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Επεξεργασία βίντεο 

 

Ένας ανεξάρτητος επεξεργαστής βίντεο παίρνει ακατέργαστα πλάνα και 

εφαρμόζει τη διαδικασία δημιουργίας ταινιών σε αυτό, όχι μόνο για να παράγει 

ένα οπτικά ελκυστικό προϊόν βίντεο αλλά και για να πει μια ιστορία και να 

κατευθύνει τη δράση. Για το σκοπό αυτό, επεξεργάζονται μήκος, ήχο, ποιότητα, 

εφέ, φωτισμό και χρώματα. Αυτές οι παραγωγές μπορεί να είναι βίντεο 

μάρκετινγκ και προώθησης ή ντοκιμαντέρ για εταιρείες ή οργανισμούς. Μπορεί 

επίσης να είναι η ηχογράφηση γεγονότων, όπως γάμοι για άτομα ή μουσικά 

βίντεο. Σήμερα είναι επίσης πολλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

TikTok, και τις ιστορίες στο Instagram. Αυτή η πτυχή της επεξεργασίας βίντεο 

είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε. 

 

Περιγραφή 

t 

Δεδομένα αγοράς 
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• Υπολογιστής υψηλής απόδοσης (€€€) (CPU και RAM για χειρισμό 

περίπλοκων χρονοδιαγραμμάτων, GPU για έγκαιρη εξαγωγή βίντεο) 

• Άφθονος εξωτερικός σκληρός δίσκος ή χώρος αποθήκευσης cloud για να 

διατηρούνται ασφαλή τα έργα πελατών (€) 

• Βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης και ακουστικά υψηλής ποιότητας (€€€) 

• Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (€€) 

• Θα χρειαστείτε επίσης έναν ιστότοπο για να εμφανίσετε το 

χαρτοφυλάκιό σας (€) 

Επένδυση ή κόστος εισόδου 

Η ζωή ενός επεξεργαστή βίντεο 
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• Το υψηλότερο εύρος ή ακόμα μεγαλύτερο είναι για εκείνους που θέλουν 

να προσθέσουν εξοπλισμό παραγωγής: φωτισμός, κάμερα, λήψη ήχου 

(€€€) 5.000 έως 20.000 

 

 

 

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος εξαρτάται από: 

• Αποθήκευση δεδομένων στο cloud (🍂 🍂 🍂) 

• Κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή σας. Παράδειγμα: 8 ώρες 

εργασίας σε ένα iMac παράγουν 160 g CO2 (Εξαρτάται από τον τρόπο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σας) (🍂 🍂 🍂) 

Οι τρόποι μείωσής του περιλαμβάνουν: 

• Προσπαθήστε να βελτιστοποιήσετε τα αποθηκευμένα αρχεία. Διαγράψτε 

αυτά που δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

• Μετάβαση σε πιο οικολογικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Απενεργοποιήστε τις συσκευές όταν δεν λειτουργούν για να αποτρέψετε 

τον «ηλεκτρισμό φάντασμα». 

 

 

 

• Υπότιτλοι: είναι το πιο σημαντικό και το πιο εύκολο πράγμα για 

συμπερίληψη. Μην ξεχάσετε να καλύψετε περισσότερα από τους 

διαλόγους, οι υπότιτλοι πρέπει επίσης να περιγράφουν το ηχητικό 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

 

Καλές πρακτικές 
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περιβάλλον μιας σκηνής. 

 

• Σχεδιασμός χρωμάτων: η υψηλή αντίθεση μεταξύ των χρωμάτων στο 

σχέδιο κάνει τις πληροφορίες πιο ευανάγνωστες. Μια καλή δοκιμή, 

εφαρμόστε ένα φίλτρο κλίμακας του γκρι και ελέγξτε αν είναι ακόμα 

αναγνώσιμο. Για την καλύτερη εμπειρία χρήστη, προσπαθήστε να έχετε 

αναλογία χρωματικής αντίθεσης τουλάχιστον 4,5:1 μεταξύ κειμένου και 

φόντου. 

 

• Μέγεθος κειμένου: μη διστάσετε να κάνετε τις κινούμενες λεζάντες και 

το κείμενο μεγάλο: καταλαμβάνει περισσότερο λευκό χώρο, αλλά από την 

άλλη, το κάνει πιο ευανάγνωστο και περιεκτικό για άτομα με προβλήματα 

όρασης. Σκεφτείτε το μέγεθος της οθόνης του τηλεφώνου κατά τη 

σχεδίαση, τα περισσότερα βίντεο διαβάζονται εκεί σήμερα. 

