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Seznam kratic in tujk
vrednost ISO – številka, s katero označimo občutljivost tipala
HDD – trdi disk (angl.: Hard Disk Drive)
OS – operacijski sistem (angl.: Operating System)
DSLR – digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat (angl.: Digital Single Lens Reflex)
fps – sličice na sekundo (angl.: Frames Per Second)
DVE – učinek za animacijo in možnost dodajanja več posnetkov in slik v en prostor v
programu Lightworks (angl: Digital Video Effects)
PAL – način kodiranja TV-sistema v Sloveniji (angl.: Phase-Alternating Line)
NTSC – način kodiranja TV-sistema v ZDA (angl.: National Television System
Committee)
SCEAM – način kodiranja TV-sistema v Franciji in vzhodni Evropi (angl.: Sequential
Colour with Memory)
GPU – grafični procesor (angl.: Graphic Processing Unit)
edit – izraz, uporabljen v programu Lightworks. Vmesna ali končna sekvenca
videoposnetkov, združenih v en sklop, za nadaljnjo uporabo in obdelavo
montaža – sestavljanje delov videoposnetkov in zvočnih posnetkov v celoto
postprodukcija – faza urejanja videa po končanem snemanju
sekvenca – skupek posnetkov, zbranih v celoto
prosumer – tvorjenka iz besed professional in consummer (poklicni in potrošniški) za
zahtevnejšega ljubitelja tehnologije
CCD-čip – čip, ki je občutljiv na svetlobo
renderiranje – proces obdelave posnetka v visoko ločljivost
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Povzetek
V diplomski nalogi je opisana primerjava brezplačnega programa Lightworks in plačljivega
programa Adobe Premiere Pro z vidika zahtevnejšega ljubitelja. S pomočjo zajetih posnetkov
z DSLR fotoaparatom se montira videoposnetek, s katerim primerjam programa. Primerjava je
osredotočena na njune sistemske zahteve, število posebnih učinkov in delo z njimi – obdelava
teksta, dodajanje zvoka, možnosti izvoza in kvaliteta. Opredeljene so tudi prednosti in slabosti
posameznega programa. V samem začetku so opisani zgodovina videa, razvoj video-montaže
in nastavitve naprave za snemanje, ki omogočajo boljše posnetke. Omogočen je tudi vpogled v
oba končna videoposnetka.

Ključne besede: Lightworks, Adobe Premiere Pro, video, videomontaža, postprodukcija,
zahtevnejši ljubitelj
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Abstract
The thesis describes the comparison of free open source program Lightworks and payable
Adobe Premiere Pro, which is used by a prosumer. I edited and mounted the captured videos
taken by DSLR camera in those programs. The comparison of used programs is focused on
their system requirements, visual effects and key-frames, text editing, adding sound and export
options. I also describe pros and cons of each program. In the beginning of the thesis the history
of video and its mounting is described. There are two end products made in those programs that
can be viewed in the end.

Key words: Lightworks, Adobe Premiere Pro, video, video editing, postproduction, prosumer
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1 UVOD
Video je beseda, ki jo velikokrat povezujemo s televizorjem. Le-ti so se skozi čas zelo
spreminjali. Začetki razvoja so prinesli prve črno-bele televizorje, ki pa so se do danes razvili
v barvne televizorje z visoko resolucijo in nam s tem omogočajo ogled posnetkov v najboljši
kvaliteti. Kljub temu se danes veliko video-vsebine seli na splet, saj s tem doseže širšo javnost.
Video in film imata veliko skupnih lastnosti, vendar to še ne pomeni, da gre za isto stvar.
Bistvena razlika med videom in filmom je, da je film namenjen večji možici ljudi in je daljši
od videa. Pri tem je tudi sama produkcija dražja in zahteva večje število ljudi, kot pa jih
potrebujemo za izdelavo videa. V nasprotju s filmom je video namenjen manjši skupini ljudi,
sama produkcija pa je dosti cenejša. Velikokrat vsebuje posnetke, v katerih po navadi ne
uporabimo igralcev, ampak so to posnetki iz realnega življenja.
Za zajem videa so se včasih uporabljale izključno videokamere, dandanes pa se z razvojem
tehnologije

snemanje

videoposnetkov

realizira

z

uporabo

DSLR-fotoaparatov

in

zmogljivejšimi mobilnimi telefoni. Posnamemo lahko zelo kvaliteten video z dobro resolucijo.
Tehnologija snemanja in snemalnih naprav se je do danes močno razvila in omogoča, da lahko
vsakdo postane snemalec. Pri uporabi fotoaparata ali mobilnega telefona kot snemalne naprave
mora snemalec poznati delovanje in pomen posameznih funkcij aparata, kot so: ISO-vrednost,
način ostrenja, hitrost zaklopke in uporaba ustreznega objektiva, da s tem doseže boljšo
kakovost posnetkov.
Zaradi močnih strojnih naprav se je tudi sama programska oprema na računalnikih spremenila.
Včasih smo za urejanje posnetkov uporabljali Windows Movie Maker, sedaj pa imamo veliko
izbiro programov, ki nam omogoča podrobnejše in obširnejše urejanje in montažo
videoposnetkov. Najbolj poznani so programi proizvajalca Adobe in Lightworks, za MAC Os
pa Final Cut Pro. S tem je tehnologija omogočila ljubiteljskemu snemalcu možnost ustvarjanja
posnetkov od doma. Kljub temu morajo biti posnetki dovolj kvalitetno posneti, da jih lahko
nato uredimo, popravimo in sestavimo v končni izdelek.
Ker je danes zahtevnejšemu ljubitelju snemanja na voljo velika paleta orodij za montažo, mora
sam izbrati tistega, ki bo zadovoljil njegove potrebe. Po navadi velja, da z brezplačnimi
programi ne moremo doseči tako visoke kakovosti montiranja posnetkov, kot to lahko storimo
2

s plačljivimi. V svoji diplomski nalogi predstavljam primerjavo zmogljivosti brezplačnega in
plačljivega programa za urejanje videoposnetkov, ki jih lahko zahtevnejši ljubitelj uporablja za
montažo.
V svoji diplomski nalogi sestavim poročni videoposnetek s pomočjo dveh programov za
urejanje videoposnetkov. Uporabljen je plačljiv program Adobe Premiere Pro in brezplačen
program Lightworks. Programa med seboj primerjam s pomočjo montaže posnetka.
V diplomski nalogi je najprej opisana kratka zgodovina

videa in njegova montaža.

Predstavljeni so video-sistemi, ki se uporabljajo v različnih delih sveta, in video-formati.
Opisan je tudi postopek snemanja od zamisli pa vse do montaže posnetka. V naslednjem
poglavju je opisana uporabljena strojna oprema: Nikon D3100 in prenosni računalnik Medion
Erazer. Opisanih je tudi nekaj koristnih napotkov za nastavitev fotoaparata, s katerimi
uporabnik naredi boljše posnetke. V četrtem poglavju sta predstavljena in na kratko opisana
programa Adobe Premiere Pro in Lightworks, ki sta uporabljena za izdelavo videoposnetka.
Sledi poglavje z opisom in predstavitvijo funkcij posameznega programa. Predstavljeni so
vizualni učinki, možnosti rezanja posnetkov, popravljanje barv in dodajanje besedila v vsakem
programu posebej. Na koncu diplomske naloge so predstavljene ugotovitve o posameznem
programu – funkcije, prednosti in slabosti. Končna posnetka sta dostopna tudi na spletu in na
priloženi DVD-zgoščenki:
Posnetek, narejen s pomočjo programa Lightworks : https://youtu.be/BnWsHKW_680
Posnetek, narejen s pomočjo programa Adobe Premiere Pro: https://youtu.be/u50vitWehv0
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2 VIDEO IN MONTAŽA
Beseda video izhaja iz latinske besede video, kar v prevodu pomeni jaz vidim. Gre za tehniko
elektronskega zajemanja, procesiranja, shranjevanja ali predvajanja zaporednih mirujočih slik.
Te v zaporedju tvorijo gibljive prizore.
V zgodnjih začetkih videa je bil kader posnetka dolg in statičen. Takrat je bilo bistvo posnetka,
da zabava ljudi. Prvi posnetki so povečini prikazovali promet na ulici. Takrat posnetki niso
vsebovali zgodbe in niso bili urejani.
Na prelomu 19. stoletja se je začela razvijati tehnologija izdelave in urejanja videoposnetka.
Kratki filmi, kot so Rescued by Rover, The Great Train Robbery in Come Along Do!, so prvi
posnetki, ki vsebujejo več različnih kadrov. Menjavo kadrov in dodajanje posebnih učinkov
(prikaz dima, ko je čarovnik izginil) so ustvarili tako, da je snemalec prenehal snemati točno
takrat, ko je bilo to potrebno. Premaknil je kamero oziroma preuredili so scenarij ali dodali
efekte, da so lahko posneli poseben učinek in spremembo kadra [1]. Začeli so uporabljati tudi
snemanje od blizu in prehod med posnetki imenovan dissolve (zatemnitev posnetka v črno
barvo oz. obratno). Pozneje so posnete prizore urejali tako, da so pozitivni negativ filma
odrezali in zlepili skupaj z izbranim drugim delom posnetka. Za obrezovanje posnetkov so
uporabljali stroj, imenovan moviola, s katerim so dosegli čistejše in natančnejše reze posnetkov.
Da ne bi režiserji poškodovali originalnih posnetkov, so za urejanje uporabljali pozitivni
negativ posnetka. Ko so režiserji ustvarili pozitiv, s katerim so bili zadovoljni, so le tega
posredovali osebi, ki je iz negativa ustvarila posnetek, kot je bil urejen na pozitivnem negativu
[2].
Vse do danes so se skozi leta spremenili formati videa, predvsem pa način in mediji, na katere
shranjujemo posnetke. V današnjih časih večino posnetkov shranimo na digitalne medije, kot
so trdi diski, USB-ključki, CD- in DVD-medij. Prednost je predvsem v ohranjanju kakovosti
slike, ki se s kopiranjem ne poslabša, kot se je dogajalo pri presnemavanju kaset in trakov [3].
Montaža videa pomeni spajanje posnetkov iz različnih kadrov z ustreznim zvokom v celoto.
Dobro montiran posnetek je definicija za zanimiv, privlačen in kakovosten video.
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2.1 VIDEOTEHNIKA
V vsakem gospodinjstvu dandanes najdemo videokamero ali pa zmogljivejši fotoaparat, katere
lahko uporabimo za snemanje. Uporabljamo jih lahko brez kakršnegakoli znanja, kako naprava
deluje. Preproste aplikacije ponujajo enostavno uporabo in obenem maksimalni izkoristek
naprav, s katerimi snemamo. Zahtevni ljubitelji (angl: prosumer) pa imajo osnovno tehnično
znanje o delovanju teh naprav in programov za urejanje videoposnetkov. To jim omogoči, da
zaobidejo in popravijo pomanjkljivosti naprave in s tem naredijo boljše posnetke.

