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SEZNAM KRATIC IN TUJK
DSLR – Digital Single Lens Reflex (Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat)
HD – High definition video (video visoke resolucije)
NTSC – National Television System Committee (Nacionalni komite za televizijski sistem)
PAL – Phase Alternating Line (fazna izmenjava vrstic)
FPS – Frames per second (število sličic na sekundo)
CBR – Constant Bitrate (konstantna bitna hitrost)
VBR – Variable Bitrate (variabilna bitna hitrost)
H.264/MPEG-4 AVC – Advanced Video Coding (napredni kodirni sistem)

SLOVAR UPORABLJENIH IZRAZOV
Postprodukcija – postopek obdelave avdiovizualnega dela po zaključku njegovega snemanja
Montaža – korak pri izdelavi avdiovizualnega dela, pri katerem se vizualni in zvočni posnetki
združijo v enega
Sinopsis – krajše (literarno) delo z zgoščeno vsebino kot osnova za scenarij
Scenarij – predloga oziroma besedilo z opisi dogajanja in dialogi za snemanje dramskih del in
filmov
Zgodboris – vizualna pripoved zgodbe
Sekvenca – zaporedje več kadrov, povezanih v zaključeno celoto
Kader – označuje dolžino posnetka
Kompozicija – predstavlja izrez, v katerem slikovnim elementom določimo razpored oziroma
postavitev
Vrednost ISO – indeks priporočene osvetlitve
Časovnica (angl. timeline) – časovna premica programa
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POVZETEK
Diplomska naloga opisuje področje videa, ki vsebuje snemanje in kasnejšo polprofesionalno
nelinearno video montažo ter obdelavo video posnetkov, zajetih z DSLR fotoaparatom, v
dveh različnih popularnih programih – brezplačnem Lightworks Free in plačljivem Adobe
Premiere Pro. Poudarek je predvsem na primerjavi slednjih programov – kaj lahko s pomočjo
enega in drugega dosežemo, katera orodja vsebujeta in kakšne so njihove lastnosti, prednosti
in slabosti, na katere težave lahko naletimo med samo montažo, kateri nam ponuja več
možnosti za kreativnost itd. Opisano je tudi področje videa – njegova zgodovina, raba,
pripomočki, ki nam lajšajo delo in posledično omogočajo lepše končne izdelke, pa tudi
teoretično znanje, ki nam na tem področju ustvarjalnosti zelo koristi. Na koncu sta opisana
tudi končna izdelka – dva videa, ki sta rezultat vseh opisanih postopkov, ki jih diplomska
naloga vključuje. Omogočen je tudi ogled slednjih in na ta način rezultat tudi vizualno
primerjati med seboj.

ABSTRACT
This diploma thesis describes video: recording and half professional non-linear editing and
mounting of video shootings taken with DSLR photo camera in two different popular
programs: free program Lightworks Free and payable Adobe Premiere Pro. The focus is
especially on comparison of this two programs – what can we achieve by using one or the
other, what tools do they offer and what are their properties, pros and cons, which difficulties
can we face during the editing, which ones let us be more creative, etc. The diploma thesis
also describes history of video, its usage, tools that make our work easier and consequently
allow the final product to be better, and the theoretical knowledge that comes convenient
when achieving our goals. In the end, two end products are described: two videos, which are
the result of all the procedures described in the thesis. The videos can be also viewed;
therefore the results can be compared with each other.
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1 UVOD
Svet, v katerem živimo, se iz dneva v dan bolj razvija. Skupaj z njim napreduje predvsem
področje tehnologij, katerega razvoju je zelo težko slediti, saj smo soočeni z nenehnimi
novostmi, izpopolnjenostjo strojne in programske opreme, s stalnimi posodobitvami itd.
Proizvajalci imajo en sam namen – nuditi potencialnemu kupcu izdelek, ki bo s svojo
nezapleteno funkcionalnostjo omogočal doseganje neverjetnih rezultatov. Eno največjih
področji v svetu tehnologij, s stalnim razvojem, je področje video produkcije. Že sam
podatek, da s pritiskom na en sam gumb na video kameri, foto kameri ali telefonu lahko
zajemamo gibanje, se je nekoč zdel znanstvena fantastika, danes pa pojem, brez katerega v
svetu komunikacije ne gre več. Gibljiva slika omogoča časovno daljše beleženje obdobij in
prenose v živo. Sama kvaliteta video posnetkov je v največji meri odvisna od zmožnosti video
naprav in pravilne uporabe le-teh, medtem ko je kreativni del videa – kadriranje, prava
kompozicija, obdelava video posnetkov in podobno, delež osebe, ki se z videom ukvarja,
bodisi ljubiteljsko ali profesionalno. Včasih so se za zajem videa uporabljale izključno
kamere, medtem ko v današnjih časih video posnetke lahko zajemamo tudi s pomočjo foto
kamer in mobilnih naprav, in to v zelo visoki resoluciji.
Če so bile nekoč foto kamere namenjene izključno fotografiranju, danes temu torej ni več
tako. S foto kamero je bilo posnetih že kar nekaj odličnih filmov, kar le še potrjuje
vsestranskost teh naprav. Foto kamere se seveda gibljejo v različnih cenovnih rangih in so
različnih blagovnih znamk. Cena se enači z zmožnostmi in ergonomsko oblikovanostjo samih
naprav, tako da je uporabnikova interakcija čim lažja in s pomočjo uporabe podanih
nastavitev tudi čim boljša, kar se pozna predvsem na končnem izdelku. Snemanje kot pojem v
sebi »skriva« veliko znanja, tega pa mora oseba, ki jo to področje zanima, imeti zelo veliko.
Ni dovolj samo pritisk na gumb za začetek snemanja, potrebno je tudi, glede na prostor, v (na)
katerem se nahajamo, nastaviti pravilno ravnovesje beline, znati kadrirati, upoštevati druga
pravila video področja itd. Če snemamo s foto kamero, moramo dobro poznati osnovne
funkcionalnosti, kot so vrednost ISO, hitrost zaklopa, odprtost zaslonke, saj s tem in s
pomočjo najrazličnejših leč določamo končno sliko, ki jo bo foto kamera predvsem v ročnem
snemalnem načinu zajemala. Video področje vsebuje tudi ogromno število pripomočkov, ki
se jih ustvarjalci poslužujejo in na ta način dodajo videu novo dimenzijo ter dosego
zanimivejših zajemov kadrov (premiki slike, snemanje zvoka). Na izbrani snemalni lokaciji
moramo s svojim znanjem in pripomočki ustvariti skoraj popolne posnetke (gledano z vidika
kompozicije, premikov kamere in podobno) in jih skozi kasnejšo dodelavo, v za to primerni
1

programski opremi, sestaviti v gledljivo celoto. Delovni proces, ko nizamo posamezne
posnetke eden za drugim v temu primerni programski opremi, imenujemo video montaža.
Video montaža ima na področju videa izredno velik pomen, saj z združevanjem vizualnih in
zvočnih posnetkov ustvarimo video, katerega ključni pomen je njegova gledanost in čim večje
navdušenje s strani gledalcev. Četudi se zdi, da razumljivost ustvarimo na enostaven način,
temu ni tako. Pozorni moramo biti že na samem snemanju, saj moramo prikazati tako časovno
kot tudi prostorsko pravilnost zajetih posnetkov, velika pozornost pa mora biti tudi na igralcih
in njihovi mimiki. V začetnem postopku montaže nato najprej izločimo neprimerne oziroma
slabe posnetke od tistih, ki se nam zdijo primerni, zatem slednje po potrebi krajšamo in
razvrstimo v določeno časovno zaporedje. Po potrebi sinhroniziramo posnetke z zvokom, ki
smo ga dodatno posneli s pomočjo diktafona, in na koncu izvedemo postopek obdelave video
posnetkov, tj. barvno korekcijo ter dodamo druge efekte. Po predhodno izbranem želenem
formatu zapisa, ki je izbran tudi glede na namembnost videa, datoteko s posnetki skupaj z
vsemi korekcijami izvozimo. Obstaja veliko število programov, ki omogočajo urejanje oz.
montažo video posnetkov. Brezplačni imajo po navadi osnovne funkcije, katere naj bi
razumel vsak laik, medtem ko plačljivi zahtevajo več znanja – v njihovo delovanje in
funkcionalnost se moraš za dosego neverjetnih rezultatov poglobiti. V tej diplomski nalogi
tudi dokažem, da ne drži trditev, da z brezplačno programsko opremo ne moremo doseči
vidnejših rezultatov.
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1.1 DEFINICIJA PROBLEMA
Bistveni namen moje diplomske naloge je primerjava dveh programov, namenjenih video
montaži in obdelavi posnetkov, in sicer brezplačnega Lightworks in plačljivega Adobe
Premiere Pro. Med izdelavo diplomske naloge sem skušal odgovoriti na glavno vprašanje, ali
oba programa omogočata izdelavo enako kakovostnega videa na podlagi enakih posnetkov ter
drugih datotečnih zapisov. Slednja programa sem primerjal glede na funkcionalnosti in
zmožnosti. To sem dosegel tako, da sem najprej opravil postopek snemanja. Na več različnih
lokacijah, z uporabo različnih snemalnih tehnik in pripomočkov sem snemal fotografinjo, ki
govori o svojem delu in ga med snemanjem tudi izvaja. Nastale posnetke sem, tako v
Lightworksu kot tudi v Adobe Premiere Pro, v enakem vrstnem redu urejal skozi različne
postopke in tehnike video montaže ter obdelave posnetkov. Ker so programske zmožnosti oz.
funkcionalnosti različne, je bila tudi kvaliteta končnega izdelka, tj. videa, različna. Rezultati
in celoten potek od snemanja do montaže in obdelave so torej nanizani v tej diplomski nalogi.
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1.2 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomska naloga je sestavljena iz štirih glavnih poglavij. Prvo poglavje opisuje video in
njegove glavne značilnosti, kot je denimo razlika med samim pojmom video in pojmom film.
V tem poglavju so opisani tudi vsi trije glavni postopki, ki privedejo do končnega rezultata, tj.
videa. Ti postopki so predpriprava, snemanje ter montaža in obdelava posnetkov. Drugo
poglavje predstavi celotno opremo, ki je bila uporabljena pri izdelavi praktičnega dela
diplomske naloge. Tretje poglavje opisuje praktično delo diplomske naloge – od načrtovanja
in snemanja pa vse do montaže in obdelave nastalih posnetkov. Montaža in obdelava je
razdeljena na dva dela – prvi del opisuje postopke, ki so se izvedli ob uporabi programa
Adobe Premiere Pro, drugi pa postopke, ki so bili izvedeni v Lightworksu. Zadnje poglavje
nam predstavi rezultate, ki so produkt dela z obema programoma. To poglavje vsebuje tudi
URL povezavo do končnega izdelka, obeh nastalih videov, ki ju lahko primerjamo glede na
kakovost.
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2 VIDEO IN NJEGOVE GLAVNE ZNAČILNOSTI
Beseda video ima več pomenov. Lahko predstavlja televizijsko sliko, produkcijo, posneto z
video tehnologijo, pa tudi produkcijo slik na video prikazovalnikih. Beseda video pomeni tudi
elektronski in magnetni postopek, pri katerem s kamero pretvorimo vidno sliko v električni
video signal, zvok pa z mikrofonom v električni avdio signal in potem slednje s pomočjo
videorekorderja shranimo na video trak oz. videokaseto in predvajamo. Prikaz zajetega
materiala v tem primeru poteka na televizorju, ki video in avdio signal pretvori zopet v sliko
oziroma zvok. Tako je bilo včasih. Danes je prej omenjeni videorekorder zamenjal računalnik,
videokaseto oziroma trak pa magnetne in optične pomnilne enote (spominske kartice, CD,
DVD in drugo), sliko pa prikazuje računalniški ali televizijski zaslon. Z drugimi besedami:
video je tehnika elektronskega zajemanja, snemanja, procesiranja, shranjevanja, predvajanja
in rekonstruiranja sekvence mirujočih slik, ki jih skozi proces montaže ustvarimo v gibljive
scene. Video lahko vsebuje tako enega kot tudi več zvočnih zapisov (avdio kanalov oz.
plasti), lahko pa je v celoti nem. Bistvo videa je skrito v elektronskem prikazu zaporedja slik,
t. i. okvirjih (angl. frames). Kvaliteta videa je zelo odvisna od formata zgoščevanja in formata
zapisa, ena njegovih največjih prednosti, predvsem glede na analogno tehnologijo, pa je ta, da
omogoča skoraj neomejeno število kopij. Medtem ko se pri vsaki naslednji kopiji analognih
zapisov kvaliteta poslabša, se digitalni bistveno ne razlikujejo od izvirnika [1].
2.1 RAZLIKA MED VIDEOM IN FILMOM
Zmotno je mnenje, da ne obstaja razlika med videom in filmom. Res, da imata video in film
nekatere skupne lastnosti, kot so mirujoče podobe, nanizane v določenem zaporedju, ampak
način nizanja in oblike so s tehnološkega vidika povsem različne. Z vidika tehnologij je
glavna razlika v načinu hrambe video zapisa. Pri filmu zapis poteka na trak, prevlečen s
snovjo, ki je občutljiva na svetlobo, pri videu pa zapis poteka na magnetni trak oz. na
računalniške pomnilniške medije.
Če pa ta dva pojma gledamo širše, je razlika precej drugačna. Sprva je bila namembnost filma
prikazovanje v kinodvoranah, torej množici ljudi, medtem ko je bil video namenjen predvsem
domači uporabi in umetniškemu izražanju, kot npr. video umetnost na razstavah ipd. Video je
z vidika produkcije in razmnoževanja cenejši, zaradi tega se ga radi poslužujejo umetniki,
izobraževalne ustanove, televizijske postaje in drugi. Marsikaterega videa ne bi mogli nikoli
označiti kot film. Takšen primer je na primer snemanje videa na terenu oz. video
dokumentarca, video, posnet v izobraževalne namene, denimo snemanje videa Izdelaj sam, pa
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tudi videi, ki so ustvarjeni v zdravstvene namene (snemanje med operacijami), video nadzor
(nadzorne kamere), video konference. Ena pomembnejših značilnosti videa je tudi ta, da ne
povzema realnega sveta in ne potrebuje igralcev. Glavne razlike med filmom in videom so
tudi: globinska ostrina, nadzor ostrine, dinamični in barvni razpon, šum in razmerje stranic.
Tako dinamični kot tudi barvni razpon sta pri filmu večja, kar v praksi pomeni, da so črni in
beli detajli bolj vidni. Pri videu lahko to pomanjkljivost nekoliko izboljšamo v postprodukciji.
Video ima razmerje stranic 4:3 ali 16:9, medtem ko je ta seznam pri filmu nekoliko večji in
drugačen v primerjavi z videom [2].
2.2 PRIPRAVA NA SNEMANJE (PREDPRODUKCIJA)
Priprava na snemanje je zelo pomembna, saj dobra organizacija v celoti vpliva na boljši potek
dela in končni izdelek. Postopek priprave vključuje tri ključne pojme: sinopsis, scenarij in
zgodboris, ki se nahajajo tudi v prilogi moje diplomske naloge.
Sinopsis ali vsebinska zamisel je uvodni del idejne zasnove videa, ki bi jo lahko opisali tudi z
besedami kratka vsebina. V njem si moramo odgovoriti na nekaj vprašanj: kdo nastopa, kje se
dogaja, kdaj nastopa, kako dolgo, kaj se zgodi, zakaj in komu je namenjeno. Napisati moramo
tudi, zakaj se nam zdi naša ideja posebna in privlačna za gledalca. Ko točno vemo, kakšna bo
sporočilnost videa, in smo prepričani, da bomo pri izdelavi upoštevali vse naštete odgovore,
se lahko lotimo izdelave scenarija [3].
Scenarij je besedilo, ki je napisano v tretji osebi in sedanjiku, opisuje pa vse, kar bo v videu
vidnega in slišnega. Dogajanje razdelimo na prizore, jih razumljivo in brez olepšav opišemo,
tako da si potek vizualno lahko čim bolje predstavljamo. Med pisanjem moramo biti vedno
pozorni na sledeče: kaj je namen prizora, kdo ali kaj predstavlja namen, kateri posnetki so
pomembni in kaj bomo pokazali v posnetku. Vsak stavek je posnetek, saj slika pove več kot
zvok, zato z zvokom le dopolnjujemo sliko, dialogi morajo biti čim krajši, zelo učinkoviti in
vsebovati veliko sporočilno vrednost. Ko je scenarij v celoti izdelan, preverimo, tako
lokacijsko kot tudi časovno, če je snemanje mogoče izpeljati, in v primeru ugotovitve napak
oz. nezmožnosti izpeljave scenarij popravimo. Sledi priprava zgodborisa [3].
Zgodboris je tehnično obdelan scenarij na posamezne posnetke. Glede na zahtevnost projekta
opisujemo podrobnosti snemanja. Če je projekt manj zahteven, potem opišemo le osnovne
podatke, kot so: zaporedna številka posnetka, velikost plana, predvideno trajanje, opis
dogajanja ter dialoge oz. seznam posnetkov. Zahtevnejši posnetki pa zahtevajo opis čisto vseh
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podrobnosti, kot so na primer dostopnost lokacije, kakšni so električni priklopi, tloris idr.
Narisati moramo tudi izrez vsakega posnetka, kje bodo postavljene luči, kakšni bodo zvočni
efekti in drugo [3]. Slika 1 prikazuje zgodboris, ki je bil izdelan za potrebe praktičnega dela
diplomske naloge.

