (pro hloubku ostrosti)
Jako ohnisko kamery v reálném světě toto nastavení de�nuje vzdálenost od kamery k 
objektu. Používá jej vykreslovací modul OpenGL v uzlu Renderer 3D k výpočtu hloubky 
ostrosti.

Stereo
Sekce Stereo obsahuje možnosti pro nastavení 3D stereoskopických kamer.

Toe In
V nastavení sbíhavosti se obě kamery otáčejí v jednom ohnisku.
O� Axis
Toto je výchozí metoda ve Fusion, která je považována za správný způsob vytváření 
stereo párů.
Paralle
Kamery jsou navzájem posunuty rovnoběžně.

Film Back
Film Gate

Velikost �lmového políčka představuje rozměry otvoru. Místo nastavování šířky a výšky 
políčka ji můžete vybrat pomocí seznamu přednastavených typů kamer v nabídce Film 
Gate. Výběr jedné z možností automaticky nastaví šířku a výšku políčka tak, aby odpoví-
daly.

Aperture Width/Height
Posuvníky Aperture Width a Height ovládají rozměry �lmového políčka kamery nebo část 
kamery, která propouští světlo na skutečný fotoaparát. Ve video a �lmových kamerách je 
to otvor masky, který de�nuje oblast každého exponovaného snímku. Ovládací prvek 
velikosti používá jako měrnou jednotku palce.

Resolution Gate Fit
Určuje, jak je velikost �lmového políčka umístěna uvnitř rozlišení  klipu. To má vliv pouze 
v případě, že poměr šířky/výšky �lmového políčka není stejný jako výstupní obraz.
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Control Visibility

Tato část umožňuje selektivně aktivovat ovládací prvky na obrazovce, které se zobrazují 
spolu s kamerou.

–   Show View Controls: Zobrazí nebo skryje všechny ovládací prvky kamery  v prohlíže-
čích.

–   Frustum: Zobrazí aktuální kužel kamery.

–   View Vector: Zobrazí bílou čáru uvnitř pozorovacího kužele, kterou lze použít k 
určení posunu v paralelním režimu.

–   Near Clip: Blízká ořezová rovina. Tato rovina může být rozdělena pro lepší viditel-
nost.

–   Far Clip: Vzdálená ořezová rovina. Tato rovina může být rozdělena pro lepší viditel-
nost.

–   Focal Plane: Rovina založená na posuvníku Plane of Focus vysvětleném na kartě 
Controls výše. Tato rovina může být rozdělena pro lepší viditelnost.

Karta Image

Když je 2D obraz připojen ke vstupu purpurového obrazu v uzlu Camera3D, v horní části 
inspektoru se vytvoří karta Image. Připojený obraz je vždy orientován tak, aby vyplňoval 
zorné pole kamery. Kromě níže uvedených ovládacích prvků jsou možnosti na této kartě 
totožné s těmi, které se běžně vyskytují v jiných 3D uzlech.

Enable Image Plane
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte nebo zakážete používání Image Plane. 

Fill Method
Tato nabídka kon�guruje, jak změnit měřítko obrazové roviny, pokud má fotoaparát jiný 
poměr stran. 

–   Inside: Rovina obrazu je zmenšena rovnoměrně, dokud jeden z jejích rozměrů (X nebo 
Y) neodpovídá vnitřním rozměrům masky brány rozlišení. V závislosti na relativních 
rozměrech zdroje obrázku a pozadí masky může být šířka nebo výška zdroje obrázku 
oříznuta, aby odpovídala rozměrům masky.
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–  Width: Rovina obrázku je zmenšena rovnoměrně, dokud její šířka (X) neodpovídá 
šířce masky. V závislosti na relativních rozměrech zdroje obrazu a masky brány 
rozlišení nemusí rozměr Y zdroje obrazu odpovídat rozměru Y masky, což má za 
následek buď oříznutí zdroje obrazu v Y, nebo zdroj obrázku zcela nepokrývá výšku 
masky.

–  Height: Rovina obrázku je zmenšena rovnoměrně, dokud její výška (Y) neodpovídá 
výšce masky. V závislosti na relativních rozměrech zdroje obrazu a masky brány 
rozlišení nemusí rozměr X zdroje obrazu odpovídat rozměru X masky, což má za 
následek buď oříznutí zdroje obrazu v X, nebo zdroj obrazu zcela nepokrývá šířku 
masky.

–  Outside: Rovina obrazu je rovnoměrně zmenšena, dokud jeden z jejích rozměrů (X 
nebo Y) neodpovídá vnějším rozměrům masky brány rozlišení. V závislosti na 
relativních rozměrech zdroje obrazu a masky může být šířka nebo výška zdroje 
obrazu oříznuta nebo nemusí odpovídat příslušnému rozměru masky.

–  Depth: Posuvník Hloubka ovládá vzdálenost roviny obrazu od kamery.

POZNÁMKA   Poloha kamery Z nemá žádný vliv na vzdálenost roviny 

Karta Projection
Když je k uzlu kamery připojen 2D obraz, v horní části inspektoru se zobrazí čtvrtá 
projekční karta. Pomocí této záložky Projekce je možné promítat obraz do scény. Projek-
ce se liší od obrazové roviny v tom, že projekce padá na geometrii ve scéně přesně tak, 
jako by ve scéně byl fyzický projektor. Obraz je promítán jako světlo, což znamená, že 
uzel Renderer 3D musí být nastaven tak, aby byl zaškrtnut enable lighting (osvětlení 
viditelné).

Enable Camera Projection
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte projekci 
2D obrazu připojeného k purpurovému vstupu 
v uzlu Camera .

Projection Fit Method
Tuto nabídku lze použít k výběru metody 
použité k přizpůsobení poměru stran promíta-
ného  obrazu k zornému poli kamery.

Projection mode

–  Light: De�nuje projekci jako bodové světlo.

–  Ambient Light: De�nuje projekci jako okolní světlo.

–  Texture: Umožňuje projekci, kterou lze znovu nasvítit pomocí jiných světel. Použití 
tohoto nastavení vyžaduje uzel Catcher připojený k příslušným vstupům konkrétní-
ho materiálu.

48



Ovládací prvky společné pro všechny 3D uzly
z karty Controls
Tyto ovládací prvky se často zobrazují v dolní polovině karty Controls. Objevují se v 
uzlech, které vytvářejí nebo obsahují 3D geometrii.

Visibility (viditelnost)

–  Visible: Pokud je tato možnost povolena, objekt je viditelný v prohlížečích a ve 
�nálních renderech. Když je zakázáno, objekt není viditelný v prohlížečích ani není 
vykreslen do výstupního obrazu uzlem Renderer 3D. Také neviditelný objekt 
nevrhá stíny.

–  Unseen by Cameras: Když je zaškrtnuto políčko Unseen by Cameras, objekt je 
viditelný v prohlížečích (pokud není zaškrtávací políčko Visible vypnuto), kromě 
případů, kdy je pozorován přes kameru. Objekt také není vykreslen do výstupního 
obrazu uzlem Renderer 3D. Stíny vržené neviditelným objektem jsou však stále 
viditelné při vykreslování softwarovým rendererem v uzlu Renderer 3D, ale ne 
vykreslovacím modulem OpenGL.

–  Cull Front Face/Back Face: Tyto možnosti použijte k odstranění vykreslování a 
zobrazení určitých polygonů v geometrii. Pokud je vybrána možnost Cull Back 
Face, polygony směřující od kamery se nevykreslí a nevrhají stíny. Pokud je vybrá-
na možnost Cull Front Face, polygony směřující ke kameře se nevykreslí a nevrhají 
stíny. Povolení obou možností má stejný účinek jako deaktivace zaškrtávacího 
políčka Viditelné.

–  Suppress Aux Channels for Transparent Pixels: V předchozích verzích Fusion byly 
průhledné pixely vyloučeny pomocí softwaru a možností vykreslování Open GL v 
uzlu Renderer 3D. Přesněji řečeno, softwarový vykreslovač vyloučil pixely s R,G,B,A 
nastaveným na 0 a vykreslovací modul GL vyloučil pixely s A nastaveným na 0. To 
je nyní volitelné. Důvod, proč to možná budete chtít udělat, je získat pomocné 
kanály (např. Normals, Z, UVs) pro průhledné oblasti. Předpokládejme například, 
že chcete nahradit texturu na 3D prvku, který je v určitých oblastech průhledný, 
texturou, která je průhledná v různých oblastech. Pak by bylo užitečné mít 
průhledné oblasti nastavené pomocnými kanály (zejména UV). Jako další příklad 
předpokládejme, že přidáváte hloubku ostrosti. Pravděpodobně nechcete, aby byl 
Z-kanál nastaven na průhledné oblasti, protože to poskytuje falešnou hloubku. 
Také mějte na paměti, že vyloučení je založeno na konečné barvě pixelu včetně 
osvětlení, pokud je zapnuto. Pokud tedy máte zrcadlové zvýraznění na čirém 
skleněném materiálu, toto zaškrtávací políčko na to nemá vliv.

Lighting

–  A�ected by Lights: Deaktivace tohoto zaškrtávacího políčka způsobí, že světla ve 
scéně neovlivní objekt. Objekt nepřijímá ani nevrhá stíny a je zobrazen v plném 
jasu své barvy, textury nebo materiálu.
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–  Shadow Caster: Deaktivace tohoto zaškrtávacího políčka způsobí, že objekt 
nebude vrhat stíny na jiné objekty ve scéně.