2.1.1

Video-sistemi

Celotna videotehnika deluje na principu NTSC-, PAL- ali SCEAM- video-sistemih. V Evropi
se uporablja sistem PAL, v Združenih državah Amerike se uporablja sistem NTSC. Sistem
SCEAM pa se uporablja v Franciji in vzhodni Evropi. Razlika med temi video-sistemi je način
prenosa in dekodiranja barv, število vrstic, hitrost osveževanja.

2.1.2

Video-formati

Danes živimo v digitalnem svetu, v katerem digitalni video ni več zapisan analogno, temveč v
računalniški obliki. Glavna prednost takega formata je izdelovanje kopij. Te ostajajo enake kot
original in se s povečevanjem števila kopij ne poslabšujejo, kot se je to dogajalo pri
presnemavanju videokaset. Tudi pri montiranju posameznih posnetkov se kakovost slike ne
izgubi. Digitalni zapis nam omogoča tudi enostavnejšo obdelavo z računalniškimi programi.

2.2 POTEK SNEMANJA
Za snemanje se moramo posebej pripraviti. Določiti moramo lokacijo snemanja, kadre, potek
snemanja in izbrati primerno opremo za snemanje.
Pred snemanjem po navadi najprej napišemo kratko osnovo videoposnetka, imenovano tudi
sinopsis. Z njim določimo, kdo bo nastopal, čas dogajanja in kdaj bo potekalo snemanje. V
zaključku pa, komu bo posnetek namenjen. Vedeti moramo, da več ljudi kot bo nastopalo, več
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je možnosti za nepredvidljive dogodke. V kolikor je posnetek načrtovan, si s pomočjo sinopsisa
ustvarimo tudi scenarij, v katerem so lahko zapisani tudi dialogi med igralci. Scenarij je zelo
natančno napisano besedilo, ki poleg dialogov vsebuje tudi prizorišča in opise scen ter kadrov.
V njem so natančno opisane osebe, njihov karakter ter njihova zgodba. V pomoč nam je lahko
tudi zgodboris (angl.: storyboard) kot je prikazan na sliki 1. To je vizualni scenarij, ki vsebuje
enostavne risbe, ki nam pomagajo pri sami postavitvi scene in tudi sam premike kamere in
menjave kadra. Poleg njih lahko tudi napišemo potrebne opombe [4].

Slika 1: Primer zgrodborisa [5]

Ko imamo izbrano opremo za snemanje in opisan sam potek, lahko začnemo s snemanjem. Za
lažje snemanje lahko uporabimo različne pripomočke, kot so tripod, dodatni mikrofoni, naprava
za stabilizacijo kamere …

6

Zadnja faza obdelave posnetka je postprodukcija. Z njo oblikujemo sam videz končnega
posnetka. Najprej moramo med nabranim materialom izbrati najboljše posnetke. Z izbranim
programom lahko popravimo barve, obrežemo posnetke in jim dodamo posebne učinke.
Dodamo mu lahko tudi poljuben zvok in končne posnetke izvozimo na digitalni medij ali na
splet [6].
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3 UPORABLJENA STROJNA OPREMA
Strojna oprema in programska oprema sta zelo tesno povezani. To pomeni, da si mora
uporabnik zagotoviti dobro strojno opremo, če želi uporabljati zahtevno programsko opremo.
Pri uporabi strojne opreme, kot so DSLR-fotoaparati, je potrebno kar nekaj časa za spoznavanje,
saj nam fotoaparat ponuja veliko možnosti in nastavitev za izdelavo dobrih fotografij. Pri
računalnikih

pa mora biti uporabnik pozoren na vse njegove notranje komponente, da

zadostujejo programski opremi, katero bo uporabil.
Za izdelavo videoposnetka sem uporabila polprofesionalen fotoaparat znamke Nikon in
prenosnik Medion, ki je dovolj zmogljiv za uporabo izbrane programske opreme.

3.1 FOTOAPARAT NIKON D3100
Podjetje Nikon je japonsko multinacionalno podjetje s sedežem v Tokiu. Izdeluje vse od
fotoaparatov do objektivov Nikkor, merilnih naprav in daljnogledov. Njihova ponudba DSLRfotoaparatov se deli na profesionalne fotoaparate, polprofesionalne in fotoaparate za začetnike
[7].
DSLR-fotoaparat je fotoaparat (slika 2), ki ima v sebi zrcalo, ki je za 90 stopinj nagnjeno in se
nahaja pred senzorjem. Svetloba tako pride skozi objektiv in se odbije od zrcalca proti prizmi
v okular [8].

Slika 2: Sestava DSL-fotoaparata [9]

Prednost takega fotoaparata je predvsem pri nadzoru dejavnikov za nastanek dobre slike. S tem
lahko naredimo slike boljše kakovosti –- tudi ob slabi svetlobi, saj ima večji senzor kot
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kompaktni fotoaparati. Večje slabosti so pa: visoka cena fotoaparata in njegovih pripomočkov
ter znanje, ki ga potrebujemo, da upravljamo s takim fotoaparatom.
Videoposnetki in slike, ki sem jih uporabila pri izdelavi videoposnetka, so zajeti s pomočjo
zrcalno refleksnega digitalnega fotoaparata Nikon D3100. Specifikacije so razvidne v tabeli 1.
Pri tem so slike najboljše ločljivosti 4608 x 3072, videoposnetki pa ločljivosti 1920 x 1080 s
24 sličicami na sekundo.

Vrsta fotoaparata

dSLR

Senzor

14,8 milijona slikovnih točk
23,1 x 15,4 mm CMOS-senzor

ISO-občutljivost

ISO 100 - 3200
ISO 12800 boost

Ločljivost slik

4608 x 3072 (14,2 MP, 3 : 2)
3456 x 2304 (8,0 MP, 3 : 2)
2304 x 1536 (3,5 MP, 3 : 2)

Ločljivost videoposnetkov

1920 x 1080 (24 fps)
1280 x 720 (30/25/24 fps)
640 x 424 (24 fps)

Objektiv

AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX NIKKOR

Vrsta baterije

litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14
Tabela 1: Specifikacije fotoaparata
(Vir: lastni.)

3.1.1

Nastavitve fotoaparata

Pred začetkom fotografiranja oziroma snemanja s fotoaparatom moramo le-tega pravilno
nastaviti. S pravilnimi nastavitvami, kot so belina, svetlost in fokus, lahko dosežemo boljše
končne rezultate [10].


Nastavitev beline
Barva objekta je odvisna od svetlobe, ki prihaja iz več različnih virov in se meša med
seboj. Zato naši možgani vidijo predmete toplejše in hladnejše. Vsak vir svetlobe ima
svojo temperaturo. Fluorescentna svetloba ima modro barvo, medtem ko klasične
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žarnice dajo rumeno svetlobo. Sončna svetloba je bela in deluje kot nekakšen standard
za nastavitve beline.
Nastavitev beline je naprednejša funkcija aparata. V prevzetem načinu je nastavitev
beline avtomatična, zaradi tega so lahko barve objekta na fotografiji drugačne, saj
avtomatika ne more oceniti temperaturo barve (slika 3).

Slika 3: Temperatura beline [11]

Nastavitev beline je zelo pomembna, predvsem kadar fotografiramo v formatu, s
katerim smo omejeni pri korekciji barv. Zato večina fotografov uporablja format RAW
(surov format), v katerem se zapišejo tudi dodatne informacije, ki jih je pridobil senzor.
Vsak fotoaparat ima v sebi že nekaj pred--nastavljenih možnosti nastavitev beline:
o Avtomatična
o Sonce
o Senca
o Žarnica
o Neonka
o Oblačno
o Bliskavica
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Za najboljši rezultat slike si temperaturo beline lahko nastavimo sami. Pri sebi moramo
imeti bel list papirja, ki ga položimo na sceno, kjer bomo fotografirali oziroma snemali.
Na fotoaparatu nastavimo ročno ostrenje in zajamemo le bel papir. Tudi sama sem
uporabila tehniko nastavljanje beline s pomočjo belega papirja [12].


