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Tutorial nie powstał po to by wytłumaczyć wszystkie funkcje programu, a
jedynie  te  które  są  potrzebne  do  zarejestrowania  zjawisk.  Na  początek
pobieramy program ze  strony  http://virtualdub.sourceforge.net/  oczywiście
wybieramy wersję, która nas interesuje 32 lub 64 bit (ja osobiście nie wiedzę
różnicy poza niemożnością zainstalowania niektórych kodeków).
Jak  już  mamy  pobraną  wersję,  która  nas  interesuje  rozpoczynamy  proces
instalacji. Oczywiście plik źródłowy jest spakowany i należy go rozpakować. Do
tej czynności możemy użyć wbudowanego narzędzia systemowego lub dowolne
inne  narzędzie,  które  sami  wybraliśmy.  Ja  posłużę  się  wbudowanym
narzędziem.  Klikamy  prawym  przyciskiem  myszy  i  z  menu  kontekstowego
wybieramy opcję „Wyodrębnij wszystkie ...”

http://virtualdub.sourceforge.net/


Po wyodrębnieniu widzimy zawartość katalogu. Widok poniżej.

Teraz  możemy  przystąpić  do  instalacji  programu.  Oczywiście  możemy
kliknąć od razu plik VirtualDub.exe i program się normalnie uruchomi, ale nie
zainstalują się  nam w systemie podstawowe kodeki,  które mogą i  są nam
potrzebne.  Wybieramy  zatem  auxsetup.exe  klikamy  prawy  przycisk  mysz  i
wybieramy z menu kontekstowego uruchom jako administrator



 

Pojawia się na ekranie naszego komputera takie oto okno wyboru.



Wybieramy  zakładkę  „Install  Handler” i  zgodnie  z  tym  co  się  wyświetla
idziemy krok za krokiem.

Klikamy OK i postępujemy zgodnie z tutorialem.

Po kliknięciu OK mamy zainstalowane podstawowe biblioteki systemowe,
które będą nam potrzebne do prawidłowego działania naszego programu. Dalej
mamy opis poszczególnych funkcji setup.



Klikając przyciski:

Install Handler – Opcja instalacji bibliotek DLL potrzebnych do obsługi plików
AVI

Uninstall  Handler  - odinstalujemy  wszystkie  biblioteki,  jest  to  czasem
przydatne  gdy  nasze  działania  przyniosą  nieoczekiwane  rezultaty  w  postaci
niedziałającego lub niewłaściwie działającego programu.

Remove – funkcja usuwa wszystkie spersonalizowane ustawienia (w dalszej
cześć opiszę personalizację ustawień)

About – informacja o wersji programu

Exit – wyjście z funkcji setup.

Run VirtualDub – tę opcje zostawiłem specjalnie na koniec choć jest ona jako
pierwsza w oknie setup po kliknięciu w nią uruchamia się program.

Oczywiście nie ma konieczności klikania za każdym razem run virtualdub
możemy sobie to uprościć. Aby to zmodyfikować wystarczy utworzyć skrót na
pulpicie.  Skrót  ma  się  odnosić  do  pliku,  który  nazywa  się  VirtualDub.exe,
znajduje się on w katalogu, który został utworzony w momencie wyodrębnienia
pobranego  pliku.  I  tu  ważna  uwaga:  przy  modyfikacji  ustawień  naszego
programu proszę uruchomić program w trybie administratora. Oczywiście nie
ma  konieczności  umieszczania   programu  na  dysku  c: naszego  komputera
lokalizacja  jest  właściwie  dowolna.  Tyko  musimy  zapamiętać,  że  skrót  do
programu nie będzie nam działał jak zmienimy lokalizację katalogu w którym
jest nasz program.

file:///c:/


Zaczynamy pracę z programem VirtualDUB

Program jest gotowy do pracy, teraz zajmijmy się ustawieniami programu.
 

Widok uruchomionego programu.



Teraz postaram się wytłumaczyć do czego służą poszczególne funkcje jak
je zmodyfikować, tak by program stał się bardziej przyjazny. Zakładka „File” 

Open video file...  -   opcja ta umożliwia odtwarzanie zapisanych wcześniej
plików wideo. 

