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A guide to video production to online learning

Въведение
Този Наръчник дава общи и по-подробни разяснения по практическите стъпки и
съображения, които трябва да се следват при създаването на видео материал за онлайн
курсове (дистанционни курсове). Наръчникът е разделен на четири основни части:
•

Технически изисквания

•

Производствени изисквания

•

Съображения за равнопоставеност

•

Общи съображения

Технически изисквания
Тази част разглежда необходимото оборудване, както и техническите изисквания за
създаване на видео. Разглежда се всеки компонент, заедно със специфичните изисквания.
Оборудването включва камера, микрофон, осветление, зелен екран и видео обработващи
програми. Предлага се също така упътване за практическите параметри на избраното
оборудване.

Производствени изисквания
Тази част разглежда разработката на видео съдържание от гледна точка на неговото
производство. Тя съдържа общ преглед на изискванията за създаване на сполучлив видео
материал, базиран на журналистически опит и подход. Разглеждат се аспекти на
кадрирането, използване на „пан” (pan) и „зуум” (zoom) ефекти, “cutaway” (т.нар. кадърпресечка), източници на светлина/осветление, записване, интервюиране, последователност
и повествование.

Съображения за равнопоставеност
Тази част представя някои съображения за равнопоставеността, които трябва да вземете
предвид, когато конструирате и представяте видео материал. Обърнато е особено внимание
на случаи, при които може да има участници с увредено зрение, слух, с ограничени
движения и фоточувствителност, като на проектиращите и разработващите онлайн курс се
предлагат практически указания в тази насока.
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Общи съображения
Тази част разглежда кога е подходящо да се използва видео материал в рамките на онлайн
курс. Тя дава общи насоки, които да се вземат под внимание при проектиране и
разработване на онлайн курс.

Технически изисквания
Преди десет години използването на видео като средство за обучение щеше да бъде трудно
и скъпо от гледна точка на ресурсите. За създаването на дигитално видео беше необходим
тясно специализиран софтуер и хардуер за видео обработка. Видео камери като Mini DV
камерите, които използваха трансфер на видео поток чрез Firewire бяха много скъпи, тъй
като технологията беше сравнително нова.
В днешно време, с разширяване използването на дигитално видео, заснемането и
обработката на видео материал никога не е било по-лесно, като имаме предвид огромното
разнообразие от съществуващи хардуерни и софтуерни системи за тази цел. Много видео
камери все още се използват метода за трансфер Firewire (споменат по-горе), но той вече не
е единствената възможност. С въведените напоследък „solid-state” видео камери (които
записват върху памет карта или флаш устройство), се дава възможност за създаване на
видео файлове, които лесно могат да се пренесат направо на хард драйва на компютъра.
Съществува голямо разнообразие от видео камери с различни цени и спецификации.
Друг момент, който щеше да бъде извънредно проблематичен е скоростта на интернет
връзката и пропусквателната способност. Дигиталните видео файлове могат да бъдат с
много големи размери, макар че според днешните стандарти файл от 10 мегабайта ни се
струва сравнително малък. Преди десет години, с модем за набиране, свалянето щеше да
отнеме много време. За ползващия интернет щеше да бъде много скъпо да сваля големи
видео файлове, особено ако заплаща на минута за интернет връзката.
Днес скоростта на широколентовите връзки е достатъчно високаза и има възможност за
стрийминг или даунлоуд на големи файлове на компютъра на потребителя (като напр. видео
файлове). Съществуват вече и по-малко ограничения за даунлоуд и за скорост на
трансфер/пропускателна способност (bandwidth), което позволява на ползвателя да гледа
онлайн различни по обем материали.
Използването на видео при онлайн обучение разкри нови хоризонти пред обучението и поспециално електронното обучение. Наличието на видео материали във виртуалната учебна
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среда предоставя на обучаващите се свободен достъп до тях, така че да могат да ги гледат
когато и колкото пъти поискат.
От гледна точка на процеса на обучение (преподаване и учене), използването на видео
материал може да има положително въздействие. То може да добави лично измерение на
курса. Обикновено при онлайн курсовете възможността да се види или чуе преподавателя е
ограничена. При някои смесени курсове може да има възможност за среща с ръководителя,
но при изцяло онлайн базираните курсове това може да бъде ограничено само до една
снимка. Използването на видео при въведението в курса, за обратна връзка, когато
преподавателят е пред камерата и говори от екрана, дава персонално измерение, което е
много важно.
Видео може да бъде използвано за даване на инструкции, за демонстриране на
използването на ресурсите, които преподавателят смята да включи по време на курса.
Използването на видео не е ограничено само до представянето на учебен материал, а също
и за ролеви игри, поставяне на сцени, анализи на конкретни случаи и др.

Създаване на видео

Компетентен персонал
Компетентното лице или лица, би трябвало да разбира от следното:
•

Подготовка на видео камерата за заснемане: картината да е на фокус и в кадър, да може
да прецени как ще изглежда картината в зависимост от това къде се намира обекта и пр.

•

Източниците на светлина за заснемането на видео: светлината да е подходяща, за да
може обекта да е добре осветен и лесно видим. Да не забравя да отчете дали задния
план е добре осветен. (Виж раздела „Зелен екран” по-нататък в този Наръчник).

•

Да разбира от аудио оборудване и неговото използване: звуковите нива трябва да са
правилно нагласени, когато това е необходимо. От основно значение е потребителят да
може да чува какво се говори на камерата. За това ще е необходимо той да настрои аудио
нивата на видео камерата, както и външните микрофони прикрепени към камерата, ако
има такива.