–  Shadow Receiver: Deaktivace tohoto zaškrtávacího políčka způsobí, že objekt 
nebude přijímat stíny vrhané jinými objekty ve scéně

Matte
Políčko nechte nezaškrtnuté.  Zaškrtnutím se Is Matte se aplikuje speciální textura, která 
způsobí, že objekt se nejen stane neviditelným pro kameru, ale také se stane neviditel-
ným vše, co se objeví přímo za kamerou. 
Problematika textur je poněkud složitá a vymyká se jednoduchému vysvětlení několika 
odstavci. Proto zde nebude popsána a odkazuji na kapitolu  „3D Compositing Basics“ v 
kompletním návodu DR.

Karta Materials
Ovládací prvky na kartě Materials se používají k určení vzhledu 3D objektu, když je 
osvícený. Většina těchto ovládacích prvků přímo ovlivňuje, jak objekt interaguje se 
světlem pomocí základního shaderu. Pro pokročilejší kontrolu nad vzhledem objektů 
můžete použít nástroje z kategorie 3D materiály v E�ects Library. Tyto nástroje lze 
použít k sestavení jemnějšího a přesnějšího stínování povrchů.

Karta Transform
Mnoho nástrojů v kategorii 3D zahrnuje kartu Transformace používanou k umístění, 
otočení a změně velikosti objektu ve 3D prostoru.

Translation (Přesun)
X, Y, Z O�set
Tyto ovládací prvky lze použít k umístění 3D prvku.

Rotation
Rotation Order (Pořadí rotace) Pomocí těchto tlačítek vyberte pořadí, ve kterém se 
použije rotace podél každé osy objektu. Například XYZ použije rotaci nejprve na osu X, 
poté na osu Y a nakonec na osu Z.
X, Y, Z Rotation
Pomocí těchto ovládacích prvků otočte objekt kolem jeho otočného bodu. Pokud je zaškrt-
nuto políčko Target , pak je otočení relativní k poloze cíle; jinak se použije globální osa.

Pivot
X, Y, Z otočný bod
Pivot je bod, kolem kterého se objekt otáčí. Normálně se objekt otáčí kolem svého 
vlastního středu, který je považován za pivot 0,0,0. Tyto ovládací prvky lze použít k 
odsazení bodu otáčení od středu.
Scale
Měřítko X, Y, Z
Pokud je zaškrtnuto políčko Lock X/Y/Z, zobrazí se jeden posuvník Scale. Tím se upraví 
celková velikost objektu. Pokud není zaškrtávací políčko Lock zaškrtnuté, zobrazí se 
jednotlivé posuvníky.

Use Target
Zaškrtnutím políčka Use Target aktivujete sadu ovládacích prvků pro umístění cíle XYZ. 
Když je cíl povolen, objekt se vždy otočí tak, aby čelil cíli. Otočení objektu se změní 
vzhledem k cíli. 50



Ovládací prvky transformace v prohlížečích
Když je objekt vybrán, zobrazí se v prohlížečích na obrazovce ovládací prvky Transform, 
které vám umožní upravit polohu, rotaci a měřítko objektu. Tlačítka na panelu nástrojů 
Transformace umožňují přepínat režimy nebo můžete použít klávesové zkratky.

Chcete-li přepínat režimy transformace klávesovými zkratkami:

Stiskněte Q pro pozici

Stiskněte W pro otáčení

Stiskněte E pro změnu měřítka

Používání ovládacích prvků transformace na obrazovce

Ve všech třech režimech červená označuje lokální osu X objektu, zelená osu Y a modrá 
osu Z (nezapomeňte RGB = XYZ). Přetažením přímo na červenou, zelenou nebo 
modrou část libovolného ovládacího prvku na obrazovce omezíte transformaci jen na 
tuto osu, nebo pokud přetáhnete střed ovládacího prvku na obrazovce, můžete použít 
transformaci bez omezení. Přidržení a přetažení v prohlížeči vám umožní volně přesu-
novat ve všech třech osách bez kliknutí na konkrétní ovládací prvek.

nebo pomocí ikon nad viewerem

Pokud je v inspektoru zaškrtnuto políčko Scale's Lock XYZ, přetažením červeného 
nebo středového ovládacího prvku na obrazovce se upraví pouze celková velikost 
objektu, zatímco zelená a modrá část ovládacího prvku na obrazovce nemají žádný 
účinek. Odemknete-li parametry, budete moci samostatně měnit velikost objektu po 
jednotlivých osách, abyste jej mohli roztáhnout nebo zmenšit.

Výběr objektů
Díky ovládacím prvkům na obrazovce viditelným v prohlížeči můžete vybrat libovol-
ný objekt kliknutím na jeho středový ovládací prvek. Alternativně můžete také 
vybrat libovolný 3D objekt kliknutím na jeho uzel v editoru uzlů.

Pivot (střed otáčení objektu)
Ve 3D scénách se objekty otáčejí a mění měřítko kolem osy zvané čep. Ve výchozím 
nastavení tento pivot prochází středem objektu. Pokud chcete přesunout pivot tak, 
aby byl odsazený od středu objektu, můžete použít parametry Pivot X, Y a Z v 
Inspektoru. 51



Target (cíl)
Cíle se používají k orientaci 3D objektu na konkrétní bod ve scéně. Bez ohledu na to, 
kam se objekt pohybuje, bude se otáčet v místním souřadnicovém systému tak, aby 
vždy stál proti svému cíli, který můžete umístit a animovat.

Povolení cíle pro 3D objekt:

1    Vyberte uzel daného objektu.

2    V inspektoru otevřete panel Transformace objektu.

3    Zaškrtněte políčko Use Target.

4    Pomocí ovládacích prvků X / Y / Z Target Position v inspektoru nebo ovládacího 
prvku Target na obrazovce v prohlížeči umístěte cíl a tím otočíte polohu tohoto 
objektu, na objekt kam přemístíte cíl.

Pokud je například ve scéně vyžadováno bodové světlo, které svítí na obrazovou 
rovinu, povolte cíl bodového světla na kartě Transformace a připojte polohu Target XYZ 
(cíle) k poloze XYZ obrazové roviny. Nyní, bez ohledu na to, kam se bodové světlo 
přemístíte , bude se stále otáčet tak, aby směřovalo k rovině obrazu.

Parenting - rodičovství
Jednou z mnoha výhod uzlového přístupu k 3D skládání je, že rodičovství mezi objekty 
se stává implicitním ve struktuře stromu 3D uzlů. Základem veškerého rodičovství je 
uzel Merge3D. Pokud jste opatrní při propojování různých 3D objektů, které pro scénu 
vytvoříte, můžete pomocí několika uzlů Merge3D určit, které kombinace objektů se 
transformují a animují společně a které se transformují a animují samostatně.

Například si představte scénu se dvěma koulemi, které jsou obě připojeny k Merge3D. 
Merge3D lze použít k otáčení jedné koule kolem druhé, jako je měsíc kolem Země. Poté 
lze Merge3D připojit k dalšímu Merge3D a vytvořit tak Zemi a Měsíc obíhající kolem 
Slunce.

Tady jsou dvě jednoduchá pravidla 
transformace nadřazených uzlů 
Merge3D:

Transformace a animace aplikované na Merge3D3 se také aplikují na všechny 3D 
objekty připojené k tomuto uzlu Merge3D3, včetně kamer, světel, geometrie a 
dalších uzlů sloučení připojených proti proudu.

Transformace a animace aplikované  slučovací uzly proti proudu  nemají vliv na 
slučovací uzly po proudu.
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Cameras
Při nastavování a animaci 3D scény je model kamery jedním z nejsrozumitelnějších 
způsobů určit, jak má být tato scéna vykreslena, a také animovat cestu ve scéně. 
Umělci, kteří vytvářejí kompozici, mají navíc za úkol dotvořit kamerou scénu jako z 
živých akčních klipů nebo ve shodě s dalšími kamerami z 3D aplikací. Abychom vyhově-
li všem těmto úkolům, Fusion poskytuje �exibilní uzel Camera3D s běžnými ovládacími 
prvky kamery, jako jsou Angle of View (úhel záběru), Focal Length (rovina zaostření), 
Aperture (Clona) a Clipping planes (Ořezové roviny), buď k nastavení vlastní kamery, 
nebo k importu dat kamery z jiných aplikací. Uzel Camera3D je virtuální kamera, jejímž 
prostřednictvím lze sledovat 3D prostředí.
Kamery jsou obvykle připojeny a prohlíženy přes uzel Merge3D. Můžete však také 
připojit kamery proti proudu k jiným 3D objektům, pokud chcete, aby se tato kamera 
transformovala pohyb společně s tímto objektem.

Rychlé prohlížení scény pomocí kamery
Když jste ke scéně přidali kameru, můžete scénu rychle zobrazit „přes kameru“ nastave-
ním následujících možností.

Zobrazení scény pomocí kamery:

1    Vyberte uzel Merge3D, ke kterému je kamera připojena, nebo jakýkoli uzel za 
tímto Merge3D.

2    Zobrazte vybraný Merge3D nebo downstream uzel v prohlížeči.

3    Klepněte pravým tlačítkem na štítek osy ve spodním pravém rohu prohlížeče a 
vyberte název kamery.

Rámeček prohlížeče se může lišit od rámečku kamery, takže nemusí odpovídat skuteč-
ným hranicím obrazu, který bude vykreslen uzlem Renderer3D. Pokud na vaši scénu 
ještě není přidán žádný uzel Renderer3D, můžete použít vodítka, která představují rám 
kamery. 

Rovina zaostření a hloubka ostrosti
Kamery mají rovinu ostření, jestliže je k dispozici vykreslení hloubky ostrosti. Tady je 
postup pro povolení hloubky vykreslení pole ve scénách.

