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Animation

Animation-codeciakäytetäänQuickTime-tiedostossa.Pakkausstrhdeontäysin
säädettävissä. Kuvanlaatu määriiellää, pakattaessa vä1ille 1-100 %' Käytettäessä

100%:nkuvanlaatuaeikuvanlaatuheikkene;menetelmäonlosslesselihäviötön.
codec tukee 8_, rc_ ia i+_tittisiä värejä. parhaiten codec toimii piirretyn kuvan

tai3D-animaationpakkaamisessa.Videokuvassaolevakohinahaittaacodecin
toimintaa.

Sorenson Video

sorenson video -codec on suunniteltu erityisesti www-käyttöön. se toimii hlwin

pienillätiedonsiirtonopeuksillatuottaenkorkealaatuistakuvaa.Tiedonsiirtonope-
us voi olla välillä 2-200 kbit/s'

H.263

H.263-codeciakä}tetäänvideoneuvottelussa.Pakkaustapahtuusymmetrisestija
reaaliajassa.Codectoimiihyvinmatalillatiedonsiirtorropeuksilla'

DivX
DivXonkaupallinentuotemerkki'Tuotteisiinkuuluuohjelmia,joillavoidaan
tuottaa ja esittää elokuvia tietokoneen kiintolevyltä tai cd-leryltä' DivX-codec on

hlwintehokasjaseput.t.uuvideotahlwälläkuvanlaadulla.DivX-codecinavulla
. uuduur, . sim.iLiksi yk,l dt'd- t1okt'ua m ahtumaan cd -1 elrylle'

Pakkaamaton video

Tässämuodossavideotallentuupakkaamattomarra.Menetelmäävoidaankäyttää
silloin,kunmateriaalihalutaansäilyttäätäysinmuuttumattomanasiirrettäessä
sitä koneesta toiseen. QuickTime-tiedostomuodossa pakkaamatonta codecia kut-

sutaan nimellä xon". ivt-tiedostomuodossa se tunnetaan nimellä Full Frames

(UncomPressed).

Codecien asennus

yleensä codecit asentuvat erilaisten mediamateriaalin katseluun ja käsittel11zn tar-

koitettujenohjelmienmukana.Myöslaite.jaohjelmistovalrrristajienkotisivuilta
lOytly erikseen ladattavia Codecej a valmistaj an tuotteille'

Videotiedoston oPtimoi nti
Videotiedostottoimivatkehyksinävideomateriaalille.Neeivätitsessäänsisällä
mitäänvideonkoko-tailaatumäärityksiä.Videonkoko,kuvataajuusjapakkaus.
menetelmämääritelläänjakelukanavanjaesitysmuodonmukaisiksi.Videotiedos-
ton optimoinnissa pfritåan sailyttämaan kuvan ja äänen laatu mahdollisimman

ryrina, vaikka tiedåstokokoa ja kaistanleveyttä pudotetaankin'
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Tiedoston kokoon vaikuttaa kolme asiaa:

o Rur-tdun koko

o RLrUlU,e ' i^ i .t,r e< .1,. .,

o Kurlan iaalLt

Ruudun koko
Nlultimediasovelluksissa kiiyttöliittymän kolio on l4eensri 800 x 600 pikseliii. |os
videoruudun koko on satla kuin kiiyttöliittynrär.r koko, puhutatrn full screen
-videosta. lVlultirnediasor.elluksissa tarvitaan harvoin näin suurta .,,icleokuvaa.
Videoruudurl kokoa pienentärnällä r,ähenee rlyös tiecloston koko. pienerlmä1
videokuvan esittärnirten tietokonemonitorilla on myös ltopealllpaa, joter-r rnul-
tir.nediasovellus toirnii hiematr hitaarnmallakin näytönohjaimella varustetussa
koneessa.