Save as AVI... -  opcja zapisu pliku wideo, w dalszej części poświecimy więcej
czasu na opis tej opcji.

Capture AVI... -   to jest jedna z najważniejszych opcji szczególnie dla nas.
Dzięki niej będziemy mogli rejestrować nasze zjawiska. 



CAPTURE AVI -capture mode.

Do  prawidłowej  pracy  i  możliwości  rejestracji  zjawisk  trzeba  odpowiednio
skonfigurować program, w tym celu przyciskamy przycisk  F2 na klawiaturze
naszego  komputera  lub  klikamy  file  i  wybieramy  opcję  set  capture  file.
Pojawiło się okno w którym wybieramy docelowej miejsce gdzie powstanie plik
zawierający naszą rejestracje zjawiska.  Nadajemy mu wybraną przez siebie
nazwę, dobrą praktyką jest używanie nazw własnych gwiazd lub planetoid. 







DEVICE

W tej opcji mamy do wyboru źródła z jakich zostanie pobrany obraz. To właśnie
tu  powinniśmy  zobaczyć  nasz  Video-grabber.  Klikając  na  niego  program
automatycznie połączy się z  naszą kamerą. I  powinniśmy zobaczyć obraz z
naszej kamery. 



VIDEO 

Video Source-  jest to opcja dzięki której wybierzemy złącze do którego
mamy podłączoną kamerę. Złącze video Composite jest to standardowe złącze
RCA czyli cinch żółte gniazdo kolor jest kolorem standardowym dla złącz video.
Kolejnym złączem jest złącze s-video czarna wtyczka mało popularne i raczej
nie  ma  zastosowana  w  astronomii.  Opisuje  je  raczej  jako  ciekawostkę  niż
przydatna informacja. 



Kolejną bardzo istotną funkcją programu jest:

Capture filter …

Po kliknięciu pojawi się okno wyboru standardu w jakim jest sygnał z naszej 
kamery należy wybrać standard PAL_B  jest to standard zapewniający zapis z 
prędkością 25 klatek na sekundę.





Zakładka  Video  Proc  Amp w  niej  znajdują  się  ustawienia  jakości  obrazu  z
naszej kamery. Te ustawia powinniśmy zostawić w trybie domyślnym. 
Zakładka Video Image jest to przydatna funkcja dzięki które możemy obrócić
obraz w którym z jakiegoś powodu zostały zamienienie strony lewa z prawą i
góra  z  dołem.  Flip  Vertical  i  Flip  Horizontal  (Zakładka  ta  nie  zawsze  jest
dostępna pojawia się w zależności od użytego grabbera) 



Compression ...

Możemy wywołać  tę  funkcję  wciskając  przycisk  „C”  na  klawiaturze  i  wtedy
wyświetli się okno z wyborem dostępnych kodeków w naszym systemie. Zaleca
się  zastosowanie  funkcji   No  recompression  YUY2   jest  to  wymagająca
funkcja.  Plik  wynikowy  jest  bardzo  duży,  pojedyncza  minuta  nagranego
materiału video zajmuje na dysku 1GB przestrzeni dyskowej. Wymaga to od
nas dużych dysków twardych i dużego transferu i tu znów kolejne zalecenie by
do magazynowania tych plików użyć dysków SSD lub HDD, ale z minimalnym
buforem na  dane  32MB im więcej  tum lepiej.  Oczywiście  możemy również
zainstalować  dodatkowy  Codec  w  naszym  systemie,  ja  osobiście  nie
sprawdziłem jeszcze tego codec-a ale podobnież sprawdza się i daje bardzo



dobre rezultaty. Jest to codec bez stratny, ale za to ograniczający znacząco plik
wynikowy. 
Możemy  pobrać  i  zainstalować  go  ze  strony:  https://lags.leetcode.net/codec.html
program  instaluje  się  jak  każdy  inny  i  jest  on  od  razu  widziany  przez
VirtuaDub.