Vykreslení hloubky ostrosti ve 3D scéně:

1    Na konec 3D scény musíte přidat uzel Renderer3D.

2    Vyberte uzel Renderer3D a nastavte Typ vykreslení na OpenGL Renderer.

3    Otevřete ovládací prvek Accumulation E�ects, který se zobrazí, a zapněte 
zaškrtávací políčko Enable Accumulation E�ects v renderu OpenGL.
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V uzlu Camera 3D na kartě Controls si otevřete ovládací prvek Control Visibility a zaškrt-
něte políčko Focal Plane. Zobrazí se vám zeleně rovina ostrosti, pokud máte ve vieweru 
viditelný uzel Merge 3D. Pomocí Subdivisions si v rovině ostrosti můžete zobrazit mřížku.
Pomocí posuvníku Focal Plane v základním nastavení Camera 3D si můžete rovinu ostrosti 
posouvat.
Nyní se vrátíme do uzlu Render 3D a v inspektoru si můžeme upravit v ovládacích 
prvcích Accumulation E�ects 

a)    Quality - přesnost výpočtu
b)    Amount of DoF Blur - clonové číslo - velikost rozostření

Počítejte s určitým zpožděním, než se výsledek vypočítá.

Světla s stíny ve scéně
Povolení světel v prohlížeči
Scéna bez světel používá výchozí směrové světlo. To ale musíte zapnout kontextovou 
nabídkou prohlížeče kliknutím pravým tlačítkem kdekoli v prohlížeči a zvolením mož-
nosti 3D Options > Lighting or Shadows zapněte jedno nebo obojí. Toto automaticky 
zmizí, jakmile přidáte 3D světelný objekt. I když však na scénu přidáte světelné objekty, 
osvětlení a stíny nebudou v prohlížeči viditelné, dokud nejprve nezapnete v Rendereru.

Povolení světel v Rendereru
Světelné efekty v uzlu Renderer3D se nebudou vykreslovat, dokud v inspektoru nebudou 
zaškrtnuta políčka Enable Lighting a/nebo Shadows.  Jakmile tato políčka zaškrtnete, tak 
musíte do scény přes uzel Merge 3D přidat uzly osvětlení jinak zůstane scéna ve tmě. 
Existují 4 typy světel:

1    Ambient Light - rozptýlené světlo oblohy
2    Point Light - světlo jedné rozsvícené žárovky
3    Directional Light - světlo re�ektoru
4    Spotlight - úzce směrové světlo - divadelní re�ektor54



Tak velmi stručný popis ovládání Fusion page a popis několika málo základních uzlů je 
za námi. Nyní si ukážeme použití uzlů na příkladech. A to jak těch uzlů co jsem  
popsal, ale i některých dalších.
A zároveň si zde velmi zkráceně ukážeme další neocenitelnou vlastnost uzlů a to 
možnost jejich animace a jejich modi�kace. 

Animace je změna parametrů během v průběhu trvání klipu pomocí Keyframů (bodů 
na timeline, kde nastává změna). Tyto změny je pak možné upravovat jednak pomocí 
gra�ckých úprav editoru Spline, tak tabulkových úprav v editoru Keyframe. 

Přidání Keyframu pro téměř kteroukoliv proměnnou je naprosto jednoduché.

Uvedu příklad odkrytí zamaskovaného textu během jednoho klipu:

1. krok  v Edit page si 
vytvořím Fusion clip a 
následně přejdu do 
Fusion page

2. krok do Editorů uzlů si 
vložím uzel Text+ a 
napíšu si vlastní text. 
Uzel Text+ propojím s 
Mediaout.

3. krok do Editorů uzlů si 
vložím uzel Rectangle. 
Propojím jej do modré-
ho vstupu uzlu Text+. V 
prohlížeči s textem se 
mě objeví zeleně ohra-

ničený obdélník. Pokud si dám zobrazovat uzel Rectangle, bude tam bílý obdélník 
uprostřed černé plochy. Zůstaneme v prohlížeči s textem a zeleným obrysem. 
Obrys uchopíme myší a zmenšíme (zvětšíme) jej, tak aby s rezervou obepínal text. 
Nyní se můžeme rozhodnout zda obdélník bude mít ostré hrany, nebo rozmáznuté. 
To lze nastavit v inspektoru obdélníku proměnnou Soft Edge. 

4. krok na Timeline si posuneme Playhead do místa, kde budeme chtít, aby se text 
začal objevovat. Nyní (stále máme aktivní uzel Rectangle) uchopíme myší střed 
obdélníku a přetáhneme jej nahoru (dolu, do stran) až se nám text zcela skryje. Totéž 
lze provést i v inspektoru změnou X/Y proměnných  v Center.

5. krok v inspektoru Rectangle u proměnných X/Y Center klikneme na kosočtverec v 
pravo od proměnné. Zčervená. Na timeline se objeví svislá bílá čárka.

6. krok přesuneme Plahead na Timeline do místa, kde budeme chtím mít již text celý 
viditelný. 
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Průběh animace pravděpodobně nebude úplně ideální. Náběh a doběh animace bude asi 
příliš strmý.  Proto přejdeme k dalšímu kroku.

8. krok otevřeme si Spline editor,  pomocí ikony                 dostaneme do grafu celou 

křivku a obtáhne ji myší, čímž označíme oba Keyframy, které jsme v krocích 5 až 7 
vytvořili a klikneme dole na ikonu obloučku. Tím se nám upraví náběh a dokončení 
křivky plynule. Eventuelně můžeme pomocí rukojetí křivku upravovat.

7. krok přesuneme střed obdélníku tak aby byl text viditelný. Máme téměř hotovo. 
Vyzkoušíme náši animaci. Pokud neběží plynule, zastavte ji a klikněte do prostoru 
těsně pod šedou čáru In/Out pod Timeline pravým tlač.  a zrušte Hig Quality a Motion 

Copírování, uložení a Makro Fusion kompozice

Kopírovat lze v Edit page Fusion klip si označíme a pak Ctrl + C, Playhead přesuneme do 
místa kam jej chceme vložit a Ctrl + V
Kopírovat lze i ve Fusion. Označíme si všechny uzly kromě Mediaout, Ctrl + C. V Edit 
page si vytvoříme nový Fusion clip a s tímto novým aktivním Fusion clipem přejdeme 
zpět do Fusion page, tam Ctrl + V a připojíme k Mediaout.
Editovat zkopírovaný klip lze vždy jen ve Fusion page.
Toto vše funguje jen v rámci otevřeného projektu, pokud chceme svoji Fusion kompozi-
ci přenést do jiného projektu, máme možnost uložení kompozice na disk.

Uložení kompozice. Označíme si všechny uzly v Node Editoru a zadáme File > Export > 
Fusion Composition a zadejte název souboru a kam jej chcete uložit.  
Vložení. Vytvořte si novou Fusion composition otevřte Fusion page a zadejte File > 
Import > Fusion Composition (vyberte adresář, název souboru.comp). Tento způsob 
není vhodný, pokud chcete tuto kompozici jen přidat k již nějaké existující. Stávající se 
vždy celá přepíše tou importovanou. 

Makro je další možnost jak si svoji Fusion kompozici uložit a následně ji použít v jiném 
projektu přidáním do Node Editoru aniž by nám přepsala naše stávající kompozice. 
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Makro nám slouží nejen k uložení naší kompozice, ale také k určitému zpřehlednění 
stromu uzlů v node Editoru. Vytvořením makra i z mnoha uzlů  se tyto všechny spojí do 
jediného uzlu s názvem, který jsme mu dáme při uložení makra. Aby nebyly po otevření 
makra v inspektoru  všechny karty všech uzlů a všechny jejich parametry zobrazeny 
najednou, tak se nám při ukládání makra otevře seznam všech uzlů, jejich karet a 
proměnných, viz. obr. výše. My si musíme vybrat jen ty parametry, které budeme potře-
bovat ovlivňovat a zatrhnutím jejich políčka. Jediné automaticky předem zatržené 
políčko bude výstup z makra. Pokud bychom makro uložili bez zatržení, inspektor uzlu 
bude prázdný.  Parametry v inspektoru budou vždy seřazeny ve stejném pořadí, jak jsou 
na otevřeném Macro Tool. Ovlivnit múžeme jen pořadí jednotlivých uzlů.

Postup vytvoření vlastního makra:

1    Označte si uzly v pořadí v jakém je chcete mít seřazeny nejlépe pomocí Ctrl + klik.

2    Klikněte na libovolný označený uzel pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Macro > 
Create Macro.

3    Nahraďte nápis Macro Tool na horní řádce vlastním názvem makra.

4    Zatrhněte postupně všechny potřebné parametry na jednotlivých kartách uzlů. 
Pozor, většinou první  zatržítko   je výstup z danného z uzlu. Jeho zatržením přidáte 
další výstup k výslednému uzlu makra. (jeden základní tam je automaticky). Obecně to 
nevadí, jen ty výstupy mají stejnou barvu a může to způsobit nechtěné připojení jiného 
výstupu než požadovaného.

5    Pak klikněte na Close. Otevře se okno k uložení souboru. Chcete -li, aby se makro 
zobrazovalo ve  Fusion page v knihovně E�ects Library > Tools > Macros category, 
uložte jej v adresáři:
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– Na macOS: Macintosh HD/Users/username/Library/Application Support/Blac-
kmagic Design/DaVinci Resolve/Fusion/Macros/

– Ve Windows: C: \ Users \ user name \ AppData \ Roaming \ Blackmagic Design \ 
DaVinci Resolve \ Support \ Fusion \ Macros

– Na Linuxu: home/username/.local/share/DaVinciResolve/Fusion/Macros

Chcete -li, aby se makro zobrazovalo ve  Fusion page  v knihovně E�ects Library > 
Templates > Edit > Title  (Transition) a v Edit page v knihovně E�ects > Toolbox > Title  
(Video transition) uložte jej v adresáři:

– Na macOS: Macintosh HD/Users/username/Library/Application Support/Blac-
kmagic Design/DaVinci Resolve/Fusion\ Templates \ Edit \ Titles (Transitions)

– Ve Windows: C: \ Users \ user name \ AppData \ Roaming \ Blackmagic Design \ 
DaVinci Resolve \ Support \ Fusion \ Templates \ Edit \ Titles (Transitions)

– Na Linuxu: home/username/.local/share/DaVinciResolve/Fusion\ Templates \ 
Edit \ Titles (Transitions)

6    Až budete hotovi, klikněte na Save.

Group
Existuje ještě jeden způsob, jak si komposici ve Fusion v node editoru zpřehlednit i 
následně uložit.

