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Oppgave 1 (Denne oppgaven teller 30 %) 
Videoteknologi 

 

 

a) For sending av videosignaler/bildesignaler har vi en rekke kabeltyper og standarder tilgjengelig. 

Noen av de mest brukte er angitt i listen under: 

 

 DVI (”Digital Visual Interface”)  

 VGA (”Video Graphics Array”) 

 SDI (”Serial Digital Interface”) 

 Komponentvideo (YUV) 

 HDMI (“High-Definition Multimedia Interface”) 

 

Angi sentrale egenskaper for hver standard der du kommer inn på blant annet følgende: Er det 

analog og/eller digital signaloverføring? Kan lyd overføres? Rekkevidde? Andre egenskaper? 

 

b) Forklar hvorfor man vanligvis må komprimere video når dette skal lagres eller sendes, og angi 

noen av de teknikkene og virkemidlene man kan anvende for å komprimere video. 

 

c) Hvorfor kodes video stort sett alltid til komponentvideo (YUV)? Angi også hva vi forstår med 

at et videosignal samples på følgende måter: 4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0. 

 

d) Angi hvordan progressiv video fungerer og forklar hva som skiller denne fra linjeflettet video 

(“interlaced video”).  

 

e) Vi har flere standarder for koding av video men MPEG-2, H.264 (MPEG 4 Part 10) og nå i det 

siste H.265(HEVC) er i en særstilling. Kan du si noe generelt om kodingseffektivitet for disse 3 

standardene i forhold til hverandre (kvalitet, størrelse …)? Kan du også si noe om tidsbruk ved 

koding og oppakking (visning) av video kodet med de tre formatene? 

 

Oppgave 2 (Denne oppgaven teller 40%) 
Videoproduksjon 

 

Du skal produsere en kort eLæringsvideo som skal gi studentene dine en innføring i et tema. Videoen skal 

«effektivisere» undervisningen og samtidig gi studentene mulighet til å få en innføring når de selv måtte ønske. 

Videoen har et læringsmål og etter studentene har sett filmen er det forventet at de skal sitte igjen med ny 

og/eller forbedret kunnskap. 

 

a) Hva menes med begrepet arbeidsflyt når du skal produsere video? Beskriv hvordan du vil legge opp 

arbeidsflyten for dette prosjektet. 

 

b) Alle opptakene skal skytes med DSLR kamera. Forklar hva som menes med begrepene lukker/shutter, 

blender/aperture og ISO/gain. Hva er forutsetningene for å oppnå lav dybdeskarphet? 

 

c) Hva menes med trepunkt lyssetting? Tegn og forklar. 

 

d) Hva er jumpcut (redigering)? Tegn og forklar. 

 

Et av opptakene skal utføres utendørs. «Programverten» skal stå foran kamera og vise/illustrere «et eller annet» 

relevant for seeren. Rett bak programverten er det en vei som gir sjenerende trafikkstøy (lyd). Utsnittet og 

uttrykket skal være tilsvarende som bildet under. 
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e) Forklar hva hvitbalanse og fargetemperatur er og hvilken hensyn/innstillinger som er nødvendig når 

opptakene utføres utendørs? 

 

f) Du har en trådløs mikrofon/mygg og en ekstern kanonmikrofon montert på kameraet. Hvilken mikrofon 

vil du bruke til dette opptaket (merk at det er uønsket trafikkstøy)? Hva er premissene for god lyd? Begrunn 

svaret på begge spørsmålene. 

 

 

Oppgave 3 (Denne oppgaven teller 15%) 
Lyd 

 

a) Hva heter de to viktigste mikrofontypene delt inn etter teknisk virkemåte? I praktisk bruk er der en viktig 

egenskap (eller kanskje snarere et behov) som skiller de to. Hva tenker vi på? 

 

b) Når vi digitaliserer et lydsignal, er der to parametre som er vesentlige for den kvaliteten vi ender opp med. 

Hvilke? Forklar også kort hva de egentlig er for noe. 

 

c) Hva heter den enheten som digitaliserer et lydsignal (eller hvilket som helst slags signal egentlig)? Nevn 

tre tekniske innretninger hvor du kan finne en slik enhet. 

 

d) Hvorfor er det anbefalt å benytte hodetelefoner for medlytting (monitoring) under opptak av video? 

 

Oppgave 4 (Denne oppgaven teller 15%) 
Grafisk design 

 

I grafisk design opererer man med syv gestaltlover. Hvilke er disse? Skriv kun en kort setning om hver av 

dem. 

 

 

 

Lykke til Hilsen 

 

Morgan Konnestad, Kåre Mosgren og Tore Næss 