Ruudul-t koon voit r.alita valmiiden asetusten joukosta. Yleisin.rmät koot or.at
768 x 576,384 x 288, 320 x 210ja 160 x 120 pikseliä. Ruudun koon r.oi nääritelfui
myils itse. Nluistat vait.t että trr-kuvan r.nittasuhcle on 4:3. Seuraavassa taulukossa on
listattu tiedostojen kokoja, kun kuvataajLrus oll 25 kr-rvaa sekunnissa.

Tiedoston koko

Full Screen 768 x 576 (PAL) 31,6 Mt/sek

Quarter Screen 384 x 288 7,9 Mt/sek

Quarter Screen 320 x240 5,5 Mt/sek

Ouarter Screen 400 x 300 8,6 Mt/sek

Lopullisessa pakatr-rssa tnuodossa videotiedostot ovat kuitcr.rkin pienernpiä kuin
taulukossa.

Ruuclutl koko piiätetärin digitointivaiheessa tai kun l<uvaa pakattran esitys
nlLlotoon. Ruudut't kokoa voidaan aina piener.rtää mutta ruuclun suurentar.ninel
ohjelrlallisesti huonontaa kr-rvan laatua rlerkitttivästi. Paras tapa lnuuttaa ruudul
kokoa on puolittaminen. Tällöin joka toinen kuvapikseli hllviie. Esimerkiksi tull
screen (768 x 576) pienent-retriiir-r quarter screeniksi (384 x 288). Nriir1 kuvan teri.i-
r'ryys siiilly rnahdollisirrman hlwiinä. Tiedostoa esitettiiessä r.oiclatrn ku.,,iur kokoa
stluretltaa, jolloin saadaan Full Screen -kuva. Lopputulos on useimrnitert riittiivä
multi medial<äyttritin.



Muunlaiset muutokset ovat hankalampia. Esimerkiksi 640 x 480 -kokoisen

ruudun muuttaminen kokoon 200 x 150 on laskennallisesti paljon vaikeampaa'

)otkin codecit toimivat myös paremmin, jos ruudun sivujen pituudet ovat neljä11ä

jaollisia lukuja.
Seuraavassa esimerkissä on keskimmäisenä alkuperäinen digitoitu kuva. Sen

koko on 120 x 90 pikseliä. Viereiset kuvat on ohjelmallisesti muutettu uuteen ko-

koon. Vasemmanpuoleisen kuvan koko on 60 x 45 ja oikeanpuoleisen kuvan koko

on24O x l80pikseliä.

Kuva 7.17: Kuvan koon suurentaminen heikentöö taatua. Keskimmöisenö alkuperäinen digitoitu kuva.

Ruutujen määrä sekunnissa
Yksi tapa pienentää tiedoston kokoa on pudottaa ruutujen määrää sekunnissa'

Liikkuvan kuvan vaikutelma synt)ry', kun ruudut vaihtuvat vähintään 18 kertaa

sekunnissa. fos kuvataajuus on vähäisempi, niin liike näyttää nykivältä. Aina tämä

ei kuitenkaan ole häiritsevää. Yksinkertaiset animaatiot toimivat hlwin vähemmil-

läkin ruuduilla. Myös haastatteluissa voidaan ruutujen määrässä säästää ja panos-

taa sen sijaan h1välaatuiseen ääneen. los tietokoneessa riittää tehoa, niin videota

kannattaa digitoida nopeudella 25 fps lframes per second, ruutua sekunnissa).

Ruutujen sekuntikohtaista määrää voidaan pudottaa myöhemmin ilman kuvan

Iaadun huonontumista.

Kuvan laatu
Videokuvan laatuun vaikuttaa kompressointi eli pakkaaminen. Erilaisia menetel-

miä käsiteltiin jo aiemmin tässä luvussa. Kuvan laatuun vaikuttaa codecin lisäksi

myös pakkaussuhde.