Označte si všechny uzly, které chcete seskupit do jednoho a stiskněte Ctrl + G, tím se 
vám všechny požadované uzly seskupí do skupiny. Uzly jsou ale stále přístupné v 
inspektoru jako by byly samostatné. Pokud chcete označit uzel, poklikejte na skupinu 
(Group) a ona se zase rozbalí. Označte uzel a můžete jej editovat.

Pokud chcete skupinu (Group) uložit, klikněte pravým tlačítkem na skupinu a z nabíd-
ky vyberte: Settings > Save As.   Ostatní je totožné jako u maker.

Sbalení rozbalené skupiny - klikněte na křížek v levo nahoře.

Úplné zrušení skupiny - pravý klik na skupinu a z nabídky vyberte: Ungroup. 

POZOR  uložená Macra i Group se do knihoven E�ect Library načítají vždy jen 
při spuštění programu DR. Proto pokud chcete, aby se vaše makra i group 
objevily v knihovně, je nutno program DR restartovat. (Ukončit a znovu spustit)



Jak vytvořit ve Fusion vlastní přechod (Transition)
Pokud jsme nenašli přechod z těch co nám nabízí  DR, pak si je můžeme vytvořit sami 
pomocí stránky Fusion.

Napíšu jednu z možností, respektive jednu co mám po delších bádání odzkoušenou. K 
vytvoření základu do Fusion potřebujeme alespoň dva klipy, nebo jeden říznout a 
posunout tak aby se oba časově překrývaly alespoň o dobu trvání přechodu.

Samozřejmě může to být více,  nebo 
vložte klipy už oříznuté. Jinak nelze 
vytvořit symetrický přechod.

Na stránce Edit si otevřete E�ect Library, Video Transitions

Z knihovny si vybereme přechod Cross Dissolve a umístíme jej na Timeline. Tedy 
vznikne standardní přechod

Označíme si jej (rámeček přechodu zčervená). A protože to není přechod typu Fusion, 
tak jej musíme na Fusion převést pomocí nabídky, která se rozbalí po kliku prav. tl. do 
rá čk

Po tom se v Inspektoru objeví ikona Fusion 

Klikneme na ikonu a otevře se automaticky stránka Fusion

Dva klipy na stránce Edit

1

2

3

4

Nodu CrossDissolve rozevřít a provést operaci Ungroup, nebo jednoduššeji ji odstraní-
me a místo ní vložíme samostatnou Nodu Dissolve (Shift + mezerník). Jen musíme 
následně zapojit klip1 jako pozadí (žlutý vstup) a klip2 jako popředí (zelený vstup)

5
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Nyní si můžeme prohlédnout, jak funguje uzel Dissolve.  Klikem na Nodu ji otevřeme 
v inspektoru. Tam máme jednu rozbalovací nabídku Operation. Můžeme si vybrat 
jednu z nich. A posuvník  Backgroun/Foreground.  Pokud je posuvník na 0 vidíme 
klip1, pokud posuvník je 1 vidíme klip2. Vše mezi tím je animovatelný přechod. My 
však tetokrát animaci nechceme, protože ta by nás omezila přímo na konkrétní 
framy, které pak po vložení přechodu v Editu na Timelinu by zůstaly zamčené. To jest 
nebyla by možná změna délky přechodu.

6

Proto musíme animaci odstranit - zrušit. To provedeme pravým klikem na nápis 
Backgroud/Foreground a z nabídky vybereme: „Remove DissolveBackgroudFore-
ground“ pokud je nápis šedivý, ještě žádná animace není, přejdeme rovnou k bodu 8

7

Nyní opět klikneme pravým tl. na nápis Backgroud/Foreground a z nabídky vybereme 
Modify With  > ResolveParametr

8

Právě jsme modi�kovali jeden parametr.

Po provedení tohoto bodu si inspektor nody Dissolve 
přišpendlete pomocí špendlíku (zelená šipka), aby zůstal 
tento uzel v inspektoru stále otevřený i když budeme mít 
otevřený jiný uzel. Budeme to brzo potřebovat.

Nyní už je na nás, jak budeme chtít, aby se klipy během přechodu měnily. Jestli se 
budou zoomovat, otáčet, posouvat nebo rozostřovat.  Abychom hned na počátku 
nezabředli do problémů, tak pro jednoduchou ukázku zvolím zoomování u obou 
klipů. 

Proto abychom tohoto efektu docílili, musíme vložit do cesty mezi klip a uzel Dissolve 
uzel Transform.  Pokud chceme aby se měnily oba klipy, pak vložíme  další uzel Trans-
form do druhé větve.  Samozřejmě pokud budeme chtít jeden klip zoomovat a druhý 
rozostřit, pak vložíme do jedné větve Transform a do druhé Blur. Nebo dokonce 
můžeme oba tyto uzly vložit  do série.

Na příkladu uvedu jen zoomování. Ostatní  by bylo velmi podobné.

Nastavíme si Playhead na počátek Timeline a otevřeme si nodu Transform ve větvi 
klip1. v inspektoru. 

Pravý klik na posuvník Size. Otevře se nabídka a vybereme 
Expresion. Po tomto úkonu uvidíme, že se přidá řádka, kde 

na kraji je ikona     a nyní budeme muset trochu 

počítat. Žádná vysoká matematika, obyčejné kupecké počty.  

Na začátku je hodnota Size 1.0 a budeme-li chtít např. zvět-
šovat, tak aby na konci  byla hodnota 2.0. Hodnota 
Backgroun/Foreground v nodě Dissolve je nyní 0.0 , na 
konci přechodu je 1.0. Takže bude stačit sčítání, takže přidá-
me v řádce znaménko +.

+

9
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Nyní už jen klikneme myší levým tl. do ikony                      tlačítko držíme stále a natáhne-
me čáru na nápis Bacgroud/Foreground nody Dissolve. Tím vložíme tuto proměnou do 
výpočtu hodnoty Size, uzlu Transform. 

Totéž zopakujeme pro druhou nodu Transform jen s tím rozdílem, že výpočet bude jiný. 
Na pocátku Timeline budeme chtít mít Size = 2.0 a na konci, kdy je hodnota proměnné 
Backgroud/Foreground = 1.0 potrebujeme hodnotu Size = 1.0. Takže počáteční hodnotu 
v řádku přepíšeme na 2.0 přidáme znaménko mínus a opět táhneme na proměnnou 
Bacgroud/Foreground.

10    Nyní, pokud nám přechod funguje dle našich predstav, je připraven na uložení. To 
provedeme následovně: Označíme obě nody Transform a nodu Dissolve. Provede-
me Ctrl + G. Tím se nám tyto tři uzly seskupí do jedné skupiny Group. Pomocí kláve-
sy F2 skupině dáme svůj vlastní název a skupinu uložíme do adresáře: \\Users\Na-
me\App-Data\Roaming\Blackmagic\DaVici Resolve\Support\Fusion\Templates\E-
dit\Transitions. Uložení provedeme pravý klik na přejmenovanou nodu Group 
Settings > Save As. Potom už jen DR restartujeme a nový přechod se nám objeví v 
E�ect Library v záložce ToolBox > VideoTransitions.
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Další možnost jak provést bod 9
Až do bodu 9 postupujeme stejně. Bod 9 modi�kace. Pravý klik na posuvník Size. Otevře 
se nabídka a vybereme Modify With > Anim Curves.

Pak přejdeme na záložku Modi�ers a tam:

a)   Source ponecháme na Transitions

b)   Curve máme volbu Linear, Easing, Custom. 
Linear je skoro totéž co vzniklo v přede-
šlém. Easing, zde můžeme upravit pomocí 
In/Out průběh křivky. Custom, zde si 
můžeme křivku vytvarovat podle sebe.

c)   Zde máme základ výpočtu Scale nám určí 
čím se bude násobit naše Size ješte vynáso-
bené procentem polohy Playheadu na 
Timeline. A O�set je konstanta co se k Size 
přičte. Takže pokud chceme zachovat 
dřívejší popis, pak Scale = 2, O�set = 1.

d)   Pro druhý Transition, aby fungoval obrácene od Size = 2 do Size = 1 nastavení bude 
stejné, ale zatrhneme políčko Mirror

Daší postup dle bodu 10

Jak si vytvořit běžící text z prava do leva
DR sice nabízí značné množství titulků, není k tomu ani zapotřebí Fusion page. Ale 
tenhle tip tam zatím chybí. Takže nám nic jiného nezbyde než si tenhle tip vytvořit sami. 
Je to opět vhodný příklad, jak používat ve Fusion modi�kaci parametrů.

Dejme se do toho:

1    V Edit page si opět vytvoříme Fusion composition. Vytvoříme jej E�ects > Toolbox > 
E�ects > Fusion Composition přetáhneme na volnou Timeline.

2    Přejdeme do Fusion a k uzlu Mediaout si přidáme uzel Text+. Do pole Text v inspek-
toru si vepíšeme svůj text. Dále v téže kartě si svůj text zarovnáme pomocí V Anchor 
na spodní účaří a pomocí H Anchor si jej zarovnáme v pravo od středu.

