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IZDELAVA FILMA Z UPORABO PROGRAMA

SONY VEGAS 5.0
IN PREDSTAVITEV TEGA PROGRAMA

UVOD
V tej seminarski nalogi bom predstavil program Sony Vegas 5.0 ter uporabo le tega na
primeru filma, ki sem ga izdelal sam. Sony Vegas je program za obdelavo video posnetkov in
za izdelovanje filmov. Omogoča nam dodajanje besedila na video posnetke, dodajanje
različnih efektov, dodajanje zvočnih efektov in glasbe. Za razliko od programa Adobe
Premiere, je Sony Vegas program, s katerim lahko tudi manj izkušeni uporabniki ustvarijo
kvalitetne filme. Prednost Sony Vegas-a je v enostavnem uporabniškem vmesniku, v veliko
že priloženih efektih, v enostavnosti uporabe. Tudi uporabnik z zelo malo izkušnjami iz
področja urejanja videa, se bo zelo hitro naučil uporabljati osnovne funkcije programa, z
nadaljnjo uporabo pa odkril še veliko več zelo uporabnih in priročnih funkcij.

SONY VEGAS 5.0
Osnovno okno programa
Tako izgleda osnovno okno programa Sony Vegas 5.0:

V rdečem okvirju je okno v katerem lahko brskamo po trdem disku, na zavihkih pa lahko
izbiramo med video efekti, efekti za prehode med slikami, videom.

V modrem okvirju je okno, kjer nastavljamo glasnost zvoka in kjer lahko izbiramo različne
zvočne efekte.
V zelenem okvirju je okno v katerem med konstrukcijo filma vidimo trenutno slika, v tem
oknu pa si prav tako lahko pogledamo predogled.
V rumenem okvirju pa je okno v katerem konstruiramo svoj film. Okno je trenutno prazno.
Poleg teh posebej označenih polj imamo v zgornjem delu vrstico z dodatnimi orodji in pa
menijsko vrstico z meniji.

Delovno okno programa
V konstrukcijskem oknu konstruiramo svoj film iz video posnetkov, slik, besedila, glasbe in
animacij. Izgleda pa takole:

Tako izgleda konstrukcijsko okno. V zgornjo vrstico smo položili besedilo, v srednji vrstici je
video posnetek, v spodnji pa glasba. Taka postavitev je najbolj praktična, saj je urejanje lažje
in med nadaljnjim delom točno vemo v kateri vrstici je kaj. Taka postavitev nam omogoča
tudi postavitev besedila na sliko videa. Če bi besedilo postavili v isto vrstico kot video, bi
besedilo lahko postavili samo pred oz. za video. Zato je taka postavitev nepraktična. Seveda
pa je odvisno od posameznika, kako se bo lotil dela in kako bo razporedil posamezne dele
filma.
Na levi strani ekrana vidimo ''plasti'' našega izdelka, označene so z zaporednimi številkami v
barvnih kvadratkih. 1. plast predstavlja besedilo, 2. plast video, 3. plast pa glasbeno vsebino.
Na spodnji strani okna so gumbe za upravljanje z videom. Na zgornji strani pa je neke vrste
časovno ravnilo, z oznakami v sekundah. Desno spodaj pa vidimo tudi trenutno dolžino filma.

Večnamensko okno programa
To okno se nahaja v levem spodnjem kotu osnovnega okna. Ima več možnosti. Z zavihki na
njegovem spodnjem koncu pa lahko izbiramo med temi možnostmi.

Media Pool
To je prva možnost, ki jo lahko izberemo na zavihkih. V tem oknu se shranjujejo vse vsebine,
ki smo jih že uporabili za gradnjo filma. Ta del programa je zelo praktičen, če želimo kateri
del filma uporabiti še enkrat. Tako nam ni potrebno še enkrat iskati video po trdem disku, ali
pa na novo pisati besedila, saj enostavno samo odpremo zavihek media pool in v njem bomo
našli že vso uporabljeno vsebino.
To okno pa izgleda takole:

Media Generators
Na tem zavihku najdemo vzorce za tekst, podnapise, nekaj različnih barvnih efektov in
efektov za besedilo.

Explorer
Naslednji je zavihek explorer. Ta zavihek na omogoča brskanje po disku v okviru samega
programa Sony Vegas.

Trimmer
V tem oknu bolj podrobno in natančno nastavljamo in urejamo posamezni odrezka videa.