 

Wymaga  on  jedynie  drobnej  konfiguracji,  wystarczy  kliknąć  na  zakładkę
Configure  i  w zakładce mode wybrać  YUY2 pamiętajmy o  tym aby zmiany
zostały  zapisane  uruchamiamy  program  w  trybie  administratora  tak  jak
pisałem na początku tutoriala. Klikamy dwukrotnie OK.

https://lags.leetcode.net/codec.html


Set  custom  format...   jest  to  zakładka  dzięki,  której  ustawimy
rozdzielczość  naszego  filmu.  Stosując  kamery  przeznaczone  do  zakryć  w
instrukcji obsługi tych że kamer jest napisane z jaka rozdzielczością pracuje
nasza kamera i taką  rozdzielczość należy tu ostawić. Jeżeli nie wiemy jaka
powinna być ta rozdzielczość należy ustawić ją w trybie standardowego VGA
czyli 640/480 i w zakładce DATA FORMAT wybrać YUY2 i klikamy ok 

  



AUDIO  dzięki  tej zakładce możemy ustawić dźwięk,  a raczej  źródło z
którego zostanie  nagrany dźwięk do naszego filmu.  Jest  to  dość  przydatna
funkcja, dzięki której możemy na bieżąco komentować nasze zjawisko. Notatka
audio może stać się bezcenna w analizie naszego zjawiska. 

Zaznaczenie lub odznaczenie funkcji Enable Audio Capture włącza lub wyłącza
nagrywanie dźwięku. W opcji  0 1 2 3 4 lub więcej  będziemy mogli  wybrać
złącze  do  którego  mamy  podłączony  zewnętrzny  mikrofon  lub  włączenie
mikrofonu, który znajduje się w naszym komputerze. 



Capture 

Dotarliśmy do ostatniej zakładki dzięki, której zarejestrujemy nasze zjawisko.

Aby rozpocząć rejestrację naszego zjawiska wchodzimy z zakładkę Capture i
klikamy  Capture  Video.  Możemy  użyć  również  przycisków  funkcyjnych
naszego komputera wciskając F5 lub F6 reakcja programu będzie taka sama i
rozpocznie się zapis zjawiska. Aby zakończyć nagrywanie wystarczy wcisnąć
klawisz  Esc   lub  w  zakładce  Capture  kliknąć  opcję  Stop  capture.  Obraz
poniżej przedstawia tryb przechwytywania z naszego video grabbera. Opiszę
teraz poszczególne funkcje, nietresująca nas funkcją jest Frames Dropped nie
przechwycone  lub  opuszczone  klatki  filmu.  Informacja  ta  jest  w  dwóch
miejscach na ekranie, na dole po lewej stronie i w białej ramce po prawej.



W  ramce  po  prawej  stronie  jest  jeszcze  sporo  innych  interesujących  nas
informacji.  Jest  tam  informacja  o  wolnej  przestrzeni  dyskowej,  która  nam
została. Warto kontrolować to miejsce. Jeżeli wiemy, że mamy mało wolnego
miejsca  na  wybranym  przez  nas  dysku.  Jest  tam  również  informacja  o
obciążeniu  naszego  procesora.  I  tu  należy  powiedzieć  bardzo  ważną rzecz.
Pamiętajcie o wyłączeniu programu antywirusowego  naprawdę nie jest
on nam potrzebny podczas obserwacji, a jedyne co robi to utrudnia nam zapis
naszego  zjawiska.  Należy  również  wyłączyć  internet  by  na  przykład  nasz
system  nie  wpadł  na  genialny  pomysł  instalowania  aktualizacji.  Pogram
antywirusowy  ma  za  zadanie  uchronić  nas  przed  zagrożeniami  w  sieci  jak
również sprawdza dysk na bieżąco wszystkie pliki, które zostaną zapisane na
naszym dysku twardym. Podczas zapisu zjawiska powstaje plik, który jest na
bieżąco  sprawdzany  przez   program  antywirusowy.  Nie  ma  konieczności
sprawdzania tego piliku, bo nie ma możliwości by zawierał on jakieś zagrożenia
dla naszego komputera.   Wszystkie programy antywirusowe mają w swoich



opcjach  funkcję  wstrzymania  ochrony  na  pewien  czas  lub  wyłączenie  go
permanentne. Najczęściej autorzy programów dają nam możliwości wyboru na
jaki okres wyłączamy nasz program lub istnieje funkcja włączenia ochrony przy
nastopnym uruchomieniu systemu.  

Przykładowy zrzut ekranu nie mający na celu reklamowania produktu.