Slika 1: Primer zgodborisa

2.3 SNEMANJE (PRODUKCIJA)
Snemanje je najpomembnejši del izdelave videa. Pri snemanju moramo poleg vsega
tehničnega znanja pokazati tudi kreativno in umetniško plat ter vse skupaj pretvoriti v
unikaten izdelek.
2.3.1 Snemanje videa z DSLR fotoaparatom
Odkar digitalno zrcalno refleksni fotoaparati omogočajo prikaz slike v živo na majhnem
zaslonu, se je doba videa pričela tudi na teh napravah oz. tej vrsti fotoaparatov. Medtem ko je
postalo snemanje z digitalnimi fotoaparati stvar vsakdana, je preboj videa v razred DSLR
prinesel veliko navdušenje med tistimi, ki jih to področje zanima. Pri snemanju z DSLR
fotoaparati se lahko poslužujemo veliko dodatne video opreme, kot so najrazličnejše leče,
upravljamo lahko z globinsko ostrino itd., končna ločljivost pa je zelo velika. Cenovno so
DSLR fotoaparati prekašali manjše video kamere HD, saj si za manj denarja lahko kupil
DSLR fotoaparat s približno enakimi zmogljivostmi, posnetki pa so bili boljši. DSLR
fotoaparati so namenjeni predvsem umetniškemu izražanju in ročnemu upravljanju nastavitev
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in pripomočkov. Pripomočki, ki jih med snemanjem s fotoaparati uporabljamo, so ključni za
dosego dobrih rezultatov, cenovno pa precejšen strošek za snemalca [4].
2.3.2 Glavne nastavitve snemanja z DSLR fotoaparatom
Če se začnemo ukvarjati s snemanjem z DSLR fotoaparatom, se moramo zelo dobro seznaniti
z vsemi nastavitvami, ki jih fotoaparat omogoča in nam ob pravilni rabi omogočajo izdelavo
kvalitetnih videov. Med glavne nastavitve spada ločljivost. Največkrat se uporablja visoko
ločljivost videoposnetkov (HD), ki znaša 1280x720 ali 1920x1080 slikovnih pik (Full HD).
Če snemamo v tej ločljivosti, bo video na zaslonu kvaliteten in lepo tekoč. Pomembna je tudi
pravilna izbira nastavitve, ki določa kodirni sistem. Kodiranje NTSC se uporablja predvsem v
Severni Ameriki, na Japonskem in tudi v Južni Ameriki, medtem ko se sistem PAL uporablja
pri nas v Evropi in preostalem svetu. PAL in NTSC se ne razlikujeta samo v številu držav, ki
jih pokrivata, pač pa določata tudi število okvirjev na sekundo (angl. FPS – Frames Per
Second) ali, povedano drugače, koliko zajetih slik bo sestavljalo eno sekundo video posnetka.
Pri sistemu PAL je standard 24, 25 okvirjev na sekundo, medtem ko jih je pri NTSC 30
oziroma 29,97. Uporaba 24 okvirjev na sekundo predstavlja kinematografski videz posnetkov.
Seveda obstaja tudi možnost večjega števila okvirjev na sekundo pri vsakem sistemu – pri
PAL-u znaša to število 50, pri NTSC pa 60. Slednje omogoča gladko reprodukcijo dogodkov,
ki se zelo hitro odvijajo, ter ogled upočasnjenih posnetkov ob normalni hitrosti. Slika 5
vizualno prikazuje razmerje med 60 sličicami in 24 sličicami na sekundo.

Slika 2: Vizualna primerjava števila okvirjev na sekundo [5]

Pomemben je tudi datotečni format. Večina DSLR fotoaparatov zapisuje video v formatu MJPEG (AVI) ali MPEG-4 (H.264). Oba sta stisnjena formata, ki pa nista najprimernejša za
urejanje. Nastavitev ISO je med samim snemanjem kar pogosto uporabljena. Vedno je bolje,
da ISO občutljivost nastavljamo ročno na najnižjo mogočo vrednost in ne avtomatsko. Če bi
fotoaparat samodejno izbral visoko občutljivost, bi bil šum zelo opazen [4]. Spodnja slika
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(slika 3) prikazuje vsebnost šuma pri različnih ISO vrednostih – čim bolj je slika zrnata, tem
višja ISO vrednost je bila uporabljena pri samem zajemu slike.

Slika 3: Prikaz šuma [6]

Pred snemanjem je vedno potrebno nastaviti ravnovesje beline, da je na zajetem video
posnetku vidna realna barvna podoba. Če glede na okolico ne nastavimo pravilne beline, jo v
postopku obdelave posnetkov težje popravimo. Najlažje je pravilno belino nastaviti tako, da
pred fotoaparat postavimo sivo karto, jo fotografiramo, nato čakamo fotoaparatovo reakcijo
glede pravilnosti in v primeru, da belina ni pravilna, jo samodejno uravnavamo, dokler ne
dobimo popolne. Belino lahko nastavljamo tudi s pomočjo vrednosti, merjene v Kelvinih. V
tem primeru moramo zelo dobro poznati vrednosti in vedeti, v kakšnih svetlobnih razmerah
katero izbrati (slika 4 spodaj) [4].

Slika 4: Različna barvna temperatura [7]
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Pri videu je pomemben tudi barvni prostor, ki je odvisen predvsem od mesta, kje bo video
prikazan. Za uporabo na spletu je tako najprimernejši sRGB, medtem ko za prikaz v raznih
drugih medijih uporabimo Adobe RGB, saj vsebuje širšo paleto barv. Barvne prostore med
seboj lahko pretvarjamo. Velika posebnost snemanja z DSLR fotoaparati so tudi možnosti
izbire slikovnih slogov, na primer portretni, pokrajinski, vendar je najbolje, če snemamo v
nevtralnem načinu, saj tako ohranimo originalno zajeto sliko, brez zniževanj kontrasta ipd.
Poleg vseh zgoraj naštetih nastavitev moramo poznati tudi pojma globinska ostrina in hitrost
zaklopa. Razpon globinske ostrine določa odprtost zaslonke. Večja odprtost zaslonke
povzroči majhno globinsko ostrino. Na ta način dosežemo ostrost elementa v ospredju in
zamegljenost oziroma neizostrenost elementov v ozadju, kot je prikazano na sliki 5 (leva slika
prikazuje uporabo velike globinske ostrine, desna pa uporabo majhne globinske ostrine). Prav
zaradi tega je bilo navdušenje nad snemanjem z DSLR fotoaparati še večje, saj so njihovi
slikovni senzorji precej večji od večine slikovnih senzorjev, ki jih vsebujejo digitalne video
kamere, posledica te prednosti pa so posnetki filmskega izgleda. Senzor glede na svojo
velikost določa ozkost globinske ostrine – čim večji je, tem bolj je majhna globinska ostrina,
in to pri enaki odprtosti zaslonke. Spreminjanje globinske ostrine med samim snemanjem
videa v ročnem (angl. manual) načinu omogočajo le redki fotoaparati, medtem ko pri ostalih
fotoaparatih že pred snemanjem ročno nastavimo želeno vrednost odprtosti zaslonke in z
zaklenitvijo osvetlitve zagotovimo, da se nastavitev ne spreminja. S široko odprto zaslonko
lahko snemamo ob šibki svetlobi, saj za pravilno osvetlitev fotoaparat potrebuje čim večji
delež svetlobe. Za vrednost odprtosti zaslonke pri močni svetlobi obstaja pravilo, ki pravi, da
naj bi hitrost zaklopa, pri snemanju hitrosti 24 ali 25 okvirjev na sekundo 1/60 sekunde.
Optimalno hitrost zaklopa lahko povečamo največ na 1/125 sekunde, saj bi dodatno
povečevanje hitrosti zaklopa videu dalo natrgan videz, kar pa lahko rešimo z uporabo ND
filtrov. Zgoraj omenjeni pojem zaklop predstavlja osvetlitveni čas sličic oziroma okvirjev,
uporaba naštetih vrednosti oziroma razmerji v praksi pa določa naravni videz in pravilno mero
zamegljenosti posnetkov oz. elementov v gibanju. Čeprav povečanje hitrosti zaklopa nad
1/125 sekunde povzroči natrgan videz, lahko povišanje slednje vrednosti pri snemanju
dogodkov, ki se odvijajo hitro, omogoča dosego gladkega videza posnetkov, še posebej pri
snemanju s 50 ali 60 okvirjev na sekundo [4].
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Slika 5: Primerjava globinske ostrine

2.3.3 Nekaj osnovnih pojmov snemanja
KADER
Kader označuje dolžino posnetka. Odvisen je od določitve snemalca ali režiserja. Pri določitvi
dolžine moramo biti pazljivi, da bo slednja ustrezala dojemljivosti gledalca in da se konča, ko
njegova vsebina nima več določenega smisla. Kadri, ki vsebujejo vsebinsko in kompozicijsko
zapletenost in detajle, zahtevajo daljšo dolžino trajanja, medtem ko kadri, katerih vsebina ni
zapletena, zahtevajo krajši čas trajanja. Začetni kadri, ki prikazujejo ljudi oziroma prostor, ki
je gledalcu še nepoznan, so navadno daljši od kadrov, v katerih so vsi elementi že poznani.
Kader lahko predstavlja tudi prostor, ki ga kamera snema oziroma vidno polje zajema [8].
Kader je izrednega pomena v video montaži, saj ga lahko imenujemo za glavni element tega
postopka v postprodukciji. Kader v montaži traja od reza do reza. Zanimivost je, da najkrajši
kader lahko traja eno samo sličico [9].
KOMPOZICIJA
Kompozicija predstavlja izrez, v katerem slikovnim elementom določimo razpored oziroma
postavitev za dosego pravilne likovne sporočilnosti. Največji uspeh dosežemo, če s
postavitvijo elementov v izrezu gledalec svojo pozornost preusmeri točno na tisto, kar smo
želeli pokazati. Ob dobri kompoziciji dosežemo skladnost in učinek slike. Obstaja veliko
pravil kompozicioniranja, ki jih mora snemalec strogo upoštevati, če želi ustvariti čim
realnejšo podobo zajetih posnetkov. Eno bistvenih pravil je, da v smeri pogleda v izrezu
pustimo prazen prostor in če snemamo človeka, le-tega ne pozicioniramo v rob. Pozicija
človeka mora biti takšna, da ob ogledu izreza ne dobimo občutka, da je kakšna stvar odveč,
ampak imajo vsi elementi svoj namen, saj v nasprotnem primeru odvrača pozornost gledalca.
Vsaki stvari oz. človeku je potrebno določiti točko, ki naj bi predstavljala središče pozornosti
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za gledalca. Pri človeku je ta točka obraz oz. njegov pogled. Če točke ne določimo, zajeti
izrez nima bistva. Poznamo dve glavni vrsti kompozicije, in sicer statično in dinamično.
Dinamično zaznamujejo elementi in snemanje v gibanju, medtem ko pojem statična že sama
po sebi pove, da gre za nepremakljive, statične elemente in snemanje. Poznamo še nekatere
druge vrste kompozicij, ki s pravilno določitvijo vplivajo na sporočilnost posnetkov. Obstaja
kar nekaj pravil, ki določajo pravilno kompozicijo in jih lahko povzemamo kar s
fotografskega področja. Eno izmed teh je pravilo tretjin [3].
PRAVILO TRETJIN
Pravilo tretjin ob snemalčevi pravilni rabi daje posnetkom novo dimenzijo, saj je gledano s
stališča privlačnosti za gledalca, in pripomore k sami zanimivosti ter izpostavljenosti
elementov, ki jih želimo v posnetku pokazati, ter določa razdelitev prizora, ki ga vidimo na
zaslonu npr. DSLR fotoaparata. Prizor navidezno razdelimo z dvema paroma vodoravnih in
navpičnih črt. Tako dobimo stične točke črt, ki sestavljajo devet delov, in določimo, kateri
elementi se bodo tam nahajali in jih bomo kasneje zajeli v posnetku. Na teh točkah se
navadno nahajajo elementi, ki naj bi v posnetku igrali največjo vlogo, kot so denimo oči,
sonce ipd. Na linije navadno stavimo obzorje, drevesa, človeške postave ipd. Če bi na primer
radi dosegli lepo kompozicijo morja in neba, bomo glede na pravilo tretjin določili, da bo
morje obsegalo 2/3 izreza, medtem ko bo njegovo 1/3 zajemalo nebo. Tak primer je spodnja
slika 6, katere 2/3 izreza obsega nebo, 1/3 pa gore in oblaki. Še vedno je večina ljudi, ki se z
video področjem ne ukvarja profesionalno ali ljubiteljsko, mnenja, da je elemente najbolje
postaviti v središče prizora, in ne upošteva pravil tretjin, ki dejansko izboljšujejo videz
posnetkov. Pravilo tretjin lahko uporabimo tako vertikalno kot tudi horizontalno. To pravilo je
tudi eno ključnih pri snemanju pokrajinskih posnetkov. To pravilo se seveda da naučiti,
nekateri ljudje pa imajo zanj poseben občutek, tudi brez predhodnega znanja [10].

