CIVILNA DRUŽBA: KATALIZATORJI DRUŽBENIH SPREMEMB
Tehnični napotki za snemanje videov s pametnim telefonom
Zelo zaželjeno
1. Če želite video objaviti na Instagram story ali IGTV, ga posnamite vertikalno, drugače
pa horizontalno. Za naš projekt bomo uporabili horizontalne videe.

2. Pri snemanju uporabite stativ ali gimbal za telefon. Če snemate iz roke, pazite, da se slika
ne trese.

3. Ne uporabljajte digitalnega zooma. Z njim sicer lahko zoomiramo, vendar je kvaliteta
slike slabša, poleg tega pa se nam slika pri umetnem približevanju tudi bolj trese. Raje pojdite
fizično bolj blizu objekta in ga posnamite brez digitalnega zooma.

4. Nastavite belino (white balance). Če imate to nastavitev avtomatsko, je ok, drugače pa
velja, da je zunanja barvna temperatura 5600 K (Kelvinov), notranja pa 3200 K. Pri
nekaterih kamerah se da to tudi izmeriti. Ko imamo že nastavljeno osvetlitev, pred kamero
damo bel list in kamera nam izmeri barvno temperaturo. Za vaš primer lahko pustite
avtomatsko belino, lahko pa jo date na indoor (če snemate v notranjem prostoru) oziroma
outdoor, če snemate zunaj.

5. Pazite na dobro osvetlitev. Na telefonu imamo manj možnosti za snemanje slabo
osvetljenih prostorov. Zunaj je najbolje snemati v času sončnega vzhoda ali zahoda.
Izogibajte se snemanja na soncu, raje snemajte v senci. V notranjih prostorih pa blizu vira
svetlobe (okna ali luči). Svetlobo iz okna imejte za kamero ali iz strani, ne snemati proti
oknu. Luč pa imejte iz stropa, iz strani ali od zadaj. V kadru imate lahko le kakšno šibko,
ambientalno luč. Za bolj podroben vpogled v osvetlitev predlagam, da si ogledate ta video,
ki na hiter način razloži uporabne napotke:
https://www.youtube.com/watch?v=XoS86EOkojI&ab_channel=CNET
Ta video pa pojasni osnove osvetlitve v notranjih prostorih:
https://www.youtube.com/watch?v=IXe3rEWrDVg&ab_channel=BenJohnson.

Kljub

temu, da nimate na uporabo treh profesionalnih luči, so lahko ti napotki dobra osnova za
občutek pravilne osvetlitve z uporabo svetlobe, ki vam je na voljo.
6. Pomembno pozornost namenite kompoziciji. Osredotočite se na primerno umestitev
predmeta snemanja v kader. Pri intervjuju pazite na pravilo tretjin. Osebo, ki govori,
umestite v levi dve tretjini kadra, če gleda v desno smer.

7. Izberite najboljšo kvaliteto snemanja. Če imate možnost, je to 4k, drugače full HD
(1080p). Fotografija ponazarja različne velikosti kvalitete. Če snemamo denimo v 4k, končni
video pa želimo imeti v full HD, imamo več možnosti približevanja slike v montaži, medtem
ko se kvaliteta posnetkov ne izgublja.

8. Baterija zdrži bistveno manj za snemanje videov, kakor je kapaciteta profesionalnih
fotoaparatov ali kamer. Na baterijo vpliva tudi mraz. Pri iPhonih je to kar močno izrazito.
Zato je dobro, da ne snemate v mrazu, ali da imate pri roki še en enak telefon z napolnjeno
baterijo za primer, da vam jo pri prvem telefonu zmanjka. Dobro je tudi, da imate pri roki
polnilec za telefon in ga lahko polnite v avtomobilu, stanovanju ali na Powerbanku (prenosna
polnilna postaja).

9. Pošljite nam ves posneti material preko MyAirBridge (https://www.myairbridge.com), kjer
lahko brezplačno naložite do 20gb in bomo video zmontirali mi (združili posnetke, dodali
napise, grafike in glasbo). Kliknite na send files via email. Napišite vaš email naslov in naš
(info@studioakcija.si). Dodate zadevo in sporočilo in kliknete send. Nekaj časa se bo

zadeva pošiljala. Ta čas morate pustiti odprto spletno stran in prižgan internet. Nato vam
bo pisalo, da je stvar poslana in mi bomo dobili posnetke na email.

V kolikor je možno
10. Osredotočite se tudi na snemanje zvoka. Če snemate govor, človeka postavite v tiho
okolje. Dobro je tudi, da uporabite pri snemanju zunanji mikrofon. V vašem primeru je
lahko to dodatni telefon, ki je skrit v žepu govorca čim bližje ust in ima vklopljeno
aplikacijo snemalnik zvoka. Posnemite en posnetek in testirajte, ali se zvok dobro sliši. Če
ga preveč zaduši žep, ga postavite na drugo primerno mesto blizu govorčevih ust.

11. Predmet snemanja izostrite, ali po potrebi zameglite. Pri telefonu smo omejeni z
uporabo fokusa. Vgrajeno imamo lečo, ki avtomatsko izostri vse, kar vidimo pred seboj.
Torej se težko igramo s preostritvami in zamegljeno sliko. Nekateri telefoni pa to
omogočajo.

12. Objektiv na pametnih telefonih imamo le en in ga načeloma ne moremo menjati. Lahko
pa ga nadgradimo, če kupimo posebne objektive za telefon. Če ne poznate kakšnega
entuziasta, ki navdušeno snema videe s telefonom, boste snemali le z vašo vgrajeno
kamero.

13. Obstajajo aplikacije, namenjene snemanju videov s telefonom, ki omogočajo določene
funkcije in telefon približajo profesionalnemu fotoaparatu oziroma kameri. Pri njihovi
uporabi je potrebnega kar nekaj tehničnega znanja, zato vam svetujem, da za začetek
njihovo uporabo izpustite in se raje posvetite ostalim napotkom.