Svetlost in osvetlitev
Poleg pravilne nastavitve beline je pomembna tudi osvetlitev. Predmet lahko slikamo v
dnevni svetlobi ali obdan z umetnim izvorom. Pri osvetlitvi slike je mišljena količina
svetlobe, ki vpade skozi objektiv v CCD-čip. Svetlost lahko nadziramo na več načinov:
o Zaslonka: Pri zaslonki lahko odpiramo ali zapiramo segmente zaslonke, s čimer
povečujemo ali manjšamo odprtino, skozi katero pada svetloba. Bolj kot imamo
odprto zaslonko, večja količina svetlobe bo padla na čip in obratno (slika 4).
Njena vrednost je označena s črko f in pripadajočo številko. Če je ta višja, bo
zaslonka bolj zaprta kot pri nižji številki.
S pravilno nastavljeno zaslonko lahko dosežemo tudi večjo ali manjšo globinsko
ostrino. Pri nižjih vrednostih zaslonke (f1.4, f2, f2.8, f4) bo slika ostra le na
določenih delih, medtem ko se pri višjih vrednosti (f11, f16, f22) izostri večja
površina [13].

Slika 4: Odprtost zaslonke [14]

o Čas osvetljevanja: Z njim nadziramo, koliko časa bo odprta zaslonka
fotoaparata. Ta čas se giblje med 30 s in 1/4000 s. Pri tem je pomembno, da bolj
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kot je odprta zaslonk,a krajši bo čas osvetljevanja, medtem ko bolj zaprta
zaslonka zahteva daljše osvetljevanja.
o ISO: ISO je predstavljen z vrednostmi 100, 200, 400, 800, 1600 … Te
predstavljajo občutljivost tipala za zajem fotografije. Večji kot je ISO, bolj je
tipalo občutljivo. Višja nastavitev povzroča šum na sliki. Imeti moramo tudi
mirno roko, da ne naredimo motne slike [15].
o Bliskavica: Bliskavica je namenjena temu, da se uporablja sočasno v času
odprte zaslonke. Pri tem dovolimo, da svetloba bliskavice pripotuje do objekta
in se od njega odbije nazaj v objektiv.


Ostrenje
Ostrina slike pomeni, da je objekt na sliki dovolj jasno izrisan, da so detajli na sliki
izostreni in da je celotna slika dovolj dobra, da razberemo posamezne detajle. Pri
ostrenju slike lahko izostrimo izbrani objekt ali več objektov. Pri ostrenju imamo dve
tehniki: ročno izostritev in avtomatično. Pri avtomatični moramo biti pozorni, ker se
slika med snemanjem ves čas spreminja. Za ustrezno izostritev objekta elektromotorček
v objektivu potrebuje nekaj časa, da sliko izostri [16]. Pri ostrenju fotografije ima
fotoaparat že nekaj pred-nastavljenih avtomatičnih ostrenj:
o

Single-servo autofocus (AF-S): Pri tem ostrenju se ostrenje izbranega objekta
zaklene, ko je gumb za slikanje pritisnjen do polovice. Zaklepanje ostrine nam
omogoča, da izostreni objekt ostane še naprej izostren, tudi ko spremenimo
pozicijo fotoaparata (slika 5).

Slika 5: Način ostrenj AF-S [17]
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o Continuos-servo autofocus (AF-C): To ostrenje se največkrat uporablja na
objektih, ki se premikajo. Omogoča nam, neprekinjeno ostrenje izbranega
objekta, četudi se premika (slika 6).

Slika 6: Način ostrenja AC-C [17]



Format snemanja
Pri uporabljenem fotoaparatu sem nastavila format snemanja na 1920 x 1080 s 24 fps.
Ponuja mi tudi možnosti 1280 x 720 s 30 fps, 1280 x 720 s 25 fps, 1280 x 720 s 24 fps
in 640 x 424 s 24 fps. Za slike sem uporabila velikost 4608 x 3072. Ponuja tudi 3456 x
2304 z velikostjo in 2304 x 1536.
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Motiv/kompozicija
Če želimo ustvariti posnetke in slike z umetniškim pridihom, se držimo nekaterih pravil
glede postavitve motiva [18]. Večina uporabnikov objekt postavi na sredino in zajame
sliko, a to ni edini način zajemanja slik:
o Pravilo tretjin: Na vsakem fotoaparatu lahko izberemo možnost, da nam na
zaslon izriše mrežo šestih enakovrednih kvadratov. Objekt postavimo v enega
izmed kvadratov.
o Sledenje linijam: Pri slikanju zgradb ali drugih predmetov z linijami
fotografiramo tako, da gledalca samega ponese po njihovih linijah.
o Simetrija in vzorci: V naravi najdemo veliko objektov, ki vsebujejo
ponavljajoče se vzorce ali objekte, ki so si simetrični.



Drža fotoaparata
Pri snemanju lahko snemalec kamero oziroma fotoaparat drži v rokah ali pa jo pritrdi na
stativ. Če se jo drži v rokah, se ta lahko trese med snemanjem in bo slika za gledalce
moteča. Ko pa fotoaparat pritrdimo na stativ, bo slika mirna [19].
Če snemamo iz roke, moramo biti pozorni na to, da zmanjšamo morebitne tresljaje slike.
To storimo tako:
o Komolce držimo ob telesu.
o Med snemanjem mirno dihamo oziramo dih zadržimo. Izogibamo se
snemanja, ko smo zadihani.
o V primerih, ko imamo ob sebi možnost opore (drevo, ograja …), jo
uporabimo.
o Snemamo lahko tudi sede.
o Ko snemamo stoje, se postavimo v stabilen položaj – noge so nekoliko
bolj narazen in naprej. Premikamo se tako, da ne izgubljamo ravnotežja.
Pri snemanju s pomočjo stativa smo pozorni, da se naprave med snemanjem ne dotikamo.
Zato je lahko snemanje s pomočjo tega zamudno in ni primerno za vsako priložnost [20].
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Zvok
Večina kamer in fotoaparatov ima v sebi že vgrajen mikrofon. Kakovost posnetega zvoka
je zadovoljiva, če je njegov vir dovolj blizu naprave. V kolikor si želimo boljšo kvaliteto
zvoka in je vir veliko bolj oddaljen od naprave, lahko uporabimo dodatni mikrofon. Ta
se uporablja v primeru govora (ta je s pomočjo dodatnega mikrofona bolj razumljiv) in
ko snemalec ne more stati blizu vira.

Moj videoposnetek je bil narejen brez predhodnih priprav. V tem primeru so mi prav prišle vse
predhodne izkušnje. Pozorna sem bila predvsem na zgoraj navedene točke in si nabrala dovolj
slikovnega in video-gradiva, katerega bom v nadaljevanju obdelala in montirala.
Pri slikanju slik sem uporabila JPEG-format slike z ločljivostjo 4608 x 3072. Pri tem sem
nastavila ročno belino in ISO-vrednost. Ponekod sem se tudi poigrala z ostrenjem slike.
Pri nastavitvah videa sem uporabila ločljivost 1920 x 1080 (24 fps) in avtomatično ostrenje,
zaradi česar se na posnetku opazi tudi izgubljanje ostrine.

3.2 RAČUNALNIK MEDION ERAZER X7830
Podjetje Medion je nemško podjetje, ki je v lasti podjetja Lenovo. Usmerjeno je predvsem v
izdelavo elektronskih naprav, prenosnikov, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, TVsprejemnikov [21].
Za nemoteno obdelovanje in oddajanje nekoliko zahtevnejših učinkov videoposnetkov
potrebujemo zmogljivejši računalnik. Za izdelavo videoposnetkov v obeh programih je bil
uporabljen računalnik s specifikacijami v tabeli 2.
Procesor

Intel Core i7 4710Q; 2,5 GHz

RAM

8 GB

HDD

1TB

Zaslon

1920 x 1080

OS

Windows 10
Tabela 2: Specifikacije računalnika
(Vir: lastni.)
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4 UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA
Izbira ustrezne programske opreme za obdelavo videoposnetkov je pri vsakem uporabniku
različna. Ustrezen program je največkrat izbran na podlagi strojne opreme, ki bo poganjala
izbrani program. Uporabniki se za izbrani program največkrat odločijo na podlagi svojega
znanja in funkcij, ki jih program ponuja, seveda pa tudi na podlagi strojne opreme, s katero že
razpolagajo. Pri nekaterih uporabnikih pa je odločilna cena programa, torej brezplačna uporaba
oziroma da je njegova licenca čim cenejša.
Uporabnik, ki želi ustvariti kakovosten videoposnetek, bo uporabil zmogljivo programsko
opremo v kombinaciji z ustrezno strojno opremo. Največkrat je to plačljiv program Adobe
Premiere Pro. Uporabnik, ki se montaže šele uči, pa izbere brezplačen program, ki vsebuje manj
funkcij urejanja posnetkov. Eden bolj znanih brezplačnih programov je Lightworks. Adobe
Premere Pro in Lightowrks ponujata veliko možnosti urejanja barv slike, dodajana slik in dobro
kakovost končnega izdelka. Pri obeh programih pa se mora uporabnik privaditi videzu delovne
površine in se naučiti uporabe in prilagajanje nekaterih funkcij.