Slika 6: Pravilo tretjin

12

IZREZ ALI PLAN
Z besedo izrez označujemo prostor, ki ga s pomočjo objektiva na video ali foto kameri
zajemamo. Velikost izreza je določena glede na velikost odraslega človeka v stoječem stanju,
kar primerno prikazujeta sliki 7 in 8 [8]. Kot zanimivost naj izpostavim, da velikost izreza
igra veliko vlogo pri določanju samega poteka snemanja in določanju stroškov slednjega. V
svetu obstaja veliko različnih poimenovanj izrezov. Za Slovenijo velja poimenovanje po
oznakah, ki jih je določil Milan Kumar, glede na pravila zlatega reza. Spodnja tabela vsebuje
oznake ter opise izrezov [11].
Označba po določitvi Milana Kumarja

Opis

P VI

Skrajni detajl – okolica oči z majhnim delom
nosu (ang. Detail Shot, Extreme Close-Up)

PV

Površina glave od sredine čela do sredine brade

P IV

Osnovnica slike »odreže« glavo v višini
adamovega jabolka; nad glavo mora biti prostor

P III

Osnovnica gre preko pazduhe

P II

Osnovnica gre preko popka

PI

Osnovnica gre preko sredine stegen

P0

Celotna višina stoječega človeka, upodobljenega
v malo manjši višini, kot je višina izreza
Tabela 1: Oznaka in opis plana [11]

Označbe izrezov P VI, P V in P IV v svojem izrezu lahko vsebujejo le eno samo osebo,
medtem ko od P III do vključno P0 izrezi po širini lahko vsebujejo več oseb [11].
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Slika 7: Razdelitev planov glede na velikost odraslega človeka [12]

Slika 8: Osnovni plani brez totala [13]
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RAKURZ
Dinamičnost posnetkov med drugim dosežemo s spreminjanjem višin, na katerih se nahaja
foto ali video kamera, glede na razdaljo od tal. Beseda rakurz označuje linijo, iz katere se
zajemajo video posnetki. Poznamo tri osnovne vrste rakurzov, in sicer spodnjega, normalnega
in zgornjega, ki so tudi prikazani na sliki 9. Prvi predstavlja linijo, ko je foto ali video kamera
pri tleh, drugi, ko se slednja naprava za zajem videa nahaja od enega do dveh metrov od tal,
torej približno v višini oči, tretji rakurz pa označuje snemanje nad dvema metroma od tal. Z
rakurzi lahko vplivamo na spremembo občutka višine stvari ali ljudi. Če npr. snemamo iz
spodnjega rakurza navzgor, bo stvar ali človek imel mogočno podobo, saj bo njegova višina
občutno povečana glede na realnost. Zato moramo upoštevati dejstvo, da mora biti za prikaz
realnih višin naprava zajema postavljena na polovici višine stvari ali človeka, ki ga imamo
namen snemati [8].

Slika 9: Rakurz [14]

OS SNEMANJA
Vsak snemalec po svoji presoji določi linijo ali z drugo besedo os, kjer naj bi se nahajali
oziroma gibali elementi, predmeti oziroma ljudje (rdeče označena linija oz. os, pravilna
postavitev kamer in končni izrez se nahajajo na sliki 10). Snemalec z osjo določa orientacijo
premikanja kamere, da na tak način ljudje, ki si video ogledajo, na podlagi dobre montaže
razumejo »zgodbo« in se glede na posnetke znajo orientirati skozi video [8]. Snemalec najprej
na izbrani strani osi video ali foto kameri določi mesto, iz katere bo zajela vodilni posnetek.
Zatem za potrebo dodatnih posnetkov in kasnejše zanimivosti videa določi še druge položaje
foto in video kamer (v razmiku kota 180°), iz katerih bo zajem potekal. Dober primer pravilne
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rabe osi je dialog, kjer moramo na blizu pokazati vsakega govorca posebej in moramo
preprečiti križanje smeri gledanja oseb [15].

Slika 10: Pravilo osi [16]

2.3.4 Pripomočki za snemanje
Med gledanjem videov se marsikdo vpraša, kako se lahko ustvari tako lepe posnetke, katerih
vsebnost gibanja začutimo na drugačen način kot gibanje osnovnega snemanja z video ali foto
kamero, njihova izvedba pa je nemalokrat nepredstavljiva za gledalca. Največja skrivnost
lepih posnetkov je uporaba različnih video pripomočkov med samim snemanjem. Tudi na
področju snemanja z DSLR fotoaparati je število pripomočkov zelo veliko, vendar se jih
zaradi cenovnih pogojev ne more posluževati vsak, vsaj tistih najkakovostnejših ne. Eden
najobičajnejših oziroma največkrat uporabljenih snemalnih pripomočkov z zgoraj omenjeno
vrsto fotoaparatov je objektiv. Izbira objektivov ali z drugo besedo leč je ogromna – od
širokokotnih, fiksnih pa vse do makro in super tele objektivov. Vsak ima svojo namembnost,
katere prednosti moramo na najboljši način pokazati tudi v video posnetkih. Z njimi lahko
dosežemo veliko globinsko ostrino, širok kot snemanja ipd. Med pripomočke spada tudi
tripod ali z drugo besedo trinožnik, ki je poleg objektivov najbolj znana element, kar zadeva
snemalno opremo. Za snemanje je potrebno uporabiti tripod z vrtljivo glavo, ki omogoča
različne premike DSLR fotoaparata. Poleg tripoda obstajajo tudi drugi pripomočki, ki
omogočajo gibanje kamere na atraktivnejše načine, med katere sodijo drsnik (angl. slider),
orodje za stabilizacijo, monopod in drugo. Seveda v video produkciji ne smemo pozabiti na
zvok, če imamo le-tega namen v našem videu uporabiti. Tudi za zajem zvoka obstajajo
pripomočki. Glavni pripomočki so: mikrofon, diktafon in zaščita mikrofona pred vetrom.
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Poleg naštetih obstajajo tudi pripomočki, kot so razni filtri za objektiv, ostrilci slike, dodatni
zasloni za prikaz zajema video posnetka, spominske kartice, baterije, ramensko držalo, luči
itd.
2.4 VIDEO MONTAŽA IN OBDELAVA POSNETKOV
2.4.1 Video montaža
Video montaža je glavni del postprodukcije, v kateri vse posnetke, ki so nastali med
snemanjem, po nekem logičnem zaporedju sestavimo v celoto, tj. video. Kot je že v uvodu
napisano, je video montaža niz oz. sestava posnetkov, bodisi statičnih ali dinamičnih v za to
primerni programski opremi. V postopku video montaže moramo biti pozorni predvsem na to,
da smiselno sestavimo celoto na način, da se je gledalec ne naveliča že po nekaj uvodnih
kadrih, ampak se njegovo zanimanje veča iz sekunde v sekundo. Sestaviti moramo torej
nekakšno pripovedno delo skozi stotine slik. Čim boljše posnetke smo na dan snemanja
ustvarili, vključujoč celotno pripravo na snemanje, tem bolj nam bo montažni postopek šel
hitro od rok in večji vtis bomo pustili na gledalca. Ko nizamo izbrane posnetke po časovnici
programskega vmesnika, moramo biti pozorni na to, da zaporedje posnetkov poteka tako, da
vsak naslednji posnetek »odgovori« na »vprašanje« predhodnega. Poleg tega je priporočljivo,
da ne preidemo na naslednji posnetek, če informacija in čustvenost trenutnega posnetka nista
povsem izčrpani. Prehod, ki se nahaja med posnetkoma in omogoča tekoče nadaljevanje
posnetkov, se imenuje rez. Praviloma moramo posnetke rezati glede na gibanje in akcijo
elementov, ki so vključeni vanje. Tako denimo v začetnem posnetku prikažemo začetni
premik glave, potem sledi rez in nato posnetek, ki prikazuje zaključek premika. Obstaja še
nešteto drugih priporočil, kdaj je potrebno narediti rez in tako vplivati na pravilen izgled
sestavljenih posnetkov. Video montažo izvajamo v temu primerni programski opremi, ki
mora nuditi (glede na zahtevano kakovost končnega produkta) ogromno funkcij za urejanje in
določitve izgleda posnetkov. Omeniti velja nelinearno oziroma digitalno video montažo, ki je
že dodobra prevladala svetu in nadomestila predhodnico, tj. linearno montažo [11].
Nelinearna video montaža je postopek montaže posnetkov na zmogljivem računalniku v temu
primernem računalniškem programu, ki omogoča dostop do katerih koli posnetkov, ki so
shranjeni v pomnilniku računalnika ne glede na čas. Posnetke lahko v vmesniku urejamo na
poljubne načine, jim spreminjamo dolžino trajanja, spreminjamo pozicijo na časovnici ipd.
Izvorne datoteke (posnetki) se med samim delom ne spreminjajo oz. brišejo [17]. Glede na
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vse naštete lastnosti lahko sklepamo, da je nelinearna montaža zelo očitno pospešila postopek
sestavljanja zaporedja posnetkov in sinhronizacijo z zvokom.
Če še enkrat povzamemo bistvo nelinearne montaže, gre za razporejanje posnetkov po
pravilnem zaporedju dogodkov in njihovo poljubno krajšanje, določitev raznih prehodov in
rezov, dodajanje posnetega zvoka ali zvočnih efektov in uporabnih posebnih učinkov. Ta
način dela se je odvijal že včasih, le da se je posnetke na traku sestavljalo fizično, postopek pa
se je imenoval linearna montaža. Program, ki je namenjen video montaži, omogoča
opravljanje prenekaterih drugih postopkov postprodukcije, kot so denimo barvna korekcija
posnetkov, sinhronizacija in urejanje zvoka ipd. Nekaj teh postopkov je na splošno opisanih
spodaj.
2.4.2 Sinhronizacija zvoka in slike
Pojem sinhronizacija v svetu videa predstavlja časovno ujemanje med zvokom in video
posnetki. Zvok, ki je prvotno zajet med snemanjem z video ali foto kamero, nadomestimo z
zvokom, katerega zajem je potekal istočasno, s pomočjo dodatnih mikrofonov in drugih
zunanjih naprav za beleženje zvoka [18]. Za lažjo sinhronizacijo v kasnejši montaži, že med
samim snemanjem, med zajemanjem dodatnega mikrofona in kamere ali DSLR fotoaparata
uporabljamo pripomoček, ki ga imenujemo klapa. Klapa je izdelana tako, da ob dotiku
zgornje in spodnje površine oz. natančneje ob njunem hitrem stiku nastane pok, ki je dovolj
glasen, da njegovo izstopanje vidimo na zvočnem zapisu. S klapo torej ustvarjamo ločnice
med posnetki in zvokom – vsak posnetek se najprej začne z udarcem klape. V postopku
montaže na časovnico najprej dodamo video posnetke, ki poleg slike vsebujejo tudi zvočni
zapis. Temu postopku torej sledi dodajanje zvočnega zapisa na časovnico, ki smo ga posneli s
pomočjo zunanjih naprav in glede na položaje udarcev klape, pri čemer sinhroniziramo
prvotno zajeti zvok z zvokom zunanje naprave. Prvotno zajet zvok (zvok, ki ga je zajela foto
ali video kamera) lahko popolnoma odstranimo ali pa znižamo jakost na minus neskončno
decibelov.
2.4.3 Digitalna stabilizacija slike
Pojem stabilizacija označuje odstranjevanje motečih dejavnikov na posnetkih, ki so nastali
med samim snemanjem, npr. tresljaji foto ali video kamere. Napravo lahko stabiliziramo že na
dan snemanja do te mere, da zunanji vplivi ne vplivajo nanjo. Digitalna stabilizacija se lahko
izvede samo z uporabo temu primerne programske opreme na računalniku. Izvede se na način
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premikanja vsake sličice posebej, ampak le do te mere, da se izničijo tresljaji. Učinkovitost ni
tako velika, saj po uporabi te možnosti posnetki niso več tako kvalitetni, zato se snemalci
veliko bolj poslužujejo stabiliziranja, ki ga vsebuje objektiv DSLR fotoaparata in spada v
proces optične stabilizacije [19]. V profesionalnem programu za video montažo in obdelavo
posnetkov Adobe Premiere Pro orodje za stabilizacijo najdemo pod možnostjo izbire Warp
stabilizer.
2.4.5 Barvna korekcija
Gre za postopek v končni fazi video ustvarjanja, ko surovim posnetkom določamo barvne
vrednosti in s tem dosegamo izjemne vizualne učinke. Bistvo je skrito v poenotenju barve na
vseh posnetkih, ki smo jih na snemanju zajeli in katerih je barvna temperatura je odvisna od
vira svetlobe in nastavitve beline. Ni nujno, da se korekcija izvede samo v programski opremi,
ampak jo lahko ustvarimo že na samem snemanju. Barvno temperaturo lahko uravnavamo s
filtri, katere namestimo na objektiv DSLR fotoaparata ali video kamere in neposredno na luči,
če jih snemanje vključuje. V postopku programske barvne korekcije moramo biti z uravnavo
barv izredno previdni, saj lahko privede do popačenja slike in s tem uničenja kvalitete oz.
vizualnega izgleda posnetkov. Dober primer je osvetljevanje temnih delov slike, saj
osvetljevanje povzroči vidnost šuma, ki pa je vsekakor v večini primerov nezaželen.
Spodaj je navedenih nekaj osnovnih orodji, s katerimi si pomagamo pri izboljšanju videza
posnetkov [20].
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RGB PARADE
RGB parade prikazuje tri barvne kanale, in sicer rdečega, zelenega in modrega, ki se nahajajo
drug ob drugem na enotnem prikazu in so prikazani na sliki 11 spodaj. Vsak kanal predstavlja
vsebnost barve, katere vrednost vsebuje za celotno sliko. Vertikalna lestvica z vrha proti dnu
določa stopnjo intenzivnosti barve – svetlejši deli slike se nahajajo na vrhu lestvice, medtem
ko se na dnu lestvice nahajajo temnejši. Lestvica ima razpon od 0 do 100. Podobnost oziroma
neizstopanje nobenega od kanalov predstavlja pravilno uravnovešenje barv na sliki [21].

Slika 11: Prikaz RGB parade v Adobe Premiere Pro

HISTOGRAM (ang. Levels)
Histogram se uporablja tako med samim snemanjem kot tudi v postopku obdelave video
posnetkov in grafično prikazuje tonski razpon zajete slike. Znanje o tem, kaj nam histogram
pravzaprav sporoča, je zelo velikega pomena, saj prikazuje pravilno osvetljenost slike. V
horizontalni osi nam nudi 256 različnih tonov (RGB barvni model), torej razpon od črne
(vrednost 0) do bele (vrednost 255), katerih vrednost izmeri na podlagi vseh točk na sliki. Na
vertikalni osi se nahaja število pik, ki dosega prej omenjeno tonsko vrednost. Tonski razpon
nikoli ne sme segati od roba do roba histograma, ampak mora biti vedno nekoliko odmaknjen
od slednjega [22]. V grafu imamo možnost izbire izravnave histrograma po barvnem modelu
RGB (ang. red, green, blue), torej rdeče, zelene in modre barve. Določamo lahko tonske
vrednosti vsake od teh barv posebej [4].
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KRIVULJE (Curves)
To orodje programske opreme predstavlja graf. Njegova horizontalna os predstavlja vhod
(izvorna gostota slikovnih pik), vertikalna pa izhod (izhodna gostota slikovnih pik). V osnovi
graf sestavlja diagonalna, ravna linija, kateri lahko določimo točke, katerim v spreminjamo
položaj – tako jih premikamo iz temnejšega v svetlejše območje ter obratno. Navzgor
premaknjena točka povzroči osvetlitev temnejših delov, medtem ko premik navzdol povzroči
potemnitev svetlih delov. Tudi tukaj lahko nastavimo vrednosti vsem barvam skupaj ali pa
vsaki posebej (R,G,B) [4].
VEKTORSKOP (ANG. VECTORSCOPE)
Vektorskop je nekakšen osciloskop in nam omogoča opazovanje barvnih vrednosti našega
video signala. Prikazuje nam odtenek in nasičenost na barvnem krogu. Vektorskop prikaže
želene cilje nasičenosti, ki so dovoljene oz. priporočene za oddajo (ang. broadcast), in sicer
ciljne vrednosti magente (R), modre (B), cyan (CY), zelene (G) in rumene (YI), kot jih
prikazuje slika 12. Posamezne barve so prikazane kot pikice. Razdalja pike od centra kroga
Vektorskopa predstavlja nasičenost posamezne barve, kot narisane linije v krogu od pike pa
predstavlja odtenek. Če ima na primer slika moder preliv, bodo prikazane pike koncentrirane
okoli modrega območja barvnega kroga. Če pa slika vsebuje moder odtenek, ki je izven
dopuščenih možnosti, bodo pikice raztegnjene čez območje kroga Vektorskopa. Vektorskop
lahko uporabimo za kalibracijo barv med različnimi scenami. Brez kalibracije lahko opazimo
barvne razlike med scenami [23].