•

Обработка на видеото: след като материалът е заснет, компетентното лице трябва да
цифровизира и обработи видео материала. Това изисква умения за видео обработка и
познаване на избрания софтуер за тази цел. Задължение на компетентното лице е да
подбере важната информация, която е заснета и да я превърне в завършен продукт. То
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ще трябва също така да има познания по създаване на заглавия (текст) или друга
подобна информация, които да се изписват на екрана.
•

Да разбира от формат на файлове и дигитална доставка: Важно е компетентното лице да
разбира от формат на дигитални видео файлове. Макар че, както беше споменато в
началото, съвременните компютри са много мощни и могат да възпроизвеждат големи
файлове, има много други неща, с които трябва да се съобразите, за да достигнете до
окончателния видео файл, който ще се разпространява.

За повече информация относно форматите и препоръките, моля вижте раздел „Дигитални
видео файлове и Обучаващия се”.
Задача на компетентното лице е да осигури гладкото и безпроблемно протичане на всички
технически процеси. Създаването на видео материал от началото до края трябва да бъде
максимално ефективен процес, с минимални разходи на време и средства.

Видео камера
Видео камерите са различни по цена и качество. По принцип получавате това, за което сте
платили. Основните характеристики, които трябва да се вземат предвид са:
•

Аудио възможности

•

Записващ формат

•

Общото качество на видео оборудването зависи от цената, както беше посочено по-горе.

Аудио възможности
Важно е да се обърне специално внимание на аудио възможностите на камерата. В
идеалния случай камерата трябва да има външна аудиовръзка. Това ще ви позволи да
прикрепите насочен микрофон, което е важно, тъй като ще ви даде възможност да
направите ясен запис на съответния обект. Използването на вградения микрофон на
видеокамерата не е най-добрият вариант. Тези микрофони обикновено са стерео и затова
улавят много страничен шум. Използването на насочен микрофон свързан с кабел към
аудио входа на камерата улавя основно звука от обекта, към който е насочен. Крайният
резултат е по-ясен и по-отчетлив звукозапис.
За повече информация и препоръки моля вижте раздела „Микрофон”
Записващ формат
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Нека за момента се съсредоточим върху два основни формата за запис: запис с висока
резолюция, фиксиран на видеолента, или HDV и запис върху компютърна памет, базиран на
Solid State drive („твърдотелно устройство” в буквален превод).
Видеокамерите HDV записват върху MiniDV ленти. На тези ленти може да се запише
видеоматериал с висока резолюция с времетраене до 1 час. След като записът завърши,
материалът трябва да се пренесе на компютър и да се превърне в дигитален файл,
необходим за обработка. Това се прави с помощта на компютърен софтуер за видео
обработка, като се използва компютър, или Firewire интерфейс на камерата (понякога
наричан DV интерфейс). За повече информация вижте раздела „Софтуер”.
Solid State камерите записват върху memory stick (памет карта) или флаш устройство,
прикрепено към камерата. За разлика от системите базирани на видеолента, тези камери
записват видео материала директно като HDV файл. Този метод спестява време, тъй като
след края на заснемането, видеокамерата или памет картата се свързват директно с
компютъра и файлът (file) се пренася в посочената папка (folder) на компютъра. Така
обработката може да започне веднага.

Варианти на видео камера
Както беше споменато по-горе, съществуват различни видове камери.
Sony HXR-NX5E е със solid state camera система. Тази камера може да се опише като
"broadcast standard" (стандарт за излъчване) поради качеството на картината. Тя създава
висококачествен продукт и има изцяло ръчен контрол. Това позволява да се конфигурират
всички аспекти на видеозаписа като експонация, скорост за експониране (shutter speed),
настройка на баланса на белия цвят (white balance) и на аудио нивата. Камерата има също
така голям обектив позволяващ навлизането на повече светлина, което дава по-добро
качество на картината и се използва лесно при условия на слабо осветление.
Аудио качеството е също много добро, поради високото качество на компонентите. Камерата
има входове за включване на външни микрофони, което позволява на снимащия да получи
най-доброто качество на звука от презентатора или обекта. Тази видеокамера е пригодена
за директен монтираж на външен насочен микрофон. Това премахва необходимостта от
стойка за микрофон.
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Следващите камери са добър избор, според спецификациите и техническите им
възможности. Добре е да поискате допълнителна информация и технически съвет от
продавача.
Ниска цена: Canon LEGRIA HF M41 - Solid State (запис върху компютърна памет), няма
пълен ръчен контрол, но има външен аудио мини жак.
Ниска/средна цена: Sony HVR-HD100E - HDV tape based camera – записваща върху лента.
Сравнително ниска цена, по-ниско качество в сравнение с много от скъпите модели поради
по-малкото възможности за ръчни функции и по-малък обектив. Има мини жак за
микрофони, има опция за монтаж на външен насочен микрофон директно върху тялото на
камерата, което елиминира необходимостта от стойка за микрофон.
Средна/висока цена: Panasonic AG-HMC41E - Solid state memory based recording, пълен
ръчен контрол, високо качество XLR аудио входове за микрофон. Както и предната камера,
тази също има опция за монтаж на външен насочен микрофон директно върху тялото на
камерата, което елиминира необходимостта от стойка за микрофон.
Висока цена: Sony HXR-NX5E - описаната по-горе.

Микрофон
Когато филмирате презентатор или друг говорещ пред камерата, много е важно да
направите добър звуков запис. Това става най-добре чрез използването на насочен
микрофон. Използването на вградения микрофон в камерата не е добра идея, поради
причините посочени по-горе в раздела за аудио възможности.
Rode NTG2 е микрофон с добро качество, който работи с всеки вид видеокамера. Може да
се наложи да използвате стойка за микрофон, за да го насочите по-добре и да го поставите
близо до обекта. Важно е да прикрепите микрофона към отделна стойка. Ако го монтирате
на камерата, има опасност да уловите шума от движението й. Тези микрофони улавят чист
звуков сигнал от какъвто и да е източник пред тях. Те също така са и много леки, ако все пак
се наложи да ги прикрепите към камерата.
И при микрофоните за видеокамера има голямо разнообразие от възможности. Два вида
микрофони, които предлагаме тук са: Rode NTG-1 или Sony ECM-673.
Когато избирате микрофон, съветваме ви да проверите вида на аудио входа на вашата
камера. Обикновено се срещат два вида връзки, в зависимост от цената на камерата. По-
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скъпите камери имат 3-полюсен вход (3 pinned microphone connection input - XLR). Поевтините модели имат 3.5 mm мини жак вход (mini jack input), както е свързването при iPod и
слушалки.