Useimmissa codeceissa voidaan pakkaussuhdetta säätää. Videotiedoston ko-

koon vaikuttaa myös videon kesto, joten useimmiten pakkauksen määrää tarkas-
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tellaankin tiedonsiirtonopeutena. Videon pakkaus voidaan määritellä esirnerkil<si
56 kilobittiin sekunnissa, jolloin video on optimoitu nopealle rnodeemiyhteydel-
le.

Muista!

Hyvä kuvanlaatu - pieni pakkaussuhde

Huono kuvan aatu - suuri pakkaussuhde

Aina kun videokuvaa pakataan, niin kuvan laatu
raavissa kuvissa on pakattua videokuvaa pakattu
kuvun laadun hcikkeneminen.

plltoaa (lossy-rnenetelmä). Seu-

uudelleen. Seurauksena on ollut

Vasemmanpuoleinen l<uva on alkuperäisestä digitoidusta videotiedostosta, joka
on pakattu Cinepak-menetelmälIii.

Keskimmäinen kuva on videosta, johon on lisätty tekstiä. l4uutokset kuvassa
aiheuttavat uudelleenpakkauksen, joka heikentäii kuvanlaatua. Pakkaustnenetel-
mänä on edelleen Cinepak.

Oikeanpuoleinen kuva on uudelleer-rpakatusta videosta, johon on jälleen lisritty
tekstiri.

Optimointi I nternetiin
Useimmiten video siirretärin tietokoneelle tv-laatuisena, jossa sitä editoidaan ja
käsiteilään. Tärnän jälkeen videosta vaimistetaan erilaisia versioita jakelua varten.
Internetissä jaeltavat videot optimoidaan vastaamaan verkkojen tiedonsiirtonope-
urksia. Internetissä tiedonsiirtonopeus on useimmiten muutamia kilotavuja sekur.r-
nissa ja parhaimmillaan päästään n. 50 kilotavuun sekunnissa.
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Ruudun koko pudotetaan yleensä 240 x 160 tai 160 x 120 pikseliin. Tämän
jälkeen haetaan riittävä kuvataajuus ja kuvanlaatu. Useimmiten joudutaan käyt-
tämään jopa alle l2 kuvaa sekunnissa, jos halutaan h1wää kuvanlaatua. Tiedoston
siirtonopeuden tarve on noin 50-300 kbit/s. Tiedostosta voidaan valmistaa muu-
tama eri versio, joista käyttäjä voi valita omalle Internet-yhteydelleen sopivimman.
Katso myös htk:u Verkkotekniikat ja multimedia.

Optimointi cd-levylle
Cd-levyjen tallennuskapasiteetti on rajallinen, joten videotiedostojen koko täytyry

optimoida siten, että tarvittava minuuttimäärä videota saadaan mahtumaan ler,lrl-

le. Lisäksi tä1,t1y huomioida cd-rom-leryn tiedonsiirtonopeus. Muutoin videon
esittämisessä on ongelmia, jotka näk1wät esimerkiksi videon pysähtelynä kesken

esittämisen.

Vaikka cd-rom-asemat pyst)'vät teoriassa siirtämään tietoa 50-kertaisella no-
peudella, ei tämä käytännössä useinkaan onnistu. Valmistajien ilmoittamat suuret
lukunopeudet pitävät paikkansa vain levyn ulkoreunaan tallennetussa tiedossa

käytettäessä monistettuja leryjä. Lisäksi aseman tai levyn likaisuus hidastavat
tiedon lukemista.

Ohjeena voitaisiin pitää, että maksimi siirtonopeus on cd-rom-aseman nor-
maali lukunopeus (150 kt/s) kaksinkertaisena eli n. 300 kt/s. On huomioitava, että

tähän (300 kt/s) kuuluu myös videon ääni. Bitteinä vastaaya tiedonsiirtonopeus on
n.2400 kbit/s. Uudemmilla codeceilla tärnä riittää jo todella hyvään kuvanlaatuun,
kun käytetään320 x 240 pikselin kuvakokoa. Käytettäessä h1välaatuista stereoään-

tä joudutaan hieman tinkimään kuvanlaadusta.