4.1

ADOBE PREMIERE PRO CS6

Adobe premiere Pro je računalniški program, ki se uporablja za izdelavo in nelinearno urejanje
videoposnetkov. Z njim lahko ustvarimo privlačne vizualne učinke v stilu »hollywoodskih«
filmov. Z njim lahko popravljamo barve na videoposnetku, dodajamo besedilo in različne
prehode med videoposnetki [22]. Glavni del programa je njegova časovnica, na katero
dodajamo videoposnetke, ki jih kasneje urejamo in dodajamo vizualne učinke. V tabeli 3 so
navedene sistemske zahteve programa.
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Lightworks

Moj računalnik

Procesor

Intel Core2 Duo ali AMD
Phenom II

Intel Core i7 4710Q; 2,5 GHz

RAM

4GB

8 GB

8 GB (priporočeno)

HDD

4 GB za namestitev

1 TB

10 GB za pregled posnetkov in
ostalo

Zaslon

1280 x 800

1920 x 1080

OS

Microsoft Windows 7 z Service
Pack 1 (64-bit)

Windows 10

Windows 8 (64-bit),
Windows 10
Tabela 3: Sistemske zahteve Adobe Premiere CS6
(Vir: lastni.)

4.1.1

Oblika programa

Vsi programi Adobe so si zelo podobni in sama postavitev oken med različnimi programi se ne
razlikuje preveč. S tem se lahko uporabnik hitro znajde v kateremkoli njihovem programu. Kot
vsak program je tudi Adobe Premiere Pro sestavljen iz več plošč, ki si jih lahko tudi sami
prerazdelimo. Glavni vmesnik je sestavljen iz več plošč. V prevzetem delovnem prostoru se
nahajajo naslednji elementi:
Časovnica in predogledno okno (slika 7, A): čarovnica vsebuje sledi, na katere nanašamo
multimedijsko gradivo, ki je kasneje vidno v predoglednem oknu. Časovnica ima na levi strani
tudi meni za obdelavo posnetkov. Ta nam omogoča rezanje, premikanje, povečavo posnetkov
…
Projektno okno (slika 7, B): Na njem se nahaja več zavihkov, s katerimi lahko pregledujemo
in popravljamo učinke na izbranem videoposnetku, urejamo zvok. Omogoča nam tudi
predogled izbrane vsebine, preden jo uporabimo v časovnici.
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Okno z vsebino projekta (slika 7, C): v njem se nahajajo posnetki, zvoki in slike, ki bodo
uporabljeni v izdelavi posnetka. Celotno multimedijsko gradivo pa lahko organiziramo tudi v
koše.
Meni delovnega prostora (slika 7, D): S klikom na izbrani meni lahko videoposnetku dodamo
besedilo, dodamo učinke ali popravimo barvo. S tem se nam osnovna delovna površina, ki se
nam odpre, ko naredimo nov projekt, prilagodi in doda nova okna glede na izbrano možnost.

Slika 7: Zaslonski posnetek delovne površine Adobe Premiere Pro [23]
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4.2

LIGHTWORKS

Program Lightworks je profesionalen računalniški program za urejanje digitalnih
videoposnetkov v različnih formatih. Lightworks program je na voljo v dveh različicah.
Osnovna različica je brezplačna, le ta pa vsebuje dodatke, ki so plačljivi. Trenutno lahko ta
program namestimo na OS Windows, Linux in Mac OS [24]. V tabeli 4 so navedene sistemske
zahteve progama.

Lightworks

Moj računalnik

Procesor

Intel i7

Intel Core i7 4710Q; 2,5
GHz

RAM

3GB

8 GB

HDD

200 MB za namestitev

1TB

Zaslon

1920 x 1080

1920 x 1080

OS

min. Windows Vista

Windows 10

Tabela 4: Sistemske zahteve Lightworks
(Vir: lastni.)

4.2.1

Oblika programa

Ko odpremo Lightworks, je naša delovna površina prazna. To si lahko po želji oblikujemo.
Omogoča nam, da vsako postavitev oken shranimo in jih uporabimo pri novem projektu. Za
vse dodatne elemente imamo na voljo stransko orodno vrstico, ki jo lahko tudi minimiziramo
[23]. Na njej najdemo vsa glavna orodja, ki jih ponuja Lightworks. Na delovno površino lahko
postavimo:
Okno za urejanje videoposnetka (slika 8, A): Sestavljeno je iz časovnice, na katero nanašamo
videoposnetke, in iz predoglednega okna.
Okno z vsebino, ki se bo uporabila za izdelavo videoposnetkov (slika 8, B): V njem se lahko
nahajajo slike, videoposnetki in urejeni videoposnetki. V njem se nahajajo tudi koši. To je
prostor, katerega uporabnik ustvari sam in vanj shranjuje dokončane videoposnetke, ki jih bo
kasneje še uporabil.
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Okno s posebnimi učinki (slika 8, C): V njem so shranjeni vsi učinki, ki so naneseni na izbrani
videoposnetek. V njem urejamo določene parametre učinka in dodajamo ključne sličice za
animacijo.
Stranska orodna vrstica (slika 8, D): V njej se nahajajo ikone za odpiranje različnih oken,
potrebnih za obdelavo posnetkov (ustvarjanje novega edita, odpiranje košev, nastavitve
posnetka …). Ta vrstica se samodejno zapre, v kolikor ne izberemo »pin« ikone, ki zasidra
vrstico in se ne zapre.
Morski pes (shark) (slika 8, E): Ta ikona nam ponuja pomoč in nasvete pri urejanju posnetka.
Če tega ne potrebujemo, jo lahko izklopimo. Ponuja nam tudi možnost spreminjanja njenega
videza.
Spodnja orodna vrstica (slika 8, F): Na njej se nahajajo gumbi za predvajanje, pavziranje ali
ustavljanje posameznega posnetka. Na njej najdemo tudi možnost za brisanje dela posnetka ali
označevanje dela posnetka (možnost in/out).
Zgornja stranska vrstica (slika 8, G): V njej se nahajajo nastavitve projekta in preklop med
shranjenimi prednastavljenimi delovnimi površinami. Vsako postavitev delovne površine si
lahko shranimo in jo uporabimo, vendar le v projektu, v katerem je bila ustvarjena. To nam
omogoča lažje preklapljanje oken znotraj projekta.
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Slika 8: Zaslonski posnetek delovne površine Lightworks [25]
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5 IZDELAVA VIDEOPOSNETKA
Poroka je dogodek, ki se odvija hitro in zahteva dinamičnega snemalca. Zato je dobro, da pri
snemanju takega obreda poznamo vsaj njen osnovni potek. S tem si omogočimo, da pravočasno
ujamemo ključne prizore dogodka, saj se ti ne ponavljajo. Priporočljivo je tudi, da poznamo
prostor in s tem ocenimo, s katerega zornega kota bomo dobili primerne posnetke.
Sama sem poznala potek poroke in si določila ključne dogodke, ki jih moram posneti. Tako
sem dobila posnetke zbiranja svatov, prihod ženina na nevestin dom, civilne poroke na
matičnem uradu, cerkvene poroke, izmenjave prstanov in meta šopka ter same pogostitve in
rezanja torte. Posnetke sem nato montirala in obdelala v programu Lightworks in Adobe
Premiere Pro.
Za lažjo primerjavo programov in njihovih zmožnosti sem uporabila slike in posnetke poroke.
Kot je bilo omenjeno, so vsi posnetki spontani. Prav zaradi tega jih je bilo potrebno obrezati,
stabilizirati, barvno popraviti in ustrezno zložiti v končni izdelek. Zaradi nenačrtovane svetlobe,
dogajanja in drugih zapletov so bili pravšnji za testiranje posameznih zmogljivosti obeh
programov.
Pred urejanjem posnetkov je bilo potrebno najprej narediti ožji izbor najboljših. Ponesrečene
posnetke nadomestimo s tistimi, katerih vsebina je najbolj zanimiva, in tistimi ki so, tehnično
gledano, najbolje posneti. Če se nam pri izboru nabere več podobnih ali enakih posnetkov, jih
poimenujemo. S tem si olajšamo nadaljnje delo, saj nam ime pove dogajanje v posnetku.

5.1 IZDELAVA NOVEGA PROJEKTA
5.1.1 Adobe premiere Pro
Ko odpremo program Adobe Premiere Pro, se nam na začetku pojavi okno, imenovano Start.
V njem lahko vidimo nedavne projekte, odpremo obstoječi projekt ali ustvarimo novega.
Pri ustvarjanju novega projekta je pomembno, da ga poimenujemo (slika 9, A) in mu določimo
mesto shranjevanja. Pod zavihkom Scratch Disks (slika 9, B) imamo dodatne možnosti za
shranjevanje posnetkov in zvokov, ki jih uvozimo v program.
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Slika 9: Zaslonski posnetek ustvarjanja novega projekta

Ko ustvarimo nov projekt, se nam odpre nova prazna delovna površina. Za ustvarjanje novega
projekta v orodni vrstici izberemo File New New Sequence (bližnjica: Ctrl + N). Pri
ustvarjanju nove sekvence se odpre novo okno, kjer izberemo ime sekvence in njen
prednastavljen format (slika 10).

