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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je podrobneje in na razumljiv način predstaviti fotografijo v
prostorsko-časovnih presledkih, njen izvor, postopek izdelave, potrebno opremo ter
morebitne težave, ki lahko nastanejo. Za dober izdelek je potrebno določeno
fotografsko in videoprodukcijsko znanje. Mogoče ga je izdelati z nizkimi stroški, vendar
večji vložek pomeni možnost uporabe boljše opreme in s tem tudi boljši končni rezultat.
Naloga obsega kratko zgodovino in razvoj tehnike fotografije v prostorsko-časovnih
presledkih (bolj znano kot hyperlapse), pregled dosedanjih del, v katerem so
predstavljeni bolj in manj poznani ustvarjalci in njihova dela, ter osnovno teorijo
fotografije in videa, potrebno za praktično izvedbo, predvsem priporočila nastavitev za
hyperlapse tehniko. V eksperimentalnem delu je predstavljena zgodba videa, ki
predstavlja mesto in njegov karakter, ter predpriprava in orodja, ki so bila uporabljena
za

snemanje

in

postprodukcijo.

Naloga

temelji

na

uporabi

digitalnega

zrcalnorefleksnega fotoaparata, v tem primeru Canon EOS 6D, kvalitetnega stativa ter
programske opreme Adobe Lightroom, After Effects in Premiere Pro. V poglavju
rezultati in razprava je postopek opisan po korakih od obdelave slike in barvne
korekcije do stabiliziranja posameznih kadrov in sestavljanja v končni izdelek. Sledi
primerjava posameznih kadrov v obliki preglednice. Končni izdelek je avtorski
videoposnetek v tehniki hyperlapse, fotografija v prostorsko-časovnih presledkih, ki
predstavlja mesto Trbovlje z okolico.

Ključne besede: fotografija v prostorsko-časovnih presledkih, Canon EOS 6D, Adobe
After Effects, video
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ABSTRACT
The aim of the diploma thesis is to present the use of hyperlapse sequence technique
in photography in an understandable manner, its origins, production procedure, the
needed equipment as well as possible issues that may occur. In order to produce a
quality product photography and video production knowledge is required. It can be
produced on low budget, but bigger investment results in better equipment and better
final result. The thesis consists of a brief history, development of photography in spacetime intervals also known as hyperlapse, an overview of the findings so far where more
or less known artists are presented with their work on interval photography, basic
photography and video theory needed for production, as well as settings
recommendations for hyperlapse technique. In the experimental part of the thesis, the
story of the video, which presents a city and its character, preproduction and tools
needed for photographing and postproduction are presented. The thesis is based on
using a digital single-lens reflex camera, a Canon EOS 6D, a quality tripod and
computer software Adobe Lightroom, After Effects and Premiere Pro. In results and
disquisition, a step by step process is described, from picture processing and colour
correction to stabilizing single shots and assembling them into a final video, followed
by a comparison between all takes in a table form. The final product is an authorial
video in hyperlapse, photography in space-time interval technique presenting town
Trbovlje and its vicinity.

Keywords: photography in space-time intervals, hyperlapse, Canon EOS 6D, Adobe
After Effects, video
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

CMOS

Complementary Metal Oxide Silicon – vrsta digitalnega foto senzorja

DSLR

digital single-lens reflex camera – digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat

FPS

Frames Per Second – število sličic na sekundo

ISO

določila za občutljivost senzorja oziroma filma po standardu International
Organization for Standardization

JPEG

Joint Photographic Experts Group – format fotografije

Raw

surov, neobdelan format fotografije (camera raw)
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1 UVOD
Vid je v današnjem času najpomembnejši čut, zato ni nenavadno, da si želimo vsak
dan videti nekaj novega in inovativnega. Na vsakem koraku zasledimo statična in
dinamična vidna sporočila. Fotografija ima lahko veliko sporočilno vrednost, a to ni
vedno dovolj. V nasprotju z njo nam posnetek v kratkem času poda več informacij.
Izdelan je lahko na veliko različnih načinov. Gotovo se je že vsakdo srečal z
manipulacijo časa in prostora v videoposnetku, pri čemer se marsikdo sprašuje, kako
je to sploh mogoče narediti. Doslej je bila najbolj poznana tehnika fotografiranja s
časovnimi presledki (angl. time-lapse), ki se osredotoča na gibanje okolice, torej je
fotoaparat statičen ali pa se premika na zelo kratki razdalji – nekaj centimetrov med
slikama. Hyperlapse oziroma fotografija v časovno-prostorskih presledkih je ena od
novejših tehnik izdelave videoposnetka, pri kateri izdelovalec manipulira s časom in
prostorom, kar pomeni, da med dvema zaporednima slikama lahko premakne
fotoaparat tudi za cel meter. Izdelovalec določi to razdajo glede na učinek, ki ga želi
doseči. S premikanjem dosežemo posebno izkušnjo pogleda na svet, saj se gledalec
počasneje premika skozi prostor, okolica pa se giblje pospešeno. Ta tehnika za razliko
od običajnega videa, pri katerem se uporablja video kamera, zahteva uporabo
fotoaparata. Slike so v končni dodelavi zložene tako, da gledalec zaporedje zaznava
kot zvezno, premikajočo se sliko. Takšna percepcija časa in prostora je za človeka
nenaravna in nemogoča, kar naredi izdelek še bolj atraktiven.
Za izdelavo takšnega posnetka je potrebno napredno znanje fotografske tehnike.
Običajno se uporablja zrcalnorefleksne fotoaparate, pri katerih je pomembno
poznavanje funkcij, zaklopa, zaslonke in ISO. Na trgu so na voljo tudi aplikacije, ki
hyperlapse posnetek izdelajo s pomočjo videoposnetka, posnetega s telefonom,
vendar so ti slabše kvalitete, izgubi se tudi efekt počasnega gibanja skozi hitro okolico,
ki je pri tem najbolj atraktiven. Do enakega rezultata lahko pridemo na več različnih
načinov, zato je dobro vedeti, kateri je uporabnejši.
Namen naloge je izdelati video izključno v tehniki hyperlapse, doseči potrebna estetska
in tehnična merila, preizkusiti različne načine snemanja in izdelave ter ugotoviti, kateri
postopki dajo najboljše rezultate.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA SEKVENČNIH POSNETKOV (TIME-LAPSE)
Okrog leta 1800 sta Thomas Wadgewood in Sir Humphrey Davy prva poskusila shraniti
fotografijo na stekleno ploščico, prevlečeno s srebrovim nitratom, ujeto s camero
obscuro (1). 72 let kasneje je fotograf Eadweard Muybridge pričel z eksperimenti na
temo fotografij v presledkih. Leta 1877 je izdelal sistem fotoaparatov, ki so imeli hitrost
zaklopa 2/1000 sekunde, kar je bilo dovolj, da je lahko »zamrznil« hitro gibanje konja
v teku (2). Na sliki 1 so prikazane sličice, s katerimi je dokazal, da se v neki točki teka
konj z nobeno nogo ne dotika tal.