Slika 12: Prikaz Vektorskopa v Lightworksu

21

YC WAVEFORM
YC Waveform izrisuje graf, ki prikazuje intenzivnost signala videa. Horizontalna os kaže na
sliko videa (od leve proti desni), vertikalna os pa prikazuje intenzivnost signala v enotah IRE
(poimenovanih po inštitutu radio inženirjev, ang. Institute of Radio Engineers). YC
Waveform prikazuje svetlost (ang. luminance, luma) slike z zelenim valom (ang. waveform).
Svetli objekti ustvarijo obliko valovanja skoraj na vrhu grafa, temni objekti pa proti dnu grafa.
V ZDA so meje svetlosti npr. od 7.5 do 100 IRE. Nasploh je idealno, da so vrednosti barve in
svetlosti razporejene enakomerno v tem območju (7,5-100 IRE). Prav tako YC Waveform
prikazuje tudi barvnost (ang. chromninance) z modrim valom. Pri tem lahko določimo, ali
nam prikazuje samo eno ali drugo ali oboje [24].

Slika 13: Prikaz YC Waveform v Adobe Premiere Pro [25]

Zgornja slika 13 prikazuje tako grafični prikaz slike v YC Waveformu kot tudi sliko, na
podlagi katere je grafični prikaz izrisan. V levi tretjini YC Waveforma imamo previsoko
odstopanje (ang. clipping). Do tega pride zaradi sonca in razsvetljenih oblakov. Vidimo, da
gre valovanje na tistem delu grafa visoko v rob. V zadnjem delu pa je slika temna, vendar ne
popolnoma črna. To lahko vidimo tako iz grafa kot iz slike, saj je graf koncentriran bolj v
spodnjem delu, a še vedno se malce dviga [26].
2.4.6 Format video zapisa
Izvoz videa oziroma njegova pretvorba v izbran video format je v celotni video produkciji
izjemnega pomena. Pred izvozom videa moramo nastaviti kar nekaj parametrov, ki bodo
vplivali na končen rezultat – izvožen video. Že takoj na začetku moramo določiti ustrezen
format zapisa.
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Format MPEG-4 je ena zadnjih najpriljubljenejših kompresijskih metod iz družine MPEG,
ustvarjenih predvsem za video/avdio kodiranje nizkih pasovnih širin (manj od 1.5MBit/sec
bitne hitrosti). Pod najboljše MPEG-4 video kodirnike se štejeta DivX in Xvid, ki sta danes v
celoti kompatibilna s standardi formata MPEG-4, a za razliko od predhodnikov, MPEG-1 in
MPEG-2, MPEG-4 ni samo en posamezen kodirni mehanizem, ampak je skupno ime za
različne nivoje video in avdio kodirnih metod, ki imajo enake karakteristike. Te nivoje
največkrat poznamo pod izrazi profili (anf. profiles), ali plasti (ang. layers) v MPEG-4
kodirni shemi. Vsak novi profil mora biti kompatibilen z zadnjo, nižjo verzijo MPEG-4
formata. Pri MPEG-4 so standardizirali veliko novih plasti – najpomembnejše so h263+ (ki
se veliko uporablja v mobilnih telefonih, poimenovanih 3GP), in h.264 (največkrat
poimenovano tudi AVC).
MPEG-4 omogoča različnih razvijalcem strojne in programske opreme, da lahko
multimedijski elementi vsebujejo boljše zmožnosti, sposobnosti, prilagodljivosti, ki so bolj
fleksibilne. Tako se izboljša kvaliteta storitev in tehnologij, kot je na primer digitalna
televizija, animirana grafika, svetovni splet WWW (ang. world wide web) in vse, kar spada
zraven. Format MPEG-4 omogoča veliko funkcij, med drugim Multiplexe in sinhronizacijo
podatkov, tako da so lahko uspešno poslani drugam preko mreže [27].
BITNA HITROST
Bitna hitrost je najpomembnejši parameter pri izvozu videa, ki predstavlja hitrost prenosa
digitalnih informacij [28]. Bitna hitrost v videu je merjena v mega bitih na sekundo. Večja
bitna hitrost predstavlja boljšo kvaliteto videa.
KONSTANTNA BITNA HITROST (CBR)
Pri tem kodiranju nastavimo določeno bitno hitrost, ki se skozi celoten izvožen video ne
spreminja in torej ne varira. To povzroča omejenost in neizkoriščenost dejanske kakovosti
videa v večini primerov. Če je le mogoče, se izvozu s tem kodiranjem izognemo, razen v
primeru, ko je podobnost in raven gibanja na vseh posnetkih približno enaka [29].
VARIABILNA BITNA HITROST (VBR)
Kodiranje z variabilno bitno hitrostjo nam omogoča določitev spodnje in zgornje meje bitne
hitrosti posnetkov. Kodirnik samodejno prilagodi hitrost prenosa podatkov glede na
informacije, ki jih video posnetki vsebujejo. Čeprav izvoz videa traja dlje kot CBR, se čakanje
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izplača, saj tako dobimo odlične rezultate [30]. Variabilna bitna hitrost omogoča kodiranje z
enim prehodom (ang. Pass) – posledično kodiranje traja manj časa, končna datoteka pa je
večja kot pri kodiranju z dvema prehodoma (ang. 2 Pass). Kodiranje s slednjima je
dolgotrajnejši postopek, nastala datoteka pa manjša kot pri kodiranju z enim samim
prehodom, ampak vseeno višje kakovosti [31].
Spodaj se nahaja tabela, ki prikazuje rezultate opravljenega testa obeh kodiranj na lastnem
računalniku (lastnosti te strojne opreme so zapisane v prejšnjem poglavju). Obe vrsti
kodiranja sta bili izvedeni na enakem zaporedju obdelanih (barvna korekcija) posnetkov z
dolžino ene minute. Zaporedje posnetkov je vsebovalo tudi zvok in glasbo v ozadju.
VRSTA

BITNA

ČAS IZVOZA VIDEA

VELIKOST

KODIRANJA

HITROST

(v sekundah)

DATOTEKE (v MB)

(v Mbps)
CBR

5

34

40

CBR

7

35

54

CBR

9

38

68,5

VBR (1 pass)

5-9

34

44,7

VBR (2 pass)

5-9

63

37,5

Tabela 2: Primerjava CBR in VBR

Končne ugotovitve kažejo, da so izvožene datoteke, ki so kodirane z CBR, odvisne od števila
bitne hitrosti – čim večja je bitna hitrost, tem večja je datoteka in boljša kvaliteta samega
videa. Pri VBR kodiranju z enim ali dvema prehodoma, razlike med končnima datotekama ni
bilo opaziti. Kodiranje z dvema prehodoma poteka skoraj dvakrat toliko časa, kot kodiranje z
enim prehodom, vendar je končna velikost datoteke manjša kot pri kodiranju z enim
prehodom. Obe končni datoteki (videa) sta skoraj enake kvalitete in je razliko izredno težko
opaziti. Na podlagi primerjave je bolje, da se odločimo za VBR kodiranje, saj omogoča boljšo
kvaliteto končnega izdelka. Če želimo prihraniti čas izvoza, se odločimo za uporabo VBR
kodiranja z enim prehodom, če pa želimo čim manjšo velikost končne datoteke, pa izberemo
kodiranje z dvema prehodoma.
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3 OPREMA
Svet DSLR fotoaparatov pozna veliko opreme in pripomočkov, s katerimi si lahko za dosego
dobrih vizualnih učinkov videa pomagamo. Spoznati se z delovanjem vseh naprav in
pripomočkov ter programsko opremo, ki jo to področje zajema, zahteva svoj čas. Delovanja in
upravljanja opreme se lahko nauči vsak, vendar to ni bistvo lepih posnetkov, gledano z vidika
estetike in umetniških pravil video področja.
3.1 FOTOAPARAT CANON EOS 5D MARK III
Za potrebe izdelave diplomske naloge je zajemanje posnetkov potekalo z DSLR fotoaparatom
višjega kakovostnega ranga Canon EOS 5D Mark III, katerega vizualni izgled lahko vidite na
sliki 14 spodaj. Gre za DSLR, ki s svojo dovršenostjo lahko zajema sliko in posnetke v
ločljivosti 22,3 milijona slikovnih pik, vsebuje veliko tipalo za celovit nadzor globinske
ostrine, omogoča izredno visoko ISO občutljivost – od 100 do 25.600, kar pomeni, da z njim
lahko ustvarjamo odlične posnetke tudi pri šibki svetlobi. Zagotavlja pravilno osvetljenost slik
v različnih svetlobnih razmerah, primeren pa je za uporabo večine leč, posebno tistih, ki
omogočajo zajemanje v polnem formatu in imajo oznako EF. Omogoča ročno snemanje video
posnetkov v formatih 1920p x 1080p (Full HD), 1280p x 720p (HD) in 640p x 480p. V
formatu 1920 x 1080 slikovnih pik lahko ustvari 30, 25 ali 24 sličic na sekundo, v HD
formatu 60 ali 50 sličic na sekundo ter v najmanjšem formatu zapisa, torej 640 x 480
slikovnih pik, 30 ali 25 sličic. Na zadnji strani se nahaja velik, svetel zaslon, ki z veliko
vsebnostjo slikovnih pik omogoča jasen pregled nastalih slik oziroma posnetkov [32].
Njegova velika prednost je, da sodi v ožji krog DSLR fotoaparatov, ki omogočajo zajem slike
v polnem formatu (ang. Full frame). Ko so bili v veliki uporabi SLR fotoaparati, se je za zapis
fotografij uporabljal film velikosti 24 x 36 mm, kar predstavlja velikost polnega formata,
imenovan Leica. Skozi razvoj digitalizacije fotoaparatov je film zamenjal senzor oz.
svetlobno tipalo, katerega format je bil manjši in je znašal 18 x 24 mm. Zaradi spremembe
formatov je prišlo predvsem zaradi visokih stroškov izdelave senzorjev, ki pa je z leti padla in
povzročila, da so spet pričeli z izdelavo senzorjev velikosti filma, to je 24 x 36 mm ali z
drugačnim poimenovanjem – 35 mm, ki jih vsebujejo cenovno dražji DSLR fotoaparati [33].
Poln format torej omogoča senzorju, da sliko zajame v celoti goriščne razdalje, ki jo objektiv,
nameščen na DSLR fotoaparatu, omogoča.
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Slika 14: Fotoaparat Canon EOS 5D Mark III [34]

3.2 AKTIVNA VIDEO KAMERA SONY AS15
Snemanje s tako imenovanimi aktivnimi video kamerami je postalo zelo popularno, saj lahko
osebe s pomočjo njih zajemajo posnetke iz lastne perspektive, kar omogoča prilagojen način
pritrjevanja te vrste kamere na katerikoli objekt. Ergonomsko so oblikovane tako, da jih lahko
vzamemo s seboj vsepovsod, saj so precej majhne in tehtajo pičlih 92 gramov. Kljub temu v
sebi skrivajo polno tehničnih elementov, ki omogočajo zajem lepih posnetkov z objektivom
kakovostnega ranga – Carl Zeiss® (vidni kot snemanja znaša kar 170°) in stabilizatorjem
slike (vidni kot snemanja znaša kar 120°), ki na sliki oziroma posnetkih dodobra odstrani
vidne tresljaje ter jim doda stabilnost in ne zamegljenega videza. Omogoča snemanje v
formatu Full HD, zaradi vsebnosti CMOS senzorja z oznako Exmor R™, katerega glavna
lastnost je zajem slike in njenih podrobnosti v slabih svetlobnih razmerah, pa ustvari ostre
posnetke. V notranjosti se nahaja vmesnik wifi, ki omogoča povezavo kamere z mobilnim
telefonom ali drugo napravo. Uporabljamo jo lahko tako pod vodo, saj njeno ohišje ne
prepušča vode do 60 metrov globine, kot tudi v snežnih razmerah oz. mrazu in še
ekstremnejših razmerah. Odkar so v uporabi aktivne video kamere, je v porastu tudi
priljubljenost počasnih posnetkov, predvsem ko snemamo razne aktivnosti in bi radi isto
gibanje videli upočasnjeno. Četudi je velikost naprave majhna, ima kar veliko vsebnost
vhodnih in izhodnih priključkov, kot sta na primer reža za pomnilniško kartico in vhod za
mikrofon [35]. Slika 15 prikazuje aktivno video kamero Sony AS15, ki je bila uporabljena
pri snemanju končnega izdelka diplomske naloge.
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Slika 15: Aktivna video kamera Sony AS15 [36]

3.3 DODATNA OPREMA
3.3.1 Drsnik (ang. Slider)
Drsnik uporabljamo za gibanje kamere, ki je nameščena na posebno glavo, po prostoru. Je
orodje, ki se paralelno, v skladu dolžinske omejenosti, premika glede gibanje snemalnega
objekta [37]. Premiki kamere po tako imenovanih tirnicah morajo potekati gladko, brez
tresljajev. Drsnik največkrat uporabljamo za snemanje predmetov med izginjanjem in za
dodajanje gibanja statičnim kadrom. Drsnik omogoča način približevanja predmetom brez
povečave oziroma zuma. Obstajajo drsniki, katerih tirnice samodejno premikajo kamero
oziroma DSLR fotoaparat, vendar so na splošno bolj v uporabi taki, kakršne moramo
upravljati sami [38].
Drsnik oznake Varavon slidecam LITE 800, s katerim sem si pomagal pri izdelavi videa za
namene diplomske naloge, je dolg 80 centimetrov in namenjen DSLR fotoaparatom. Njegov
vizualni izgled prikazuje slika 16 spodaj.