Трипод
Триподът (триножникът) осигурява стабилност, тъй като е много важно камерата да е
устойчива по време на снимки. Използването на ръкохватката на камерата може да я
направи неустойчива и видео материалът няма да изглежда професионално. В началото
камерата може да ви се струва лека, но след известно време ще започне да ви тежи и да не
ви е удобна, което също ще влоши качеството на заснетия материал. Изборът на трипод е
важен. Някои камери са доста тежки и евтин и лек трипод може да се огъне под тежестта им.
Libec TH650DV е много добър избор – той добре поддържа малък до среден размер камери.

Зелен екран
Зеленият екран е техника използвана за да се замени задния фон на дадено видео с друга
картина на заден план. Представете си „Междузвездни войни”, където обектите могат да се
заснемат на едно място, а после да се направи така, че да изглеждат съвсем на друго място.
Техниката е сравнително лесна за прилагане с точния хардуер и софтуер.
За да постигнете това ви трябва:
•

Много е важен стандартният зелен екран – индустриален стандарт. Трябва да използвате зелен
цвят известен също като „chroma key green”, за да се получи ефекта.

•

Осветлението също е много важно. Трябва да осветите поотделно както обекта (като например
презентатора), така и зеления екран отзад. Не е желателно сенки от обекта да падат върху него.
Това ще ви затрудни, когато започнете операцията по премахване на зеления фон.

Съществуват различни варианти на зелен екран според мащаба на видео продукцията. Ето
пример за оборудване, което може да се види и закупи оттук:
http//:www.backdropsource.co.uk. Тази система може да се пригоди за индивидуалните нужди
на потребителя – повече свелинни източници, по-голям екран.
Използвайки техниката на зеления екран, вие можете да замените фона зад презентатора с
изображения по ваш избор – като например лого на организацията, цветови схеми и пр.
Тази техника се използва също при заснемането на жестомимичен превод за курсисти с
увреден слух.
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Виж Фиг. 1 по-долу която показва как да се ситуират прожекторите и екрана при заснемането
на даден обект/презентатор.
Фиг. 1 Подредба на прожекторите
Използването на техниката на зеления екран ще ви даде възможност да поставите различни
изображения като цветови схеми и лога зад обекта. Виж фиг.2 по-долу.
Фиг. 2 Презентатор с фон направен чрез техниката „Зелен екран”
Презентаторът е сниман на фона на зелен екран, който след това чрез софтуер е заместен с
подходяща цветова схема и лого.
Обработка
Обработката на вашето видео включва всички стъпки, при които събирате целия заснет
материал от видео камерата, запазвате частите, които искате и отстранявате тези, които не
са ви нужни или не харесвате. Това се прави като просто разгледате видео файловете и
изтривате целия видео файл, или „изрязвате” части от него.
Ще използвате този софтуер за да експортирате и обърнете редактираното видео в
окончателния файл (или файлове), които ще бъдат гледани. Това е много важна стъпка,
която ще бъде разгледана по-подробно в раздела „Дигитални видео файлове и обучаемия”.
За да изпълни тази задача добре, лицето занимаващо се с тази дейност трябва да има опит
в използване на софтуер за обработка на видео материал, или предварително да е
преминал обучение за това.
Както беше споменато по-горе, има много различни програми за видео обработка. Някои са
безплатни и са заложени в операционната система компютъра, като например Windows
Movie Maker и Apple IMovie. Други са по-високотехнологични и професионални, като
например
Adobe Premier Pro CS5.5. http://www.adobe.com/uk/products/premiere.html, която може да се
купи с намаление, когато се използва в рамките на обучение.
Препоръчваме използването на Adobe Premier Pro CS5.5, тъй като този софтуер притежава
редица характеристики, като например Green Screen keying и различни формати за
експортиране.
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Компютърен хардуер
За да се стартира необходимия софтуер, имате нужда от комютър или лаптоп със
съответната спецификация. Изискванията могат да са различни, в зависимост от софтуера,
който изберете. Но тъй като видео файловете могат да са с доста големи размери, вашият
компютър ще трябва да има достатъчно добър капацитет за съхранение на данни на хард
диска. Необходимото пространство за съхранение на файловете може значително да се
различава, но поне 500 GB трябва да са достатъчни.
Дигиталните файлове могат да бъдат изключително големи и ако работите върху голям
видео материал, пространството на хард диска може да не ви стигне, ако предварително не
сте пресметнали колко място ви трябва.
Системите Windows PC или Apple computer са примери за уместен и подходящ избор, но при
закупуването на компютър ще трябва да вземете предвид и изискванията на софтуера.
Например ако в онлайн курса ще използвате софтуер Adobe Premier Pro CS5.5, това ще
изисква следната компютърна конфигурация:
За Windows PC:
•

Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II процесор; изисква се 64-bit support

•

Необходима е 64-bit операционна система: Microsoft® Windows Vista® Home Premium,
Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 or Windows® 7

•

2GB of RAM (препоръчва се 4GB или повече)

•

10GB пространство на хард диска за инсталация; изисква се допълнително свободно
пространство по време на инсталация (не може да се инсталира върху флаш памет)

•

7200 RPM хард драйв за обработване на компресирани видео формати; RAID 0 за
некомпресирани

•

Монитор 1280x900 с OpenGL 2.0-съвместима графична карта

За Apple Mac:
•

Процесор Multicore Intel с 64-битова поддръжка

•

Mac OS X v10.5.8 или v10.6.3 или повече; Mac OS X v10.6.3 или повече се изисква за GPU
ускорение

•

2GB RAM (препоръчват се 4GB или повече)
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•

10GB налично пространство на хард диска за инсталиране; изисква се допълнително
свободно пространство по време на инсталация (не може да се инсталира върху обем,
който използва „case-sensitive file system” (система, която е чувствителна към големи и
малки букви) или върху флаш памет.

