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Περίληψη
Η ιδέα για την εργασία αυτή ξεκίνησε μετά από επίσκεψη στο Τεχνοπάρκο του Νόησις και συζήτηση με τους
υπεύθυνους της θεατρικής ομάδας του σχολείου μας. Συγκεκριμένα αναρωτηθήκαμε κατά πόσον η τεχνική
Greenscreen που είδαμε εκεί, θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί από μαθητές του σχολείου μας.
Αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα, ανακαλύψαμε το Pinnacle Studio 12, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας
βίντεο, που παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Καθώς χρειαζόμασταν ένα πράσινο φόντο για να πετύχουμε την
τεχνική, χρησιμοποιήσαμε το διαδραστικό πίνακα μιας τάξης. Το αποτέλεσμα ήταν ανέλπιστα καλό, αλλά δεν
μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα λόγω των δεδομένων διαστάσεων του πίνακα. Σκεφτήκαμε λοιπόν να
βάψουμε μέρος του τοίχου μας τάξης και αμέσως οι δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος
επεκτάθηκαν. Γενικά η τεχνική Greenscreen χρησιμοποιεί ένα απλό μυστικό. Με ένα μίκτη, το Chroma Key,
αφαιρεί το πράσινο φόντο από ένα βίντεο και βάζει το βίντεο που εμείς επιλέγουμε.
Λέξεις κλειδιά: Greenscreen, Chroma_Key, Pinnacle_Studio_12,
1. Εισαγωγή
Οι ανάγκες της θεατρικής ομάδας του σχολείου μας απαιτούσαν κάποιες σκηνές που ήταν δύσκολο να
αποδοθούν στο θεατρικό σανίδι και γι αυτό χρειαζόταν και η παράλληλη προβολή βίντεο. Μετά από την
επίσκεψη του σχολείου μας στο Νόησις, συζητήσαμε αν η τεχνική του Greenscreen που είδαμε στο έκθεμα
«Στούντιο τηλεόρασης» θα μπορούσε να γίνει και από μαθητές του σχολείου μας. Ανακαλύψαμε λοιπόν το
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Pinnacle Studio 12, που μας παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Στην πρώτη μας
απόπειρα χρησιμοποιήσαμε για πράσινο φόντο την επιφάνεια ενός διαδραστικού πίνακα μιας τάξης μας. Το
αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό, αλλά οι διαστάσεις του πίνακα περιόριζαν την φαντασία μας και τα
βίντεο που θα θέλαμε να φτιάξουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να βάψουμε μέρος ενός τοίχου μιας τάξης πράσινο,
ομορφαίνοντας και την τάξη έτσι. Οι δυνατότητες για πιο περίπλοκα βίντεο αμέσως επεκτάθηκαν. Έτσι,
φτιάξαμε σούπερμαν, νάνους και γίγαντες. Η τεχνική του Green screen είναι σχετικά απλή. Δημιουργία ενός
βίντεο καταρχήν σε πράσινο φόντο. Επιλογή του βίντεο που θέλουμε να αναμίξουμε με το προηγούμενο.
Χρήση ενός μίκτη του Chroma Key, που δίνει τη δυνατότητα στο δεύτερο βίντεο να «τρυπήσει» (όπως λένε
στη γλώσσα του κινηματογράφου) το πράσινο φόντο του πρώτου βίντεο και να το αντικαταστήσει. Στα
προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στην εισαγωγή κάποιων μορφών βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
AnyVideoConverter, λογισμικό που διατίθεται ελεύθερα. Το AnyVideoConverter μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για το κατέβασμα βίντεο από το διαδίκτυο Τελευταία εκτός από το Pinnacle Studio 12, δοκιμάζουμε και
ένα άλλο συγγενικό του μάλλον, καθώς δεν διαφέρει πολύ το περιβάλλον τους το Adobe Premier.

2. Το πρόγραμμα Pinnacle Studio 12

Το περιβάλλον του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο Pinnacle Studio 12,
αποτελείται από τρία
βασικά μενού. Τα μενού Capture, Edit και Make_Movie. Εμείς θα δουλέψουμε κυρίως στο μενού Edit και όταν
τελειώσουμε την εργασία μας θα την σώσουμε στο Make_Movie.
Ανοίγουμε λοιπόν καταρχήν το βίντεο που θέλουμε, με τις επιλογές “Move up one level” ή με την “Select
video files from a different folder” Οι επιλογές του προγράμματος συνοδεύονται πάντα από επεξηγηματικά
υπερκείμενα, που εμφανίζονται όταν σύρουμε το ποντίκι πάνω σ΄ αυτές.

Εμείς επιλέγουμε να ανοίξουμε το βίντεο με το πράσινο φόντο, και κατόπιν το σύρουμε με το ποντίκι στην
θέση της χρονογραμμής που φαίνεται στην εικόνα.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για το βίντεο που θέλουμε να βάλουμε σαν φόντο, αλλά το βάζουμε
στη χρονογραμμή πάνω από το προηγούμενο.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί “Open/Close video toolbox”, που είναι πρώτο στην εργαλειοθήκη
αριστερά της χρονογραμμής. Μικραίνουμε τις διαστάσεις του ενός βίντεο για να έχουν τον ίδιο χρόνο. Αυτό
δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν τα δύο βίντεο έχουν διαφορετικούς χρόνους, κάποια στιγμή μετά τη μίξη, το ένα
θα παίζει μόνο του. Αν επιθυμούμε κάτι τέτοιο και θέλουμε να καθορίσουμε το χρόνο αυτό, πρέπει να σύρουμε
με το ποντίκι το ένα από τα δύο προς τα δεξιά.