Zakładka  Settings... 
 w tej zakładce należy wpisać wartość 25.0000 jest to wartość dzięki której
zapis wideo będzie odbywał się z prędkością 25 klatek na sekundę i jest to
ustawienie permanentne i zmusza program do zapisu z taką prędkością.

Dotarliśmy  do  końca  pierwszej  cześć  tutorialu  poświęconego  podstawowym
funkcją programu. W dalszej części omówimy edycję wideo i  przygotowanie
pliku do analizy zjawiska. Aby zakończyć tryb nagrywania klikamy FILE i Exit
capture mode.



Edycja video za pomocą VirtualDob

Edycje  Video  zaczynamy  od  załadowania  materiału  video  do  naszego
programu. Analogicznie jak pisałem wcześniej, klikamy file i open video file...
lub  po  prostu  naciskamy  na  lawaterze  naszego  komputera  klawisze  ctrl+o
jednocześnie. W oknie wyboru szukamy naszego filmu i klikamy Otwórz. Po
załadowaniu naszego filmu widzimy takie okno.

Edytujemy  nasz  film.  Po  obejrzeniu  filmu  stwierdziliśmy,  że  interesuje  nas
fragment od klatki 800 do klatki 1500 i teraz należało by się pozbyć klatek od 1
do 799 i 1501 do 2513 (ilość klatek na Waszym materiale video może  inna )
nic prostszego wystarczy użyć znaczników i zaznaczyć niepotrzebny fragment
rysunki na dole pokazują jak to zrobić. 



1. Ustawiamy kursor na klatce numer 0 (zaznaczenie na rysunku zieloną
strzałką)  następnie  klikamy  na  znacznik   (zaznaczony  na  rysunku
czerwoną strzałką)

2. przesuwamy kursor do klatki numer 799 i klikamy znacznik (zaznaczony
zieloną  strzałką  ).   I  przyciskamy  drugi  znacznik  (zaznaczony  na
czerwono)  Aby  precyzyjnie  ustawić  kursor  możemy  pomóc  sobie
przyciskami zaznaczonymi na rysunku A i B.



Zwróćcie uwagę, że zaznaczony fragment zmienił kolor na niebieski na pasku
stanu. Zaznaczony fragment jest gotowy do edycji. 

3. Klikamy przycisk delete na klawiaturze naszego komputera lub z menu
wybieramy  



Właśnie wycięliśmy zbędny kawałek naszego filmu. Analogicznie możemy to
wykonać z pozostałym materiałem. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to,  że
zmieniła się ilość klatek i klatka która wcześniej była oznaczona jako 800 teraz
jest oznaczona jako numer 1. Teraz zaznaczymy pozostałe niepotrzebne klatki
aby je usnąć. 

Klikamy  edit  i  opcję  delete  lub  przyciskamy  klawisz  delete  na  naszym
komputerze



Po wykonaniu tych czynności  program pokazuje nam tylko interesujący nas
fragment nagrania. Możemy oczywiście obejrzeć ten fragment. 

Nasz film zawiera teraz 701 klatek i trwa 28.04 sekundy co zgadzało by się z
zapisem wideo z prędkością 25 klatek na sekundę. Możemy to łatwo sprawdzić,
mnożymy czas czyli 28.04 ryzy 25 i otrzymujemy wynik 701. 



Teraz możemy przystąpić do zapisania naszego fragmentu nie wymaga to do
nas tajemnej wiedzy jest to czynność prosta i można ja wykonać dosłownie w
dwóch ruchach.  Pierwszy to  naciskamy przycisk  F7  na  naszym komputerze
zmienimy  nazwę  pliku  (pamiętajcie  aby  to  zrobić  unikniecie  uszkodzenia
materiału  źródłowego)  i  klikamy  OK  koniec  pracy.  Materiał  się  renderuje  i
zapisze  się  wybranej  przez  nas  lokalizacji.   Po  wykonaniu  tej  czynności
otrzymany materiał nadaje się do analizy pozostałymi programami takimi jak
Tangra i Limovie.



Zakończyliśmy obróbkę materiału, dziękuje za poświęcony czas. W razie pytań
proszę  o  przesłanie  nieświadomość  postaram  się  odpowiedzieć  na  Wasze
pytania. 


