
következõkben a Las Vegasban
megtartott National Association
of Broadcasters (Mûsorsugárzók

Nemzeti Szövetsége) összejövetelén bemu-
tatott linuxos videoalkalmazásokról számo-
lunk be. Minden évben a tévétársaságok
vezetõi, az adásvezetõk, a mérnökök és
mindenki más, akit érdekel a profi videózás,
Las Vegasba utazik a NAB-ra. A NAB a
világ egyik legnagyobb árubemutatója, ahol
több mint 115 ezer látogató és 1700 kiállító
vesz részt. A számítógép-rajongók ennek
ellenére elképzelhetõ, hogy jobban ismerik
a CES-t (122 ezer látogató és ezer kiállító),
illetve a COMDEX-et (225 000 látogató és
2300 kiállító). Területre mindhárom kiállítás
közel azonos méretû: 108900 négyzetméter
– aki nekivág, annak túrabakancs kötelezõ!
A NAB-on a Linux a tavalyihoz képest sok-
kal nagyobb mértékben képviseltette magát.
Számos új képhatásrendszert mutattak be,
többek között láthattuk a RAYZ-t a Silicon
Grailtõl, a Shake-et a Nothing Realtõl és
a Mayát az Alias/Wavefronttól. A Linux
Media Arts a Cinelerra Quicktime video-
szerkesztõt és a Kino DV-szerkesztõt állí-
totta ki. Az AMD rövid bemutatót tartott
videofejlesztõk számára arról, miként lehet
az Athlonból a legtöbbet kihozni. A BOXX
Technologies a 3DBOXX grafikus munkaál-
lomást állította ki. A videokártya-gyártók
a Hauppauge-et és a DVS-t ismertették meg
velünk. A linuxos asztali készülékek frontján
pedig az ATI, az OpenTV és a Phillips TiVo
volt jelen. A Khronos és a ProMpeg Forum
is jelentõs Linux média-API-kkal jelentke-
zett, ezenkívül a Radio Free Asia Linux és
MP3-bemutatót is tartott a NAB-gyûlésen.
„A legtöbb profi filmgyártóstúdió a követ-
kezõ 18 hónap során átáll Linuxra” – vélte
Ray Feeney, a Visual Effects Society mû-
szaki bizottságának � http://www.visual-
effects-society.org/ négyszeres Academy
Award-nyertese. A VES tagjai között talál-
hatók az ILM, a DreamWorks, a Pixar,
a PDI, a Disney’s, a Secret Lab és a Sony
cégek különleges kép- és hanghatásokkal
foglalkozó mûvészei. A VES-tagok most azt
vitatták meg, hogyan állhatnának át Linuxra.
Éveken keresztül ugyanis az SGI IRIX volt
a stúdiófilmek elsõ számú operációs rend-
szere, és amióta áttértek Windowsra, sokan
elégedetlenek a támogatottsággal. Minthogy
a Linux nyílt forrású rendszer, a filmipar

igényeinek megfelelõ programokat fejleszt-
hetnek rá, és mivel mindenütt jelen van,
sokkal könnyebb olyan felhasználókat ta-
lálni, akik jobban ismerik, mint az IRIX-et.
„Itt és most senki sem vásárol” – mondta
Feeney a NAB-on – „de ha egyszer véget
ér a forgatókönyvírók sztrájkja, komoly
átrendezõdésre számíthatunk. Az emberek
jelenleg Linuxot használnak a leképezéshez,
így a dolgoknak ezt a részét megoldottuk
és kézben tartjuk” – hangsúlyozta Feeney.
Összehasonlította a linuxos grafikus munka-

állomások jelenlegi szintjét a két évvel
korábbival, amikor elõször használták fel
õket nagyobb mennyiségben a Titanic címû
film leképezési munkálataihoz. Szerinte két
éven belül a Linux nemcsak a kiszolgálók,
hanem a grafikus munkaállomások területén
is egyeduralkodóvá válik. Az ILM-nél már
Linuxot használnak a munkaállomásokon
és a leképezéshez egyaránt.
Feeney egyébként a Silicon Grail alapítója
is. Ez a társaság mutatta be legújabb
nemzedékbeli RAYZ szerkesztõjét a NAB
Compaq-pavilonjában. A RAYZ, melyet
különleges hatások készítésére terveztek,
Linuxon, IRIX-en és Windowson egyaránt

használható. Az eredetileg filmen rögzített
felvételeket elõbb filmletapogató, például
Kodak Cinenon segítségével digitalizálják.
Bár minden egyes kép külön képfájlban
kerül tárolásra (például: Targa formátum-
ban), a RAYZ felhasználója számára ezek
végeredményükben mozgóképpé állnak
össze. A hatásszûrõk a könnyû kezelhetõség
céljából balról jobbra sorakoznak a grafi-
konablakban, míg az eredmények a video-
lejátszó ablakban láthatók. A kész filmek
visszaírhatók film- vagy videoszalagra.