Slika 1: Prvi sekvenčni posnetki (3)
Muybridge je res prvi posnel fotografije v časovnih presledkih, vendar teh ni nikoli zložil
v gibajočo se sliko. Prvi tak posnetek je bil del filma Carrefour De L'Opera Georgesa
Meliesa, ki je nastal 20 let kasneje. Začetnika, vredna omembe, sta tudi F. Percy
Smith, ki je v filmu The Birth of a Flower iz leta 1910 kot prvi uporabil fotografiranje v
presledkih v naravi, ter Arthur C. Pillsbury, ki je izdelal specialen fotoaparat ter z njim
posnel gibanje cvetlic skozi njihov življenjski cikel (4). Pojavljanje v filmih je postalo vse
pogostejše, saj je fotografiranje v presledkih eden najzanimivejših efektov, za katerega
ne potrebujemo posebne dodatne opreme. Za priljubljenost je poskrbel tudi John Ott,
ki sicer ni bil fotograf, je pa v preučeval rastline s pomočjo fotografije. Njegove
sekvence rastočega rastlinja so predvajali na televiziji in jih uporabljali v dokumentarnih
filmih Walta Disneyja (5). Do današnjega časa se je tehnologija že tako razvila, da so
2

postopki postali lažji, obenem pa nam omogoča svobodo, da lahko ustvarjamo bolje
kot nekdaj. Digitalizacija je brez dvoma veliko prispevala k razvoju različnih efektov, ki
se dogajajo znotraj sekvenčnega posnetka, in v zadnjem času se je tako pojavila nova,
malce drugačna tehnika fotografij v časovnih in prostorskih presledkih (angl.
hyperlapse).

2.2 SEKVENČNA TEHNIKA FOTOGRAFIRANJA
Beseda »hyperlapse« je angleškega izvora in je nastala s spajanjem posameznih
besed »hyper« in »lapse«. Prvi del, »hyper«, se prevaja kot lastnost, ki opisuje
presežek količine neke lastnosti ali pa kot razburjeno oziroma vznemirjeno stanje, pri
katerem je prisotno tudi hitro gibanje (6, 7). Drugi del zloženke, beseda »lapse«, ima
več pomenov. V fotografiji pomeni čas, ki je pretekel med dvema dogodkoma, oziroma
časovni presledek (8, 9). Zaradi razmeroma nove tehnike beseda »hyperlapse« še ne
obstaja v uradnih slovarjih angleškega jezika, je pa vključena v urbani slovar
angleškega jezika. Ta jo definira1 kot tehniko fotografije s časovnimi presledki, pri kateri
se izvajajo veliki premiki fotoaparata, navadno za več kot 20 inčev (približno 50 cm)
(10).
Sam termin je adaptacija bolj znanega koncepta time-lapse. Medtem ko je time-lapse
proces snemanja manj slik na sekundo kot pri običajnem videu, s čimer se pospeši
opazovani čas (angl. undertracking), hyperlapse poudari gibanje skozi prostor med
zajemanjem time-lapse posnetka. Poleg hyperlapse se je uveljavilo tudi ime flowlapse, ki ga je skoval Rob Whithworth, znani hyper in time-lapse umetnik. Gre za bolj
gladek in nepretrgan način kompozicije kadrov (11).

2.3 PREGLED DOSEDANJIH DEL
Najstarejši dokument je posnetek železniške proge od Londona do Brightona iz leta
1953, ki pa je nekje na meji med pospešenim posnetkom in hyperlapse tehniko (12).
Prvi pravi hyperlapse eksperimentalni izdelek z naslovom Pace, zatem pa še podoben
izdelek Pacer, je leta 1991 izdelal Kanadčan Guy Roland. Ta najstarejši tehnično
korekten izdelek je bil posnet v Montrealu z Bolex fotoaparatom na 16 milimetrski film.

1

A time lapse technique using long camera moves, generally more than 20'. This style of camera work
is exloding around the world. Google Street View can be used to achieve the effect (10).
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Leta 2001 je isti avtor v Vancouvru posnel še Spacer (kasneje preimenovan v Kino
Citius), takrat pa je uporabil digitalni fotoaparat Nikon 990 (13, 14).
V času Rolandovega Pacerja še nihče ni govoril o hyperlapsu. Ime je predlagal filmar
Dan Eckret, res ustalilo pa se je, ko je Shahab Gabriel Behzumi izdal prvi video, v
naslovu katerega je omenjena beseda: Berlin Hyper-Lapse (15). Hyperlapse tehnika
je zatem postala veliko bolj prepoznavna, zaradi razvoja tehnike pa tudi vse bolj
dostopna. Danes je tak video veliko lažje izdelati z digitalnim fotoaparatom ali celo s
telefonom, kot je to v diplomskem delu »Fotografija v časovnih presledkih« opisala
Nika Uhan (16). Ljubitelji televizijskih serij so to tehniko spoznali v uvodni špici serije
»Hiša iz kart« (angl. House of Cards), ki vsebuje hyperlapse posnetke mesta
Washington DC (17). Sicer pa lahko na spletnih video portalih najdemo veliko dobrih
primerov, na primer ustvarjalce iz podjetja FilmSpektakel, ki se s hyperlapse
tehnologijo ukvarjajo tako s tehničnega kot tudi z umetniškega vidika (18).
O izdelavi videa v tehniki hyperlapse je bilo napisanih že več del, ki se predvsem
osredotočajo na različne možnosti izvedbe in načine. Namesto zajemanja se lahko
tako uporabijo že posnete fotografije, ki so jih uporabniki spleta delili s svetom.
Uporabniki vsak dan na splet naložijo ogromno slik, najpogosteje s popularnih in
zanimivih točk sveta, ki se zaradi časovnega razmika lahko uporabijo za izdelavo
hyperlapse videa. Z nekaj barvne korekcije in obrezovanjem lahko nastane odličen
izdelek (19). Drugačen pristop je s pomočjo epipolarne geometrije ustvarjen algoritem,
ki na podlagi gibanja stabilizira sliko in jo postavi na novo računalniško generirano pot,
ki odstrani nezaželeno tresenje (20).