Slika 10: Zaslonski posnetek izbire pred-nastavljenih možnosti
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V kolikor nam zbrane nastavitve sekvence ne ustrezajo, jih lahko uredimo pod zavihkom
Settings. Tam lako spremenimo nastavitve videa (fps, velikost) in nastavitve zvoka (bitna
hitrost). Spremenjene nastavitve lahko tudi shranimo med prednastavljene možnosti in jih
uporabimo tudi na drugih projektih.
Pri dodajanju elementov v projekt te poiščemo v oknu Media Browser in jih prenesemo v okno
Project: Ime projekta. Adobe podpira urejanje posnetkov in tudi slik, zato lahko za ozadje
uporabimo tudi mirujočo sliko, ki jo nato povlečemo v časovnico sekvence in jo po svojih željah
uredimo in animiramo. Velikokrat se zgodi, da izbrani format slike ni usklajen s formatom
ustvarjene sekvence. To popravimo tako, da z desnim klikom na okvirček slike v časovnici
izberemo možnost Scale to Format. Pri uporabi te možnosti je velika verjetnost, da ob sliki
oziroma videu dobimo črne robove na levi in desni strani in možnost, da s tem popačimo sliko.
5.1.2 Lightworks
Ko prvič odpremo program Lightoworks, ta od nas zahteva registracijo oziroma prijavo z
uporabniški imenom in geslom, da lahko uporabljamo brezplačno verzijo. Ko se prijavimo, se
nam odpre okno s projekti. V njem se prikazujejo vsi projekti, ki smo jih naredili s tem
programom.
Za ustvarjanje novega projekta izberemo možnost Create a New Project. Pri tem vpišemo ime
projekta ter ustrezen fps (angl.: Frames per Second) za naš projekt. Pri projektu, v katerem
bomo uporabljali statične slike, izberemo avtomatični fps, saj s tem omogočimo daljše trajanje
slik. V kolikor tega ne naredimo, bodo vse slike imele čas trajanja prednastavljen na 1 s in bo
obdelovanje slik oteženo. Pri samodejnemu nastavljanju fps program prebere fps prvega
videoposnetka, ki ga vnesemo v svoj projekt.
Ko nastavimo želene lastnosti, se nam odpre prazna delovna površina, ki si jo lahko sami
uredimo po svojih željah. Najprej se nam na njem prikaže okno, v katerem izberemo mapo s
slikami in videoposnetki, ki jih bomo vnesli v svoj projekt.
Če si želimo ogledati dodatne možnosti projekta, kliknemo na ime projekta, ki se nahaja v
zgornjem levem kotu (slika 11). Odpre se nam meni, v katerem lahko pregledamo podrobnosti
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projekta (ime, lokacija shranjevanja …), nastavitve zvoka in nastavitve videa (format
izvoza…).

Slika 11: Zaslonski posnetek dodatnih možnosti projekta

V svoj projekt lahko vnesemo tudi slike, vendar je delo z njimi nekoliko težje, saj je ta program
primarno namenjen obdelovanju posnetkov. Sliko vključimo v svoj projekt tako, da v stranski
orodni vrstici izberemo drugo ikono (Create New Edit), ki nam ustvari novo okno s časovnico.
Nato v oknu, kjer se nahajajo vse datoteke, izberemo želeno sliko. Za lažje delo ga povlečemo
na delovno površino. Nato ga prenesemo na časovnico (slika 12). Na časovnici se tako ustvari
barvni kvadratek z določenim časom trajanja.

Slika 12: Zaslonski posnetek urejanja videa
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5.2 DELO S SEKVENCAMI IN DODAJANJE UČINKOV
5.2.1 Adobe premiere Pro
Uporaba sekvenc v Adobe Premiere Pro je uporabna, predvsem kadar želimo ustvariti več
manjših videoposnetkov, ki jih nato združimo. Tako imamo pregled nad posameznimi
sekvencami, ki vsebujejo več videoposnetkov z različnimi učinki. Vsako sekvenco lahko zaradi
tega obravnavamo kot en sam video. Pri ustvarjanju posameznih sekvenc nam program ponudi
že prednastavljene možnosti. V kolikor ne vemo, katero nastavitev sekvence izbrati, lahko v
prazno delovno površino uvozimo enega izmed posnetkov. Nato v panelu izberemo posnetek
in z desnim klikom izberemo možnost Properties. Odpre se nam novo okno, v katerem je
razviden format videoposnetka, fps in še nekaj drugih lastnosti. Po teh specifikacijah lahko
ustvarimo novo sekvenco. To lahko ustvarimo ročno iz File NewSequence oziroma lažji
način je, da v meniju izberemo File  New  Sequence from Clip oziroma z desnim klikom
na posnetek izberemo možnost Sequence from Clip. Adobe omogoča tudi delo v sekvenci, ki
vsebuje več različnih formatov videoposnetka, vendar s tem obremenimo računalnikov GPU.
Adobe premiere Pro nam nad vsako ustvarjeno sekvenco v časovnici prikazuje rdeče in rumene
črte nad posnetki (slika 13). Te črte ponazarjajo, ali lahko Adobe predvaja videoposnetek v
realnem času ali ne. V kolikor je nad posnetkom rdeča črta, Adobe misli, da ne bo zmožen
predvajati posnetkov v realnem času z določenim fsp. Zaradi tega lahko pride do zaostajanja
sličic pri predvajanju. Pri rumeni črti tega problema po navadi ni. Če nad posnetki ni nobene
barvne črte, pomeni, da s tem posnetkom ne bo nobenega problema pri predvajanju v realnem
času (določeni kodeki so relativno enostavni za predvajanje – MPEG2, DV, DVCPRO,
XDCAM-HD). Zelena črta pomeni, da je že ustvarjen predogledni posnetek za izbrani del
posnetka.
Da bi si del videoposnetka, nad katerim je rdeča črta, ogledali v realnem času, moramo določen
del posnetka renderirati. Izberemo želeni videoposnetek in pritisnemo tipko Enter. S tem Adobe
ustvari predogledni videoposnetek, ki se shrani v računalnik in se nato predvaja v programu.
Pri predogledu videoposnetka z rumeno črto renderiranje ni potrebno.
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Slika 13: Zaslonski posnetek predvajanja posnetka v realnem času

Ko ustvarimo novo sekvenco, ta vsebuje tri vrstice za dodajanje videoposnetkov in tri vrstice
za dodajanje zvoka. Če potrebujemo še večje število vrstic za videoposnetke, te lahko dodamo
z desnim klikom na časovnico in izbiro možnosti Add Tracks. Če predhodno že vemo, koliko
videoposnetkov se bo med seboj prekrivalo, lahko že v možnosti sekvence (zavihek Tracks)
dodamo večje število sledi.
Pri večjemu številu multimedijske vsebine, uporabljene v videoposnetkih, nam Adobe omogoča
uporabo košev (slika 14). Ti omogočajo, da se vanje spravi določeno vsebino in sekvence. Tako
je naša vsebina pospravljena v več map, ki smo jih sami poimenovali. Omogoča nam, da lahko
spreminjamo pogled (ikone ali lista) in povečujemo njihovo velikost. Prav tako nam omogoča
tudi poimensko iskanje posameznih datotek.

Slika 14: Zaslonski posnetek videza koša

Brisanje dela videoposnetka je zelo enostavno. Za brisanje dela posnetka na časovnici izberemo
orodje imenovano Razor Tool (slika 13). Z njim lahko razrežemo en videoposnetek na več
delov. Tako lahko med temi deli ustvarjamo nove prehode ali pa jih enostavno izbrišemo.
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Slika 15: Zaslonski posnetek orodje Razor Tool

5.2.2 Lightworks
Pri programu Lightworks lahko sestavimo več manjših editov in jih kasneje združimo v večji
edit oziroma v končni izdelek. S tem si svoje delo razdelimo v manjše kose, ki jih je lažje
urejati.
Vsak ustvarjen del končnega videoposnetka lahko poimenujemo in ga tako lažje najdemo med
naborom uporabljenega materiala. V programu najdemo tudi možnost koš (slika 16). Ti, tako
kot pri Adobe Premiere Pro, uporabniku omogočajo, da vanje shrani svoje videoposnetke in jih
tako lažje najde in ponovno uredi oziroma uporabi za nadaljnje delo. Lahko jih uporabimo tudi
za shranjevanje ostalega multimedijskega materiala.

Slika 16: Zaslonski posnetek videza koša

Pri ustvarjanju posameznih delov se na časovnici prikaže samo ena sled za dodajanje videa. V
kolikor se bo v enem delu uporabljalo več posnetkov, ki se bodo med seboj prepletali, ustvarimo
več sledi. Novo sled ustvarimo tako, da na časovnico kliknemo z desnim klikom in izberimo
možnost Add New Track.
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V novo narejeno sled nato vnesemo želene videoposnetke. Kasneje nanje dodamo želene
učinke, kot so popravilo barve, zameglitev ali črna obroba. V izbrano sled lahko vnesemo tudi
slike. Če predhodno nastavimo, da projekt sam prebere fps, se čas predvajanja slik samodejno
nastavi. Če pa bi predhodno nastavili določeno število fps, bi morali nastaviti hitrost slik na 0
%. S tem dosežemo, da slika miruje, in ji nato nastavimo želen čas trajanja.
Za brisanje videoposnetka v Lightworks se na izbranem videoposnetku najprej postavimo na
začetno mesto z rdečo paličico. Med orodji poiščemo možnost In (bližnjica I) in se premaknemo
na mesto, do koder želimo izbrisati, in izberemo možnost Out (bližnjica O). Tako se na
časovnici pojavijo modri rombi (slika 17). Za izbris videoposnetka izberemo možnost Delete.