•

7200 RPM хард драйв за обработка на компресирани видео формати; RAID 0 за
некомпресирани

•

Монитор 1280x900 с OpenGL 2.0–съвместима графична карта

Много е важно също така компютърът да има достатъчно свободно пространство на хард
диска за съхранение на вашите видео файлове – поне 500 GB .
Видео файловете могат да са изключително големи по размери и ако работите върху голям
видео материал, пространството на хард диска може да не ви стигне. Ще е добре да
опитате предварително да планирате колко място ще ви трябва.

Дигитални видео файлове и обучаемия
Когато експортирате окончателния видео файл, важно е да имате предвид крайния
потребител или обучаемия, в смисъл на неговия достъп до формата на файла. Някои
компютри може да нямат необходимия софтуер за стартиране на някои файлове, като
например „Quicktime”. Добре ще е да изследвате и тествате различни методи с участниците
в курса. Това може да ви натовари допълнително, ако го правите за всеки курс, но пък може
да е полезно да получите обратна информация преди да сте взели окончателно решение.
Като идентифицирате най-съвместимите файл формати, това ще ви помогне да разработите
стандарти, които да се прилагат при всички курсове. Обикновено файловете .WMV (window
media) са съвместим формат, като не се изисква допълнителна софтуер инсталация (или
съвсем малко).
Когато се подготвяте да експортирате окончателния видео файл, трябва да вземете предвид
следните фактори:
Продължителност на видео материала – Колко дълъг трябва да е той? Колкото материалът
е по-дълъг, толкова файлът е по-голям по размер. Правилото е, че видеото трябва да е с
продължителност най-много 5 мин. (Вижте раздела „Производство”)
Размер на кадъра – Това е техническата част, където залагаме размерите на крайното
видео. Колкото по-малки са размерите на кадъра, толкова по-малък е размера на файла.
Макар че ако направите кадъра твърде малък, качеството на видеото ще е лошо –
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материалът трудно ще се гледа. Целта ви трабва да бъде експортиране на файл с размери
384 пиксела широчина и 288 пиксела височина. Това може да бъде дефинирано в
настройките за експортиране на нашия софтуер.
Скорост на видеопотока (Video bit rate) – това е областта, която ни позволява да
приспособим общото качество на видео файла. Не се използва установена скорост, тъй като
за да получим желания размер на окончателния файл, настройките ни са различни.
Аудио настройки – може да е необходимо да нагласите аудио настройките във видео файла.
Предлагаме да настроите аудиото на MONO и да използвате скорост от около 64kbs. Това
също спомага за намаляване размера на файла, но тъй като работим само с глас,
използването на по-ниски настройки обикновено не оказва въздействие на общото качество.
Видео формат – Съществуват многобройни онлайн видео формати, като например:
Quicktime movies, AVI files, Mpeg files, window media (wmv) files, flash files (.flv), и т.н. Това
отново трябва да бъде добре обмислено, тъй като някои формати може да не стартират с
някои Медиа плеъри. Опитът ни е показал, че използването на Window Media File (.wmv)
работи при почти всички системи.
Стартирането на Медиа файловете от курсистите трябва да е много проста и ясна операция.
Не е желателно обучаемият да чака дълго файла да се изтегли или да не може изобщо да
го отвори.
Използването на тази иновативна технология може да подобри както обучението, така и
преподаването. След като сте се придължали към известна част от нашите насоки, вие
можете да създадете нов, интересен метод за преподаване (видео материал), който ще
даде възможност на обучаемите да получат знания по по-различен и полезен начин и ще
обогати тяхното общо обучение.

Изисквания за създаване на видео материал
И най-съвременното видео оборудване от най-високо качество не може да създаде видео
материал от само себе си. За да създадете гледаемо, завладяващо видео, трябва да
следвате няколко основни правила. Някои от тези правила датират още от времето на
немите черно-бели филми, а други съществуват още по-отдавна. Трети вид правила са
много по-скорошни, възникнали от факта, че днес хората гледат видео на своите телефони
и компютри. Затова трябва да сме още по-внимателни с аудио записа, да избягваме
клатенето на камерата и да направим видео материала си силен и прецизно насочен.
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Кадриране на картината по правилото на третините
Този принцип разделя мислено екрана на девет еднакви квадрата, като червените
пресечени линии посочват къде би трябвало да се опитате да разположите централните
обекти. (Виж Фиг. 3 по-долу)
Фиг. 3 Рамкиране на картината
По-долу следват примери на заснети участници в Конференция на Конгреса на
профсъюзите (TUC) проведена в Лондон през 2011 г.
Фиг. 4 Две от сниманите лица се намират в централната лента на картината
Фиг. 5 Линията на очите на делегата трябва да бъде малко по-високо и малко по-вляво на
екрана.
Фиг. 6 Трите фигури са разположени през централната част на кадъра, по мислен диагонал
прокаран от горе вляво до долу вдясно