2.4 FOTOGRAFSKA IN VIDEO TEORIJA
Fotografska teorija zajema več področij, med pomembnejšimi pa so kompozicija
oziroma nastavitev kadra, poznavanje funkcij in lastnosti naprave in primerno
nastavljanje le-teh, postavitev osvetlitve in podobno. Prostorska globina, ostrina
oziroma zamegljenost gibanja, fokus in zrnatost so najpomembnejše lastnosti, ki se jih
v postprodukciji ne da manipulirati oziroma popravljati. Prednost DSLR fotoaparata je
tudi fotografiranje v načinu RAW (21), ki omogoča naravno upravljanje barvne
temperature, svetlosti in barve v postprodukciji.
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Postavitev kadra oziroma kompozicija razlikuje običajno fotografijo od odlične.
Najpogosteje se kot smernica za postavitev v fotografiji uporablja pravilo tretjin. Pravilo
razdeljuje fotografijo, kot je vidno na sliki 2.

Slika 2: Kompozicijsko vodilo pravilo tretjin
Čeprav je pravilo tretjin najpogosteje uporabljena kompozicijska zakonitost, lahko tudi
z njeno kršitvijo nastanejo odlične fotografije. V postprodukciji slike pogosto obrežemo,
da bi dosegli boljšo kompozicijo (22).
Poleg pravila tretjin se lahko fotografi ravnajo tudi po zlatem pravilu oziroma zlatem
razmerju (23) ali Fi mreži, ki je podobna mreži pri pravilu tretjin (24).
Kompozicija je seveda veliko več kot samo črte in smernice. Fotografi morajo znati
poiskati motiv in ga dobro postaviti, obenem pa morajo biti pozorni tudi na ozadje in to,
kako s pomočjo okolice oziroma ospredja in ozadja še bolj poudariti fokus fotografije.
Navidezne linije oziroma silnice na fotografiji ustvarijo vzdušje, to pa se razlikuje glede
na smer silnic. Horizontalne spominjajo na statičnost in umirjenost, vertikalne na
stalnost in stabilnost, diagonalne pa dodajo dogajanje, gibanje in negotovost. Če je
objekt postavljen na stran, se na drugi strani ustvari prostor za uravnoteženje ali pa
poudari smer, v kateri se objekt giba ali kamor se bo premaknil (25).

2.5 NASTAVITVE PRI HYPERLAPSE TEHNIKI
2.5.1 FOTOGRAFIJA
Za fotografiranje hyperlapse sekvence se uporabljajo podobne nastavitve kot pri
fotografiranju pokrajine. Za boljši učinek premikanja in zameglitve premikajočega mora
biti čas zaklopa daljši, kar pomeni nujno uporabo stojala. Pri daljšem času se na senzor
ujame več svetlobe, kar se korigira z odprtostjo zaslonke. Izostren objekt je po navadi
precej oddaljen, zato mora biti zaslonka bolj zaprta, da nastane velika prostorska
5

globina, hkrati pa zapre pot svetlobi. Z ISO vrednostjo se dokončno regulira svetlost
fotografije. Ob dnevni svetlobi je lahko slika tudi z najnižjo ISO vrednostjo presvetljena,
zato so rešitev različni filtri za objektiv, ki še dodatno zaprejo prehod svetlobe. Če je te
dovolj, je najbolje nastaviti najmanjšo možno ISO občutljivost, s čimer se zmanjša
zrnatost. Kadar stojalo ni na voljo, je možnost tudi fotografiranje iz roke, a nastavitve
bodo takrat nekoliko drugačne, predvsem je potrebno skrajšati čas, da se slika ne
zamaže zaradi premikov roke. Priporočeno je fotografiranje v načinu RAW, saj se lahko
v postprodukciji še dodatno regulira svetlost, barva, kontrast in drugi parametri
fotografije. Primerjava formatov je predstavljena v preglednici 1.
Preglednica 1: Primerjava zapisa JPEG in RAW formata (26)

Kompresija

JPEG format

RAW format

Standarden format

Format brez kompresije

Procesiranje Procesiran na fotoaparatu

Čaka na procesiranje s
programom

Velikost

Manjša velikost datoteke (5 MB)

Večja velikost datoteke (25 MB)

Ostrina

Boljša ostrina takoj iz fotoaparata

Ostrina se regulira s programom

Tiskanje

Primeren za takojšnje tiskanje ali Pred
objavo

objavo/tiskanjem

potrebna

obdelava

je

ali

vsaj

pretvorba
Uporaba

Je podoben fizični fotografiji

Je

podoben

fotografskemu

negativu
Korekcije

Korekcija

barv,

svetlosti, Korekcija

kontrastov itd. je omejena, daje kontrastov
slabe rezultate

barv,
itd.