A RAYZ a Silicon Grail legújabb interaktív
szerkesztõje, mely a cég Chalice nevû
programján alapul. A Chalice használatával
készült a Háborgó mélység, az Egyiptom
hercege, a Star Trek: Ûrlázadás, a Titanic,
a Fantasia 2000, a Sötét zsaruk (Men in
black) – és a lista folytatható. Rendelkezik
különleges hatásokkal és színjavító eszközök-
kel is. Egy jellegzetes összeállításban a RAYZ
ára 9900 dollár és a program májusban került
piacra � http://www.silicongrail.com/.
Az SGI-csoporthoz tartozó Alias/Wavefront
által kiadott Maya széles körben használt
profi térbeli animációs és képhatások
létrehozására alkalmas programcsomag 
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(lásd bõvebben a 108. oldalon). A NAB-on
az Alias/Wavefront bejelentette a Maya 4-et,
melyben a leképezéssel, a szereplõanimáció-
val, az ecset- és festõeszközökkel, valamint
a játékkészítéshez használható eszközökkel
kapcsolatos számos újítás található. A Maya
nemlineáris szerkesztõeljárását is bõvítették:
most már idõtorzítást (time warping), karak-
terösszefûzést, húzd-és-dobd-rendszert, vala-
mint karakterkészlet-szerkesztést is találha-
tunk benne. Az új szereplõanimációs lehetõ-
ségek között megemlíthetjük az elõre, illetve
hátra mozgás közötti átkapcsolást, a mozgás-
nyomjelzést, a szellemhatást és a szereplõk
izmainak remegtetésére szolgáló „reszketõ-
torzítót” (jiggle-deformer).
„A fejlesztés menetét a felhasználói igé-
nyek, kérések befolyásolták” – fogalmazott
Bob Bennett, az Alias/Wavefront szórakozta-
tóipari üzletágának igazgatója. A döntéseket
emellett a Visual Effects Society mûszaki
bizottságától érkezõ javaslatok is befolyá-
solták. Linus Torvalds a linuxos változat
2000 nyarán történõ bejelentésekor a Maya
3-at „a Linuxon valaha is futott legösszetet-
tebb és legnagyobb teljesítményû térbeli
grafikus alkalmazásnak” nevezte.
A Mayát használta az ILM a Viharzónához,
a Secret Lab a Mars mentõakcióhoz, a Sony
Pictures Imageworks az Árnyék nélkülhöz
és sok más alkotáshoz. Az Alias/Wavefront
bemutatta a NAB-on a Maya 4 IRIX-os és
windowsos változatát, a linuxos változat
azonban késõbb készült el. Az árak 7500
dollárnál indulnak (lásd
� http://www.aliaswavefront.com/).
A kaliforniai Nothing Real vállalat Shake-je
gyors szerkesztõprogram, amely leginkább
különleges képhatások létrehozására alkal-

mas. A Shake 2.4 új lehetõségei között
szerepel a vektoralapú festés, a fejlett szín-
javító eszköztár, egy új rotoszkóp, valamint
a használatot egyszerûsítõ fejlesztések is.
A program felbontásfüggetlen és önmûkö-
dõen kezeli a különbözõ bitmélységeket 
(8, 16, 32) és felbontásokat (Web, 601,
HDTV, film, IMAX).
A Shake-et több mint hatvan filmben
használták, bemutatkozása óta pedig minden
olyan film elkészítésében fontos szerepet
játszott, amely a különleges hatásokért járó
Oscar-díjat elnyerte (Titanic, Csodás álmok
jönnek, Mátrix, Gladiátor). A Shake fut
Linuxon, IRIX-on és Windowson is. 
A 2.4-es változatot februárban próbálták ki
és röviddel a NAB elõtt került piacra. Az ára
9900 dollárnál kezdõdik (lásd
� http://www.nothingreal.com/).
Az ugyancsak kaliforniai Linux Media Arts
kulcsrakész videoszerkesztõ- és média-
folyam-rendszereket készít filmes és inter-
netes felhasználásra. Mike Collins, az LMA
elnöke szerint: „Célunk, hogy a Linuxot a
világ elsõ számú multimédiás szerkesztõ- és