Slika 17: Zaslonski posnetek brisanja dela posnetka
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5.3 VIZUALNI UČINKI
5.3.1 Adobe Premiere Pro
 Dodajanje besedila
Za dodajanje besedila v meniju nad delovno površino izberemo Title (slika 18, A). Ta se pri
izbiri določenega menija prilagodi izbiri. V predoglednem oknu se nam odpre nov zavihek z
imenom Title: (No Title) (slika 18, B). Kliknemo nanj in s klikom na prvo ikono dodamo
besedilo (New Title Based on Current Title). Odpre se nam okno, kjer poimenujemo novo
narejeni objekt tipa: besedilo. Na desni strani v zavihku Title Area izberemo možnost Area Type
Tool. Z njim na posnetku ustvarimo področje, kjer se bo nahajalo besedilo. Adobe nam v
zavihku Title Syles ponuja že preoblikovane stile besedila (slika 18, C). Če pa želimo urediti
besedilo sami, lahko to storimo pod zavihkom Title Properties. Tam lahko spremenimo velikost
besedila, tipografijo, obliko, barvo. Lahko mu dodamo tudi sence ali obrobo. Ko dokončno
oblikujemo besedilo, se ta pojavi v oknu z drugo uporabljeno vsebino in ga lahko nato
prenesemo kot objekt v časovnico videa (slika 18, D).

A

B

C

D

Slika 18: Zaslonski posnetek oblikovanja besedila
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Ustvarjeno obliko besedila lahko shranimo tudi kot predlogo. Shranimo ga tako, da kliknemo
na ikono Templates (bližnjica Ctrl + J) in na desni strani kliknemo na ikono za dodatni meni.
Poiščemo možnost Import Current Title as Template in jo poimenujemo. Tako ustvarimo
predlogo besedila za nadaljnjo uporabo.
 Prehodi med posnetki
Za dodajanje različnih učinkov na posnetek moramo izbrati zavihek Effects. Tako se na desni
strani pojavi okno, imenovano Effects. V njem najdemo več map, ki vsebujejo podmape z
ustreznimi učinki. Za dodajanje prehodov med posnetki izberemo mapo Video Transitions. V
njej najdemo več kategorij, kot so Dissolve, Page Peel, Wipe, Zoom. Ko izberemo želeni
prehod, ga povlečemo na izbrani posnetek. Tako se nam v levem oknu Effect Controls prikaže
potek izbranega učinka. Nekateri izbrani prehodi nam omogočajo predogled učinka na
izbranem posnetku (slika 19). Omogoča nam tudi spremembo nekaterih parametrov, kot je
prelivanje v izbrano barvo pri učinku Dissolve.

Slika 19: Zaslonski posnetek dodatnih možnosti prehoda



Popravljanje barv

Najlažji način za popravljanje barv v posnetku je, da izberemo zavihek Colours (barve). Ko ga
izberemo, se nam delovna površina spremeni. Na levi strani imamo okno, imenovano Luminetri
Scopes. Na desni strani pa se nam prikaže okno Luminetri Colours za popravljanje barv. Lahko
izbiremo med petimi načini popravaljanja barv:
Basic Correction: Pri izbiri te možnosti lahko posnetku spreminjamo najosnovnejše parametre,
kot so: temperatura, kontrast, sence, svetloba, nasičenost in belina.
31

Creative: Ta možnost nam ponudi nekaj že prednastavljenih možnosti popravljenih barv (slika
20). Kljub temu da so ti parmetri prednastavljani, nam program še vedno omogoča
spreminajanje nekaterih, kot so izostritev, nasičenost, barva, sence, obarvanost in učinek
zastarelosti filma. Do teh prednastavljenih možnosti lahko dodstopamo tudi pod zavihkom
Effects tako, da izberemo možnost Luminetri Preset.
Curves: Ta možnost je nekoliko naprednejša. Omogoča nam spreminanjanje vrednosti za vsak
barvni kanal posebaj (RGB). Ponudi nam tudi spreminjanje nasičenosti v obliki barvnega kroga.
Colour Wheels: S pomočjo drsnikov in barvnih krogov nam omogoča spreminajanje visokih,
nizkih in srednjih barvnih tonov.
Vignete: Ta možnost nam omogoča dodajanje črnine ob robovih posnetka. Lahko spreminjamo
središčno točko nahajanja črnine, velikost oziroma obsežnost ter razpršenost.

Slika 20: Pred popravljanjem barv z možnostjo Creative in po njem



Dodatni učinki

Adobe Premiere Pro ponuja veliko paleto učinkov za dodatno popravljanje posnetkov. Ponuja
zameglitev posnetkov, dodajanje kockastega videza, samodejno popravljanje barv in kontrasta
v posnetku, obrezovanje posnetkov … Najuporabnješi učinek za moj posnetek je bil učinek
Wrap Stabilizer. Z njim program preračuna, koliko se posnetek premika, in na podlagi
izračunov umiri posnetek.
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5.3.2


Lightworks
Dodajanje besedila

Za dodajanje besedila na ozadje izberemo ustrezen del videoposnetka, kjer se bo pojavilo
besedilo. Z desnim klikom izberemo Effects  Add  Titles  Titles. Odpre se nam novo
okno, kjer vpišemo poljubno besedilo in ga uredimo po svojih željah.
Pri samem urejanju besedila imamo tudi nekaj pred-nastavljenih učinkov, ki pa jih ne moremo
dodatno spreminjati. V kolikor nam prednastavljeni učinki ne ustrezajo, lahko animiramo
posamezne lastnosti besedila (prosojnost, velikost, postavitev). Končni rezultat pa je isti kot pri
pred-nastavljenih učinkih. Če želimo doseči učinek počasnega prikazovanja in odhoda, lahko
to storimo tako, da animiramo lastnost prosojnost (angl.: Opacity). Najprej označimo štoparico,
s katero označimo prvotno stanje besedila (prosojnost na 100 %), po določenemu času pa se
prosojnost besedila pomakne na 0 %. Za lažjo manipulacijo in premikanje ključnih sličic lahko
uporabimo graf poteka (slika 21). Z njim vidimo sam potek animacije v določeni sekundi
posnetka. Prav tako je premikanje določenih ključnih točk v grafu veliko enostavnejše kot
premikanje ključnih točk na časovnem traku.

Slika 21: Zaslonski posnetek grafa povečevanja prosojnosti besedila

Ključne sličice se pojavijo v oknu z učinki in so rdeče obarvani vrhi (slika 22). Pri tem moramo
biti pozorni, da označimo štoparico ob parametru, ki ga želimo animirati. S tem določimo
začetno in končno stanje učinka.
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Slika 22: Zaslonski posnetek predogleda ključnih sličic



DVE

DVE (angl: Digital Video Effects), je učinek, s katerim lahko animiramo videoposnetke in slike.
Z njim lahko animiramo vrtenje in premikanje posameznega posnetka ali slike. Ko dodamo
učinek DVE na izbrani posnetek, nam ta omogoča neodvisno urejanje od ozadja. Tako lahko
na enem ozadju uporabimo dva videoposnetka, ki se istočasno predvajata. Ta učinek je
najuporabnejši pri animiranju slik, saj lahko na eno ozadje postavimo večje število elementov,
ki jih Lightworks sicer ne dovoli (slika 23). Pri uporabi učinka DVE je ozadje videoposnetka
črno in ga ni mogoče spremeniti. Pozorni moramo biti, da učinek DVE uporabimo samo na
prvem posnetku. V primeru, da uporabljamo več videoposnetkov, se učinek nanese tudi na
druge spodnje posnetke.
Tako kot pri drugih učinkih imamo tudi nekaj pred-nastavljenih učinkov DVE. Med njimi
najdemo tudi učinek DVE z barvnim ozadjem.
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Slika 23: Zaslonski posnetek možnosti postavitve videov s pomočjo DVE



Prehodi med posnetki

Program nam ponuja več različnih prehodov med posnetki (slika 24). Pri prehodu Dissolve se
videoposnetkom zmanjša in zveča prosojnost. Pri prehodu Wipe naslednji videoposnetek
potisne stran prejšnji videoposnetek, medtem ko nam prehod Luma Wipe da občutek, da se
barve iz naslednjega posnetka prelivajo v naslednji posnetek. Tudi za posamezne prehode lahko
določimo njegovo trajanje.

Slika 24: Učinki prehodov



Popravljanje barv

Največ vizualnih učinkov Lightworks ponuja na področju popravljanja barv. Med vizualnimi
učinki najdemo kar dve kategoriji popravljanja barv. V kategoriji Colour (slika 25) se nahajajo
učinki za popravljanje barv, spreminjanje videoposnetka v negativ, črno-belo sliko,
popravljanje temperature barve.
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Slika 25: Zaslonski posnetek učinkov kategorije Colour

Pod kategorijo Colour (preset) se nahajajo že prednastavljeni učinki, kot so črno-bela slika s
povečanim kontrastom (slika 26), hladnejši ton, povečana saturacija, povečan kontrast.
Pri učinkih Colour (preset) so parametri že prednastavljeni, vendar jih lahko še vedno
spreminjamo. Pri prvi kategoriji pa nam program pusti proste roke in se lahko z barvami na
videoposnetkih poigramo in jih uredimo po svojih željah in potrebah.
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Slika 26: Zaslonski posnetek prednastavljenega učinka B&W Increased Contrast 1



Dodatni učinki

Poleg dodajanja besedila, razporejanja videa in popravljanje barv nam Lightworks ponuja še
učinek za zameglitev posnetkov, povečevanje beline, izostritev slike ali robov ter dodajanje
črnih robov. Omogoča nam tudi delo z zelenim zaslonom (Greenscreen).
Sama sem največkrat uporabila učinek Glow. Z njim dosežemo, da odtenki bele barve postanejo
svetlejši (slika 27). Pri tem lahko nastavimo še parametre razsežnosti beline in njeno
intenzivnost.