3    Playhead máme na počátku klipu. V prohlížeči si text posuneme tak, abychom jej 
měli v vertikální úrovni, kde budeme text požadovat a horizontálně jej přesuneme v 
pravo mimo obrazovku, tak aby první písmenko bylo těsně za hranou.

4    V inspektoru přejdeme na kartu Layout
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kde by parametr Center X měl přibližně 
hodnotu = 1 a Center Y ~ 0.06 , pokud 
jste písmenka umístili na spodní okraj.



5    A nyní provedeme modi�kaci parametru Center. Pravý klik na parametr Center a z 
nabídky vybereme Expression

6    Nyní máme ve výpočetním rámečku hodnotu Center Point X, Y. Protože chceme aby 
se text posunoval v závislosti na posunu Playheadu. tak musíme dodat ještě tuto 
proměnnou. A v DR se tato proměnná nazývá time. Time nabývá hodnot z čísel 
framů v komposici. Tedy Playhead na počátku time = 0, druhý frame time = 1 atd. To 
znamená, že budeme odečítat proměnnou time.  Ale pokud bychom odečítali jen 
time, pak by při posunu o jeden frame počátek textu skočil hned k levému okraji. 
Proto musíme time zmešit tím že jí budeme dělit nějakým číslem někde mezi 100 až 
400 v závislosti, jak chceme aby se text rychle posunoval 

      Takže vepíšeme za hodnotu proměnné X výraz    _ (time/150), 

7    No a můžeme vyzkoušet a pokud nevyhovuje rychlost, změníme 150 na jinou 
hodnotu. Musíme si uvědomit, že rychlost bude závislá na tom jak máte nastaven 
počet snímků za sekundu na své timeline.

A protože se mě nelíbí měnit stále někde ve výrazu proměnnou
Ukážu zde ještě další fígl.

1    Klikněte pravým tlačítkem na uzel Text+ v node Editoru. Z nabídky vyberte Edit 
Controls. Otevře se okno Edit Control
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2    V tomto okně vyplníme (přepíšeme):

    Name:  Rychlost

    ID: se vyplní samo

    Type: zůstane Nuber  (proměnná bude číslo)

    Page: změníme na Layout  (chceme aby proměnná byla vidět na kartě Layout)

    Default:  dolpníme na naše číslo 150 (na tomto místě bude pod sliderem tečka)

    Integer: zatrhneme  (postačí, když se proměnná bude měnit v celých číslech)

    Range:  vyplníme 100 to 400 (rozsah slideru bude 100 až 400)

    Allowed: vyplníme 100 to 500 (rozsah povolených hodnot)

    Input Ctrl: nastavíme SliderControl (proměnná se bude ovládat sliderem)

    View Ctrl: ponecháme None

    Center: si zvolíme 150 (na tomto místě bude pod sliderem tečka)

    Steps: může zadat např. 5 (krok se kterým se bude proměnná měnit)

3    Vyplněnou tabulku uložíme. Nyní se můžeme podívat do inspektoru. Na kartě 
Layout nám přibyl slider Rychlost

4    A nyní si v našem výrazu (expresions) u proměnné Center X nahradíme číslo 150. 
Myší jej celé  označíme přetažením, nebo jej smáznem ale ponecháme kurzor za 
lomítkem. Potom myší přejdeme na ikonu vedle výrazu (expresions, plus v rámečku), 
stiskneme levé tlačítko a se stisknutým tlačítkem myš přetáhneme na nápis Rychlost 
u nového slideru a pustíme tlačítko.
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Nyní si můžeme rychlost posunu libo-
volně upravovat.

Jen nesmíme zapomenout si nový 
parametr rychlost zatrhnout, až 
budeme  náš výtvor ukládat jako 
makro. 
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Jednoduchý 2D text v rámečku a se stíny
A nyní něco trošku jednoduššího. Nebojte určitě to na závěr trochu opepřím. Tak jdeme 
na jednoduchý text na pozadí obrázku. Tentokrát začneme standardně v Edit page opět 
vytvořením Fusion composition.

1    Po vytvoření Fusion composition jdeme do Fusion page. Do uzlu Mediaout připojí-
me uzel Merge. 

2a  A nyní máme dvě možnosti jak přidat pozadí. Jedna je že z Media pool přetáhneme 
obrázek pozadí (ten jsme si už do Media poolu předem naimportovali) přímo na 
plochu Node Editoru.

2b  Nebo vložíme uzel Loader. Ten nám ihned otevře okno Load z Windows a my si 
vybereme obrázek z některých svých adresářů. Je jedno jakých. Ovšem obrázek 
musí být statický (fotka) a soubor může být typu JPG, PNG, BMP, IPL, TGA, EXR.

Rozdíl mezi nimi bude v tom, že pokud si kompozici uložíte jako makro, nebo jako 
kompozici, tak v případě 2a musíte mít vždy předem v Media poolu naimportovaný 

danný obrázek.  Ve  případě 2b se o to starat nemusíte. Jen si ten obrázek nesmíte z 
adresáře odkud jste jej importovali odstranit.

3    Nyní uzel s obrázkem připojíme jako pozadí k uzlu Merge.  Nejlépe se stisknutým Alt 
přetáhneme z výstupu obrázku na střed uzlu Merge a stálého držení Alt pustíme 
tlač. myši. Dostaneme výběr zda backgroud, či foreground nebo e�ect mask.

4    Napíšeme text, zvolíme font, velikost textu, jeho barvu a pomocí center bodu v 
prohlíči si text umístíme na ploše.

5    Přejdeme do karty Shading. Shading Elements > Select Elements zvolíme číslo 3, v 
Name se objeví Black Shadow, zatrhneme Enable. Objeví se stíny pod písmeny. Pod 
těmito položkami můžeme ještě upravit barvu stínů polohu, velikost atd.

6    Nyní přejdeme na  Shading Elements > Select Elements číslo 4, tam je Name Blue 
Border, což je modrý rámeček. Vše je upravitelné. Elements číslo 4 jsem nezatrhnul. 
Takže nebude mít žádných účinků. Přejdu na Shading Elements > Select Elements 
číslo 5 tam se objeví Name Elements 5, což může pro následnou orientaci přepsat na 
Vypln. A zatrhnout Enable! 

7    V záložkách Properties v parametru Appearance zatrhneme plný obdélníček,              

a v parametru Level zvolíme Line. Tím jsme 
dosáhli obdélníčku přes celý text.  Nyní v téže 
záložce můžeme změnit výšku, šířku a zaoblení 
obdélníčku. 

8    V další záložce můžeme změnit barvu obdélníč-
ku nebo místo jedné barvy použít přechod a 
měnit jeho parametry.

9    V záložce Softnes můžeme změkčit hrany rámeč-
ku, ev. jej rozzářit. 



10    V záložce Position můžeme upravit usazení rámečku pod textem.

11    Nyní přejdeme na Shading Elements > Select Elements číslo 6 tam se objeví Name 
Elements 6. Přejmenujeme na Obvod. A opět zatrhnout Enable!  

12    V záložkách Properties v parametru Appearance zatrhneme prázdný obdélníček,              
a v parametru Level zvolíme Line. Tím jsme dosáhli obvodového rámečku okolo 
obdélníčku.  A v téže záložce musíme změnit výšku, šířku a zaoblení obdélníčku, aby 
nám pasoval na předchozí obdélníček, ješte můžeme upravit tloušťku parametrem 
Thickness. 

13    V dalších záložkách mu změníme barvu, rozzáření, umístění atd. jako v předchozím.

14    No a máme hotovo. Můžeme si opět uložit jako makro.
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A nyní slíbené koření
Popsané rámečky jsou vždy svázány s textem, takže rámeček i s textem lze snadno 
přemisťovat po ploše prohlížeče. A také rámeček bude vždy upravovat svou velikost 
podle velikosti a délce textu.

Anyní si představte, že by jste chtěli udělat animaci, tak že se např. objeví malý samostatný 
rámeček bez podkladu, rámeček začne růst. Až bude správně velký, objeví se podklad a 
začne se do něj postupně vypisovat text. Protože video nelze do psaného textu vložit, tak 
jsem si dovolil pro ukázku udělat několik postupných snímků. Časy jsou vždy uvedeny pod 
snímkem.



0:00 0:40

1:25 2:10

3:00 3:25

67

Někdo by mohl říci. Nakreslím si rámeček v uzlu Paint, animuji jej a přes  Merge uzel 
svážu s textem. Ale pro každou velikost textu budu kreslit nový a nový rámeček. 

Je tu jiná možnost. Vytvořit si z uzlu Text+, uzel Instance_Text. Již jsem jej zmiňoval na 
str.6, ale zde to ukážeme podrobněji na příkladu.

Postup:

1    Označíme si uzel Text v node Editoru a provedeme příkaz Copy  Ctrl + C.

2    Nyní klikneme pravým tlačítkem do prázdného místa node Editoru a z nabídky 
vybereme Paste Instance, nebo Ctrl + Shift + V. Na plochu se nakopíruje uzel Instan-
ce_Text. Tento uzel je spojený tenkou čárou s uzlem Text. Jsou v něm nakopírovány 
hodnoty všech parametrů z uzlu Text a zároveň kopírují všechny provedené změny 
hodnot. a to i obousměrně. V inspektoru Instance_Text budou všechny svázané 
hodnoty orámovány zeleně.
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3   Přidejte druhý uzel Merge 2 za uzel Merge1 a 
Instance Text k němu připojte jako popředí.

4    Nyní v inspektoru uzlu Instance_Text přejde-
me do karty Shading, klikneme na pravým tlač. 
na Shading Elements a z nabídky vybereme 
Deinstance.