Transitions
Ta zavihek, pa je poleg zavihka Video FX najbolj pomemben, saj vsebuje ogromno efektov za
prehode med deli videa. Brez uporabe teh prehodov, je video pust in ob prehodu dobimo
občutek da je na silo odrezan. Zato je uporaba teh efektov za dobro končno podobo filma
skoraj nujna.

Poglejmo si še nekaj primerov prehodov:
1. Slot effect: Sliko sestavi iz štirih vodoravnih vzporednih delcev:

2. Clock effect: Sliko izriše krožno, v smeri urinega kazalca:

3. Cross Blur effect: Prehod izvede tako da prehod med dvema slikama zamegli:

4. Puzzle effect: Sliko sestavi iz koščkov, tako kot sestavljanko:

Video FX
Ta zavihek je zelo pomembno pri konstrukciji našega filma, saj na njem najdemo ogromno
video efektov, ki lahko zelo popestrijo naš film, uporabimo jih lahko, da poudarimo nek
poseben trenutek. S temi efekti pa tudi ni dobro preveč pretiravati, saj s preveč efekti lahko
hitro pokvarimo izgled filma.

Nekateri najbolj uporabni efekti v tem zavihku so:
- Brightness and Contrast (S tem efektom lahko spreminjamo svetlost in kontrast slike.)
- Black and White (Video spremenimo v črno-bel način)
- Film (S tem efektom dodamo učinek starosti filma – videz, kot da je bil video posnet v slabši
tehniki ali pa nekaj desetletij nazaj.)
- Gaussian Blur (Zameglimo sliko)
- Glow (Svetle barve (bela, rumena…) dobijo nenavaden, nadnaravni sijaj)
- Invert (Sliko obrne v negativ)
- Lens Flare (Slika se blešči in dobi tak efekt, kot da bi skozi fotografski aparat gledali proti
soncu.)
- Light Rays (Sliko obsvetijo žarki. Ta efekt je zelo uporaben za poudarjanje hitrosti nekega
predmeta.)
- Sepia (Slika da videz stare zbledele fotgrafije)

Okno za urejanje zvoka
V tem oknu lahko spreminjamo glasnost zvoka, določamo lastnosti zvoka in dodajmo efekte.
Pri izdelavi enostavnih filmov ponavadi tega okna ne uporabljamo, saj je glasnost že v osnovi
dobro nastavljena, zvočnih efektov pa ne potrebujemo. To okno uporabljamo šele takrat, ko se
lotimo izdelave večjih in zahtevnejših projektov. To okno izgleda tako:

Okno za predogled
Ostane nam še okno za predogled. To okno se nahaja v desnem spodnjem kotu. V njem
vidimo trenutno sliko pri urejanju videa in pa predogled že končanega izdelka.

IZDELAVA FILMA
(Best Of Moofdi: Part 2)
Priprave na izdelavo
Ker sem aktivno igral igro Call Of Duty preko interneta in sem imel na disku veliko
posnetkov iz uradnih tekem, sem se odločil da naredim svoj film s posnetki iz igre, t.i. Frag
Movie. Ta film, ki sem ga izdelal za to seminarsko nalogo je že moj tretji film s posnetki iz
igre in mislim da mi je od vseh teh ta tudi najbolje uspel.
Predenj sem lahko začel izdelavo sem moral vse posnetke tekem presneti v video format.
Proces pa je bil sledeč. Iz posnetkov sem s posebnim ukazom presnel dele posnetkov v sličice
na disk. Te sličice je bilo nato potrebno združiti v tekoč video posnetek. Tudi tu mi je na
pomoč priskočil Sony Vegas, ki omogoča, da iz sekvence zaporednih slik sestavimo video
posnetek in ga pretvorimo v tak format, ki ga lahko nato enostavno uporabimo pri izdelavi
filma.
Kliknemo na File->Import Media

Odpre se nam novo okno. V tem oknu označimo vse pripadajoče slike in v spodnjem delu
označimo kljukico pri ''Open still image sequence '' in kliknemo na gumb odpri.