Slika 27: Zaslonski posnetek po učinku Glow in pred njim
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5.4 DELO S SEKVENCAMI IN DODAJANJE ZVOKA
5.4.1 Adobe Premiere Pro
Da iz posameznih sekvenc ustvarimo končni izdelek, ponovno ustvarimo sekvenco z izbranim
fps. Ponovno moramo biti pazljivi pri izbiranju fps, da se bo le ta ujemal z drugimi sekvencami.
Nato iz okna z vsebino projekta izberemo narejene sekvence in jih uvrstimo v časovnico.
Videoposnetki, ki so uporabljeni v določeni sekvenci, so vidni le v njej. Ko pa spajamo večje
število sekvenc, se te prikažejo kot en posnetek.
Za dodajanje zvoka v končni izdelek moramo zvok najprej vnesti v našo mapo z drugim
multimedisjkim gradivom, šele nato v časovnico. V projekt lahko vnesemo zvok formatov mp3,
WAV WMA, M4A AAC …
Med posameznimi zvoki lahko dodamo učinek Crossfade. Adobe Premiere Pro pa nam
omogoča tudi nekaj dodatnih učinkov na zvočni zapis, kot so: utišanje, reduciranje šuma,
popačenje … Najuporabnejši med njimi pa je izenačevalnik (equilizer). Prav tako lahko
animiramo posamezne možnosti pri zvoku, kot sta: glasnost zvoka in glasnost zvoka na desni
ali pa levi strani.
5.4.2 Lightworks
Da posamezne dele videoposnetkov združimo v celoto, moramo najprej ustvariti novo okno s
časovnico. Pozorni moramo biti, da se število sledi v novi časovnici ujema s številom sledi v
drugih delih videoposnetka. Nato z delovne površine oziroma iz koša izberemo videoposnetke
in jih premestimo v novo ustvarjeno časovnico.
Pri dodajanju zvoka v Lightworks je postopek enak kot pri dodajanju drugega materiala. V
program lahko vnesemo tako AVI- kot MP3-format zvočnega zapisa.
Če posnetek vsebuje originalni zvok, moramo le tega predhodno izbrisati. Najlažji način je, da
izberemo pravokotnik z zvokom in ga prenesemo na prazno delovno površino.
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Novi zvok vstavimo enako, kot smo vstavljali videoposnetke in slike. Le tega primemo in ga iz
delovne površine povlečemo v časovnico. Med njimi lahko dodamo še učinek crossfade, ki
ustvari pojemanje enega zvoka in ojačanje drugega zvoka.

5.5 IZVOZ VIDEOPOSNETKA
5.5.1

Adobe premiere Pro

Ko ustvarimo posnetek, ga je potrebno še izvoziti. V orodni vrstici izberemo možnost File 
Export. Odpre se nam novo okno, ki nam ponudi možnost izvoza (slika 28). Na levi strani je
predogledno okno, pod njem pa je časovni trak. Za izvoz imamo na izbiro celotni posnetek ali
pa samo označeni del posnetka. Pri izvozu moram izbrati format posnetka. Ta se lahko ujema s
končno sekvenco projekta ali pa je format po lasti izbiri. Izbiramo lahko med formati H.264,
AVI, MPEG-4, QUICKTIME … Če izberemo format po lastni izbiri, lahko nekatere parametre
posnetka spreminjamo (fps, TV-standard, velikost …). Pri izvozu posnetka je potrebno biti
pozoren, da so puščice na časovnici pod preglednim oknom posnetka postavljene na začetek in
konec. S temi puščicami programu določimo, kateri del posnetka bomo izvozili.

Slika 28: Zaslonski posnetek možnosti izvoza posnetka
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5.5.2 Lightworks
Brezplačna verzija Lightworks omogoča izvoz projekta v Youtube in Vimeo. Pri tem imamo
na voljo izbire resolucij od 240 p do 720 p z različnimi nastavitvami fps (slika 29). Omogoča
nam tudi varnostne kopije.
Pri plačljivi verziji Lightowrks imamo veliko več možnosti za izvoz posnetka. Omogoča nam
izvoz posnetka v formatu AVI MOV, h.264 in MPEG-4, QuickTime, izvoz na DVD ali Bluray …

Slika 29: Zaslonski posnetek izvoza videoposnetka

5.6 PODPORA
5.6.1 Adobe Premiere Pro
Pri uporabi programa Adobe Premiere Pro dobimo tudi zelo obsežno podporo pri njegovi
uporabi. Na uradi strani podjetja Adobe najdemo vse njihove izdelke in vso potrebno pomoč za
delo z njimi.
Med njimi najdemo tekstualne in video-vodiče, ki nam program predstavijo ter pojasnijo
njegovo delovanje. Prikaže tudi izdelavo in uporabo posameznih učinkov (dodajanje teksta in
animiranje, popravljanje barv, dodajanje prehodov …).
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Na strani najdemo tudi odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov glede sistemskih
zahtev, razlike s prejšnjimi verzijami, tehnične združljivosti programske in strojne opreme …
Predstavljene so tudi najpogostejše težave s programom (jezikovna podpora in dodajanje
jezikov, problemi pri izvažanju posnetkov …).
Prav tako na strani dobimo podporo skupnosti. Ta stran vsebuje forum z vprašanji in odgovori
uporabnikov tega programa. Za komentiranje in dodajanje vprašanj glede programa je potreba
registracija.
5.6.2

Lightworks

Tako kot Adobe Premere Pro ima tudi Lightowrks na svoji uradni spletni strani podporo za svoj
program.
Na njej najdemo videovodiče, ki pa so razdeljeni v dve večji skupini: Osnove in Napredno. Med
osnovnimi vodiči spoznamo samo delovanje progama, osnovne prehode med posnetki,
dodajanje materiala v projekt in izvažanje. Med napredne videovodiče pa spadajo aktivacija
programa, dodatno urejanje posnetkov, uporaba mešalne plošče za zvok …
Na spletni strani prav tako najdemo forum, na katerega smo že prijavljeni, takoj ko začnemo z
delom v Lightowrksu. Tu so vprašanja razporejena v določeno kategorijo in jih tako lažje
najdemo.

5.7 LICENČNI POGOJI
Program Adobe Premiere Pro je primarno plačljiv program, vendar nam pri namestitvi ponudi
tudi 30-dnevno brezplačno uporabo. Pri tem uporabnik ne more uporabljati že prednaložene
predloge oblikovanja besedila, ravno tako je na voljo manj formatov izvoza posnetka. Po izteku
poizkusne dobe mora uporabnik kupiti licenco. Uporabnik se lahko odloči za nakup mesečne
ali letne licence. Učenci in učitelji lahko dobijo tudi poseben popust pri nakupu licence za vse
programe za urejanje slik, videa in zvoka proizvajala Adobe. Pri nakupu licence uporabnik
pridobi še 20 GB prostora v oblaku za shranjevanje svojih izdelkov, narejenih v kateremkoli
programu Adobe.
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Program Lightworks pa je primarno brezplačen program, vendar je za uporabnike na voljo tudi
plačljiva verzija. Pri nakupu programa je uporabniku na voljo večja izbira formata izvoza in
boljša resolucija izvoza. Poleg tega dobi kupec še renderiranje posnetka in dodatne razširitvene
pakete. Tudi pri tem programu lahko kupimo mesečno ali letno licenco. Lahko pa tudi dokončno
kupimo program. Primerjava cen licenc je prikazana v tabeli 5.