Slika 16: Drsnik [39]
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3.3.2 Naprava za stabilizacijo
Tako kot drsnik tudi pripomoček za stabilizacijo nudi možnost večjega ustvarjanja z video
kamero. Ta naprava omogoča prenos DSLR fotoaparata v rokah, lahko pa si jo namestimo na
ramo ali kam drugam. Delo je dokaj težavno, sploh ob časovno daljši uporabi pri snemanju,
saj gre za težko opremo. Snemanje poteka med hojo, kar bi ob neuporabi tega pripomočka
povzročilo veliko tresljajev slike, ki se jim z uporabe te naprave tako v veliki meri izognemo
[40]. Uporabil sem napravo za stabilizacijo DSLR Flycam Nano (slika 17), ki se jo drži v
rokah. Stabilnost se uravnava ročno glede na sorazmerje uteži, ki se nahajajo na dnu tega
pripomočka, ter z DSLR fotoaparatom, katerega pritrdimo na glavo in ne preseže teže 2 kg.
Bistvo dosežemo, ko fotoaparat, ne glede na premike naprave, ostane nepremičen, na enem
mestu in daje vtis, kot da lebdi. Četudi sodi v nižji cenovni razred video opreme, z njim lahko
dosežemo lepe rezultate.

Slika 17: Naprava za stabilizacijo [41]

3.3.3 Monopod z video glavo
Monopod je naprava s prilagojeno glavo iz fluida, na katero se pritrdi video ali foto kamera.
V večini je sestavljen iz aluminija in zato posledično lahek. Omogoča gibanje kamere z
nagibi. Njegova uporaba je zelo praktična, saj zaradi svoje ergonomske oblike omogoča, da
ga v trenutku lahko postavimo na mesto, kamor želimo, poleg tega pa njegova višina lahko
znaša od 77 do 200 cm, kar omogoča zajemanje posnetkov iz višine. Prednost monopoda je
tudi ta, da njegova nosilnost znaša kar 5 kg [42]. Pri praktičnem delu diplomske naloge sem si
pomagal z monopodom oznake Manfrotto MVM 500A z video glavo, ki spada med boljše na
trgu, njegov izgled pa prikazuje spodnja slika 18.

28

Slika 18: Monopod z video glavo [43]

3.3.4 Tripod z vrtljivo video glavo
Tripod je trinožno orodje, ki omogoča namestitev kamere ali DSLR fotoaparata na vrtljivo
glavo in nudi skrajno mero stabilnosti. Vrtljiva glava omogoča premike horizontalno in
vertikalno. Glavo upravljamo s pomočjo ročke in tako uravnavamo njen položaj. Več bomo
odšteli za to orodje, večji bosta njegova masivnost in nosilnost ter boljše rezultate (posnetke)
bomo dosegli. Višino tripoda določamo z uravnavanjem dolžine treh tako imenovanih nog,
kar omogoča tudi, da ga lahko uporabljamo tako na ravnih kot na neravnih površinah.
Uporabljen je bil tripod SECCED Reach Plus 1 kit (Slika 19), katerega glavni sestavni
element je karbon, njegova glavna nosilnost je do 5,6 kg in je primeren predvsem za DSLR
fotoaparate. Njegova masa znaša 6,40 kg, v višino pa lahko meri od 40 do 147 cm [44].

Slika 19: Tripod z vrtljivo video glavo [45]
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3.3.5 Mikrofon
Mikrofon je naprava, ki spreminja zvok v električno napetost [46]. Res, da že sam DSLR
fotoaparat lahko zajema zvok, vendar niti približno ne dobimo enake kakovosti, kot če zvok
posnamemo posebej z mikrofonom. Mikrofon postavimo tako, da je njegova glava obrnjena v
smeri govorca, saj bo tako zvok z vsemi detajli bolje posnet. Biti moramo pazljivi, da nam
mikrofon ne uide v kader [38]. Za zvočne posnetke videa sem uporabil mikrofon znamke
Rode, ki ima oznako Rode NTG-2 (slika 20) in spada med kondenzatorske, usmerjene
mikrofone višjega cenovnega ranga. Mikrofon ima izhod, na katerega priključimo XLR kabel,
ki smo ga v mojem primeru povezali z diktafonom.

Slika 20: Mikrofon [47]

3.3.6 Zaščita mikrofona proti vetru
Ta pripomoček, izdelan iz umetnega krzna, je namenjen preprečevanju vplivov vetra na
mikrofon za boljši zajem zvoka [48]. V mojem primeru je bila to zaščita znamke Rode, ki je
kompatibilna z uporabljenim mikrofonom (Rode NTG-2) in katere podobo prikazuje spodnja
slika 21.

Slika 21: Zaščita mikrofona proti vetru [49]
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3.3.7 Diktafon
Z drugo besedo ga lahko poimenujemo kar prenosni snemalnik, ki omogoča snemanje zvoka
v wav, mp3 in BWF formatih. Diktafon vsebuje integriran stereo mikrofon, s katerim lahko
beležimo zvok (predvsem ambientalen) pod kotom 90 ali 120 stopinj. Ima dva XLR vhoda,
tako da lahko za potrebe boljšega zajema zvoka nanj priključimo kar dva mikrofona naenkrat
(stereo), poleg tega pa istočasno uporabljamo še integrirani mikrofon. Vse skupaj sestavlja
kakovostno zvokovno opremo zvoka. Med zvokovnim snemanjem lahko nanj priključimo
slušalke in tako takoj preverimo pravilnost zvokovno pravilnost. Uporabljen je bil diktafon
ZOOM H4n (slika 22), z vzorčenjem do 24-bit/96 kHz. Zajeti zvočni posnetki se shranjujejo
na kartico SD [50].

Slika 22: Diktafon [51]

3.3.8 Objektiv Canon EF 16-35mm f/2.8L
Objektiv spada v razred najboljših objektivov Canon na tržišču, katerega označuje rdeča
obroba. Je visoko zmogljiv, vodoodporen in izredno širokokoten, saj omogoča zajem z
goriščnico od 16 do 35 milimetrov. Poleg tega omogoča veliko globinsko ostrino (f 2.8), kar
daje sliki pridih naravne zameglitve, četudi je kot zajemanja izredno širok [52]. Objektiv
vidimo na spodnji sliki 23.

Slika 23: Objektiv Canon EF 16-35mm f/2.8L [53]
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3.3.9 Objektiv Canon EF 24-105mm f/4L
Tudi ta objektiv spada v razred najboljših objektivov Canon. Je enostaven za uporabo in
omogoča približevanje slike v razponu od 24 do 105 mm širokega kota, poleg tega pa se
ponaša s stabilizatorjem slike v treh korakih [54]. Odprtost krožne zaslonke v celotnem
obsegu povečave znaša f/4 in ustvarja dobro zameglitev ozadja. Objektiv je glede na svoje
zmožnosti primeren za veliko področji fotografije – od športne do pokrajinske, njegov izgled
pa lahko vidimo na spodnji sliki 24 [55].

Slika 24: Objektiv Canon EF 24-105mm f/4L [56]

3.3.10 Objektiv Canon EF 50mm f/1.4
Objektiv spada med nekoliko zmogljivejše objektive Canon, predvsem na račun hitre
zaslonke z vrednostjo f/1.4. Njegova goriščnica znaša 50 mm, ampak ker ne spada med
objektive, ki omogočajo snemanje v polnem formatu, vidni kot znaša 46°. Z njim dosežemo
izredno dobre učinke pri snemanju detajlov, saj omogoča izredno veliko globinsko ostrino
[57]. Prikazuje ga slika 25.

Slika 25: OBJEKTIV Canon EF 50mm f/1.4 [58]
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3.4 PROGRAMSKA OPREMA
Programska oprema omogoča proces končne podobe video izgleda. Obstaja veliko različnih
programov, ki so namenjeni montaži in obdelavi video posnetkov. Razlikujejo se po različni
vsebnosti nastavitev, po ceni, zmogljivosti itd. Čim zmogljivejša je in čim več znanja imamo
o njej, boljši rezultat bomo ustvarili. Montažno in obdelavo posnetkov, zajetih na dan
snemanja, sem izvedel na enak način, v dveh različnih programih, ki to omogočata. Marsikdo
si plačljivega programa ne more privoščiti in zato raje uporabi brezplačnega, zato sem izvedel
analizo, ki je opisana v praktičnem delu diplomske naloge, in oba programa primerjal med
seboj.
3.4.1 Adobe Premiere PRO
Adobe Premiere PRO je eden najučinkovitejših nelinearnih urejevalnikov video posnetkov, ki
za svoje delovanje potrebuje zmogljivo strojno opremo, v tem primeru računalnik. Vanj lahko
uvozimo skoraj vse vrste medijev (video, sliko, zvok in podobno). Njegov vmesnik (slika 26)
je zelo eleganten in razumljiv za uporabo, oblikovan pa je na način večine programov Adobe.
Vsebuje razdelke, imenovane paneli, katerim pozicijo lahko določamo sami, prav tako jih
lahko združujemo, odstranjujemo in dodajamo po lastni presoji in namenu uporabe. Navadno
vmesnik vsebuje naslednje panele, ki so hkrati tudi najosnovnejši za uporabo; panel,
imenovan projekt, vsebuje sestavne dele našega projekta, kot so zajeti zvočni in video
posnetki, slike, besedilo ter sekvence. Sekvenca predstavlja zaporedje elementov, ki smo jih
nanizali v časovnici. Naenkrat imamo lahko v projektu več sekvenc, katerih elemente med
seboj lahko menjamo in tako prihranimo veliko časa. Naslednje polje, imenovano predogled,
že samo po sebi pove, da nam omogoča predogled posnetkov, določitev njihovega trajanja in
prenos na časovnico. V panelu program nam je omogočen prikaz celotnega videa, ki smo ga
ustvarili, in ne samo enega posnetka, kar omogoča prej omenjeni panel predogled. Zelo
uporaben je panel z nazivom raziskovalec, saj prek njega poteka uvoz datotek, ki jih želimo
uporabiti, s trdega diska ali omrežja. Orodjarna vsebuje orodja, s katerimi posnetke in druge
zapise obdelujemo. Najpomembnejši panel je t. i. časovnica. Na njej oziroma na plasteh, ki jih
vsebuje, v določenem zaporedju urejamo posnetke (postopek montaže), dodajamo in
spreminjamo zvok, grafiko, ustvarjamo prehode itd. Kar sestavimo na časovnici, lahko
naknadno spreminjamo in izboljšujemo. Pomembno je tudi to, da časovnica dovoli delo s
posnetki, ki vsebujejo različno število slikovnih okvirjev na sekundo. Vmesniku lahko
dodamo še druge panele, kot so referenčni monitor, avdio prikaz in drugo. Prav zadnji
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omenjeni panel, torej panel avdio, je zelo uporaben, saj nam omogoča prikaz skupne jakosti
vseh zvokov, ki se med seboj na časovnici lahko prekrivajo [59]. Izjemna prednost programa
Adobe Premiere Pro je kompatibilnost s preostalimi Adobe programi, ki omogočajo korekcije
zvoka, različne efekte in podobno. Če bi radi na primer korigirali zvok, ki ga imamo v Adobe
Premiere Pro, prek dinamične povezave (ang. Dynamic link) vzpostavimo povezavo s
programom Adobe Audition, kjer zvok uredimo in v istem trenutku dosežemo, da se je
sprememba zvoka shranila tudi v programu Adobe Premiere Pro. Poleg same montaže lahko
v tem programu izvedemo tudi barvno korekcijo posnetkov, dodajamo osnovne video efekte,
napise itd. Omogoča kvaliteten izvoz video datotek z velikim naborom izvoznih nastavitev in
malenkostno izgubo kvalitete – predvsem zajetih video posnetkov in zvoka. Licenco za
najnovejšo različico lahko kupimo že za ceno 24,39 € na mesec [60]. Za izdelavo diplomske
naloge sem se posluževal montaže in obdelave elementov v Adobe Premier Pro CC v. 7.2.2.

Slika 26: Uporabniški vmesnik v Adobe Premier Pro

3.4.2 Lightworks
Tudi program Lightworks je namenjen linearnemu urejevanju video posnetkov in drugih
elementov. Brezplačna različica, katere osnovne karakteristike bodo opisane spodaj, nudi, ne
glede na pridevnik brezplačna, izredno dobro, celo odlično funkcionalnost, katere glavna in
ključna pomanjkljivost je datotečni izvozni format. Končni video lahko izvozimo le v formatu
MPEG-4 (H.264, Youtube) v maksimalni resoluciji 720 p in si moramo za nemotene zapise
tudi v drugih formatih kupiti različico Pro tega programa. Zanimivo je, da si moramo za
razliko Premier Pro sami postaviti gradnike dela, saj ob odprtju te programske opreme
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dobimo prazen vmesnik. Vsebnost funkcionalnosti gradnikov je načeloma enaka kot pri
Adobe Premiere Pro, razlika je le v grafičnem prikazu. Program Lightworks je skoraj v celoti,
glede na namembnost in uporabo, enak Adobe Premiere Pro in ne vsebuje bistvenih razlik od
slednjega. Vredno pa bi bilo izpostaviti razliko, da na lightworskovo časovnico ne moramo
dodajati video posnetkov, ki so bili zajeti npr. s 25 sličicami na sekundo, in tistih, ki so bili
zajeti 30 sličicami istočasno, ampak lahko uporabimo posnetke s samo enako vsebnostjo
slikovnega zapisa. Lightworks tudi omogoča, poleg montaže, dodajanje raznih efektov, še
posebej pa izstopajo orodja za barvno korekcijo videa. Uporabljena brezplačna verzija v
namen diplomske naloge je bila Lightworks 12.0.2 [61]. Spodnja slika 27 prikazuje vmesnik
programske opreme Lightworks.