Дръжте камерата стабилна
Една потрепваща и клатеща се камера няма да направи филма ви интересен. Само ще
раздразни зрителя. Затова е важно да държите камерата колкото е възможно по-стабилно.
Филмовите студиа изразходват цели състояния за стойки, кранове, компактни системи за
стабилизиране на камерите и дори релси, за да се избегне клатенето на камерата. Ние ще
трябва да разчитаме на по-евтини методи. Както обсъдихме в техническото ръководство,
най-надежден е триподът (или триножникът) за камери. Друга алтернатива е моноподът. Ако
нямате трипод, ще трябва да импровизирате. Във всеки случай ще трябва да използвате
нещо за стабилизиране на камерата.
Може да поставите камерата върху сгънато яке, калъфът на камерата, или някакъв сак. Това
може да ви помогне, ако наоколо няма друга равна или гладка повърхност. Огледайте се
около себе си преди да започнете да снимате. Може да оставите камерата върху бюро,
парапет, или снимащият да опре ръцете си на нещо твърдо.
Кадри на движещи се обекти могат да направят видеото да изглежда много професионално,
но те се снимат много трудно без скъпо оборудване. И не само това – за тези снимки ще ви
трябва със сигурност помощта на поне още един човек.
Все пак, ако искате да проследите някой, който върви по улицата, да завъртите камерата из
стаята, или около даден обект, има начини това да се направи сполучливо. Можете да
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разположите камерата на седалката на велосипед и да го движите редом до обекта. За
същата цел можете да използвате скейтборд или инвалидна количка. Опитайте и вижте
дали ще се получи.
И накрая в този раздел ще говорим за хоризонта или хоризонталната ориентация на
камерата. Тук не става въпрос да държите стабилно камерата, а да я държите на едно
хоризонтално ниво. Ефектът „тилт” (Бел.пр.-накланяне на обектива спрямо матрицата, което
позволява промяната на плоскостта на изобразеното пространство) на камерата се използва
понякога за да се придаде драматичен ефект или да се удължи перспективата, но вие
трябва да започнете като се опитате да поддържате камерата на една плоскост, иначе
стълбовете на уличните лампи и сградите ще изглеждат сякаш са се прекатурили. Ако
вашият трипод има приспособление за хоризонтиране, използвайте го. Ако не, носете малък
спиртен нивелир със себе си.

Не използвайте функциите Zoom и Pan
Когато хората използват видео камера за първи път, изпитват почти непреодолимо желание
да използват функцията „зуум” (zoom) или хоризонтално да придвижат камерата отляво
надясно – функцията „пан” (pan). Трябва на всяка цена да се въздържате от това. Защо?
Първо: когато качите видео материала във вашата Виртуална учебна среда, в YouTube, или
друг сайт за споделяне на видео, скоростите на компресиране ще означават, че всяко
движение – било то “зуум”, “пан” или просто поклащане на камерата – ще се превърне в
размазан образ, което ще отнеме две секунди, за да се оправи картината (ако някой гледа
видеото на компютър или телефон). Това е губене на време и ще накара зрителят да загуби
интерес и да спре видеото.
Второ: човешкото око няма функция „зуум”. Всъщност, когато се огледаме наоколо, ние
първо виждаме движещите се обекти и после фокусираме погледа си върху тях.
За повечето от нас важи правилото на палеца: рамкирай обекта и след това снимай.
Придвижи камерата, рамкирай следващия обект от нов ъгъл и после снимай.
Ръководният принцип е: снимай далечен план, след това близък план. Можете да
използвате функцията „зуум”, за да се приближите към даден обект, но избягвайте да
използвате такъв заснет материал в обработения видео филм.
Фиг. 7 Лидерът на лейбъристите Ед Милибанд, говори на конференцията на Конгреса на
профсъюзите. Далечен план, последван от близък план
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Ако филмирате много хора, вместо да използвате функцията „пан”, или да придвижвате
камерата отляво надясно, просто снимайте от по-високо. Така че дръжте камерата над
главата си (с двете ръце, за да е стабилна), или се качете на стол, пейка, или просто на
нечии рамене. Професионалните новинарски фотографи често носят със себе си малки
сгъваеми стълби за тази цел. Каквото и да правите, внимавайте за своята сигурност и тази
на хората около вас.

Cutaway (вмъкнати къдри-пресечки)
Това е свързано с предишния раздел. Когато снимате навън с камерата, опитайте се да
снимате много „cutaways”. Това ще направи завършеното видео много по-интересно и ще ви
улесни при обработването на вашите интервюта.
Например, когато снимате как някой говори, наблюдавайте какво прави с ръцете си. Ако
той/тя държи химикал или каша кафе, заснемете това за няколко секунди. Снимайте как
другите слушат или реагират на речта/презентацията на говорещия. Снимайте и какво друго
правят хората освен да го слушат – как гледат към други хора от публиката или предмети в
залата. Снимайте как основният оратор разговаря с други хора. Едно от основните правила
е: снимайте хората да говорят помежду си, а не на камерата.

Източници на светлина
Видео камерите работят най-добре, когато има много светлина, особено естествена, и найвече в началото и в края на деня.
Винаги трябва да снимате с гръб към светлината, така че обектът да е осветен от
естествена светлина. По този начин ще избегнете проблема със светлината отзад
(backlighting). Това се случва когато снимате някой, който е застанал пред прозореца – това
почти със сигурност означава, че лицето на обекта ще бъде затъмнено и чертите му няма да
се виждат.
Понякога можете да видите този ефект в документални филми, когато продуцентът иска да
скрие самоличността на интервюирания. В този случай това не е ефект, който бихте искали
да постигнете.
И така, преди да започнете да снимате, задайте си един въпрос: откъде идва естественият
източник на светлина? След това опитайте да застанете с камерата между източника на
светлина и обекта на филмиране.
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Ако снимате на закрито, опитайте да използвате наличната естествена светлина колкото
може по-добре. Не разчитайте на електрическо осветление и направете всичко възможно да
избегнете луминисцентно осветление. Имайте предвид, че осветлението може да хвърля
сенки върху обекта на филмиране. От друга страна, не излагайте прекомерно обекта на
светлина. Твърде много светлина ще направи всичко да изглежда „избеляло”. Ако камерата
има апертура или функции за настройка на светлината, научете се как да ги използвате.