Lightworks

Adobe Premiere Pro

Mesečna

20 €

24, 39 €

Letna

135 €

292,57 €

Dokončen odkup

338 €

/

Študenti in učitelji

/

18 € /mesec, 196 €/leto za
paket programov Adobe

Tabela 5: Primerjava licenc programov

(Vir: lastni)
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6 UGOTOVITVE
Rezultat moje diplomske naloge je poročni videoposnetek, narejen s pomočjo zmogljivih
računalniških programov Lightworks in Adobe Premere Pro. Želela sem primerjati programa
od njunih sistemskih zahtev pa vse do učinkov in izvoza posnetka. Programa sta uporabljena in
primerjana na nivoju za zahtevnejšega ljubitelja fotografije in videa. Dokončana posnetka sta
dostopna na YouTubu in na priloženi DVD-zgoščenki:
Posnetek, narejen s pomočjo programa Lightworks: https://youtu.be/BnWsHKW_680
Posnetek, narejen s pomočjo programa Adobe Premiere Pro: https://youtu.be/u50vitWehv0
Oba programa imata zelo podobne sistemske zahteve. Razlikujeta se v tem, da Lightworks
zahteva večjo procesorsko moč, Premiere Pro pa večjo pomnilniško moč računalnika. Njuna
»požrešnost« posameznih komponent računalnika se opazi pri predogledu posnetkov in samem
izvažanju.
Delovna površina programov se zelo razlikuje. Pri Lightworksu je prazna in je zaradi tega lahko
zelo uporabna, saj nam s tem omogoča, da nanjo nanesemo samo okna, ki jih uporabljamo. Za
uporabnika, ki prvič uporablja ta program, zna biti prazna delovna površina zelo moteča. Prav
tako se delovna površina zelo hitro zapolni s podvojenimi okni, če si jih ne uredimo. Po
nekajkratni uporabi tega programa pa prazna delovna površina postane zelo uporabna, saj
imamo na njej samo okna, ki jih potrebujemo, brez odvečnih, motečih oken.
Pri uporabi programa Premiere Pro je delovna površina zelo polna in za uporabnika, ki ga
uporablja prvič, zelo kompleksna, saj vsebuje zavihke z dodatnimi delovnimi površinami in z
veliko podokni. Uporabniki, ki so že uporabljali programe proizvajalca Adobe, pa se bodo hitro
privadili delovni površini.
Za ustvarjanje projekta pri Lightworks je najprej potrebna prijava v program. Prednost tega je,
da z istim uporabniškim imenom in geslom dobimo tudi dostop do foruma na njihovi uradni
strani. Slabost ustvarjanja projekta pri Lightworks je izbira začetnega projektnega fps. Čeprav
je Lightworks primarno namenjen urejanju videa, moramo pri uporabi slik v posnetku nujno
izbrati avtomatično izbiro fps. Zato pa je Adobe Premiere Pro enostavnejši za ustvarjanje
novega projekta, saj projekt sam prepozna fps vnesenega videoposnetka.
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Kljub temu da sta oba programa prvotno namenjena urejanju videoposnetkov, lahko v projekt
vnašamo in urejamo tudi slike. Lightworks nekoliko slabše deluje pri vnašanju slik, ker mora
imeti nastavljeno vrednost fps na avtomatično. Če tega ne naredimo, moramo v časovnici
projekta izbrano sliko upočasniti. Le tako lahko podaljšamo čas prikaza slik. Pri Premiere Pro
to ni potrebno.
Za lažje delo z več posnetki nam oba programa omogočata delo s sekvencami. Bistvena razlika
sekvenc je, da pri programu Lightworks niso potrebne dodatne nastavitve sekvence, saj že sam
projekt vsebuje te informacije. Pri Premiere Pro je za vsako sekvenco potrebno vnesti ustrezne
nastavitve fps.
Sestavljanje sekvenc v Lightworks je oteženo, saj moramo pri sestavljanju v novem editu dodati
točno število sledi, kot jih ima najštevilčnejša sekvenca. Če tega ne storimo, ti videoposnetki
niso dodani. Pri Premiere Pro je sestavljanje sekvenc zelo poenostavljeno, saj je vsaka sekvenca
predstavljena kot en videoposnetek.
Pri obeh programih v posnetek lahko dodamo besedilo. Dodajanje je enostavnejše v programu
Lightworks. Oblikovanje je osnovno (sprememba tipografij in barve, dodajanje sence in obrobe
besedilu). Prav tako je animiranje besedila enostavno.
Premiere Pro nam pri dodajanju besedila ustvari novo plast za besedilo. Za oblikovanje imamo
veliko možnosti (sprememba tipografije, razmik med črkami, nagib, obroba, sence …). Na
voljo pa imamo tudi veliko izbiro pred-nastavljenih oblik besedila. Prav tako nam omogoča
animiranje posameznih lastnosti besedila.
Pri obeh programih lahko obliko teksta shranimo in ga uporabimo za nadaljnje delo.
Pri dodajanju učinkov posnetkom nam oba programa ponujata veliko paleto že prednastavljenih učinkov. Omogočata nam tudi delo s ključnimi učinki. Učinke je nekoliko lažje
nadzirati pri programu Premiere Pro, saj ostanejo na enaki točki, če posnetek skrajšamo. Pri
Lightworks-u se ključne sličice prilagajajo glede na dolžino posnetka. Če ga skrajšamo, se tudi
ključne sličice premaknejo. Zelo uporaben učinek pri tresočem posnetku je »stabilizacija
videoposnetka«, ki pa ga ponuja le Premiere Pro.
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Za prehode med videoposnetki nam Lightworks ponuja tri osnovne prehode, pri katerih lahko
spreminjamo le njihovo dolžino. Pri Premiere Pro pa imamo ponujeno večjo paleto prehodov,
katerim pa lahko spremenimo tudi barvo, hitrost, dolžino.
Oba programa sta zelo močna in uporabna za korekcijo barv. Ponujata nam veliko prednastavljenih učinkov. Ponujata nam tudi ročno popravljane s pomočjo histogramov, barvnih
krogov in RGB-krivuljami. V Premiere Pro programu pa nam ponuja popravilo barve za laike,
katerim ni potrebno znanje o histogramih in barvnih krogih, vendar vseeno lahko dosežejo
dovolj kakovosten učinek.
Videoposnetek je potrebno pred izvažanjem pregledati. Pri tem je program Lightworks
procesorsko zelo zahteven, saj so posnetki pri predvajanju prikazani v polni ločljivosti in s
pravilno hitrostjo ter z vsemi dodatnimi popravki in učinki. Pri predogledu posnetkov v
Premiere Pro pa so nam le ta videoposnetki prikazani v delni ločljivosti. V kolikor izberemo
možnost za renderiranje posnetka, se ustvari začasna datoteka s predoglednim posnetkom v
polni ločljivosti in z vsemi dodatki. Zaradi tega je delo v Premiere Pro in predogledu posnetkov
lahko računalniško manj zahtevno.
Za izvoz posnetkov nam Premiere Pro ponuja večje število formatov za izvoz kot pa
Lightworks. Kljub temu je kakovost izvoženega posnetka v Lightworks zadovoljiva.
Menim da je za moj izdelani videoposnetek primernejši program Premiere Pro. Ponudil mi je
večje število učinkov, prehodov in enostavnejšo korekcijo barv. Enostavnejše je bilo tudi
vstavljanje slik in dodajanje več elementov na en zaslon, saj deluje na principu plasti. Prav tako
omogoča več formatov izvoza in nam s tem zagotovi ohranitev originalne resolucije posnetkov.
Slabost tega pa je, da je program plačljiv.
Program Lightworks nam ponuja veliko možnosti urejanja videoposnetka glede na to, da je
brezplačen. Sama bi ga uporabila pri urejanju in montiranju posnetkov, za katere bi uporabila
stativ, saj ne omogoča stabilizacije in pri katerih bi potrebovala temeljitejše popravljanje barv,
saj je na tem področju zelo zmogljiv. Vsekakor pa ga ne bi uporabila za dodajanje slik, saj je
delo z njimi zelo oteženo.
Hiter pregled primerjave programov je napisan v tabeli 6.
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Lightworks

Adobe Premiere Pro

OS

Windows, Mac, Linux

Windows, Mac

Uvoz datotek z različnimi
formati

DA

DA

Delo z različnimi fps

NE

DA

Urejanje ključnih točk

DA

DA

Urejanje posebnih
učinkov

DA

DA

Uporaba sekvenc

DA

DA

Uporaba več posnetkov v
eni sekvenci

DA

DA

Shranjevanje predlog
besedila

DA

DA

Stabilizacija posnetka

NE

DA

Renderianje posnetka

NE

DA

HD-izvoz posnetka

DA

DA

Brezplačen

DA

NE

Tabela 6: Primerjava programov

(Vir: lastni.)
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7 ZAKLJUČEK
Največja napaka pri snemanju videoposnetkov je ta, da so le-ti neurejeni in preveč tresoči. Za
gledalca so najboljši posnetki, pri katerih je kamera mirna oziroma je njeno premikanje
dinamično, gladko in usklajeno z glavnim objektom, ki ga snemamo. Pozorni moramo biti, da
kamera ne zajame preveč ozadja in se glavni objekt v njem izgubi, vendar preveč zooma tudi
ni dovoljeno, saj lahko s tem izgubimo rdečo nit posnetka.
Za zajem kakovostnih posnetkov in slik mora uporabnik zelo dobro poznati svojo opremo in
njene nastavitve. Kljub temu je potrebno narejene posnetke izbrati, urediti in zmontirati v
končni videoposnetek.
Za ustrezno obdelavo posnetkov služita zelo dobro poznan program Adobe Premiere Pro in
brezplačen program Lightworks. Velikokrat velja, da so brezplačni programi veliko slabši od
plačljivih in da nam ponujajo zelo omejen nabor lastnosti urejanja posnetkov. V tem primeru
to ne drži. Lightworks je zmogljiv program za urejanje posnetkov, ki je na voljo za platforme
Windows, MAC in tudi Linux. Ponuja nam veliko število avdio- in videoučinkov, najmočnejši
pa je pri korekciji barv. Lightworks je primeren za vse ljubitelje in zahtevnejše ljubitelje, ki
želijo na hitro urediti svoje posnetke, jim popraviti barvo in jih shraniti za domačo uporabo, saj
je najboljša kvaliteta izvoženega posnetka le 720 p. Prav tako je Lightworks primeren za
urejanje posnetkov, ki so bili zrežirani, saj ne omogoča stabilizacije posnetkov. Slaba stran
programa Lightworks je, tako kot pri vseh brezplačnih programih, nestabilnost. Velikokrat se
zgodi, da se program zapre sam od sebe. Prav tako ima veliko hroščev.
Kljub vsem napakam je Lightworks eden izmed redkih programov, ki je primerljivo zmogljiv
kot Adobe Premiere Pro. Z malo truda lahko z njim dosežemo enak končni izdelek kot pri
Adobe Premiere Pro.
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