5    Klikneme pravým tlač. na Select Element a 
opět provedeme Deinstance.   Vybereme 
Select Element 3.

6   Klikneme pravým tlač. na Enabled a opět 
Deinstance. 

7    Potom zrušíme zatrhnutí Enabled. Vždy je 
třeba zachovat nejdříve Deinstance a až pak 
změna parametru.

8    Body 5-7 zopakujeme u Element 5

9    U Elements 6 provedeme Deinstance podle 
bodů 5-6, Enabled ponecháme zatržené.

10   Přejdeme až na poslední záložku Size, zde 
provedeme Deinstance jak u Size, tak u X i Y

11   Nakonec dle bodů 5 - 7 proveďte u Elements 1

12   Přejděte na kartu Text a u klikněte pravým tlač. 
na Write On a zadejte Deinstance Write On 
Group

13  Nyní přejdeme na uzel Text karta Shading a 
zrušíme Enable u Elements 6

14   Přesuneme Playhead na počátek, v uzlu Text 
na kartě Text v parametru Write On přesuneme 
End až na počátek (Start), text zmizí. 

15   Klikneme u parametru Write On na Keyframe. 

A přesuneme Playhead na 2:00 a a opět klikneme na Keyframe.

16   Přesuneme Playhead na 3:15 a proměnou End vrátíme na konec. Máme naanimová-
no psaní textu.

17  Přejdeme zpět na uzel Instance_Text, kartu Shading, zvolíme Elements 6, a poslední 
záložkou Size si naanimujte zvětšování rámečku

Myslím, že máme hotovo, můžeme vyzkoušet, eventuelně upravíme, pokud jsme něco 
opoměli. Můžete si vyzkoušet, že rámeček i s textem jde kompletně posouvat po prohlížeči  
a rámeček se bude přizpůsobovat textu pokud jej změníte.

Chtěl jsem jen ukázat, že uzly typu Instance mohou být velmi užitečné i v úplně jiných 
konstrukcích.
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Ukázka uzlů Shape a animace
O uzlech Shape (Tvar) jsem v úvodu nepsal a proto použiji jeden z nich jako ukázku 
použití. V tomto příkladě bude tvořit masku pro textový efekt.
Do uzlů Shape patří všechny uzly začínající malým s, např. sNGon, sElipse, sStar, sMerge, 
sRender.  Poslední jmenovaný je uzel, který vždy musí být přítomen s těmito uzly a musí 
být jako poslední v řetězci. Bez něj tyto uzly nepracují.
Protože se jedná o nenáročnou ukázku, nebudu postup rozepisovat do jednotlivých bodů.

Na screenshotu je kompletní sestava včetně otevřeného Spline editoru, který znázorňuje 
animace uzlu Text a uzlu sStar.  Nejdříve se vrhneme na animaci textu až následně přidá-
me uzly Shape jako masku textu

Klip s kytičkama máme v Editu na timeline už příslušně zkrácený na 6 sekund. Takže po 
otevření Fusion budeme mít v node editoru  uzly Mediain a Mediaout, přidáme si uzel 
Text+ a Merge. Kytičky budou pozadí, Text bude popředí a napíšeme do pole text „BUM“ u 
textu upravíme barvu na černou, na kartě Layout si nabarvíme pozadí textu a vrátíme se na 
kartu text.  

A nyní animace:
Aktivní uzel je Text. Playhead na počátek. Parametr Size zmenšíme tak, až je text téměř 
neviditelný. Aktivujeme Keyframe u parametru Size, ale i u pole text (proč vyplyne 
později). Playhead posuneme např. na 2 sekundu, zde opět aktivujeme Keyframe u Size. 
Playhead opět posuneme např. na 3:20 a zde zvětšíme pomocí Size text do velikosti jako 
screenshotu. Keyframe se změnou Size aktivuje automaticky.   Ale ještě zde aktivujeme 
keyframe u pole text. Posuneme se o cca dva framy dopředu a v poli text přepíšeme 
„BUM“ na „jaro je tu“ a zmenšíme Size opět na minimum.  Posuneme se na timeline na 
4:25 a zde si zvěšíme text na konečnou velikost.



Pokud nám to funguje, tak si přidáme uzly Shape. 

Pro přidání uzlů Shape je nejednodušší způsob pravý klik do node editoru, vybrat 
Add Tool najít rozvírací nabídku Shape a z té si na do node editoru přidáme uzly 
sRender, sStar a můžeme pro efekt i sJitter. 

Výstup uzlu sStar propojíme do uzlu sJitter a tento uzel připojíme k uzlu sRender. 
Uzel sRender připojíme k modrému vstupu (E�ect mask) uzlu Merge. Takže hvěz-
dička nám vytvoří masku. V inspektoru uzlu sStar si nastavíme počet ramen hvěz-
dičky v parametru Points, ponecháme zatržené pole Solid.

Playhead opět na začátek a v inspektoru uzlu sStar nastavíme parametry Depth a 
Border With na nulu a aktivujeme u nich Keyframe. Parametry Width a Higth nasta-
víme na 0.5 a opět aktivujeme Keyframe.

Přesuneme Playhead těsně před 2. sekundu a zde též aktivujeme všechny čtyři 
Keyframy. 

 Přesuneme Playhead na 3. sekundu a parametr Depth posuneme na cca 0.5 a 
Border With posuneme na 0.02 a parametry With na 1.2 a Higth na 0.9. Hodnoty 
nejsou žádné závazné, každý podle svého vkusu jak chce mít hvězdu roztaženou.

Nyní se přesuneme na přesně stejný Keyframe, kde nám „BUM“ zmizí. Nejlépe to 
provedete, pokud si v inspektoru rozkliknete Text
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Přesuneme se na uzel Merge, Playhead na 5:00 a aktivujeme Keyframe u parametru 
Blend. Přesuneme se na 5:20 a parametr Blend upravíme na nulu. Tím bychom měli mít 
animaci textu hotovou. Vyzkoušíme:

0:00 3:00 3:20

3:22 4:20 5:10

a kliknete na šipku > u Keyframe = Playhead se 
přesune na další Keyframe v pořadí.

Pak se v inspektoru vraťte na uzel sStar. Zde změňte 
parametry Depth, Border With, With a Higth na hod-
noty počátku. Posléze se přesuneme s Playheadem do pozice už velkého nápisu „jaro je 
tu“ a stejně jako předešle si hvězdu roztáhneme.



Nakonec si hvězdičku trochu roztočíme. Otevřeme si inspektoru sJitter a zde nastavíme 
dva parametry. Jitter mode na Random (Náhodně) a parametr Shape Rotate na ±4.0.

Je hotovo.  Ještě si otevřeme Spline editor, abychom viděli, nebo si eventuelně poupra-
vili průběhy animací parametrů. Spline editor se spustí kliknutím na nápis Spline v 
pravém horním rohu nad inspektorem.

Vlevo v editoru jsou všechny animované parametry. Zatržením se zviditelní a naopak. 
Pokud chceme vidět celý průběh parametru (parametrů), zatrhnem(e) ho (je) a klikneme 
na ikonu označenou na obr. šipkou. Zomování je možné posuvníky vedle této ikony. A 
nebo úplně stejně jako v prohlížeči.

Kliknutím na bod jej označíme a můžeme upravovat. Horizontální osa je čas, vertikální je 
hodnota parametru. Pomocí rukojetí můžeme upravovat tvar křivky.

Více bodů najednou lze označit tak, že okolo nich myší nakreslíme obdélník. Označené 
body lze pak přesouvat společně.

Body označené zámečkem lze přesunovat jen v čase, což je v tomto případě křivka 
parametru Styled Text. 
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Jak na neposedná písmenka ve 3D
Pokud bychom chtěli vytvořit 3D text s neposednými písmenky přímo, tak neuspějeme. 
Text 3D nemá možnost Karty Modi�ers. Ale lze to obejít, že si vytvoříme text v uzlu 
Text+, tam na něm vytvoříme modi�kaci a tento uzel celý pak nakopírujeme do uzlu Text 
3D pomocí příkazu Paste Settings.

Tak jdeme nato. Vytvoříme prázdný Fusion klip. Přidáme Text+ a propojíme přímo do 
Mediaout. Napíšeme libovolný jednořádkový text. A v okně text klikneme pravým 
tlačítkem. Otevře se nabídka:

1    Zvolíme Follower.

2    Přejdeme do karty Modi�er



3    V kartě Modi�er si otevřeme 
záložku Shading a v oddíle 
Possition budeme modi�kovat 
(pravé tlač.) parametr O�set a to 
modi�kátorem Shake.

4    Otevře se nám další karta inspek-
toru a to Shake on Follower1: 
O�set.  Na této kartě (Playhead 
na počátku) si zrušíme Lock X/Y a 
parametr X Maximum stáhneme 
na 0.0. Parametr Smoothness 
nastavíme na 5.0.  Ale navržené 
hodnoty nejsou závazné.

5    Nyní se vrátíme na kartu 

Follower do záložky Timing. Tam 
nastavíme parametry následovně:

Později můžeme zkusit změnu, abychom poznali jak parametry pracují.

6    Vrátíme se na kartu Shake on Follower1: O�set a u proměnné Y Maximum aktivujeme 
Keyframe. Playheadem přejdem zhruba do 2/3 Timeline a opět aktivujeme Keyframe. 
Posuňte se sPlayheadem o 1-2 framy dopředu a stáhněte parametr Y Maximum na 0.0. 
Máme hotovo. Když spustíme přehrávání písmenka by měla poskakovat z prava do 
leva. Můžeme zkusit změnit pořadí parametrem Order v kartě Follower Timing. Samo-
zřejmě můžete nechat písmenka i poskakovat do stran pokud animujete parametr X 
maximum. 