svetlosti,
je

skoraj

neomejena, odlični rezultati

Pri hyperlapse je zelo pomemben fokus, saj mora biti vedno na isti točki fotografiranega
objekta, zato je najbolje, da se fokusna točka ali linija objekta postavi na točko v
okularju ali poravna s prednastavljeno črto na fotoaparatu. Točka mora biti na vsaki
sliki točno tam, kjer je bila prvič. Pri sestavljanju v video bo tako nastal tekoč posnetek
(27).
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2.5.2 VIDEO
Z začetkom fotografije se je razvilo tudi izdelovanje video posnetkov in filmov.
Videoposnetek je zaporedje statičnih fotografij, ki, ko so prikazane na ekranu, delujejo
kot zvezna premikajoča se slika. To je posledica optične iluzije v možganih, saj slika
tam ostane še nekaj trenutkov po tistem, ko je fizično ni več, se pa v tem času že
prikaže tudi nova. Posamezne slike, ki sestavljajo video, se imenujejo sličice (angl.
frames). Film poleg sličic vsebuje še zvok, ki je lahko glasba, zvočni efekt ali govor.
Seveda tega ni bilo že od vsega začetka filma, tako kot tudi ni bilo barvne slike. Skozi
zgodovino se je razvilo veliko žanrov filma in videa, ki imajo svoje značilnosti in
posebnosti v filmskem jeziku in montaži (28). Tako kot pri fotografiji tudi pri snemanju
videa veljajo iste zakonitosti kompozicije, zaslonka in ISO imata enak vpliv na
posnetek, zaklop pa je potrebno prilagoditi glede števila sličic na sekundo (angl. frame
rate). Pri standardnih 24 sličicah na sekundo (angl. 24 frames per second; fps) bi bila
optimalna nastavitev časa 1/48 sekunde, vendar tega fotoaparati ne omogočajo, zato
je najboljša rešitev 1/50 s. Torej je potrebno nastaviti dvakratno vrednost sličic na
sekundo (29).
Terminološko je film kompleksen izdelek, ki je predvajan v kinu ali na televiziji, je daljši
in se po vsebini razlikuje od videa ali videoposnetka, ki je krajši, običajno amaterski
posnetek, namenjen predvsem objavi na internetu. Pri hyperlapse je govora predvsem
o posnetku ali o filmčku, torej krajšem filmu, kar je odvisno od montaže in
kompleksnosti. Običajno so to krajši videi, ki prikazujejo eno ali več lokacij, njihova
dolžina pa redko preseže nekaj minut. Spremlja jih glasba, montaža je enostavna, več
sekvenc je zloženih ena za drugo v smiselno zaporedje, ki ustvari neko krajšo zgodbo.
Kompleksnost se opazi predvsem pri premišljenih prehodih z ene lokacije na drugo,
kar je predvideno že v fazi fotografiranja.
Ker je hyperlapse video tehnično drugačen od običajnega videa, je pri izdelavi
pomembna nastavitev hitrosti sličic, ki je običajno 24 sličic na sekundo. Za izdelavo
videa je potreben program za obdelavo fotografij ter program za izdelavo sekvence iz
fotografij. Obstaja veliko različnih orodij, najbolj popularna sta Adobe Lightroom za
obdelavo fotografij in Adobe After Effects za izdelavo končne sekvence oziroma videa
(27). Za izvoz se lahko uporabi različne formate videa. Primerjava najprimernejših je
predstavljena v preglednici 2.
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velika, sploh
nekompresirani videi

med najmanjšimi

majhna

dobra
zelo dobra

International
Organization for
Strandardization

večja

odlična

dobra, univerzalen

Matroška

velikost datoteke

resolucija / izgled videa

kompatibilnost

razvijalec

Adobe Systems

zelo dobra

Microsoft

zelo dobra
(univerzalen format),
problemi zaradi
različnih kodekov

zelo dobra

na začetku video
projekta

na internetu, deljenje
(sharing), pretočno
predvajanje
(streaming) - Hgulu,
VEVO

internet (sharing),
nalaganje na Youtube

filmi, tv serije,

uporaba

zelo dobra glede na
velikost

avdio, video

avdio, video, tekst,
podatki

avdio, video, podnapisi
(tekst)

.avi

avdio, video,
alternativni avdio
(jeziki), večjezični
podnapisi (tekst),
poglavja in še veliko
več

.flv

AVI (Audio Video
Interlaced)

vsebovane datoteke

.mp4

FLV (Flash video
format)

.mkv

MPEG (motion picture
experts group), MPEG4 Part 14

končnica

Matroska multimedia
container

Preglednica 2: Primerjava video formatov (30 - 33) (30) (31) (32) (33)
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2.5.3 PREDPRODUKCIJA
Hyperlapse tehnika se uporablja pri predstavitvi držav, mest ali objektov, video pa je
običajno sestavljen iz več delov in skupaj predstavlja zgodbo oziroma sosledje nekih
dogodkov ali posnetkov po smiselnem vrstnem redu. Na svetovnem spletu obstaja
veliko tovrstnih izdelkov in navodil za izdelavo. Najatraktivnejši so izdelki avstrijske
ekipe FilmSpektakel, ki ustvarja kombinacije hyperlapse in time-lapse posnetkov,
združenih v odličen promocijski filmček. Vse je izdelano z veliko mero estetike in
kreativnosti, saj se tudi kadri med seboj odlično prelivajo. Poleg montaže, perfektnih
posnetkov in odlične fotografije je zelo domiselna tudi zvočna spremljava. Zvok se
sovpada z vzdušjem posnetka in zajema zvoke mesta oziroma pokrajine. Navdih
vsekakor predstavljajo tudi mnogi drugi manj znani ustvarjalci, ki prav tako izdelujejo
odlične izvirne posnetke.
Predprodukcija oziroma predpriprava je faza projekta, v kateri se načrtuje celoten
postopek izdelave in je, kot pove že ime, prva izmed treh najpomembnejših faz. Lahko
je planirana v minutah, urah ali dneh. Ker začrta pot, po kateri se bomo premikali skozi
proces izdelave, mora biti dobro premišljena. Predpriprava zajema tudi določitev
prostora za snemanje in izbiro igralcev, če so ti prisotni. Pametno je zapisati glavne
točke, ki se bodo vključile v video in zastaviti ključna vprašanja, ki so predstavljena v
preglednici 3. Ko se ideja že začne razvijati, je čas za snemalno knjigo (angl.
storyboard), ki pripomore k boljši organiziranosti pred snemanjem in sledenju zgodbe
v fazi montaže (34).
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Preglednica 3: Vprašanja za načrtovanje projekta (35)
Ključno vprašanje

Odgovor

Kaj naj se zgodi, ko gledalec konča z

Gledalec naj bolje pozna Trbovlje, jih

ogledom?

želi obiskati

Kdo je ciljna publika in kaj jim je
pomembno?
Kakšno je sporočilo videa?

Vsi uporabniki interneta, ki jih
zanimajo Trbovlje ali iščejo navdih za
izlet
Kraj je zanimiv z več strani (šport,
kultura, narava …)
Minimalni stroški – uporaba orodij, ki

Koliko denarja je na voljo?

so na voljo brezplačno ali z
minimalnim vložkom

Kako ljudi pritegniti k ogledu?
Kakšen je koncept videa?
Katere so točke, ki bodo vključene?
Kako dolg bo video?
Kdo in kdaj bo pregledal video?

