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Curso de Logger

* Ferramenta de composição e efeitos
* Pode ser feito particular ou em grupo
* 08 horas grupo de 04 participantes
* 04 horas particular
* Curso presencial
* Incluso: Matrícula, material de apoio ao treinamento, suporte pós curso e certificado.

Pré-requisitos
Conhecer de sistema operacional, Windows ou Mac OS.
A quem de destina
O Treinamento de Logger Tecnologia e Workflow é destinado a todos que queiram logar material
em set com segurança e procedimentos padrão da industria mundial.
Este software atende quem vai atuar no mercado de Logagem profissional.
Conteúdo Logger
Resumo do que você aprenderá?
- Equipamentos
- Arquivos e Cartões
- Conexões
- Softwares
Estrutura
O curso é individual particular, pode ser feito em 4 horas ou 8 horas em grupo.
Parte 1
- Equipamentos;
Os equipamentos indispensáveis para um logger são as Câmeras, Cartões de Memória,
Computadores, Hd’s Externos, Softwares e Cabos.
- Arquivos e Cartões;
Existe variados tipos de arquivos e cartões que o Logger deve conhecer e manusear. O logger pode
trabalhar com arquivos de RED, Alexa, Panasonic, Sony e DSLR e com cartões CF, CF 2.0, P2, SD
e SXSPRo.
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- Conexões;
E as conexões também variam de firewire 800, firewire 400 USB 2.0 ou 3.0,
Thunderbolt.
-Procedimentos;
É fundamental que os procedimentos de trabalho do logger sejam observados. O profissional deve
estar atento ao tempo correto de transferência do arquivo, ao avisos imprevistos que o computador
pode dar, a possível queda de energia, a integridade do material, saber para onde está indo o
arquivo, sempre fazer no mínimo duas cópias do que está sendo logado e cuidar para que as cópias
tenham caminhos distintos.
-Softwares;
Ter conhecimento dos aplicativos que irão lhe conferir uma transferência segura dos dados, garantir
a integridade dos arquivos, preparar o material para o software de edição e formatar os cartões para
um workflow de set mais dinâmico.
O logger tem a função de assegurar que o arquivo nativo gerado por câmeras tapeless chegue a ilha
de edição intacto e integral.