Modi�kátor textu Follower umožňuje samozřejmě postupné ovlivnění i ostatních para-
metrů. Jen u každého z parametrů jsou někdy i větší odlišnosti od uvedeného příkladu. 
Problém je, že tomuto modi�kátoru je přes jeho náročnost v originálním návodu věnová-
na jen jedna stránka v kapitole Modi�ers Text+.

Samozřejmě asi jsem mohl uvést jako příklad postupné objevování textu po jednotlivých 
písmenech. To však nechávám ne čtenáře, aby mohli procvičovat nepřeberné množství 
jeho různých použití.  Jen podotknu, že u většiny parameterů se změna na textu projeví 
až po aktivaci Keyframe u danného parametru. 

7    Kyž máme již náš text modi�kovaný podle našich představ, tak s aktivním uzlem 
Text+ provedeme Copy  Ctrl + C.
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8    Nyní Text+   odpojíme od Mediaout a připojíme řetězec uzlů Text 3D, Merge 3D, 
Render 3D.   Aktivujeme uzel Text 3D pravým tlačítkem  a  znabídky vybereme Paste 
Settings. V tento moment bychom měli vidět v Mediaout totéž, co bylo s připojeným 
Text+. Pokud si otevřeme prohlížeč u Text 3D otevře se nám 3D prohlížeč.

Ještě jednou v krátkosti zopakuji, co jsem psal hned na začátku o 3D prohlížeči.  V levém 
horním rohu máme ikony, posunu, otáčení  a zvětšování písmenek. Ikony jsou přímo 
spřaženy parametry na kartě Transform > Translation, Rotation, Scale inspektoru Text 
3D. Červená šipka osa X, zelená osa Y a modrá osa Z. Chycením za šipku posunujeme jen 
v danné ose, chycením za střed posunujeme v celém prostoru. Pohled na 3D rovinu se 
může měnit  stiskem  Alt + stisk. střední tl. myši (kolečko).   Zoomovat pohled na plochu 
Ctrl + otáčení kolečkem myši.

Nahoře v pravém rohu prohlížeče si můžeme zapínat, vypínat osvětlení a stíny ve scéně, 
průhlednost, zobrazovaný kanál, rozdělení prohlížeče na 4 kvadranty. Při čemž u každé-
ho kvadrantu si můžeme nastavit pohled jestli perspektiva, zepředu z prava z leva, 
shora, ze spoda. Totéž lze provést i u jednoduchého zobrazení vždy pravým klikem do 
pravého spodního rohu prohlížeče, kde se nachází zobrazení os. 

Nyní zapneme v uzlu Render 3D políčka lighting a shadow, 2D zobrazení za Renderem 
nám zčerná protože očekává nějaký typ osvětlení objektu. Neosvětlený objekt je černý.
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Proto musíme přidat nějaké konkrétní osvětlení.  Takže opět pravý klik do prázdného 
prostoru node editoru > Add Tool  > 3D > Lighting. Které světlo vybrat jsem už popisoval. 
V našem případě jsem vybral Directional Light. 

a)   Uzel se světlem připojíme do uzlu Merge 3D1. Většinou je to bez jakéhokoliv efektu. 
Písmenka v Mediaout zůstávají černá. Je to proto, že uzel se světlem se uloží také na 
souřadnicích XYZ = 0.0.  Abychom dlouho nelaborovali, zapneme v inspektoru uzlu 
DirectionalLight na kartě Transform políčko Target.

b)    aktivujeme uzel Merge 3D1 a zároveň si na něm aktivujeme 3D prohlížeč! (Tečka 
pod uzlem).

c)    omocí Alt + střední tlač. si 3D scénu natočíme tak, abychom písmena viděli z toho 
směru odkud budeme chtít svítit.

d)   Klikneme pravým tlač. do prohlížeče a z nabídky vybereme Camera > Copy PoV to > 
Other > DirectionalLight. (pokud jsme kliknuli do levého dolního rohu na souřadnice 
XYZ, tak tam bude toto: Copy PoV to > Other > DirectionalLight.)

Nyní už je světlo umístěno do bodu kde stojí pozorovatel. Může se stát, že směrové světlo 
nebude mít správný směr, pak jej zkusíme jen pootočit kolem osy Y.

Přidáním uzlu Camera 3D a stejným postupem jako při umísťování světla docílíme efektu 
jakobychom snímali 3D objekt kamerou. Kdo má verzi Studio  tak si může v uzlu Render 
3D zapnout Open GL Render, pak si může v oddílu Accumulation E�ects zapnout v políč-
ku Accumulation E�ects a zapnout Depth of Field a tam lze nastavit efekt hloubky ostros-
ti. Rovinu ostrosti lze pak posouvat v inspektoru uzlu Camera 3D, na kartě Controls para-
metrem Focal Plane.

Nyní se ještě vrátíme k našemu uzlu Text 3D
Na rozdíl od uzlu Text+ lze v tomto uzlu nastavovat parametr Extrusion, což je vlastně 
třetí rozměr písmenek.  
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Parametr Extrusion se nachází na kartě Text inspektoru uzlu Text 3D jako předposlední 
oddíl. Prvním parametrem Extrusion Style můžeme nastavit Clasic nebo Custom. 
Extrusion Depth což je vlasně hloubka vytlačení písmen.
Extrusion Subdivisions je počet dělení uvnitř vyhlazených částí pro�lu.
Bevel Depth chcete-li zkosit hranu textu
Bevel Width ovládací prvek šířka zkosení
Front/Back Bevel tato zaškrtávací políčka umožňují  zkosení přední a zadní strany textu 

Pokud přejdeme na kartu Shading, tak zde najdeme zaškrtávací políčko Use One Material. 
Není-li políčko zaškrtnuto, tak máme nabídku pro barvu materiálu písmenka a barvu 
odraženého světla a barvu boků písmen a také odraženého světla.

Uzel Text 3D má možnost přijímat pouze barvy nebo 2D obrazy.  Nemá možnost na 
rozdíl od Text+ materiálu.

Pokud budete chtít mít písmenka z nějakého materiálu (E�ect Library > Templates > 
Shaders) pak musíte za uzel Text 3D zařadit uzel ReplaceMaterial 3D a přiřadit některý z 
nabízených materiálů.  Viz. obrázek.

Nahrazení materiálem nám 
ovšem zruší dvě barvy pro 
písmena i boky písmen.

Ostatní marametry uzlu Text 
3D jsou totožné s uzlem Text+, 
který jsem už zmiňoval.

Poznámka pokud máme 
zaškrtnuté políčko Target v 
uzlu Camera 3D, pak můžeme 
kameru libovolně přesouvat v 
prostoru a kamera se bude 
vždy dívat na cíl. Totéž platí i o 
světlech.
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Ukázka s uzly Particle (částice)
Uzly Particle tvoří další skupinu uzlů. Opět zde nelze všechny uzly vysvětlit, podrobné 
vysvělení této skupiny by obnášelo více jak 70 stran. Do skupiny Particle patří tyto uzly:

pEmiter a pRender, tyto dva uzly jsou naprosto základní bez nich žádnou částicovou 
kompozici nesestavíte. Ještě vypíšu další uzly, se snahou je seřadit dle důležitosti.

Předem upozorňuji, že kompletní ukázka je náročná na gra�ckou paměť cca 10Gb.



pImageEmiter, pMerge, pBounce, pKill, pPointForce, pAvoid, pDirectionalForce, p Gradi-
entForce, pFriction, pTurbulece, pChangeStyle, a další. Každý z těchto uzlů různým způso-
bem ovlivňuje již vygenerované částice. Jisté však je že strom částicových uzlů musí vždy 
končit uzlem pRender.

Chci tady na příkladu ukázat jednoduché použití, ale aby nebylo až tak úplně jednodu-
ché začneme rovnou generováním částic ve 3D prostoru, samozřejmě lze též generovat 
částice jen ve 2D.

Pokud vygenerujeme částice do do 3D prostoru, pak je nutně musíme převést na 2D.       
3D obrazovky ještě nejsou. Leda bychom to chtěli použít pro nějaký �lm do 3D kina. 

To znamená, že krom uzlu pRender bude ve stromu uzlů ještě nutný Render 3D.

Zvolil jsem jako pohled do oceánu, kde k nám připlouvá hejno rybiček.

Začneme rovnou uzly pEmiter a pRender. Propojíme výstup pEmiter do pRender a pRen-
der si zobrazíme v prohlížeči. Za uzel pRender vložíme Merge 3D a pak ještě musíme 
vložit uzel Render 3D. Uzel Merge 3D by tam být nemusel, ale přidal jsem jej, protože 
následně budeme přidávat uzly Light.

1    Nejdříve si otevřeme si inspektor uzlu pRender, kde hned první parametr určí zda 
výstup bude ve 2D nebo ve 3D.  Pak  přejdeme do inspektoru pEmiter na kartu Style. 
První oddíl Style nám umožní zvolit prvním parametrem Style emitovaný objekt. 
Point = bod o velikosti 1 pixel - nelze zvětšit. Bitmap je bitmapový obrázek připojený 
ke vstupu pEmiter. Blob = kapka.   Brush = štětec, ten použijeme my. V otevřené 
nabídce cca 50 štětců si vybereme �sh_2. Další možnosti Style  jsou Line,  nGon a 
PointCluster.76



2    Další oddíl je barva, ta pro štětec není. A další oddíl je Size. Zde je možno zvolit 
velikost generované částice a to buď konstantní a nebo zvětšující/zmenšující podle 
doby jejího života a to grafem Size Ower Life. My nastavíme částečné zvětšení. Ryby 
připlouvají.

3    Přejdeme v inspektoru pEmiter na kartu Region, kde si určíme, v jaké části 3D prosto-
ru k se budou rybičky líhnout. První oddíl je region, kde je opět několik možností. My 
zvolíme Sphere = sféra. Vlastnosti ostatních Regionů jsou snad jasné z názvu.  Další 
oddíly karty Region slouží k umístění líhně.