Zanimiv naslov, začetna fotografija
Predstavitev manj in bolj poznanih
objektov in krajev v Trbovljah
Vrhovi, zanimive zgradbe, pokrajina,
mestno življenje
Krajši, največ 1 minuto
Mentor (vmesne posnetke in med
montažo)

Odgovori na ta vprašanja podajo jasnejšo sliko o viziji projekta. Potrebno je določiti še
točne lokacije snemanja ter stil oziroma način snemanja.
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2.5.4 PRODUKCIJA
Število sličic na sekundo določa, koliko fotografij je potrebnih za eno sekundo videa.
Kot je predstavljeno v preglednici 4, je za celoten video je potrebno posneti preko 1000
fotografij.
Preglednica 4: Primerjava števila slik, potrebnih za izdelavo videa
24 sličic na sekundo

30 sličic na sekundo

48 sličic na sekundo

1 sek

24 slik

30 slik

48 slik

30 sek

720 slik

900 slik

1440 slik

60 sek

1440 slik

1800 slik

2880 slik

Uporabi se lahko DSLR fotoaparat, navaden digitalni fotoaparat ali telefon, ki ima
dober fotoaparat. Pomembno je predvsem, da ima dobro kvaliteto slike in dovolj
slikovnih točk, da dopušča obrezovanje in rotacijo za stabiliziranje ali ustvarjanje
»umetnega« hyperlapse učinka. Analogni fotoaparati pri tem načinu niso primerni, saj
je pretvarjanje fotografij iz filma v digitalno obliko zamudno. Priporočena je uporaba
stativa, ki je kompakten in ga je mogoče zakleniti, saj se s tem ohrani konsistenca na
fotografijah. Možno je tudi fotografiranje brez stativa, a mora fotograf v tem primeru
paziti, da skozi celotno pot ohrani enak položaj aparata, kar pa je precej zahtevno.
Nekoliko naprednejša oprema so raznovrstne tirnice, ki se postavijo na tla ali med dva
stativa. Priložen je krmilnik, s katerim se določi, kakšen bo premik med dvema
fotografijama, nekateri pa imajo tudi možnost proženja. Oprema je omejena predvsem
s finančnim vložkom. Za večje projekte obstajajo tudi posebni veliki vozički, podobni
tistim za snemanje filmov, ki se prav tako lahko uporabijo za snemanja hyperlapse
posnetkov. Tako kot pri fotografiranu v časovnih presledkih je tudi za fotografiranje v
prostorsko-časovnih presledkih priporočeno uporabiti intervalometer, ki se priključi na
fotoaparat ali pa se časovne intervale med posameznima slikama določi preko
daljinskega usmerjanja. Uporaben je tudi pri daljših ekspozicijskih časih, saj
minimalizira tresenje, ki ga povzroči ročni pritisk na prožilo.
2.5.5 POSTPRODUKCIJA
V postprodukciji je potrebno vse posnete fotografije računalniško obdelati. Na začetku
kot posamezne fotografije, kjer s programom za urejanje fotografij popravimo
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morebitne napake, naredimo barvno korekcijo, poudarimo ali umirimo barve in
ustvarimo vzdušje. Sledi ustvarjanje kadrov oziroma posameznih posnetkov iz
fotografij, ki jih bomo kasneje zložili v celoto, v končni video. Za ustvarjanje posnetkov
so najboljši programi za ustvarjanje animacij, saj z njimi lažje ustvarimo tudi umetni
hyperlapse. Sledi zlaganje posameznih posnetkov v končni izdelek in dodajanje
efektov, glasbe, napisov. Tudi to lahko naredimo v istem programu, čeprav je nekoliko
lažje v programu za urejanje videa.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Prikaz izdelave hyperlapse videa po korakih z opisom opreme ter z aplicirano teorijo
iz teoretičnega dela naloge. Praktični primeri so izdelani z osnovno fotografsko opremo
in zaradi pomanjkanja sredstev nikakor niso primerljivi s profesionalnimi izdelki
fotografov, pri katerih sodeluje skupina ljudi z več in bolj izpopolnjeno opremo.

3.1 PREDPRODUKCIJA
Pred snemanjem na lokaciji si ogledamo prostor in določimo postavitev fotoaparata,
začetno in končno točko ter smer in pot gibanja. Premikanje določimo s pomočjo
vzorcev na tleh ali steni, premikamo se vsakič za eno kocko ali čevelj. Pot lahko
začrtamo tudi z metrom in kredo. Za »umetni« hyperlapse stoji fotoaparat nepremično
na stojalu, nastavimo intervalometer in tako posnamemo želeno število slik. Ker je
format fotografije večji od končnega izdelka, lahko sliko računalniško premikamo in s
tem ustvarimo krajše gibanje.
Glede na okolico določimo tudi interval slikanja in ostale parametre. Zaradi prisotnosti
oblakov in ljudi podaljšamo čas, s čimer zabrišemo gibanje. Kjer ne uporabimo stojala,
moramo čas skrajšati.

3.2 PRODUKCIJA
Fotografiranje je potekalo na več lokacijah v Trbovljah in okolici, večina fotografij je bila
posnetih v dopoldanskem in popoldanskem času ob jasnem ali delno oblačnem
vremenu, saj je oblačna aktivnost pomemben faktor, ki ustvarja dinamiko.