Slika 27: Uporabniški vmesnik v Lightworks
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3.5 STROJNA OPREMA
Delovna postaja (Računalnik)
S pomočjo zmogljivega računalnika lahko lažje izvedemo različne operacije, ki jih zahteva
programska oprema. Spodaj so navedene vse glavne specifikacije računalnika, ki je bil
uporabljen pri izdelavi montaže in obdelave video posnetkov.
-

Procesor: Intel core i7-3770 CPU 3.40 Ghz

-

Pomnilnik (RAM): 16 GB

-

Disk: 256 GB SSD

-

Grafična kartica: Nvidia Quadro 4000 2 GB
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4 PRAKTIČNI DEL
Praktični del moje diplomske naloge je potekal zelo kreativno. Svoje umetniško, snemalno in
tehnično znanje sem združil v eno – v video. Na snemanje sem se zelo dobro pripravil, saj
sem želel, da vse poteka v optimalnih pogojih. Posnel sem video, čigar tema je nekakšen
intervju mlade fotografinje, ga uredil in sestavil v celoto.
4.1 NAČRTOVANJE IN SNEMANJE
4.1.1 Sinopsis in scenarij
Preden načrtujemo izvedbo določenega projekta, moramo imeti idejo, ki jo moramo skozi
različne faze razvijati in po potrebi izboljševati, vedno pa se moramo držati njenega koncepta.
Ta diplomska naloga opisuje področje videa in video montaže, tako da je bilo za potrebe
praktičnega dela izvesti postopek video snemanja.
Najprej je bilo treba izdelati sinopsis in si v njem jasno odgovoriti na vprašanja, ki jih sinopsis
predpisuje in so v tem diplomskem delu že predstavljena. Pred samo izdelavo sinopsisa je
potrebno dobro premisliti o vseh dejavnikih, ki bi snemanje vključevali. Tako si moramo
zagotoviti ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati, se vprašati, če je stroškovna izpeljava
projekta sploh mogoča ipd. Potem lahko razmišljamo o temi, ki bi bila skozi video opisana.
Šele ko smo zares prepričani, da bo izvedba projekta mogoča, se lotimo s pisanjem t. i.
sinopsisa. Odločil sem se, da bo moj video predstavljal delo mlade fotografinje, grob opis
načrtovanega videa pa se nahaja spodaj, v obliki sinopsisa:
»Nuša je mlada fotografinja s Primorske, ki skozi svojo predstavitev opisuje svoje delo in ga s
fotografiranjem tudi praktično prikaže. Za izvedbo potrebuje maskerko Anjo in fotomodel
Sonjo. Fotografiranje poteka na različnih lokacijah skozi celoten dan.«
Naslednja faza je faza globljega razmišljanja o pomenu videa in sami izdelavi le-tega.
Ogledati si je potrebno lokacije snemanja, jih fotografirati in se natančneje pomeniti z osebo,
o kateri bo govoril video, glede njenih nalog – o temah, ki jih bo skozi video predstavila. Na
podlagi tega se lahko lotimo pisanja scenarija.
Glede na netočno načrtovanje samega poteka snemanja, saj teme govora niso bile točno
predvidene, scenarija ni bilo mogoče napisati natančno, vendar se je iz njega vseeno dalo
razbrati potek snemanja in bistvene poudarke samih kadrov. Moj scenarij je tako vključeval
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lokacija snemanja, čas snemanja in vsebino dogajanja na lokaciji. V scenariju so se določile
štiri različne lokacije snemanja in naloge nastopajočih oseb, poleg tega se je posameznim
kadrom določila tudi glasba, ki se jo navadno doda v postopku montaže in teče v ozadju. Po
sestavi scenarija se je začela izdelava zgodborisa.
4.1.2 Zgodboris
V zgodborisu, na podlagi katerega sem izvedel tudi kasnejšo video montažo, sem navedel
zaporedje in izbiro kadrov, sličico izreza in kompozicijsko postavitev osebe ali predmetov v
njem, na desni strani pa sem napisal približen potek dogajanja med snemanjem. Zgodborisu
sem določil tudi naslov: Predstavitveni video fotografinje Nuše.
4.1.3 Priprava na snemanje
Po vsej zapisani snemalni literaturi se je bilo potrebno na snemanje pripraviti. V postopku
priprave je potrebno izbrati vso potencialno uporabno opremo, ki jo imamo na voljo oziroma
si jo lahko sposodimo. Ker se v precejšnji meri ukvarjam z video produkcijo, imam pester
izbor lastnih pripomočkov in naprav, ki zajemajo področje videa. Pazljivi moramo biti, da
preverimo tudi stopnjo napolnjenosti baterij in prostora pomnilniških kartic, saj se nam lahko
kaj kmalu zgodi, da baterije pozabimo napolniti oziroma pozabimo prenesti medijske
elemente na druge pomnilniške naprave. Lahko se nam zgodi tudi, da zaradi slabega
načrtovanja s seboj na snemanje vzamemo pomnilniške kartice s premajhno skupno
kapaciteto pomnjenja podatkov. Rešitev je omogočena s sprotnim prenosom datotek na
računalnik, če ga imamo možnost vzeti s seboj. Hkrati se moramo vedno pozanimati tudi o
vremenskih pogojih, ki so napovedani za dan snemanja, da nas morda ne presenetijo
neugodne vremenske razmere in nam tako uničijo celotne načrte. Na koncu je vedno dobro,
da se izvede še kakšen sestanek s celotno ekipo, da na dan snemanja ne pride do nepotrebnih
zapletov. Sestanek sem sklical tudi sam in nastopajoče osebe še zadnjič seznanil s celotnim
potekom snemanja, ki smo ga uspešno izvedli.
4.1.4 Snemanje
Snemalni dan se je pričel zjutraj v stanovanju fotografinje. Najprej je bilo potrebno določiti
takšno postavitev pohištva (stol, klubsko mizo), da je položaj, kjer so se kasneje v videu
nahajale osebe, bil čim bolje naravno osvetljen (moč svetlobe skozi okno). Sledila je
nastavitev beline na DSLR fotoaparatu, nekaj napotkov in pritisnil se je gumb za zajem videa.
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V stanovanju je bil v večini, kot pripomoček za stabilizacijo fotoaparata, v uporabi monopod,
ki mi je omogočal enostavno gibanje po prostoru. Ker smo se nahajali znotraj prostora, je bila
pazljivost z ravnijo ISO občutljivosti precejšnja, toda ker uporabljeni fotoaparat omogoča
zajem tudi v izredno slabih svetlobnih pogojih, s tem nisem imel težav.
Sledila je sprememba lokacije – odhod v naravo. Tam je bilo za snemanje intervjuja potrebno
uporabiti kar veliko opreme, in sicer tripod, aktivno Sonyjevo kamero in vso potrebno opremo
za zajem zvoka. Aktivna Sonyjeva kamera je izvajala predvsem snemanje zakulisnih
posnetkov, ki so vključevali tudi mene kot snemalca, kar je v zdajšnjem času izredno
popularno, predvsem v dnevno informativnih oddajah, kot so poročila. Na isti lokaciji je
potekalo tudi snemanje fotografinje med delom – med fotografiranjem modela, katerega
zajem sem opravil s pomočjo monopoda.
Že v sami ideji za izdelavo takšnega videa sem imel željo, da ga izdelam na čim kreativnejši
način. Zato je prišlo še do dveh sprememb lokacije, kjer sem uporabil še preostalo opremo, ki
sem jo imel na voljo, in sicer drsnik in pripomoček za stabilizacijo.
Snemanje je potekalo po planu, tako kot sem si ga uvodoma predstavljal. Edini dve slabi
lastnosti sta bili spremenljivo vreme, ki je vplivalo na stalno spreminjanje nastavitev na
DSLR fotoaparatu, in otežen prenos številčne opreme na posamezne lokacije oziroma,
gledano z drugega vidika, pomanjkanje asistentov.
4.2 POSTOPKI MONTAŽE IN OBDELAVE VIDEO POSNETKOV
4.2.1 Montaža in obdelava posnetkov v Adobe Premiere Pro
Ustvarjanje novega projekta in uvodni koraki video montaže
Ob odprtju programske opreme se najprej odpre prikazno okno (slika 28), ki omogoča odprtje
novega projekta oz. začetek izdelave le-tega. Odprtje novega projekta izvedemo s klikom na
možnost nov projekt (ang. New project). Naslednje okno omogoča, da projekt poimenujemo
in določimo mesto na računalniku, kjer se bo projekt nahajal oziroma shranil. V tem oknu
določimo način prikaza posnetkov. Izbral sem način časovna koda (ang. Timecode).
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Slika 28: Ustvarjanje novega projekta

Po vseh pravilno nastavljenih uvodnih nastavitvah se nam odpre programski vmesnik z
vnaprej določenimi glavnimi paneli.
V panel projekt najprej uvozimo video posnetke in ostale multimedijske elemente (to storimo
z dvoklikom na panelu), katere za izvedbo projekta potrebujemo (okno za uvoz je prikazano
na sliki 29). Po uvozu video posnetkov (posnetki, ki so bili zajeti z DSLR fotoaparatom, so
vsebovali 25 sličic na sekundo, tisti, posneti z akcijsko Sonyjevo kamero, pa 29,97 sličic na
sekundo) in glasbe je bilo potrebno izbrati sekvenco.

Slika 29: Uvoz multimedijskih datotek
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Nastavitev sekvence izvedemo ob izboru menija File, in sicer s klikom na možnost New in
Sequence (okno, ki se ob tej izbiri odpre, je prikazano na spodnji sliki 30) ali z bližnjico
CTRL+N. Izbral sem sekvenco DSLR 1080p25, ki ima že določene parametre, skladne z
večino mojih posnetkov (25 sličic na sekundo, velikost slikovnega okvirja 1920x1080p). Na
podlagi vseh teh parametrov se je ustvaril pravilen zapis in prikaz časovnice. Najprej sem se
lotil sinhronizacije video posnetkov.

Slika 30: Izbira sekvence

Najprej izberem določen posnetek na panelu projekt. Ob dvakratnem kliku nanj se slednji
pokaže v panelu predogled, kjer se odločim za uporabni del posnetka, ga s pomočjo orodij
»Mark In« (I) in »Mark Out« (O) (slika 31) označim in prenesem na časovnico, to je na
določeno mesto na plasti, kjer želim, da bo v videu predvajan.

Slika 31: Prikaz orodja »Mark In« (I) in »Mark Out« (O)
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Prenos poteka tako, da v panelu predogled označim sliko posnetka, jo z miško označim in
prenesem na časovnico (lahko to storimo tudi z gumbom insert). Paziti moram, da preneseni
del posnetka vsebuje tudi zvok klape. V panelu projekt nato poiščem zapis zvočnega posnetka
dodatnega mikrofona (dobro je, da si že med snemanjem zapisujemo uspele zaporedne
številke dodatnih zvočnih posnetkov) in ga prav tako prenesem na časovnico – na plast, ki
vsebuje zvočne zapise ali glasbeno podlago. Ta zvok lahko v panelu predogled poslušamo in
po potrebi že tam določimo dolžino zvočnega posnetka. Na podlagi klape sem poiskal točko
sinhronizacije in zvok sinhroniziral. Originalen zapis zvoka namreč lahko izbrišemo ali
utišamo in vzpostavimo povezavo odvisnosti med zvočnim posnetkom dodatnega mikrofona
in video posnetkom. Na ta način sem dosegel, da delujeta kot celota – na kratko, osnovne
akcije (rezanje, premiki), ki so narejene na posnetkih, se izvedejo tudi na zvočnem zapisu.
Enak postopek sem izvedel tudi pri sinhronizaciji elementov, ki so bili ustvarjeni s Sonyjevo
kamero. Pri sinhronizaciji sem uporabil orodja za premike posnetkov po časovnici (ang.
Selection tool – bližnjica V) in Razor tool (C) za rezanje posnetkov). Sinhronizacija se izvede
po sledečem postopku. Na avdio plast 1 sem si namestil zvok originalnega zapisa, na avdio
plast 2 pa zvok zunanjega mikrofona. Na obeh plasteh oziroma pri vsakem posamičnem
zvočnem zapisu sem poiskal zvok klape z orodjem Razor tool (C), naredil rez na mestu klape,
izbral orodje Selection Tool in posnetka poravnal glede na ustvarjen rez. Slika 32 prikazuje
časovnico, na kateri se nahajajo elementi, ki so poravnani glede na točko sinhronizacije.

Slika 32: Postopek sinhronizacije

Pri postopku brisanja originalno zajetega zvoka moramo najprej zakleniti plast s posnetki
(plast s posnetki in plast z originalnim zvočnim zapisom se držita skupaj). Na levi strani
plasti, ki vsebuje posnetke, se nahaja ikona v obliki ključavnice (Toggle Track Lock), na
katero kliknemo. Ko imamo plast s posnetki zaklenjeno, lahko z označitvijo plasti, ki vsebuje
avdio zapis originalnih posnetkov, s pritiskom na tipko na tipkovnici DELETE izbrišemo. Ko
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plast s posnetki s pomočjo ikone ključavnica spet odklenem, označim tako posnetek, kot tudi
zvočni zapis zunanje naprave in s pomočjo desnega klika na to izbiro izberem opcijo Link
(slika 33). Na ta način sem dosegel združitev obeh.

Slika 33: Združevanje zvoka z video posnetkom

Po sinhronizaciji vseh uporabnih posnetkov, za katere sem želel, da vsebujejo zvok, sem se
lotil še izbora tistih, katerih video ne bo vseboval zvoka. Postopek izbora un rezanja je potekal
enako kot pri izboru posnetkov, ki jih je bilo potrebno sinhronizirati, s to razliko, da sem na
časovnico prenesel samo posnetke, brez zvočnih zapisov le-teh (ikono, ki se nam prikaže ob
prenosu, prikazuje slika 34). Izbrane posnetke sem začel nizati v smiselnem zaporedju in na
še eno dodatno plast dodal glasbeni zapis podlage, ki se bo predvajala v ozadju videa.

Slika 34: Dodajanje posnetka brez zvoka na časovnico
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Višje ležeča plast ima vedno prednost pred spodnje ležečimi. Če imamo namreč en video
posnetek pod drugim, bo vedno predvajana vsebina, katere nosilec je zgornji posnetek. To pa
ne velja tudi za zvočne posnetke. Če se nahajajo eden pod drugim, se naenkrat predvaja
vsebina vseh posnetkov. Pri sestavljanju videa nam je v veliko pomoč, da ko z miško
označimo določen posnetek in ga želimo prenesti na določeno mesto na časovnici, ga
posnetek, ki je v bližini, takoj zazna in ustvari navidezno stično črto. Ko ga vstavimo na
mesto, ki ga je stična črta določila, dosežemo, da med posnetkoma ni praznega prostora in
prehod poteka gladko. Orodje (Snap, bližnjica S), ki omogoča prikaz navidezne stične črte, se
nahaja na levi strani časovnice in ga moramo označiti, da deluje tako, kot prikazuje spodnja
slika 35.

Slika 35:Prikaz uporabe orodja »Snap«

Med samim delom imamo stalni vizualni prikaz videa v panelu, imenovanem program, kar
nam je v veliko pomoč. V ozadju končnega videa naj bi se stalno izvajala glasbena podlaga.
Ko fotografinja spregovori in med govorom samim se jakost te glasbene podlage zniža. V
orodjarni časovnice izberemo orodje Pen tool (bližnjica P) in mesto zvočnega zapisa glasbene
podlage, kjer želimo, da se jakost zvoka začne zmanjševati, označimo s točko (označitev
poteka na črti, ki označuje 0dB). Poleg te točke na enaki jakostni ravni naredimo še eno točko,
ki jo povlečemo do želene zmanjšane jakosti (prikaz na sliki 36). Od tam naprej se bo torej
predvajal zvok jakosti, ki smo jo določili. Diagonala, ki nastane med tema dvema točkama,
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označuje postopno zmanjševanje jakosti in ustvari lep prehod. Ko fotografinja preneha
govoriti, ponovimo postopek v obratnem vrstnem redu.

Slika 36: Zniževanje jakosti avdio posnetka

Enako kot lahko uravnavamo jakost zvoka, uravnavamo tudi transparenco video posnetkov.
Pri tem postopku moramo prav tako določiti točke (v tem primeru na video posnetku), ki
višajo ali nižajo stopnjo transparence. S tem lahko dosežemo dovršene prehode ob
prekrivnosti posnetkov. Sam sem to možnost uporabil pri zaključnem kadru videa.
Ko sem video vizualno in zvočno na grobo sestavil, sem se lotil natančnejših korekcij in
barvne obdelave posnetkov. Ponekod sem bil mnenja, da bi nekatere posnetke skrajšal, druge
podaljšal. Z orodjem Rooling Edit Tool (bližnjica je črka n na tipkovnici, prikaz pa na sliki
37) sem, z minimalnim premikanjem (levo in desno po plasti) stične točke oziroma reza med
dvema posnetkoma, omogočal daljšanje enega in s tem posledično krajšanje drugega
posnetka. Med premikanjem stične točke (reza) si lahko vizualne rezultate sproti ogledujemo
v panelu, imenovanem program, ter tako lažje izberemo mesto, kjer se bo rez nahajal.