 

• Εάν είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε μια μεταγραφή βίντεο κάτω από το 

βίντεο. Θα βοηθήσει τους θεατές να συνοψίσουν τις πληροφορίες μετά 

την παρακολούθηση. Είναι επίσης πολύτιμο για εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, επειδή με μια γρήγορη ανάγνωση είναι δυνατό να θυμάστε 

το περιεχόμενο βίντεο στη συνέχεια. 

 

•  Τέλος, προσπαθήστε να κάνετε τα κείμενά σας πολύγλωσσα. 
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• Εισαγωγή και εναλλαγή μεταξύ των πεδίων επεξεργασίας 

• Εύρεση πρώτων πελατών 

• Δεν υπάρχει σταθερό ωράριο εργασίας και μερικές φορές εργάζονται 12 

ώρες συνεχόμενα. 

 

 

 

• Κρατήστε ένα δίχτυ οικονομικής ασφάλειας 2 έως 3 μηνών. 

• Σταδιακή μετάβαση από μισθωτό σε αυτοαπασχολούμενο: εργαστείτε με 

μερική απασχόληση για να βρείτε χρόνο για να δημιουργήσετε μια βάση 

πελατών και ένα χαρτοφυλάκιο. 

• Στην αρχή, παραμείνετε ευέλικτοι παραμένοντας ανοιχτοί σε 

διαφορετικά είδη για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, αλλά αρχίστε να 

σκέφτεστε πού θα ειδικευτείτε. 

• Για αρχάριους που πρέπει να δημιουργήσουν μια βάση πελατών και να 

συγκεντρώσουν ένα χαρτοφυλάκιο, είναι καλύτερο να μειώσουν τα 

ποσοστά για να προσελκύσουν πελάτες. Δημιουργήστε βίντεο για τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εξάσκηση δεξιοτήτων και καλή έκθεση 

χωρίς να απαιτείται πολύ υλικό. Μπορείτε ακόμη να εξετάσετε το 

ενδεχόμενο να συμμετέχετε εθελοντικά σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, σχολεία ή μικρές επιχειρήσεις. 

 

Προκλήσεις 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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Για να γίνετε επεξεργαστής βίντεο, πρέπει: 

• Να έχετε καλές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και οπτικοποίησης 

• Να είστε υπομονετικοί και μεθοδικοί 

• Να έχετε αρκετές κοινωνικές δεξιότητες για να μιλήσετε με παραγωγούς, 

σκηνοθέτες και τεχνικούς 

• Να συμφωνείτε με το ότι θα περνάτε πολύ χρόνο μπροστά σε υπολογιστή 

και θα χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ψηφιακής επεξεργασίας 

• Να είστε δημιουργικοί! 

 

 

 

 

• Οι επεξεργαστές βίντεο έχουν τόση ζήτηση με τους προγραμματιστές. 

• Μια εξαιρετική πύλη για αρχάριους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

όπου μπορούν να γίνουν πολλά βασικά πράγματα στα τηλέφωνα. 

• Για έναν ελεύθερο επαγγελματία, οι καλύτερες ευκαιρίες είναι οι πολλές 

εταιρείες πολυμέσων ειδήσεων, οι YouTubers, οι εταιρείες μάρκετινγκ 

διαφημίσεων, οι υπεύθυνοι ψηφιακής μάρκετινγκ και τα εταιρικά βίντεο. 

• Οι υπολογιστές και ο εξοπλισμός υψηλής απόδοσης θα κοστίζουν από 

5.000 έως 20.000 ευρώ. 

• Οι περισσότερες από τις εκπομπές CO2 θα προέρχονται από την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση δεδομένων. 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Δημιουργήστε εικόνες που είναι ευανάγνωστες και υποτιτλισμένες σε 

πολλές γλώσσες. 

• Οι κύριες προκλήσεις θα είναι η είσοδος σε ορισμένα πεδία επεξεργασίας 

και τα χαοτικά προγράμματα εργασίας. 

• Μείνετε ευέλικτοι και χαμηλού κόστους στην αρχή και μετά εξειδικεύστε 

και αυξήστε τις τιμές σας. 

• Θα χρειαστείτε καλή οπτικοποίηση, τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες 

και υπομονή. 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-

000033162). Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 

των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.  
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