Slika 3: Rotacija okrog osi in posledično popačenje fotografije
13

Največja težava je neravnovesje oziroma tresenje in zamiki. Ker je fotografiranje
potekalo tudi v naravi, so bila pogosta težava razgibana, mehka, neenakomerna tla. V
takšnih primerih je lažje fotografirati ročno, brez stativa, ki zaradi neravnih tal ne daje
konstantnega rezultata. Na trdi podlagi, recimo asfaltu, so rezultati boljši, a se je
vseeno večkrat zgodil premik okrog osi y in z, kot je prikazano na sliki 3. Takšne rotacije
je težje popraviti kot na osi x, saj spremenijo perspektivo.
3.2.1 OPREMA
Za enostavnejši projekt zadostuje osnovna oprema in nekaj iznajdljivosti, za bolj
kompleksne projekte in boljše rezultate pa je potrebna profesionalna oprema, pogosto
tudi prilagojena temu, da olajša ali izpopolni proces ustvarjanja.
Pri izdelavi je bil uporabljen DSLR fotoaparat Canon EOS 6D s 35 mm »full frame«
senzorjem CMOS, ki premore 20,2 milijona slikovnih točk in zajame sliko v velikosti
5472 x 3648 pikslov. Aparat iz leta 2012 se še vedno kosa z najboljšimi v visokem
razredu Canonovih fotoaparatov. Prednost je predvsem v polnem formatu senzorja,
saj ta pri enaki goriščni razdalji v primerjavi z drugimi, manjšimi senzorji, zajame več
prostora. Ponaša se tudi s kvalitetnimi slikami pri visokih ISO vrednostih, dobro
vzdržljivostjo in lahkim ohišjem (36). Fotografije so posnete z zoom objektivom Canon
EF 24-105mm f/4L IS USM. Za boljše rezultate ob sončnem vremenu je bil uporabljen
polarizacijski filter Marumi Fit+Slim Circular Polarizer.
Za posnetke z daljšim ekspozicijskim časom je bilo uporabljeno trinožno stojalo
Manfrotto # 058 s pritrjeno vrtljivo glavo Manfrotto # 136. Ker je nekoliko starejše, je
tudi težje in bolj kompaktno, kar zagotavlja, da se noge ne premikajo ali upogibajo, ter
da vsi ostali deli tudi po več korakih ostanejo v natanko takem položaju, kot so bili na
začetku. Uporabljen je bil tudi novejši stativ Manfrotto 190XPROB, ki ima pritrjeno
vrtljivo glavo Manfrotto 804RC2 s stopinjskim kazalcem za natančnejše nastavljanje
naklona fotoaparata in vodno tehtnico za točno nastavitev naklona stativa.
Pri snemanju je bila uporabljena aplikacija za pametni telefon Camera IR remote, ki
omogoča proženje na daljavo, proženje z zamikom, nastavitev intervala in število slik,
ki jih želimo posneti, možnost HDR kadriranja in še veliko več uporabnih nastavitev in
orodij. Pri nekaterih sekvencah je bila uporabljena tudi aplikacija za pametni telefon
Canon Camera Connect, ki se preko brezžičnega omrežja poveže s fotoaparatom in
ima popoln nadzor nad nastavitvami in proženjem.
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3.3 POSTPRODUKCIJA
S tehničnega vidika je video zaporedje slik, ki imajo podobne lastnosti, zato je eden
primernejših programov za obdelavo Adobe Photoshop Lightroom, ki vsebuje možnost
sinhronizacije nastavitev čez več slik, s čimer se prihrani čas in ustvari identične
nastavitve. Nadaljnje urejanje sledi v programu Adobe After Effects, kjer se slike zložijo
v sekvenco, in v programu Adobe Premiere Pro, kjer se sekvence zložijo v video.
Prednost pri uporabi omenjenih programov je tudi dobro predhodno znanje o njihovem
delovanju.
Izdelek je razglednica mesta Trbovlje z okolico. Zgodba se začne čez dan s posnetki
različnih zanimivih delov mesta ter se z vmesnimi večernimi posnetki in se nadaljuje v
nočno življenje, kjer se tudi zaključi. Kombinacija narave in urbanega okolja predstavi
mesto kot celoto, prikaže njegov potencial za obisk iz športnih in kulturnih vzgibov,
prav tako pa tudi njegovo industrijsko zgodovino in življenje v sedanjosti. Dodana je
moderna glasbena spremljava, ki video dodatno poživi, mu doda vsebino in pomaga
ustvariti vzdušje.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 UREJANJE POSAMEZNIH FOTOGRAFIJ
Fotografije, prenesene iz fotoaparata na računalnik, je dobro razporediti v mape, kar
zagotavlja boljši pregled vsebine. Uvažanje v program Adobe Lightroom, s katerim se
najlažje ureja fotografije, lahko poteka preko ukaza za uvažanje dokument »File«, uvoz
fotografij in videa »Import Photos and Video«. Odpre se enako pojavno okno, kot če bi
mapo povlekli v okno programa. V tej fazi lahko tudi izločimo tiste fotografije, ki jih ne
želimo obdelati. V zavihku za urejanje »Develop« so orodja za obdelavo fotografij.
Obdelamo lahko katerokoli sliko želimo, običajno pa je to prva v vrsti ali katera iz
sredine. Sledi obrezovanje na želeni format ali resolucijo ter poravnava z orodjem za
obrezovanje in poravnavo »Crop & Straighten«, kot je vidno na sliki 4 (ta korak lahko
preskočimo in slike obrežemo v programu After Effects).

Slika 4: Urejanje fotografije
Desno na sliki 4 je razdelek z ostalimi nastavitvami. Pri vseh fotografijah je prilagojena
svetlost »Exposure«, dodan kontrast, v nekaterih primerih tudi svetli in temni toni
»Highlights« in »Shadows«, in intenzivnost barv. V razdelku za detajle »Detail« je
povišana vrednost ostrenja »Sharpening«, kar je nujno, saj RAW fotografije za razliko
od JPEG niso samodejno ostrene, to pa posledično pomeni manj detajlov, kar je pri
večjih povečavah zelo opazno. V razdelku za korekcijo leče »Lens Correction«
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obkljukamo še lastnosti odstranitve kromatične aberacije »Remove Cromatic
Abberation«, ki jo povzroči nepravilno prenašanje barv oziroma različen lom
posameznih valovnih dolžin (barv) (37), in možnost za korekcijo popačenja leče
»Enable Profile Corrections«. Kjer je na fotografijah prisotno nebo in oblaki, je dodan
prelivni filter »Graduated Filter« (rdeče obarvano območje na sliki 5) in med lastnostmi
potemnjen in dodan kontrast, da so oblaki in nebo izrazitejši ter vidnejši. Ponekod so
vidni madeži, ki so posledica umazanije na senzorju fotoaparata. Te odstranimo z
orodjem za odstarnjevanje točkovnih napak »Spot Removal«.

Slika 5: Dodajanje gradientnega filtra
Pri vseh sekvencah fotografij so iste nastavitve barve in profila fotoaparata,
spreminjale so se le vrednosti zaslonke, zaklopa in ISO. To je pripomoglo h
konstantnosti barv skozi celoten izdelek. Nastavljen je standardni stil fotografij,
avtomatska barvna temperatura, standardna samodejna korektura svetlosti in
kontrasta.
Vse možnosti tako imenovanega razvijanja so na voljo le pri RAW formatih fotografij,
zato se tudi barvna korekcija izvrši v tej fazi. Ko je prva fotografija končana, lahko te
nastavitve sinhroniziramo z vsemi ostalimi fotografijami z označbo Ctrl+A (Win) in
pritiskom na gumb za sinhronizacijo »Sync…« v desnem spodnjem kotu. V oknu lahko
izberemo, kateri parametri se bodo sinhronizirali, in končamo s klikom na gumb za
sinhronizacijo »Synchronize«.
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Po obdelavi so vse fotografije pripravljene na združenje v sekvenco. Iz urejevalnega
programa jih izvozimo preko ukaza dokument »File«, izvoz »Export…«. Pojavi se okno
(na sliki 6), v katerem nastavimo lokacijo izvoza. Preimenujemo jih tako, da imajo neko
skupno ime in unikaten dodatek, npr. Slika-1 (takšno poimenovanje pomaga pri uvozu
v program After Effects), format .jpg, polno kvaliteto, barvni prostor AdobeRGB ter
resolucijo 72 ppi (primerno za spletne strani in elektronsko pregledovanje). S klikom
na gumb za izvoz »Export« potrdimo nastavitve in začnemo izvoz.