Tako nam Sony Vegas ustvari video datoteko sestavljeno iz slikic. Sedaj moramo ta video
samo še shraniti kot video datoteko (.avi).
Ko sem vse posnetke pripravil po zgoraj navedenem postopku, sem moral še izbrati glasbeno
podlago. Glasbo za film izberemo glede na vsebino filma. V mojem primeru sem izbiral med
Rock, Hard Rock in Metal glasbenimi zvrstmi, saj je taka glasba najbolj primerna za to zvrst
filma. Po nekaj poslušanja in poizkušanja glasbe v Sony Vegasu sem se odločil za naslednje
skladbe:
- Sum 41 - Pain for Pleasure
- At Vance - Only Human
- Dover - My Secret People
- N.E.R.D. - Lap Dance
Sedaj sem imel veliko večino potrebnega gradiva že pripravljenega. Ostala mi je le še izbira
sloga in barve besedila. Ker sem v prejšnjih dveh filmih že uporabil modro in rdečo barvo,
sem se tokrat odločil za rumeno barvo. Tako, ko imamo vse pripravljeno - posnetke, glasbo,
barvo in slog pisave, ter veliko volje in potrpljenja se lahko preselimo v Sony Vegas ter
začnemo z ustvarjanjem začetka filma.

Izdelava
Z izdelavo začnemo na začetku. Najprej sem izdelal začetne napise za film, ki vsebujejo
podatke kdo je film izdelal in naslov filma. Vse napise sem nato razporedil v približni vrstni
redu, kakor si bodo sledili v filmu.

Nato sem vse napise postavil v pravi položaj in dodal efekte za prehode, tako da dobimo lepo
tekočo sliko. Dodal sem tudi že prvo glasbeno podlago (Sum 41 - Pain For Pleasure) in video
vsebino, ki je bila posneta z namenom, da jo uporabim kot podlago vsem začetnim napisom.
Prav tako sem že vse napise postavil v položaj v katerem se najbolje ujemajo z glasbo in
videom.

Napisi, video in glasbena podlaga postavljena v končni položaj:

Sedaj je prišel na vrsto težji del. Ker sem izbral glasbo, ki ima v nadaljevanju nekaj efektov,
zato sem tudi video moral prilagoditi tem efektom. To sem naredil tako, da sem iz nekaj video
posnetkov izrezal najboljši del, ki pa jo moral biti dolg največ 1,5 sekunde. Te delčke sem
nato obrezal v enako dolge kose, dolžine 1,5 sekunde. Efekt ki sem ga dobil je zelo popestril
film.

Sedaj ko sem naredil začetek, je bil najtežji del za mano. V nadaljevanju izdelave filma moral
samo še paziti na to, da se video lepo ujema z glasbo in da uporabljamo efekte za prehode
med videom. Od te točke naprej video napreduje zelo hitro. Izdelava se nekoliko upočasni, ko
sem izdeloval počasni in hitri posnetek.

Počasni posnetek
Počasni posnetek ponavadi uporabimo takrat, ko hočemo še enkrat ali pa počasneje pokazati
nek posebni trenutek v našem filmu. To pa naredimo tako, da na tisti del videa, ki ga hočemo
predvajati počasneje kliknemo z desno miškino tipko, izberemo Insert/Remove Envelope ter
kliknem na Velocity. Nato se nam na tem delu videa pokaže zelena črta, katero premikamo
navzdol. Nižje kot jo premikamo počasneje se bo predvajal posnetek. Standardna hitrost
posnetka je 100%, hitrost pa lahko znižamo do –100%. Pri –100% se bo video predvajal
200% počasneje. Ko premikamo črto, se nam ob premikanju izpiše trenutna hitrost videa, tako
da natanko vemo kakšna je trenutna hitrost.

Hitri posnetek
Hitri posnetek uporabljamo takrat, ko bi radi nek del, kjer se ne dogaja nič zanimivega hitreje
predvajali naprej. Do te funkcije pride na isti način kot pri počasnem posnetku
(Insert/Remove Envelope->Velocity). Razlika je le v tem, da zeleno črto, ki se nam pokaže
premikamo navzgor. Tako lahko hitrost videa spreminjamo iz 100% pa vse do 300%. Pri
300% bi se video predvajal 200% hitreje.

Pri hitrem posnetku sem uporabil tudi efekt Light Rays, ki zelo lepo poudari povečano hitrost.
Tako pa izgleda slika pri uporabi tega efetkta:

POZOR! Pri povečevanju oz. zmanjšanju hitrosti se nam tudi video izrezek podaljša oz
zmanjša. Zato moramo video posnetek raztegniti, če smo hitrost manjšali oz. stisniti, če smo
hitrost povečali. Če smo hitrost povečali iz 100% na 200%, potem moramo video posnetek
stisniti za polovice njegove originalne dolžine. Če pa smo hitrost zmanjšali iz 100% na 0%
moramo video posnetek raztegniti za polovico njegove originalne dolžine. To pa storimo tako,
da video posnetek z miško primemo na njegovem zadnjem koncu. Pokaže se nam dvosmerna
puščica in kvadratek. Nato posnetek povlečemo levo ali desno.
To pa so bile do zaključka edine večje ovire, ki nam tudi vzamejo največ časa.