Κατόπιν, επιλέγουμε το κουμπί “Edit the video overlay using picture_in_picture or chroma keying” που είναι
το έβδομο της αριστερής πάνω εργαλειοθήκης. Στο νέο περιβάλλον επιλέγουμε από τα “Presets” την επιλογή
“Full Screen”.

Προσωρινά πατάμε την επιλογή “Crop” για να διορθώσουμε κάποιες ατέλειες του βίντεο. Συγκεκριμένα
σύροντας με το ποντίκι από αριστερά και δεξιά προς το κέντρο, κόβουμε τα ανεπιθύμητα κομμάτια του βίντεο,
που στην περίπτωση μας είναι οι κάθετοι δοκοί της κορνίζας του διαδραστικού πίνακα.

Ξαναγυρνάμε στην επιλογή “Scale” και με το ποντίκι πάνω στην εικόνα καθορίζουμε το μέγεθος και τη θέση
της.

Και τώρα ήρθε η ώρα της μίξης. Επιλέγουμε το “Chroma Key”.

Κάνουμε κλικ στο σταγονόμετρο στο “Key color” και αμέσως μετά κλικ στο πράσινο φόντο της εικόνας δεξιά.
Η μίξη των δύο βίντεο έγινε!

Βέβαια μπορούμε να επανέλθουμε στα προηγούμενα βήματα και να κάνουμε διορθώσεις ή να
χρησιμοποιήσουμε άλλες δυνατότητες επεξεργασίας, όπως η δημιουργία σκιάς για πιο ρεαλιστική μίξη των
βίντεο, η μίξη ήχων, η εισαγωγή εφέ κλπ. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε όλο το βίντεο ασπρόμαυρο μέσα από το
κουμπί “Add an effect to a video clip”, που είναι όγδοο στην πάνω αριστερά εργαλειοθήκη και την επιλογή
“Add a new effect” επιλέγουμε “Black and White” και πατάμε ΟΚ.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να δημιουργήσουμε την ταινία μας με το μενού Make_Movie, επιλέγοντας την
μορφή και την ποιότητα του βίντεο, πατώντας Create file. Βέβαια, μπορούμε να σώσουμε και την εργασία μας
αν θέλουμε να επανέλθουμε αργότερα από το μενού File, και την επιλογή Save project as.

3. Οι άλλες «ταινίες» που γυρίσαμε
3.1 Ο αετός
Πρόκειται για την ανάμιξη ενός ακόμα βίντεο με greenscreen που κατεβάσαμε από το διαδίκτυο με τα δύο
προηγούμενα. Ουσιαστικά έγινε η προηγούμενη διαδικασία δύο φορές.

3.2 Το πειραχτήρι
Τα αρχικά βίντεο:

και το αποτέλεσμα μετά τη μίξη:

Να σημειώσουμε ότι και το πάτωμα πρέπει να είναι πράσινο.
3.3 Ο Σούπερμαν
Εδώ είχαμε δύο σκηνές και χρησιμοποιήσαμε γι αυτό 4 βίντεο, που αναμίξαμε και συνδέσαμε. Το βίντεο του
19ου Γυμνασίου τραβήχτηκε με κίνηση από κάτω προς τα πάνω και το βίντεο με τον κινούμενο ουρανό το
κατεβάσαμε από το διαδίκτυο.

και το αποτέλεσμα ήταν αυτό:

3.4 Ο Γίγαντας
Στο προηγούμενο βίντεο με το 19ο Γυμνάσιο παρατηρήσαμε ότι ο ουρανός ήταν καταγάλανος. Δοκιμάσαμε να
τον χρησιμοποιήσουμε ως Bluescreen και η προσπάθεια μας ήταν επιτυχημένη. Γενικά, το Chroma Key μπορεί
να «τρυπήσει» οποιοδήποτε χρώμα. Συνηθίζεται να επιλέγεται όμως πράσινο ή γαλάζιο, καθώς αυτά είναι
χρώματα που δεν υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα.

και το αποτέλεσμα…

4. Συμπεράσματα-Οφέλη από το πρόγραμμα
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πειραματιστήκαμε, παίξαμε, χαρήκαμε και μάθαμε. Διαπιστώσαμε
λοιπόν, και από το πρόγραμμα αυτό και από άλλα, ότι το σχολείο δεν είναι μόνο βιβλία και διάβασμα. Μέσα
και από τέτοιες δραστηριότητες μπορούμε να ανακαλύψουμε καινούρια ενδιαφέροντα και να αναπτύξουμε
δεξιότητες και γνώσεις. Στο κάτω-κάτω, μερικές φορές, μπορούμε και να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!
Βιβλιογραφία-Πηγές
1. Pinnacle Studio 12, Help
2. Διαδίκτυο1
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Δυστυχώς δεν συγκρατήσαμε τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που επισκεφθήκαμε.