Slika 6: Pogovorno okno za izvoz

4.2 USTVARJANJE POSAMEZNIH KADROV
Za ustvarjanje sekvence uporabimo program Adobe After Effects CC, kjer v začetnem
pogovornem oknu izberemo možnost nova kompozicija »New Composition«. Odpre
se novo okno (na sliki 7), v katerem določimo ime kompozicije, izberemo že shranjeno
nastavitev HDTV 1080 24, kar nam nastavi 1920 × 1080 px pri 24 sličicah na sekundo.
Fotografije uvozimo v program zopet preko dokument »File«, uvoz »Import«, več
datotek »Multiple Files…« Odpre se okno, v katerem poiščemo mapo s fotografijami
in kliknemo na eno od njih. Ob kliku se pojavi možnost JPEG sekvenca »JPEG
Sequence«, ki jo obkljukamo. Ta možnost je na voljo le, če so vse datoteke
poimenovane enako in z unikatnim dodatkom. Za potrditev kliknemo le še uvoz
»Import« in nato končano »Done«. Pri uvozu fotografij moramo biti pozorni tudi na
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Slika 7: Nastavitve sekvence
prednastavljeno število sličic na sekundo. Uvožene fotografije se v programu prikažejo
kot video, ki ima prednastavljenih 30 sličic na sekundo, naša sekvenca pa jih ima 24.
V obeh primerih bo torej posnetek enako dolg v sekundah, vendar bo v sekvenci manj
sličic kot v izvornem posnetku. Število sličic lahko spremenimo z desnim klikom na
posnetek in izbiro interpretiraj posnetek »Interpret footage«, glavno »Main…« V
razdelku sličice na sekundo »Frame Rate« je lastnost prevzemi to število sličic na
sekundo »Assume this frame rate«, kjer v polje zapišemo 24.
V oknu Project je seznam vseh elementov, ki so trenutno na voljo v programu.
Označimo uvoženo JPEG sekvenco in jo povlečemo v trak za urejanje spodaj.

Slika 8: Primerjava formata fotografije in končnega izdelka
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Ker je fotografija veliko večja od polnega HD formata (prikazano na sliki 8), jo moramo
nekoliko prestaviti (to se zgodi, če v programu Lightroom ne obrežemo slik). Večji
format je pri urejanju pravzaprav prednost, saj imamo več manevrskega prostora za
avtomatsko obrezovanje v kasnejših korakih, prav tako lahko takšno

velikost

izkoristimo za umetni hyperlapse.
V programu je na voljo več načinov stabilizacije. Izbiramo lahko med avtomatskimi in
ročnim postopkom, obstaja tudi vmesna pot, kjer del naredimo ročno, preostanek pa
naredi program. Izbira temelji predvsem na kvaliteti posnete sekvence fotografij.
Kadar so prisotni premiki, najprej preizkusimo avtomatsko stabilizacijo, ki običajno ne
zadostuje, zato se fine nastavitve pozicije, rotacije in povečave popravijo ročno. Za
pomoč pri pozicioniranju in pravilni rotaciji si lahko kot vodila ustvarimo pomožne like,
ki jih ustvarimo na posebni plasti (angl. layer), da ostanejo neodvisne od plasti
posnetka, ki ga premikamo. V pomoč so lahko tudi vodila, ki jih nastavimo iz ravnila.
Nastavimo jih v ukazu pogled »View«, prikaži ravnila »Show Rulers«, ali
prednastavljeno mrežo ,ki se prikaže s klikom na funkijo prikaži mrežo »Show Grid«.
V spodnjem levem delu programskega okna (levo na sliki 9) so navedene plasti, ki jih
trenutno vsebuje naša sekvenca. Majhna puščica oziroma trikotnik nakazuje spustni
meni, v katerem najdemo možnosti za nastavitev sidrišča, pozicije, povečave, rotacije
in prosojnosti. Ob kliku na lastnost se levo od napisa pojavi znak v obliki kara, ki
označuje ključne točke (pike v desnem delu slike 9). S klikom se bo na tej nastavitvi in
na izbrani sličici ustvarila ključna točka, ki ji lahko spremenimo lastnosti ne glede na
lastnosti ostalih sličic. S ključnimi točkami sličicam določimo točno lokacijo in rotacijo.

Slika 9: Časovnica z lastnostmi sekvence in ključnimi točkami
Če je posnetek dokaj stabilen, vendar potrebuje nekaj pozicijskih popravkov, lahko s
pomočjo funkcije zasledovanje gibanja »Track Motion« ali stabilizacija gibanja
»Stabilize Motion« označimo fokusni del fotografije. Ob kliku se pojavi okence, na
fotografiji imenovano sledilna točka »Track point«, s katerim na vsaki sličici posebej
20

označimo fokusno točko (prikazano na sliki 10). Po končanem označevanju pritisnemo
uporabi »Apply«, izberemo osi korekcije (X in Y) in program avtomatično prilagodi
pozicijo. Na posameznem posnetku lahko uporabimo več sledinlih točk oziroma poti
»track point«.