Slika 37: Uporaba orodja Rooling Edit Tool (N)
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Ko sem se natančneje osredotočil na videz surovih video posnetkov, sem ugotovil, da je pri
nekaterih zaznati preveč vidnih tresljajev, oziroma ta učinek ročnega snemanja ne bi sodil v
dele videa, v katerih bi bili ti posnetki uporabljeni. Zato sem se odločil za programsko
stabilizacijo le-teh. V panelu raziskovalec sem v iskalno polje vnesel besedno zvezo Warp
stabilizer. Dobljeni rezultat sem z miško označil in ga prenesel na izbrani posnetek na
časovnici. Warp stabilizer že takoj, ko ga namestimo na izbran posnetek, začne z izvajanjem
stabilizacije le-tega, lahko pa mu parametre stabilizacije nastavljamo sami, kar lahko storimo
pod zavihkom Effect Controls (slika 38). Postopek stabilizacije posnetka poteka relativno
hitro, rezultati pa so odlični.

Slika 38: Parametri nastavljanja stabilizacije

Po spoznanju, da montaže ni več potrebno spreminjati, sem se lotil barvne korekcije. Najprej
sem vsem posnetkom uravnal belino. Za ta postopek nam program Adobe Premiere Pro nudi
kar nekaj orodij. V panel raziskovalec sem vnesel besedo Crop in to orodje prenesel na
izbrani posnetek. Orodje Crop omogoča, da na sliki posnetka (panel program) izrežemo bel
ali siv del (izrezan del je viden na sliki 39).
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Slika 39: Izrez slike posnetka za potrebe ustvarjanja pravilne beline

Na isti posnetek namestimo tudi orodje Color Balance (RGB), ki omogoča spreminjanje
vrednosti RGB barv na sliki. Da pa lahko sploh vidimo, če je izravnava beline na posnetku
uspešna in ali smo vrednosti R, G in B pravilno nastavili, moramo v meniju Window izbrati
panel referenčni model, ki nam te vrednosti prikaže. Z desnim klikom nanj se nam pojavi
izbira vrste monitorja – izbrati moramo RGB Parade. Zdaj imamo jasen pregled nad
vrednostmi RGB v sivem ali belem delu, ki smo ga prej izrezali iz slike posnetka.
Če RGB barve med seboj niso zravnane v isti liniji, jih moramo s spreminjanjem vrednosti
uravnavati v prej omenjenem orodju Color Balance (RGB), ki je prikazano na sliki 40. Ko je
vrednost RGB končno poravnana, s posnetka (na časovnici) odstranimo orodje Crop. Če
nastavljene beline med snemanjem ne spreminjamo, imamo možnost, da lahko v procesu
barvne korekcije kopiramo prilagojene nastavitve (zgoraj opisan postopek) na vse posnetke,
ki so imeli enako belino, in si s tem prihranimo veliko časa.

Slika 40: Pravilna nastavitev RGB barvnih vrednosti
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Ko imajo vsi posnetki nastavljeno enako belino, se lahko lotimo barvne korekcije na
kreativnejši način, z veliko orodji, odvisno od učinkov, ki jih želimo doseči. Slika 41
prikazuje razliko med nepravilnim (zgoraj) in pravilnim (spodaj) ravnovesjem beline.

Slika 41: Primerjava izravnave ravnovesja beline

Preden sem se lotil korekcij, sem v panelu referenčni model, poleg prikaza RGB Parade,
dodal še prikaza Wave form in Vektorskop, kot prikazuje slika 42. Iz panela raziskovalec sem
na posnetek dodal še orodji Levels in RGB Curves. S pomočjo orodja Levels sem dodatno
potemnil temne dele na posnetkih in svetle dele nekoliko osvetlil, da sem dobil nekoliko
kontrastnejši videz. S pomočjo orodja RGB Curves na diagonalo, ki jo graf vsebuje, lahko
poljubno dodajaš točke in jih z miško upravljaš. Točke sem spreminjal na glavnem grafu in
grafu, ki prikazuje vrednosti modre barve. Ker nimam kalibriranega monitorja, sem si pri
izdelavi barvne korekcije pomagal s tremi orodji, ki jih Adobe Premiere Pro vsebuje, in sicer
Wave form, Vektorskop in RGB parade, saj nazorno prikazujejo rezultate, ki nastanejo pri
spreminjanju nastavitev, na bolj tehničen način.

Slika 42: Nastavitve barvne korekcije
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Ko smo zadovoljni z vizualnim izgledom posnetkov, lahko opravimo izvoz videa. Z drsnikom
na časovnici se pomaknemo na točko, kjer naj bi se naš video začel, in na tipkovnici
pritisnemo tipko i (tj. bližnjica za funkcijo mark in). Potem s pomočjo drsnika izvedemo
premik na točko, ki predstavlja konec videa, katerega želimo izvoziti, in pritisnemo črko o na
tipkovnici, ki torej označuje končni del videa. Na ta način označimo celoto, ki jo želimo
izvoziti. Kliknemo na meni File, poiščemo možnost Export, ki povzroči odprtje novega okna,
kjer izberemo izbiro Media in odpre se nam okno Export Settings (slika 43). V zgornjem
prvem delu tega okna moramo izbrati format zapisa. Izbral sem format h.264. Pod nastavitvijo
Preset sem izbral opcijo Match source – high bitrate. Datoteko, ki jo bomo izvozili, vnaprej
poimenujemo. V zavihku video nam je Preset, ki smo ga predhodno izbrali, nastavil
vrednosti, ki bi izvozu naše datoteke najbolj ustrezali. Če ugotovimo, da kakšna nastavljena
vrednost ne sovpada z vrednostjo, ki bi jo moral naš izvoz vsebovati, jo lahko sami
spremenimo. Pod zavihkom video lahko izberemo tudi možnost kodiranja. Izbral sem VBR,
1pass od 6-9 Mbps in s pritiskom na gumb export (slov. izvoz) začel z izvozom posnetkov v
končno datoteko oziroma video.

Slika 43: Parametri izvoza
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Osnovna parametra izvoženega videa v Adobe Premiere Pro:
Dolžina izvoženega videa: 00h 02m 00s
Velikost izvoženega videa: 115 MB

4.2.2 Montaža in obdelava posnetkov v Lightworks
Ustvarjanje novega projekta in uvodni koraki video montaže
Ob odprtju programske opreme se opre okno Project Browser ter možnost Create a new
project. Projekt poimenujemo in določimo število sličic na sekundo (slika 44) glede na
posnetke, ki smo jih posneli (z določitvijo tega števila smo ustvarili sekvenco). Lahko
izberemo tudi možnost avtomatskega izbora števila sličic. Po izbori števila sličic pritisnemo
na gumb Create, ki odpre še eno okno, imenovano Select files to import.

Slika 44: Ustvarjanje novega projekta
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To okno (slika 45) nam omogoča uvoz posnetkov in drugih medijskih elementov, za katere
želimo, da jih naš končni izdelek vsebuje. Po izbiri pritisnemo na gumb Import. Posnetki se
vnesejo v gradnik vmesnika, kjer jih lahko razvrstimo po mapah. Na levi strani vmesnika se
nahaja meni z imenom Tools, kjer lahko med drugim izbiramo tudi možnost dodatnega uvoza
posnetkov, poimensko iskanje posnetkov, izvoz projektov in ostale nastavitve. V tem meniju
sem izbral opcijo Create new edit. Ob kliku nanj se nam ustvari časovnica z predogledom.
Tako kot časovnico lahko tudi ostale gradnike, ki jih za izdelavo potrebujemo, poljubno
razvrstimo po našem vmesniku.

Slika 45: Uvoz multimedijskih datotek

Sledil je postopek sinhronizacije. V gradniku z video posnetki izberemo posnetek, ki ga
želimo sinhronizirati. Dvakrat kliknemo nanj, kar omogoča odprtje gradnika, ki nudi
predogled posnetka. Pritisnemo gumb predvajaj in z orodji Add an »in« mark (bližnjica I) in
Add an »out« mark (bližnjica O) in označimo del posnetka, ki ga s pritiskom na gumb
poimenovan Insert into the target edit (bližnjica V) prenesemo na časovnico, kot prikazuje
slika 46. Na časovnico se ni prenesel le video zapis DSLR fotoaparata, ampak tudi zvočni
zapis.
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Slika 46: Uporaba orodja orodji »Add an »in« mark« in »Add an »out« mark«

V gradniku, kjer se nahajajo medijski elementi, poiščemo zvok zajema dodatnega mikrofona
in ga prav tako prenesemo na časovnico, le na drugo plast. Tudi tukaj lahko, tako kot v
programu Adobe Premiere Pro, in sicer v gradniku, ki nudi možnost predogleda, posnetek
režemo. Pri prenosu video posnetkov in zvoka na časovnico moramo paziti, kje se nahaja
drsnik na časovnici, saj se bo zvočni ali video posnetek prenesel na točno mesto, kjer se
drsnik nahaja. Pazljivi moramo biti predvsem zato, da pri shranjevanju ne izgubimo kakšnega
drugega posnetka. Način sinhronizacije posnetkov in zvoka poteka enako kot v Adobe
Premiere Pro. Dodatnemu zvoku na časovnici s pritiskom na gumb za označevanje posamezne
plasti onemogočimo nadaljnje upravljanje. Tako imamo aktivni samo obe plasti z originalnim
zapisom zvoka in originalnim zapisom posnetkov – oboje zajeto z DSLR fotoaparatom.
Naslednji korak je iskanje položaja zvoka klape v originalnem zvočnem zapisu. V veliko
pomoč nam je, da zvok klape na zapisu originalnega zvoka, kjer seže čez mejo jakostnega
območja (v našem primeru to območje preseže zvok pok klape), ustvari vidno črtico. Z
drsnikom se pomaknemo na mesto te črtice in pritisnemo tipko i na tipkovnici, ki ustvari
navidezne točke. Enako storimo tudi z zvočnim posnetkom dodatno posnetega zvoka. Slika
47 prikazuje položaj točk za sinhronizacijo.

Slika 47: Postopek sinhronizacije
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Tako na zvočnem posnetku originalnega zapisa kot tudi na zapisu dodatno posnetega zvoka
imamo točke, ki označujejo zvok klape oziroma začetek snemanja. Te točke obeh posnetkov
je sedaj potrebno izravnati. Vedeti moramo, da nam program Lightworks na časovnici
posnetek zajetega zvoka prikaže na dveh plasteh, ki ju lahko združimo. Dodatno posnet zvok
na dveh plasteh s pritiskom na prazno polje časovnice pred njim navidezno ločimo od ostalih
tirnic in operacije, ki jih bomo izvedli nad njima, ne bodo vplivale na druge plasti. Nato z
desnim klikom na miški kliknemo na prazno mesto kjerkoli na časovnici in izberemo opcijo
Align marks ter tako dosežemo, da so se točke, ki so bile ustvarjene na vseh plasteh, kot
posledica udarca klape, povezale, kot prikazuje slika 48.

Slika 48: Izravnava avdio posnetkov za potrebe sinhronizacije

Na ta način so posnetki, tako zvočni kot video, sinhronizirani. Del zvoka in slike, ki se nahaja
pred sinhronizacijo, lahko izbrišemo. To storimo na način, da najprej označimo posnetek in ga
prenesemo izven časovnice na prazno polje vmesnika ter izbiro spustimo. Del pred
sinhronizacijo je tako izbrisan. Originalnemu zvoku sem jakost povsem stišal tako, da sem z
desnim klikom na miški označil črto 0dB na zvočnem zapisu originalnega posnetka in jo
povlekel do najnižje možne jakosti zapisa. Tako sem ustvaril slišnost samo dodatno posnetega
zvoka. Pri sinhronizaciji posnetkov s Sonyjevo kamero je prišlo do zapletov. Vnos posnetkov,
ki so bili zajeti s to kamero, je bil onemogočen zaradi predpisanih 25 sličic na sekundo
(opozorilo o napaki prikazuje slika 49). Tako sem moral najprej v Adobe Premiere Pro
posnetke prilagoditi na vsebnost 25 sličic na sekundo in jih ponovno uvoziti v Lightworks,
nakar sem lahko opravil postopek sinhronizacije.
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Slika 49: Napaka pri uvozu video posnetkov

Na časovnico je bilo potrebno prenesti tudi glasbeno datoteko, ki bo služila kot glasbena
podlaga v končnem videu in katere jakost se bo znižala, ko bo fotografinja govorila. Glasbeno
datoteko nam prikaže na dveh plasteh. Če želimo, da spremembe, ki jih bomo nad to glasbeno
datoteko izvajali, vplivajo na obe plasti, ju moramo združiti. To storimo tako, da se s
kurzorjem postavimo kamorkoli na časovnici in kliknemo z desnim klikom na miški, v
odprtem oknu izberemo možnost Group tracks (kot prikazuje slika 50) in izberemo plasti, ki
ju želimo združiti. V mojem primeru sem izbral plast A5 in A6 ter pritisnil gumb OK, ki je
združevanje plasti izvedel. Jakost zvoka glasbene datoteke oziroma njenega zapisa
uravnavamo na približno enak način, kot smo jo pri Adobe Premier Pro, le da točke dodajamo
in spreminjamo z desnim klikom na miški.

Slika 50: Združevanje avdio plasti
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Po končani sinhronizaciji sem začel z izborom uporabnih posnetkov. Postopek glede vnosa
video posnetkov na časovnico je enak kot pri vnosu zvoka. Z dvojnim klikom na posnetek se
slika slednjega odpre v gradniku predogled in s pomočjo orodij »Add an »in« mark« in »Add
an »out« mark« dodamo izbrano dolžino posnetka na časovnico. Pri dodajanju posnetka na
časovnico moramo biti vedno pazljivi, kje se nahaja drsnik. Tako kot pri Adobe Premiere Pro
imamo tudi v tem programu možnost dodajanja posnetkov na časovnico na več načinov – v
Lightworksu na dva.
Prvi način: ob pritisku gumba, katerega ikona vsebuje dve ravni liniji in navzdol obrnjeno
puščico, nam označeni posnetek iz predogleda doda na časovnico, kjer se nahaja drsnik in
povozi vsakršen drug posnetek, ki se tam morebiti že nahaja.
Drugi način: če želimo posnetek, ki se nahaja v predogledu, vriniti med že dva obstoječa
posnetka na časovnici, moramo drsnik na časovnici najprej postaviti na mesto, kjer želimo, da
se bo posnetek nahajal. Ikoni, ki nam omogočata izvedbo zgoraj opisanih postopkov,
prikazuje slika 51. Nato moramo označiti izbran posnetek v gradniku predogled in pritisniti
gumb z ikono, ki vsebuje dve ravni s puščicama, obrnjenima vsaka v svojo smer. Ob pritisku
na gumb se je prenos posnetka izvedel. Vrinjeni posnetek ne skrajša nobenega izmed
obstoječih posnetkov, ampak samo časovno zamakne.

Slika 51: Orodji za vnos posnetkov na časovnico

Pri sami montaži posnetkov na časovnici (premikanje, krajšanje ali podaljševanje trajanja itd.)
nam lažje delo omogočajo nekatere funkcionalnosti z upravljanjem posnetkov. Ko nas
določen posnetek na časovnici zmoti, ker je morda predolg, prekratek ali neprimeren, imamo
še vedno možnost, da moteči del odpravimo. Če se z miškinim kurzorjem premaknemo nanj,
nam položaj kurzorja omogoča več funkcij; če se s kurzorjem gibljemo na sredini posnetka, se
ob njem izrišeta puščici, ki kažeta vsaka v svojo smer. S klikom na ta del posnetka
omogočamo njegov prenos kamorkoli na časovnici in možnost, da izbrani posnetek povozi
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katerega koli drugega. Če pa hočemo izbrani posnetek samo vriniti med dva druga, moramo
pritisniti tipko Shift na tipkovnici. Ena izmed možnosti upravljanja s posnetki je tudi ta, da ko
se z miškinim kurzorjem premaknemo malenkost levo oziroma desno od sredine posnetka na
časovnici, dosežemo, da posnetek, s katerim upravljamo, podaljšujemo (s klikom nanj) in s
spreminjanjem podaljševanja ne vplivamo na sosednji posnetek. Če pa s kurzorjem preidemo
čez rob posnetka, imamo možnost podaljševanja (s klikom nanj) ali krajšanja izbranega
posnetka in posledično krajšanje sosednjega. Spodnja slika 52 prikazuje tri različne ikone, ki
se prikažejo glede na pozicijo kurzorja na posnetku, delovanje, ki ga omogočajo, pa je
opisano v treh postopkih zgoraj.