gyártófelületévé tegyük, fõként nyílt forrású
programok felhasználásával”. Collins szerint
célkitûzéseik között elsõként az szerepel,
hogy kiszolgálókat és szerkesztõket készít-
senek egy új, csúcsminõségû SDDI kártya
számára, melyet a NAB-on jelentettek be.
Eddig M-JPEG és DV-rendszereket kínáltak.
Az LMA DV- és Quicktime-alapú szerkesz-
tõrendszereit mutatta be. A csomagban
a Cinelerra és Kino videoszerkesztõket,
a Blender 3D-t, a Gimpet, a CorelDraw-t
és a RedHat Linuxot találjuk. A rendszerek
AMD, Intel és Compaq Alpha processzo-
rokra épülnek. Az árak 1395 dollártól
indulnak, 1 GHz-es AMD processzorral
� http://www.linuxmediaarts.com/.
A Kino egyszerû, csak vágásra szolgáló DV

videoszerkesztõ. A DV formátumot hasz-
nálja a legtöbb amatõr digitális kamera.
Szerzõje, a német Arne Schirmacher szerint
„a Kinóval DV-kamerával rögzített filmeket
lehet felvenni, létrehozni, elmenteni, szer-
keszteni és lejátszani. Bár vannak ablakai
és menüi, valójában billentyûzetrõl vezérelt
program. Számos billentyûzetes parancsot
használ, melyek a vi szövegszerkesztõ
parancsaihoz hasonlóak.”
� http://www.schirmacher.de/arne/kino/0.)
Jason Howard, az LMA munkatársa a Kino
0.4 bemutatásakor arról számolt be, hogy ez
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a videoszerkesztõ a DV-rõl DVD-re történõ
átírásra szolgáló eszközök egy részét képezi.
Howard a dvcont nevû, DV-kamerát vezérlõ
eszköz fejlesztõjeként ismert. A szintén
Schirmacher által írt dvgrab az 1394 proto-
kollt használva a filmet a kameráról a szá-
mítógépre viszi át, a dvsend pedig a szer-
kesztett anyagot írja vissza a kamera
szalagjára. Howard egyúttal a Spectsoft
munkatársa is. A jelenleg vegyes Windows/
Linux-rendszerekkel rendelkezõ filmes cég
munkatársa, Ramona Howard (Jason
Howard édesanyja) lelkesen szervezi a teljes
átállást Linuxra, hogy így jobban ellenõriz-
hesse az alkotófolyamatot. Filmproducer-
ként Jasont bíztatja arra, hogy még több
nyílt forrású programot fejlesszen. Jason
Howard szerint „ehhez mindössze egy olyan
ember kell, akinek Linux a szenvedélye,
továbbá nem árt néhány láda üdítõ sem!”
Howard jelenleg egy olyan programon dol-
gozik, amellyel a mozgókép átalakíthatóvá
válik az AVI és a Quicktime formátumok
között, így téve lehetõvé az anyagoknak a
Kino és a Cinelerra közti egyszerû cseréjét.
Egy olyan eszközön is dolgozik, amely az
anyagokat egy szerkesztési lista alapján
válogatja ki a szalagról és csak a szükséges
részleteket viszi át a merevlemezre
� http://www.spectsoft.com/.
A Cinelerra a Heroine Virtual Quicktime-
alapú videoszerkesztõje. A cég jól ismert a
linuxos közösségen belül a Broadcast 2000
szerkesztõ és az Xmovie lejátszó révén.
A Cinelerrát a NAB-on jelentették be és be-
mutatására is itt került sor. Ez a felbontás-
független szerkesztõ több mint száz valós
idejû kép- és hangszûrõvel támogatja az öt-

csatornás hangot, és kihasználja a többpro-
cesszoros gépek lehetõségeit is. A Heroine
Virtual a programot a Linux Media Arts
� http://heroines.sourceforge.net/ által
gyártott rendszerekhez adja.
Az AMD processzorgyár a NAB-on a video-
fejlesztõket tájékoztatta arról, hogyan hasz-
nálhatják ki az általuk gyártott Athlon és
Duron processzorok elõnyeit. Jim Bovenzi