Звукозапис
Техническото ръководство описва микрофоните, които можете да прикрепите към камерата
си. Този раздел разглежда как да използвате микрофона, за да подобрите общото звучене
на вашия филм. Ако звукът е добър, зрителят може да гледа с интерес лошо филмирано
видео, но би спрял лошо озвучено видео, дори ако картината е много добра. Затова е важно
правилно да разберете това.
След обектива на камерата и микрофона, следващото нещо, което е може би почти толкова
важно, са слушалките. Вие никога не филмирате нещо без да гледате какво заснемате.
Тогава защо трябва да записвате звука без да слушате какво записвате?
Винаги се опитвайте да поставите микрофона възможно най-близко до източника на звука,
без да го деформирате. Ако имате време, използвайте слушалките, за да тествате нивата на
звука преди да започнете да снимате. Ако гласът на говорещия звучи като зле настроено
радио, трябва да намалите нивото на записвания звук, или да отдалечите микрофона. Ако
говорещият се чува много тихо в слушалките, приближете микрофона, или увеличете нивото
на звука.

Интервюта
Независимо дали снимате събрание, протест, образователно видео или по-дълъг
документален филм, винаги е добре да заснемете интервютата отделно, по-далече от
основното действие, ако е възможно.
Когато снимате интервю, ще е добре да ползвате друг човек, който да задава въпросите и да
държи микрофона. Това ще ви позволи да се концентрирате върху картината и да
проверявате дали нивата на звука са добри. Това също така означава, че интервюираният
ще говори на „някого”, а не „на камерата”.
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Преди да започнете, проверете дали обективът на камерата е на едно ниво с очите на
интервюирания. Неговото лице и рамене трябва да заемат приблизително една-трета част
от екрана. (Вижте раздела „Кадриране на картината по правилото на третините”)
Ситуирайте интервюирания така, че краката му да сочат към камерата, но главата да е
обърната към лицето задаващо въпросите. Това лице би трябвало да застане до оперетора,
близо до лявото или дясното му рамо.
Защо това изглежда по-добре на видео? Просто е така. Производителите на филми правят
това от 1920-те години и хората са свикнали картината да изглежда по този начин. Така че е
добре да се придържате към това правило, освен ако нямате основателна причина да го
нарушите. Помнете, че може да ви е необходимо достатъчно пространство в карината, за да
вместите видео бокс с жестомимичен преводач. (виж „Съображения за равнопоставеност”)
Ако ситуирате интервюирания в едната част на кадъра/картината, ще имате възможност за
това.
Преди да започнете да задавате въпроси, помолете интервюирания да даде своето име и
(където е уместно) длъжността си, или пък кратка причина за интервюто. Възможно е след
вас някой друг да обработва материала и той ще се нуждае от тази информация, за да
идентифицира интервюирания.
Ако ще разговаряте с повече от едно лица, не забравяйте да кадрирате/рамкирате всяко
интервю така, че говорещият да се намира или в дясната, или в лявата част на екрана. Това
прави финалното видео да изглежда по-балансирано.
Обмислете внимателно какво се намира на заден план. Направете така, че обектът да се
намира на поне 1.80 м. от намиращите се зад него стени. Иначе той ще хвърля сянка върху
тях. Нека задният фон да бъде интересен (не просто бяла стена), но не и разсейващ (да
няма твърде много движения или действия отзад).
Ако имате време, заснемете също така няколко кадъра с „кимане”. Това са кадри-пресечки
(„cutaway”), на които интервюиращия реагира на думите на интервюирания (слуша, кима и
пр.), или на които интервюирания слуша въпросите на интервюиращия. Ето два примера:
Фиг. 8 Оуен Джоунс говори
Фиг. 9 Оуен Джунс слуша въпросите
(Не забравяйте да следвате правилото на 180-те градуса – вижте по-долу)
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Когато задавате въпроси по време на интервю, нека те да бъдат кратки. Помнете, че хората
искат да чуят интервюирания, а не вас. Не задавайте въпрос, на който вероятният отговор е
„да” или „не”. Дайте възможност на интервюираните да се разпрострат върху това, което
искат да кажат. И най-вече – слушайте това, което казва интервюираният и винаги след това
имайте готов въпрос свързан с казаното.
В края на интервюто отделете момент, за да проверите заснетия материал. Дали обектът е
сниман както трябва и е в кадър и дали звукът е на необходимото ниво. Ако не е, сега е
моментът да се опитате да заснемете отново някои части от интервюто, ако не сте доволни
от направеното. Не се чувствайте неудобно да помолите своя обект да остане още малко за
повторно заснемане. По-добре да го помолите на момента, отколкото да му се обадите
няколко дни по-късно.
Това са основните правила и полезни съвети. На телевизионните журналисти и снимачни
екипи им трябват години, за да започнат да правят нещата както трябва. По-добре първо да
научите правилата, преди да се опитате да експериментирате, като ги нарушавате.

Последователност и преминаване на границата
Ако снимате видеото в продължение на няколко дни, внимавайте да не объркате зрителите
като снимате един и същи човек, на едно и също място, но с различни дрехи, различна
прическа и пр. Ако наистина е облечен различно, трябва да намерите начин да обясните
промяната, или да дадете да се разбере, че между различните кадри е минало известно
време.
Ако снимате интервю навън, при пороен дъжд примерно, но към края на интервюто дъждат е
спрял и слънцето се е показало, може би ще трябва да вмъкнете кадър-пресечка („cutaway”)
– например кадър, в който някой си сгъва чадъра, или си сваля палтото, за да обясните
промяната.
„Не преминавайте границата” или „Правилото на 180-те градуса” звучи твърде технически,
но си струва да го запомните.
Когато гледате филм в киносалон, действието пред вас има някаква посока. Камерата
действа от гледна точка на зрителя, пред когото се развива действието/сцената. Ако
„преминете тази граница”, все едно ще преместите зрителя зад филмовия екран.
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След като се установи къде се намира обекта спрямо камерата, операторът не трябва да
позволява на камерата да преминава тази въображаема 180 градусова линия минаваща
през екрана.