4    Přejdeme na kartu Controls. První oddíl Emitter nastavuje Numbers = počet vylíhnu-
tých rybiček v jeden frame. Nastavil jsem 12. Number Variance = kolísání počtu. Nastavil 
jsem 3.  Lifespan = doba života rybiček v počtu framů, 100 = tj. po sto framech rybička 
umře. Tyto hodnoty nejsou závazné ale přibližné. Position Variance (varianta pozice) 
Tato kontrola určuje, zda se částice mohou nebo nemohou narodit mimo hranice 
oblasti pEmitter. 

5    V oddíle Velocity můžeme nastavovat rychlost částic a úhel kterým se budou pohybo-
vat. My nastavíme Angle Z cca 40°, aby směr rybiček byl ze vzdálené oblasti směrem k 
nám. Tím budeme mít pocit, že jsme se ocitli v právě proplouvajícím hejnu.

To je zhruba vše, jak přibližně nastavit uzly Particle. 

6    Nyní si na levý prohlížeč zadejte uzel Merge 3D a na pravý prohlížeč si dejte Media-
out. Pokud nemáte v uzlu Render 3D zatržená políčka Lighting a Shadows, tak by jste 
měli vidět přibližně totožné obrázky, jen to v pravo bude mít kostičkové(průhledné) 
pozadí. Musíme tam přidat nějakou vodu.

7    Za uzel Render 3D přidejte uzel Merge, rybičky připojte jako popředí a do pozadí 
připojte nově vložený uzel Background. Změňte mu barvu na barvu mořské vody. Je 
to o hodně lepší, že.  Ale to pravé to není. Tak ještě za Background uzel Brightness a 
trošku tu modrou zesvětlíme. Zatím se prakticky nic nezměnilo.

8    Prot přidáme si uzel FastNoise (šum), Připojíme jeho výstup do modrého vstupu 
(E�ect mask) uzlu Brightnes. Uzel Fastnoise si dáme na prohlížeč, pomocí parametrů 
Detail, Contrast, Brightness si šum trochu upravíme, zrušíme zatržení políčka Lock X/Y 
a šum si trochu natáhneme aby to vzdáleně připomínalo zvlnění vody. Nastavení 
všech parametrů je na fantasii autora.

9    A aby se nám ty vlny trochu měnily v čase, tak si parametr Seethe v inspektoru uzlu 
FastNoise pomocí Keyframe naanimujte.

10  Já jsem si ještě přidal uzel Rectangle, abych si 
ztmavil  levou stranu obrázku. Přidal jsem to 
také proto, aby bylo vidět jak lze spojovat 
masky. Masku jsem musel invertovat zaškrtnu-
tím invert. Tím je čtverec masky uvnitř tmavý a 
překryje část FastNoise. Je zapotřebí okraje 
masky rozmáznout pomocí parametru 
SoftEdge.
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A vrhneme na pravou animaci pohybu po křivce
Tuto animaci můžeme použít jak na text, tak na bitmapové obrázky, nebo vektorové 
obrázky.  Abych ukázal ještě další možnost, zvolíl jsem animaci vektorového obrázku. 
Animace bitmapy i textu se prakticky lišit nebude. Pozadí pro tento příklad bude použit 
obrázek stažený z mapy.cz  (bitmapa typu PNG). Já jsem obrázek nazval mapyKři-
voklát.png. Jako vektorový obrázek jsem si v Adobe Illustratoru nakreslil cyklistu (jedno-
duchá ikona).  SVG obrázky lze použít již hotové, stažené z internetu, nebo si je v něja-
kém vektorovém programu nakreslit. Např. Corel Draw, nebo jakýkoliv jiný.  Formát 
vektorého obrázku musí být SVG. 

Tu bitmapu, která bude pozadím doporučuji upravit do formátu ve kterém chcete mít 
pak výstup. Tedy pokud full HD, pak formát 1920 x 1080. Vyhnete se následným problé-

Opět si nejdříve musíme vytvořit Fusion composition. Přejdeme na Fusion page, tam 
budeme mít zatím jen nodu Mediaout. 

Nyní si přes Media page přetáhneme mapyKřivoklát.png do Fusion page, vznikne 
noda MediaIn, raději si ji klávesou F2 přejmenujeme na Křivoklát

Nyní si natáhneme nodu Polygon, kterou následně připojíme na nodu Bacground do 
vstupu E�ectMask (modrý). Tento krok je dobrý, abychom si křivku mohli nějak nabar-
vit.  V Background si vybereme barvu, jinak bude křivka černá (default).

Poslední co ještě přidáme do Fusion editoru bude ikona cyklisty. A tato ikona je 
vektorový obrázek, tedy typ SVG.         
Přidání provedeme přes nástroj Fusion > Import > SVG . Otevře se tabulka, kde je 
skutečná velikost obrázku. Tuto velikost si upravíme. Můj obrázek byl čtvercový a 
velikost jsem upravil na 180 x 180.  Jinak velikost lze samozřejmě upravit pomocí nody 
Transform.

 
1

2

Nyní už jen přidáme dvě nody Merge dle obrázku a máme připraveno na kreslení naší Trasy. (noda 
Polygon)
Nyní začneme kreslit Trasu (noda Polygon = Trasa je aktivní) pomocí nástroje Clik Append (Shift + C) 
jako přímky, nebo Bezierovy křivky. Trasu kreslíme od pomyslného startu do cíle. Polygon neuzavřeme, 
tvar bude otevřený. Po dokončení Trasy klikneme na ikonu           Done (Shift + N).

11   A ještě poslední dva uzly, které představují světla. Jsou připojeny k uzlu Merge 3D a 
dokud nezatrhnete v uzlu Render 3D políčka Lighting, Shadows nemají uzly Light 
žádný účinek. Pokud tak učiníte, bez světel budete mít z rybiček jen černé siluety, 
První uzel, který přidáte bude Ambient Light který představuje rozptýlé světlo 
oblohy. Jakmile jej přidáte siluety se osvětlí. No a navíc jsem ještě přidal Point Light, 
abych vytvořil svítící hladinu. Je to docela piplačka světlo správně umístit, aby dojem 
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Nyní přejdeme do inspektoru a upravíme si pomocí Border With tloušťku čáry.  A můžeme si v nodě 
Background upravit barvu čáry.

Při aktivní nodě Trasa pravým tlačítkem kliknout na Right Clik 
here for shape animation, potom kliknout Remove 
Polygon1Polyline.

Znovu pravým tlačítkem kliknout na Right Clik here for shape 
animation, potom klinout na Publish.

Tím jsme tuto nodu Publikovali, tak aby k jejím datům měly 
přístup ostatní nody. Můžeme si vyzkoušet 

Nyní přejdeme do inspektoru  nody Merge2 slučující cyklistu 
a mapuKřivoklát.

Pravým tlačítkem kliknout na Center 
a z robalovací nabídky vybereme 
Path.

Přejdeme na kartu Modi�ers 

Zde také pravým tlačítkem 
kliknout na Right Clik here for shape 
animation a z robalovací nabídky 
vybereme Connect to > Path1:Po-
lyline > Value, Po tomto úkonu by 
střed obrázku cyklisty měl přiskočit 
na náš start

Vytvoří se nám Trasa Polyline, kde 
je jen hodnota value. Tu budeme 
potřebovat později.

Přejdeme na Path1, stále karta 
Modi�er, tam zrušíme Keyframe u 
hodnoty Displacement. Klikneme 
pravým tlačítkem na Displacement 
a v nabídce zvolíme Publish.

Volbu Publish bychom mohli vynechat. Když posuneme jezdec Displacement, tak nám už cyklista pojede 
po trase, ale barevná trasa nebude ubývat, zůstane ve své celé délce.  Cyklistu vrátíme na start a 
Playhead si dáme na počátek a zvolíme tedy Publish.

Jakmile toto provedeme vytvoří se 
nám další Modi�er - Path1:Displa-
cement. 

Doposud jsme měli aktivní nodu 
Merge2, tu opustíme.

Aktivujeme si nodu Trasa a z karty 
Modi�ers se vrátíme na kartu Tools
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Najdeme si proměnnou Position,  pokud by u ní 
byl Keyframe, tak je zrušíme. 

Klikneme pravým tlačítkem na Position a z nabíd-
ky vybereme: Connect To > Path1 > Displace-
ment.

Teoreticky by mohlo být hotovo, ale vůbec se mě 
nelíbí, že cyklista jezdí jaksi bokem, Musíme ho 
srovnat.

Náprava je jednoduchá. Přejdeme opět do uzlu 
Merge2, karta Tools, najdeme si proměnnou 
Angle, opět pravé tlačítko, nabidka:
Connect To > Path1 > Heading  a už to maká.

Že to bylo docela jednoduché
No tak ještě přidáme ještě malou úpravu

Přejdeme zase na nodu Trasa, kartu Modi�er a rozklikneme si Path1:Displacement. 
Tam je jediná proměnná Value a u té máme dvě možnosti buďto ji modi�kovat Modi� 
With dalším parametrem - Resolve Parametr, tím docílíme toho, že cyklista projede bez 
zastávky od začátku do konce přesně za dobu trvání Fusion Clipu a nebo se stavíme ve 
Zbečně na pivo.

V tom případě ovšem nebudeme proměnnou modi�kovat, ale pomocí Keyframů 
animovat. Takže na počátku 1. Keyframe, přesuneme se do Zbečna 2. Keyframe nějakou 
dobu ve Zbečně pobudeme 3. Keyframe a na konec dojedeme do cíle 4. Keyframe. A je 
hotovo. Vše pomocí Playheadu a Keyframů u proměnné Value.
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