filmes fejlesztõmérnök szerint „a többpro-
cesszoros rendszer a nagy teljesítményû
videoalkalmazások kulcsa. A két Atthlon
processzorral rendelkezõ gépek hihetetlen
teljesítményt nyújtanak.” Az AMD továbbá
a Sasem-féle OnAir DTV 1080i HDTV
kártyát is bemutatta, mely Windows XP-vel
futott (lásd � http://www.amd.com/ és
� http://www.sasem.com/).
A WinTV-HD Hauppauge gyártmányú
HDTV kártya. A Hauppauge WinTV-kártya
nagyon népszerû a Linux-felhasználók köré-
ben, de egy Hauppage-nél dolgozó mérnök
szerint sajnos a WinTV-HD felépítése telje-
sen más. A linuxos közösség így ismét egy
fordított tervezési feladat elõtt áll: a NAB-on
bemutatott WinTV-HD kártya meghajtóit
ugyanis szükséges lesz elkészíteni, mivel
a Hauppage nem tervez a termékhez linuxos
támogatást. A WinTV-HD kártya 399 dol-
lárba kerül � http://www.hauppauge.com/.
Egy a NAB-on bemutatott hasonló kártya
volt az accessDTV, 479 dollárért
� http://www.accessdtv.com/.
A HDStationOEM tömörítés nélkül mû-
ködõ, HDTV valós idejû kimeneti, illetve
bemeneti kártya, profi célokra. A gyártó
DVS Digital Video linuxos meghajtóprog-
ramokat is kínál, ezek azonban a 4000

dolláros árcímke miatt kifejezetten a profi
piacra valók. A kártya az 1080, sõt, a 2000
képpontos felbontást is támogatja
� http://www.digitalvideosystems.com/.
A Phillips kínálta linuxos TiVo, valamint
egy új, az ATI Technologies cégtõl származó
asztali eszköz is kiállításra került, utóbbi
magvát az All-In-Wonder képezi. Bemutat-
tak egy Linux PC-n futó tervezõrendszert
is. Az ATI linuxos meghajtóprogramokat is
kínál új, nagy teljesítményû, 1995 dollárba
kerülõ Fire GL4 grafikus kártyájához.
Az asztali eszközök fejlesztésével foglalkozó
OpenTV bejelentette azon szándékát, hogy
a jövõben támogatni kívánja a Linuxot (lásd
� http://www.tivo.com/,
� http://www.ati.com/ és
� http://www.opentv.com/).
A 3DBOXX nagy teljesítményû windowsos
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és linuxos
munkaállomás-
család, melyet
a gyártó BOXX
Technologies
olyan digitális
alkalmazásokhoz
ajánl, mint a
film-, HDTV-,
videoszerkesztés
és a játékfejlesz-
tés. A 3DBOXX
linuxos gépeinek
egyik felhaszná-
lója a Blur – egy
különleges kép-
hatásokkal,

animációval és tervezéssel foglalkozó
stúdió. A cég a Paramount Parks részére
készíttetett egy négyperces, térbeli, sztereó
70 mm-es rövidfilmet, a „7th Portal”-t.
A 3DBOXX rendszerek 2309 dollártól
indulnak, a RenderBOXX kiszolgálórend-
szerek pedig 2692 dollártól
(� http://www.boxxtech.com/).
Az OpenML egy új API, melytõl azt remé-
lik, hogy ugyanazt nyújtja a videofejlesztõk-
nek, mint az OpenGL a grafikus fejlesztõk-
nek. A Khronos csoport élenjáró, grafikával
és digitális médiával foglalkozó társaságok-
ból áll, így például a 3Dlabs, az ATI, a
Discreet, az Evans & Sutherland, az Intel,
az nVidia, az SGI és a Sun Microsystems is
a tagjai sorába tartozik. A csoport a NAB-on
beharangozta, hogy befejezték az OpenML
1.0 szabvány kialakítását. Az OpenML a
dmSDK-n alapul, melyet az SGI nemrég tett
nyílt forrásúvá, továbbá az MLdc-n – egy
megjelenítõ eszközökhöz készült közvetítõ-
rétegen. A képhatások létrehozására szolgáló
programokat gyártó Discreet segít a követel-
mények megállapításában. Az újdonságot
bejelentõ Neil Trevett (3Dlabs) sokat vár
a rendszer nyílt forrású, linuxos megvaló-
sításától (lásd � http://www.khronos.org/ és
� http://oss.sgi.com/.)
A NAB Pro-MPEG fórumán jelentették
be az AAF (Advanced Authoring Format)
programfejlesztõ-készlet 1.0-s változatának
kibocsátását. A programot mozgókép-,
hang- és metaadatok cseréjére szánják,
utómunkálati célokra. (lásd
� http://www.aafassociation.org/ és
� http://sourceforge.net/projects/aaf/).
A kiállítókon kívül a NAB másik érdekes-
sége a „Linux és az MP3 az adattárolásban”
címet viselõ ülés volt. A Radio Free Asia
(� www.rfa.org) rövidhullámon és a Weben
sugároz adásokat tibeti, kantoni, ujgur, bur-
mai, vietnami, laoszi, khmer (Kambodzsa
számára) és koreai nyelven (Észak-Korea
számára). Az RFA magántársaság, melyet az
Egyesült Államok kongresszusa alapított