Slika 52: Orodja za upravljanje posnetkov na časovnici

S pomočjo opisanih postopkov posnetke uredimo do te mere, da smo z njihovim zaporedjem
in potekom zadovoljni in se lahko lotimo izdelave barvne korekcije.
Tako kot pri Adobe Premiere Pro moramo tudi v Lightworksu najprej nastaviti pravilno
belino vsem posnetkom. To storimo tako, da v gradniku, kjer se nahaja časovnica v spodnjem
meniju, izberemo Effects oziroma pritisnemo tipko F9 na tipkovnici. Odpre se nam novo okno
z poimenovanjem Add effects in pod kategorijo Colour poiščemo kategorijo Colour
correction. Slednjo označimo in prenesemo na želeni posnetek v časovnici. V meniju Colour
correction poiščemo zavihek Balance in izberemo opcijo White. Ob tej opciji se nahaja
kapalka, s katero na sliki posnetka zajamemo najsvetlejši del v beli barvi (označen mora biti
del, ki naj bi bil v resnici bele barve oziroma siv, če izberemo opcijo Grey, tako kot prikazuje
slika 53) in kliknemo nanj. Na ta način se pravilna barvna korekcija samodejno izvede.
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Slika 53: Nastavitev ravnovesja beline

Nastavitev lahko shranimo in uporabimo na vseh posnetkih, katerih belina je bila na dan
snemanja enaka in katere vrednosti nismo spreminjali. To storimo tako, da v oknu, v katerem
smo nastavljali belino, kliknemo na gumb Save as template (slika 54), našo nastavitev
poimenujemo in pritisnemo na gumb Do it. Če smo belino med snemanjem spremenili,
moramo njene programske nastavitve ponovno prilagoditi.

Slika 54: Shranitev prednastavljenih barvnih popravkov
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Po nastavitvi pravilne beline na vseh posnetkih se lotimo še drugih postopkov barvne
korekcije. V kategoriji Colour correction (slika 55) imamo velik nabor orodij, ki omogočajo
spreminjanje vizualnega izgleda in olepšave posnetkov. Najprej sem moral na predogledu
Sekvence (kjer se predvaja video v celoti) z desnim klikom na sliko izbrati opcijo Video
Analysis; le-ta je povzročila odprtje dodatnega okna, ki je vsebovalo prikaz barv v načinu
Wave form in Vectorscope. Pri uravnavanju barv na mojih posnetkih sem v največji meri
uporabljal opcijo Curves na enak način kot pri Adobe Premier Pro. Stranski meni omogoča
upravljanje z vsemi ali samo eno barvo RGB modela naenkrat.

Slika 55: Barvna korekcija video posnetkov

Lastne barvne korekcije lahko, tako kot pri ustvarjanju pravilne beline, shranimo kot
prednastavitev (ang. Preset). Prednastavitve najdemo v gradniku Add effects pod kategorijo
Colour oziroma Video, colour, prikazuje pa jih slika 56. Poleg poimenovanja vsebujejo
prednastavitve tudi dejanski predogled, kaj bi se s klikom nanjo na našem posnetku zgodilo
(kako bi barvna korekcija vizualno vplivala na dejanski izgled našega posnetka). Ko izberemo
prednastavitev, nanjo kliknemo in prenesemo na izbrani video posnetek na časovnici. Ko
barvno izboljšamo vse video posnetke, lahko video izvozimo.
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Slika 56: Izbor prednastavitev

Izvoz videa poteka na sledeč način: na časovnici z orodji Add an »in« mark in Add an »out«
mark označimo začetno in končno točko na časovnici, katere vsebino (zvočne in video zapise)
želimo izvoziti v video. Potem na stranskem meniju vmesnika Tool pritisnemo možnost
izvoza videa (gumb Export edits, clips or bins) ali enostavno kliknemo tipko F2 na tipkovnici.
Odpre se nam okno Export (slika 57). Edini format, ki ga za izvoz lahko izberemo, je Youtube
(h.264/mp4). Določimo še število slik na sekundo (izbral sem 25) in velikost okvirja, katere
največji možen izbor je 720 p (1280x720). Obkljukati moramo tudi opcijo Use market section
(izbrano območje na časovnici, ki smo ga določili pred izvozom) in izbrati mesto, kjer se bo
izdelana datoteka shranila. Ker nam drugih možnosti izvoza program Lightworks ne
omogoča, nam preostane le še pritisk gumba Start in izvoz se prične.
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Slika 57: Parametri izvoza videa

Osnovna parametra izvoženega videa v programu Lightworks:
Dolžina izvoženega videa: 00h 02m 00s
Velikost izvoženega videa: 84,9 MB
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5 REZULTATI
Rezultat moje diplomske naloge je video, ki govori o mladi fotografinji. V njem sem želel
pokazati različne snemalne veščine in čim večjo dinamiko posnetkov. Dinamiko so poleg
načina snemanja ustvarile tudi spremembe lokacij snemanja in gibanje nastopajočih oseb v
kadrih.
Ker pa sem že v uvodu napisal, da bo moja diplomska naloga predstavila tudi montažo in
obdelavo posnetkov v dveh različnih programskih opremah, sem k dinamiki končnega izdelka
pripomogel tudi s kreativnim sestavljanjem zaporedja posnetkov na časovnici programskega
vmesnika. Video sem v obeh vmesnikih izdelal na približno enak način, rezultati oziroma
moje subjektivno mnenje, ki se nanaša na njuno uporabo, pa so podani v spodnji preglednici:
Lastnosti

Adobe Premiere Pro

Lightworks Free

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

Renderiranje na časovnici

DA

NE

Stabilizacija posnetkov

DA

NE

Vsebnost RGB Parade

DA

NE

Izvoz v HD formatu

DA

DA

Izvoz v Full HD formatu

DA

NE

DA

NE

NE

DA

Uvoz veliko različnih datotečnih
formatov
Možnost predogleda video posnetkov v
programskem vmesniku
Poljubno število plasti na časovnici
Poljubna razporeditev gradnikov oz.
panelov
Možnost dodajanja posnetkov z
različnimi vrednostmi fps na časovnico

Možnost izbire bitne hitrosti pri izvozu
videa
Brezplačna programska oprema

Tabela 3: Primerjava programske opreme
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Predstavljena tabela prikazuje primerjavo zmožnosti programske opreme Adobe Premiere Pro
in Lightworks Free. Vidimo lahko, da se v večini osnovnih lastnosti ujemata, z izjemo izvoza
videa, kjer nam je v Lightworksu omogočen en sam format izvoza (h.264). Nekaj lastnosti, ki
jih tabela ne vključuje, so napisane v nadaljnjem besedilu.
Lightwoksova dobra stran je samodejno označevanje mesta, kjer posnet zvok seže čez zgornjo
jakostno mejo (primer: udarec s klapo), kar nam omogoča lažjo sinhronizacijo, medtem ko
nam Adobe Premiere Pro omogoča, da s premikanjem po časovnici, tj. sličico za sličico,
slišimo tudi zvok in tako lažje najdemo točko, kjer želimo posnetek sinhronizirati. Poleg tega
je program Adobe Premiere Pro kompatibilen s preostalo programsko opremo kolekcije
Adobe in ponuja ogromno spletnih in knjižnih virov za učenje programa ter potek izdelave v
njem. Vsekakor je bolje, da ima programska oprema oziroma programski vmesnik čim več
nastavitev, ki posamezniku omogočajo lažje delo in privedejo do boljših rezultatov. S
spoznavanjem brezplačnega delovanja programa Lightworks, ki mi je bil pred pisanjem
diplomske naloge popolnoma neznan, me je začudila kakovost programa kljub slabi možnosti
izvoza.
Video, ki je bil ustvarjen s programom Adobe Premiere Pro, je kvalitetnejši, saj izvoz iz tega
programa omogoča ohranitev originalne resolucije zajetih posnetkov, torej 1920x1080,
medtem ko izvoz datotek iz Lightworksa omogoča samo resolucijo 1280x720, kar povzroči
neostrost slike na končnem izdelku. Na nekaterih mestih v končnem videu je to bolj opazno,
na drugih mestih manj. Poleg zmanjšanja resolucije ima Lightworks še eno pomanjkljivost,
ki sem jo navedel že v tabeli, in sicer ne omogoča nastavitve bitne hitrosti, kar nam
onemogoča kontroliranje kakovosti končnega izdelka – videa, medtem ko v Adobe Premiere
Pro lahko spreminjamo bitno hitrost na več načinov ter s tem zelo vplivamo na končno
velikost videa in kvaliteto – seveda stremimo k čim boljši kakovosti.
Končna izdelka si lahko ogledate in med seboj primerjate na spodnjih URL povezavah ter na
spodnjih slikah. Slika 58 prikazuje izrez iz videa, ki je bil izdelan v programu Adobe Premiere
Pro, medtem ko je slika 59 izvzeta iz videa, katerega montaža in obdelava posnetkov je
potekala v Lightworks Free. Vidimo lahko, da je slika 58 nekoliko ostrejša, čistejša in lepših
barv, medtem ko sliki 59 manjka ostrine, pa tudi barve so nekoliko puste in nekontrastne. Še
boljšo vizualno primerjavo med končnima izdelkoma prikazuje slika 60. Slika na levi strani
prikazuje izrez iz videa, ustvarjenega s pomočjo programa Lightworks Free, slika na desni pa
izrez iz videa, ustvarjenega s pomočjo Adobe Premiere Pro. Razvidni sta neostrost in

62

nekontrastnost na levi v primerjavi z ostro in barvno učinkovito sliko na desni. Končna
ugotovitev: Adobe Premiere Pro nam omogoča nekoliko boljšo vizualno kvaliteto končnega
videa.
Video, ustvarjen v programu Adobe Premiere Pro:
https://www.youtube.com/watch?v=MT8BMUJ7KY8
Video ustvarjen v programu Lightworks:
https://www.youtube.com/watch?v=V189QwXJEy8

Slika 58: Izrez iz videa, ki je bil izdelan v programu Adobe Premiere Pro

Slika 59: Izrez iz videa, ki je bil izdelan v programu Lightworks Free
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Slika 60: Levi del slike prikazuje izrez videa, ki je bil izdelan v programu Lightworks Free, desni pa v programu
Adobe Premiere Pro
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6 ZAKLJUČEK
Ker že imam precej snemalnih izkušenj in me video področje zares zelo zanima, mi je bila
celotna izdelava diplomske naloge, še posebej njen praktični del, zelo zanimiva. Najtežje je
dobiti idejo. Čim imamo idejo, jo s pomočjo scenarija in drugih elementov, ki sestavljajo
področje pred priprav, lahko razvijamo.
Že vnaprej sem vedel, da bom končni izdelek (video) izdelal na dva načina, v dveh različnih
programskih opremah, saj sem želel primerjati omejenosti funkcionalnosti. Da bom montažo
in obdelavo posnetkov izvajal v Adobe Premiere Pro, sem se odločil že takoj, hkrati pa sem
kar nekaj časa raziskoval, če obstaja kakšen brezplačen program, ki nudi dokaj dobro
kvaliteto izdelave. Iz raznih forumov na internetu sem razbral, da bi mojim kriterijem najbolj
ustrezal brezplačni Lightworks. Rezultati, ki se nanašajo na upravljanje z orodji obeh
programov, so me presenetili, saj si nisem mislil, da lahko brezplačni program, kljub
pomanjkljivostim pri izvozu in končni kvaliteti, nudi skoraj enak nabor različnih nastavitev
kot Adobe Premiere Pro. Program Lightworks Free bi priporočil ljudem, ki jim izdelava
videov predstavlja hobi, medtem ko je Adobe Premiere Pro namenjen resnejši, profesionalni
rabi.
Poleg uporabe glavnih korakov meni doslej neznanega programa, namenjenega montaži in
obdelavi video posnetkov, sem se naučil še marsikaj drugega, tudi s strokovnega obsega video
področja, kar je tudi zapisano na uvodnih straneh moje diplomske naloge.
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8 PRILOGE
SINOPSIS
Nuša je mlada fotografinja s Primorske, ki skozi predstavitev opisuje svoje delo in ga s
fotografiranjem tudi praktično prikaže. Za izvedbo potrebuje maskerko Anjo in fotomodel
Sonjo. Fotografiranje poteka na različnih lokacijah skozi celoten dan.

SCENARIJ
EXT. V GOZDU – DAN
Nuša sedi nekje v naravi ter govori o sebi in svojem delu (ta govorna predstavitev bo
potekala skozi celoten video).
Vprašanja: opiše sebe, smiselnost uporabe maskerke, najljubša mesta za fotografiranje,
kaj ji fotografiranje pomeni, kakšne so njene želje in cilji za prihodnost (nepredvideni
odgovori).
INT. STANOVANJE – DAN
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga izmenično z Nušinim govorom.)
Skozi stanovanjska vrata vstopi maskerka Anja in se spozna z Nušo.
Maskerka Anja pripravlja potrebne pripomočke za ličenje.
Nuša in maskerka Anja se s kretnjami dogovarjata, kakšen videz bi bil najbolj primeren
za Sonjo (fotomodel), ki že sedi na stolu.
INT. STANOVANJE – DAN
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga izmenično z Nušinim govorom.)
Maskerka Anja prične z ličenjem, medtem z Nušo še dodatno usklajujeta mnenja.
Pokaže se končni izgled naličene Sonje.
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Pred odhodom na lokacijo slikanja Nuša pomaga Sonji pri izbiri obleke.
EXT. PRVA LOKACIJA V NARAVI – DAN
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga izmenično z Nušinim govorom.)
Nuša Sonji nakazuje, kaj pričakuje od nje, in prične s fotografiranjem.
Prikazuje se fotografiranje in poziranje.
(Vmes se prikazuje Nušo med govorom.)
EXT. DRUGA LOKACIJA – POPOLDNE
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga izmenično z Nušinim govorom.)
Prikazuje se Nušo med delom in Sonjo med poziranjem ter njuno sodelovanje.
(Vmes se prikazuje Nušo med govorom.)
EXT. TRETJA LOKACIJA – POZNO POPOLDNE
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga izmenično z Nušinim govorom.)
Nuša na tej lokaciji išče najboljše kotičke za slikanje. Sonja pozira pred objektivom.
Pokaže se Nušino fotografsko opremo.
(Vmes se prikazuje Nušo med govorom.)
EXT. V GOZDU – POZNO POPOLDNE
(V ozadju se predvaja glasbena podlaga.)
Nuša in Sonja si skupaj ogledujeta fotografije na fotoaparatu.
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ZGODBORIS
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V prilogi dodajam še zgoščenko, ki vsebuje videa, izdelana v Adobe Premiere Pro in
Lightworks Free.
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