Фиг.10 Правилото на 180-те градуса

Трябва да направите така, че всеки обект да бъде от една и съща страна, когато и да се
появява на екрана. Ако излезе от кадър отляво, трябва да се влезе в кадър пак отляво,
иначе ще бъде много дезориентиращо.
Ето друга илюстрация. Можете да сложите камерата под всеки от трите показани ъгъла.
Фиг. 11 Гледни точки на камерата
Можете да „пресичате линията” само когато наистина придвижвате камерата и показвате
камерата да се движи в крайния филм, иначе зрителите ще се объркат защо обектите се
появяват от различно място.
Последователността във филма на Ингмар Бергман „Седмият печат” илюстрира това:
Камерата е над дясното рамо (бреговата линия) на Смъртта
Камерата е над лявото рамо (бреговата линия) на Рицаря
Камерата е на бреговата линия - на шахматната дъска
Представете си, че режисьорът изведнъж беше превключил и морето се явяваше зад
камерата. Рицарят и Смъртта щяха да бъдат от „погрешните” страни на екрана.

Повествование
Това е най-важното правило от всички и може би най-трудното за спазване.
Не разчитайте на оратор, който говори в другия край на залата да даде материал за вашето
видео. Фиксирана камера снимаща половин час един единствен говорител ще направи
видеото отегчително, дори той да е чудесен оратор. Колкото и интересна да е темата,
записана на видео тя изобщо не е толкова увлекателна, колкото на живо в залата. Това е
така, защото говорещите правят паузи, разсейват се, търсят записките си и защото
публиката никога не гледа говорещия през цялото време. Хората се оглеждат, наблюдават

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 19 OF 25

3

A guide to video production to online learning

реакциите на други хора от публиката, гледат как ораторът си играе с часовника или
химикала примерно, или си водят записки.
Затова по време на срещата се приближете възможно най-близо и заснемете кадрипресечки (”cutaways”). Филмирайте част от основната реч, а по-късно повикайте оратора
настрани и по време на интервюто го/я помолете да повтори или изложи по-подробно
основните моменти от доклада/речта си.

Пример на изработен материал
Следните видео филми помагат да се илюстрират някои от моментите разгледани в
настоящия Наръчник.
Това е завършен филм, показващ неотдавнашен протест на членовете на английския
синдикат „Юнайт”. Заснети са електротехници, които протестират срещу понижаване нивата
на безопасност при работа и заплащането им. Видеото включва няколко кадри-пресечки,
различни ъгли на камерата и източници на светлина, както и комбинация от интервюта,
кадри с кимания (“noddy shots”) и естествен звук:
http://www.youtube.com/watch?v=dGWNFXfinF8
Това е едно от необработените интервюта използвани във филма, с цел да се покаже как от
едно интервю се избира определен клип, после този клип се „изчиства” от паразитни думи и
хъмкане/запъвания, за да се напасне интервюто към общата линия на филма:
http://www.youtube.com/watch?v=TvgwUGpWoI4
Това е картина на софтуер за обработка Final Cut Pro, в която кадрите със синдикалиста от
„Юнайт” Стив Сисън се „редактират/обработват”. Ще забележите, че в оригиналното
интервю Стив е в центъра на кадъра. Така че освен изрязването на подходящия клип от
интервюто, който да влезе във филма, е било необходимо този клип да се прекадрира при
обработката, като обекта се разполага леко встрани от центъра, за да се подобри баланса
на картината.
Фиг. 12 Прекадриране на интервюирания по време на , видео обработка

Времетраене
Не съществуват строго фиксирани правила за дължината на дадено видео. Вашият
ръководен принцип трябва да бъде доброто повествование.
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Колко дълъг би трябвало да е един видео материал? Кратък, колкото да се разкаже
определен случай, дълъг, колкото дълго задържи интереса на зрителя и пр., но непременно
трябва да се опитате да го направите ярък, динамичен и с добра ритмика.
Един репортаж за телевизионно излъчване обикновено трае от 1’ 30 сек. до 1’ 45 сек. и
съдържа два или три клипа от интервюта и няколко кадъра от съответното събитие/история.
Готово интервю, включващо вмъкнати кадри-пресечки, „кадри с кимания”, графики или
кратки анимации може да продължи 5 мин. или повече. По-дълъг репортаж с
продължителност 15 или повече минути изисква много интервюта, може би архивни кадри,
широко използване на графики или анимация и внимателно изработен сценарий, за да
поддържа интереса на зрителя.
Винаги се съобразявайте с интереса на зрителя. Фактът, че сте заинтересовани от дадена
тема не означава, че зрителят също ще бъде. Целта на вашето видео е да покаже на
зрителя защо темата е интересна.

Съображения за равнопоставеност
Когато използвате видео материал при онлайн курсове винаги трябва да имате предвид, че
в курса може да има обучаеми с физически увреждания. Те включват:
•

Увредено зрение

•

Глухота или увреден слух

•

Ограничени движения

•

Фоточувствителност

•

Практическа помощ

Увредено зрение
Когато взимате решение за начина, по който видеото ще бъде използвано по време на
курса, трябва да имате предвид, че не всички участници в онлайн курса ще имат пълна или
частична способност да виждат. Това е ключов момент за процеса на проектиране на курса.
Ясните кадри, стабилните видео графики, както и оборудването използвано при
производство на видеото са много важни. Всяко трепкане на картината или нестабилно
движение може да има вредно и нежелателно въздействие върху зрителя.