Credit Roll
Ko pridemo do konca našega filma moramo samo še vstaviti podnapise, v katerih predstavimo
katera orodja smo uporabili, katero glasbo smo uporabili, lahko pa tudi še zahvale oz. komu
se zahvaljujemo za podporo ali pomoč pri izdelavi filma. To naredimo s pomočjo Credit Roll.
Credit Roll najdemo v oknu Media Generators.

Izberemo si enega izmed podnapisov, ki so na voljo in ga postavimo na konec našega filma.
Nato se nam odpre okno, v katerem lahko vpišemo in urejamo vse podatke ki jih želimo
vpisati.

Sam sem pri Credite Roll uporabil še efekt Opacity, ki nam sliko naredi prosojno, tako da se
pod podnapisi vidi tudi video.

Opacity
Efekt Opacity, ki nam sliko naredi polprosojno dobimo tako, da na vrhu video ali besedilne
vsebine z miško primemo rob in potegnemo navzdol. Nižje kot gremo bolj prosojna bo slika.
Če Opacity potegnemo čisto do dna, bo slika tako prozorna da bo izginila in ostalo nam bo
samo belo ozadje.

S tem sem zaključil izdelavo filma. Sedaj moramo film le še spraviti v obliko ki bo primerna
za predvajanje in ki ne bo zasedla preveč prostora na disku oz. bo tako velika da jo lahko
spravimo na CD.

Pretvorba filma
Film v pravo obliko pretvorimo tako, da gremo v meni in kliknemo File->Render As. Odpre
se nam novo okno.

V tem oknu vpišemo ime našega filma, tako kot hočemo da ga Sony Vegas shrani na disk.
Pod Template pa izberemo Default Template (uncompressed). Nato kliknemo na gumb
Custom… desno od okenčka Template.
Odpre se nam naslednje okno:

V tem oknu Video rendering quality nastavimo na Best, nato pa spodaj kliknemo na zavihek
Video.
Odpre se nam zavihek Video:

V tem zavihku v okenčku Video format nastavimo XviD MPEG-4 Codec. Priporočam
uporabo tega kodeka za video, saj ima najboljše razmerje med kvaliteto in pa velikostjo
končnega filma. Seveda pa lahko uporabimo tudi kateri drugi kodek. Nato še kliknemo na
gumb Configure… desno od okenčka Video format. Prikaže se nam novo okno. V tem oknu
nastavljamo lastnosti in kvaliteto za izbran video kodek. Našo izbiro potrdimo z gumbom OK.
V svojem filmu sem uporabil XviD MPEG-4 Codec in najboljšo kvaliteto 10000kbps.
Tudi zavihek Video potrdimo z gumbom OK. Tako smo spet pri prvem oknu, v katerem smo
morali vpisati ime filma. V tem oknu kliknemo gumb SHRANI. Pretvorba filma se začne in
sedaj lahko samo počakamo da Sony Vegas pretvori film. Hitrost pretvorbe je predvsem
odvisna od izbranega video kodeka, najbolj pa od strojne opreme računalnika. Potek
pretvorbe pa nam Sony Vegas prikazuje na zaslonu.
Ko je pretvorba končana, filma samo še zaženemo s predvajalnikom videa (Windows Media
Player, BS Player…) se sprostimo in si ogledamo našo mojstrovino, ki smo jo ustvarili.

Zaključek
Sony Vegas je zelo uporaben program, ki bo predvsem všeč začetnikom, čeprav je primeren
tudi za zahtevnejše uporabnike. Je enostaven za uporabo in se ga hitro naučimo tudi samo z
poskušanjem. Izdelava filma je hitra in enostavna. Navdušuje veliko vgrajenih funkcij in
efektov, ki nam pomagajo pri izdelavi filmov.
S to seminarsko nalogo se opisal najbolj osnovne funkcije in upam da bo komu v pomoč pri
izdelavi njegovega filma.

Viri
http://www.sonymediasoftware.com/
http://www.callofduty.se/slize/quality.php
Integrirana pomoč v Sony Vegas-u
Praktična uporaba

Priloge
Film: Best Of Moofdi:Part 2