Slika 10: Stabilizacija s funkcijo Track Motion
Najlažja in tudi najmanj natančna funkcija je že omenjena avtomatska stabilizacija
oziroma funkcija stabiliziranja s popačenjem »Warp Stabilizer«, ki analizira objekte in
ozadje in jih poskuša poravnati. V sklopu te funkcije je na voljo nekaj nastavitev, s
katerimi določimo, ali bo video zgolj stabiliziran ali bo program za popravek uporabil
tudi možnost rotacije in povečave, kako bo interpretiral robove pri odrezanih sličicah in
podobno. Vse efekte lahko kombiniramo tako, da za posamezen posnetek dobimo
optimalen rezultat.
Pri izdelavi že omenjenega umetnega hyperlapse posnetka je postopek precej lažji.
Ker aparat pri fotografiranju ostane statičen, ni motečih premikov in tresljajev. V
programu nastavimo začeten položaj in ga označimo s ključno točko, nato se
premaknemo na konec posnetka in zadnji sličici prilagodimo končno točko premika (ali
povečave). Vse vmesne sličice s tem pridobijo svoje lastnosti lokacije ali povečave
(označene s pikicami na sliki 11), da nastane tekoč premik med prvo in zadnji sličico.
V tem primeru se bodo sličice pomikale enakomerno od prve do zadnje. Na voljo pa je
tudi funkcija pomočnik ključnim točkam »Keyframe Assistant«, s katero lahko
ustvarimo občutek pospešenega premikanja.
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Slika 11: "tirnica" premika prostora skozi čas
Pri posnetku Kum se fotoaparat približuje objektu, a ker se je kasneje izkazalo, da bi
bilo bolje, če bi se oddeljeval, v programu uporabimo funkcijo (z desnim klikom na plast
posnetka) čas »Time«, obratni čas plasti »Time-Reverse Layer«, s katero obrnemo
vrstni red.
Končane sekvence izvozimo s pomočjo vmesnega programa Adobe Media Encoder.
Za izvoz posnetka kliknemo na dokument »File«, izvoz »Export«, dodaj v čakalno vrstp
Adobe Media Encoder programa »Add to Adobe Media Encoder Queue…«. Prednost
tega programa je izvažanje več dokumentov z enim klikom, hitrejša izbira nastavitev
ob izvozu in še druge napredne možnosti. Ko je posnetek dodan, program izbere
destinacijo izvoza in nastavitve, ki so bile uporabljene pri zadnjem izvozu. Vse
posnetke izvozimo po nastavitvah profila H.264, HD 1080p 23.976. Z desnim klikom
lahko odpremo podrobnejše nastavitve prednastavljenih nastavitev »Preset Settings«.
V zavihku za nastavitve videa »Video« spremenimo nastavitev sličic na sekundo
»Frame Rate« na vrednost 24, nastavitev za televizijski standard »TV Standard« na
standard PAL, ki ga uporabljamo v Evropi, obkljukamo tudi upodabljanje pri največji
kvaliteti »Render at Maximum Depth« in spremenimo bitno hitrost kodiranja »Bitrate
Encoding« na možnost VBR, 2 pass. Nove nastavitve ustvarijo boljše rezultate, a za
to porabijo več časa. S takšnimi nastavitvami je bilo izvoženih vseh 18 posameznih
videoposnetkov. V preglednici 5 so predstavljeni njihovi osnovni podatki.
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4.3 ZDRUŽEVANJE ELEMENTOV V KONČNI IZDELEK
V tej fazi že imamo izdelane posamezne posnetke, ki jih želimo sestaviti v celoto. V
program sicer lahko uvozimo tudi neizvožene sekvence, ki smo jih naredili v After
Effects, vendar to upočasni postopek, saj imamo opravka z velikimi datotekami in
veliko informacijami. V Premiere Pro ustvarimo nov projekt, v katerega bomo zložili
vse izdelane posnetke. Podobno kot v prejšnjem programu datoteke uvozimo preko
ukaza dokument »File«, uvoz »Import…« in v odprtem oknu poiščemo in označimo
vse želene posnetke ter kliknemo odpri »Open«.

Slika 12: Razporeditev elementov v časovnici
Posnetki so zdaj vidni v programu, za postavitev na časovnico jih povlečemo na njihovo
mesto in uredimo po plasteh (prikazano na sliki 12).
Vsak video, tudi če nima zvoka, je v programu prikazan kot združena slika in zvok, ki
ju premikamo skupaj. Izdelani posnetki ne vsebujejo zvoka, zato lahko v zvočni vrstici
A1 (audio 1) pustimo zvokovno sled ali pa z desnim klikom na posnetek izberemo
možnost razdruži »Unlink«, kar razdruži sliko in zvok. Slednjega lahko izbrišemo in na
to mesto povlečemo drugo zvočno datoteko. Za glasbeno podlago je izbrana pesem
The Noise skupine Castlecomer, ki je nekoliko preurejena. V procesu izdelave v After
Effects se je pri nekaterih posnetkih zgodilo, da so zaradi premikanja fotoaparata tudi
po izvedeni stabilizaciji ostali tresoči. Nezaželeno gibanje dokončno odpravimo v tej
fazi, in sicer v programu Premiere Pro s pomočjo istoimenskega efekta stabilizacija s
popačenjem »Warp Stabilizer«, ki se nahaja v razdelku efekti »Effects«, video efekti
»Video Effects«, popačenje »Disort«. Program posnetkov ne obravnava več kot
sosledje posameznih slik, ampak kot video, pri katerem se sličice med seboj bolje
povezujejo, zato je rezultat očitno boljši. Sledi urejanje zaporedja posnetkov po
snemalni knjigi. Med posnetke lahko umestimo tudi tranzicijske vložke, ki ustvarijo bolj
gladke prehode med posameznimi kadri. Po končani montaži celoten video le še
izvozimo v končni format.
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4.4 KONČNI IZDELEK
Končni izdelek je shranjen na priloženi zgoščenki, ki je v zavihku na platnici
diplomskega dela, ali na povezavi: https://youtu.be/ReX52--31oQ.
Na sliki 13 so izseki iz predstavljenega videa.

Slika 13: Izseki iz videa
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5 ZAKLJUČKI
Namen diplomske naloge je bil dosežen, izdelan je bil umetniški video v prostorskočasovnih presledkih, ki predstavlja mesto Trbovlje z okolico. Končni izdelek sestavlja
18 posameznih posnetkov, združenih v celoto. Pri projektu je bila uporabljena osnovna
fotografska oprema: digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat Canon EOS 6D z objektivom
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM in pripadajočim filtrom Marumi Fit+Slim Circular
Polarizer, stativa Manfrotto # 058 z vrtljivo glavo Manfrotto # 136 in Manfrotto
190XPROB z vrtljivo glavo Manfrotto 804RC2, daljinska upravljalnika za pametni
telefon Camera IR remote in Canon Camera Connect. V postprodukciji je bila
uporabljena programska oprema proizvajalca Adobe, in sicer Lightroom 6, After Effects
CC, Premiere Pro CC.
V procesu izdelovanja videa avtor pridobi veliko znanja na področju fotografiranja v
prostorsko-časovnih presledkih. Začeti je potrebno z dovolj teoretičnega znanja, ki je
na voljo v obliki »video tečajev« na različnih portalih, na primer YouTube. Avtorji teh
videov predstavijo osnovno tehniko in svoje izkušnje, ki pomagajo drugim v procesu
izdelave. Poleg praktičnega znanja na tem področju fotografije se avtor bolje spozna
tudi za uporabo programa After Effects.
Hyperlapse tehnika je med novejšimi in zato tudi atraktivnejšimi načini video
prikazovanja. Uporabna je predvsem za krajše predstavitve, kjer želi ustvarjalec
prikazati določene prizore v pospešenem času. Primerna je za krajše odseke pri daljših
projektih in tudi kot samostojna tehnika pri krajših video produkcijah.
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