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 21 OF 25

3

A guide to video production to online learning

Увреден слух
Важно е също да направите така, че всяко видео съдържание използвано при онлайн
курсове да включва алтернативи или допълнения към аудио съдържанието. Използването
на жестомимичен език като част от видеото може да направи съдържанието му достъпно за
хора с уврезен слух, които разбират жестомимичен език. (виж Фиг. 13 по-долу)
Фиг. 13 Презентатор с жестомимичен превод
В допълнение трябва да се помисли за включване на субтитри. Това също спомага за поголямата достъпност на видео съдържанието. (Виж фиг. 14 по-долу)
Фиг.14 Презентатор със субтитри
За използването на жестомимичен превод и субтитри във видеото се изисква помощ от
технически специалисти и качествено оборудване.

Ограничени движения
Ако е необходимо, използването на видео трябва да бъде директно достъпно, чрез
използване само на клавиатурата. Това ще бъде в помощ на тези участници в курса, които
са с ограничени физически движения и разчитат на клавиатурата за всички команди и
навигация.

Фоточувствителност
Видеото трябва да оперира по предвидим начин, без потрепване на картината и без
драматични промени на сцените, за удобство на чувствителни към светлината участници.
Видео съдържанието не бива да бъде направено по начин, който да причинява пристъпи и
кризи.

Практическа помощ
Всички решения относно прилаганите технологии трябва да са съобразени специално с
участници с физически увреждания. Важно е тези съображения да се имат предвид, когато
се изготвя съдържанието на курса и видео материалите за него. Един добър и прост подход
би бил да се обсъди темата с участниците в курса и да се разберат специфичните им нужди.
Други важни моменти, които трябва да се имат предвид за осигуряване да лесен достъп до
курса и видео съдържанието му, са следните:
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•

Видео клиповете трябва да имат нормален размер, добър цвят, добра яркост и кадровка.
Малки, тъмни филмчета, които уедряват пикселите на цял екран няма да са от полза за
обучението.

•

Потребителят трябва да може да стартира и спре видеото според желанието си. Видео без
указания за контрол ще бъде по‐малко достъпно за зрителя.

•

Потребителят трябва да може свободно да оперира с контролите – старт, стоп, връщане назад и
пр. – като използва само клавиатурата, защото някои от участниците може да имат затруднения да
използват мишката.

•

Контролните бутони трябва да са обозначени така, че функцията им да е ясна за потребител четящ
от екрана. Всяка промяна на функцията също трябва да се съобщава на четящия екрана
потребител. Например трябва да се информира потребителя, когато бутона за „стартиране”
премине във функция „пауза”.

http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/resources/detail/learnersmatter/Video_AGS

Общи съображения
Този Наръчник обхваща техническите и производствени елементи на създаването на видео
материал. Важно е да се помисли и по въпроса кога е подходящо и уместно да се използва
видео при онлайн курс. Не бива да използвате видеото самоцелно, без да се помисли за
въздействието му върху обучаемите.
Съществуват някои етапи от даден курс, при които е добре да се използва видео.
•

В началото на курса

•

В края на курса

•

Въвеждане в дейност или тема

•

Обратна връзка от преподавателя

•

Изучаване на конкретни случаи – сценарии

В началото на курса
Може да е полезно да включите в началото на курса видео на преподавателя, който се
представя, дава по-обща информация за съдържанието на курса и пр. Това дава
възможност на участниците в курса да видят своя преподавател, което може да има
положителен ефект, тъй като обучаващите се виждат човешко, а не електронно присъствие.
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Това също така е отличен начин да се даде подробна информация за курса, на която може
да не се обърне голямо внимание, ако е представена в чисто текстова форма.

В края на курса
Използването на видео в края на курса също може да бъде много полезно. Това е
възможност да се обобщят основните моменти от наученото и да се дадат насоки за
последващо обучение на участниците.

Въвеждане в дейност или тема
Курсът може да включва някои дейности, които изискват по-подробно въвеждане или
контекстуализация. Това може да бъде представено в чисто текстови формат, но той не
винаги задържа вниманието на участниците, а освен това може да се окаже трудно да се
покрият добре всички моменти. Използването на видео, в което преподавателят говори, или
пък се представя подходящо картинково съдържание, или комбинация от двете може да се
окаже много по-ефикасен начин за предаване на съответната информация.

Обратна връзка от преподавателя
Обикновено след някаква дейност, преподавателят иска да обобщи основните моменти, или
да поразсъждава по някои от действията/отговорите на курсистите. При един онлайн курс
това може да се окаже твърде трудно за осъществяване поради многото теми, които трябва
да се покрият. Затова един видео материал може да се окаже добър начин да се предаде
тази информация в достъпна форма. Това също така позволява да се персонализира
обратната връзка, като се дава възможност на преподавателя да коментира индивидуални
или колективни отговори.

Изучаване на конкретни случаи – сценарии
Видео мотериалът може да бъде ефективен начин да се представят анализи на конкретни
случаи по теми като равнопоставеност, въпроси свързани с работното място, с правни теми
и сценарии, и пр. Използването на видео може да „разчупи” курса и да му придаде поразлична визия. Доказано е, че представянето на учебния материал по различни начини в
голяма степен стимулира обучаващите се.
В крайна сметка основният момент, който трябва да се вземе предвид, когато решавате
дали ще е подходящо да използвате видео материал в определена ситуация е следният:
дали видео материалът ще добави нещо, дали ще допринесе за по-доброто протичане на
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курса, дали спомага за процеса на учене и преподаване? Това ли е най-добрият начин да се
направи? И дали не включваме видео материал самоцелно, просто заради самото
използване на видео.
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