abból a célból, hogy a szabad sajtót nélkü-
lözõ országok lakosságát hírekkel és adatok-
kal lássa el. Elsõ adásuk 1996 szeptembe-
rében közvetítették Kína felé. Az RFA napi
24 órán át sugároz, kilenc nyelven.
A. J. Janitschek, az RFA gyártástámogatási
igazgatója és Tom Hallewell vezetõ mérnök
ismertette az RFA adattárolási eljárásainak
történetét. „A Radio Free Asiánál minden
adásunk tárolására WAV fájlokat használ-
tunk, 4 GB DAT szalagra rögzítve” – mondta
Janitschek. Ez azonban drága volt, munka-
igényes és a visszakeresés is kényelmet-
lenségekkel járt. „Jelenlegi rendszerünkkel
100 órás mûsort tudunk tárolni egyetlen
CD-ROM-on, és bárki számára elérhetõvé
tehetjük, akinek a PC-jén MP3-lejátszója
van” – tette hozzá Hallewell.
Az RFA kb. 15 CD-ROM-ot használ fel
egyhavi hanganyag (1020 óra) rögzítéséhez.
Három különbözõ kódolási beállítást
használnak:
1.: 32 kHz, 48 kb/mp (20 MB/óra)

a rövidhullámú rádiózásra;
2.: 16 kHz, 16 kb/mp (7 MB/óra)

a hosszúidejû tárolásra;
3.: 12 kHz, 14 kb/mp (6 MB/óra)

az internetes adásokra.
Az RFA nem PC-n kódolja az MP3-as
adatfolyamokat, hanem a Telos Audioactive
Realtime MPEG Internet Audio Encoder
nevû kódolóját használja. Ez a szekrénybe
építhetõ egység MP3-fájlokat sugároz,
melyeket linuxos tárolórendszerük rögzít és
CD-re ír. Janitschek szerint a gépi kódoló
elõnye a valósidejû mûködés és az a tény,
hogy rendelkezik az MP3 szabadalmi
engedélyekkel (a Fraunhofer és Thomson
részérõl). Az egység ára 2800 dollár (lásd
� http://www.audioactive.com/).
Az RFA nemcsak mentésre használja
a Linuxot, hanem nyílt forrású programmal
hozzá is járul fejlõdéséhez. Az R-BOSS
(Radio-Broadcast Open Source System)
rendszer digitális adásanyag-kezelõ alkalma-
zások gyûjteménye, melyet Pythonban írtak.
Beszerezhetõ a 3D-Project nevû ingyenes
csomagjuk is, melyben a mûsorsugárzáshoz
kapcsolódó térbeli rajzok, anyagok és
mintázatok találhatók. További információ,
letöltés a � http://www.techweb.rfa.org-ról
lehetséges.
A fentieken kívül a NAB-on még számos
linuxos kiállítóval találkozhattunk. A Real
Networks például a RealMedia formátum
linuxos sugárzó- és lejátszórendszerét mu-
tatta be. A Kasenna a Linuxot támogató
vagyonkezelõ rendszerével érkezett.
A Thomcast Communications a DCX
Millennium Digital Transmitterrel jelent-
kezett, mely Linuxszal vezérelhetõ. Ezek
mellett még felsorolni is nehéz, hány egyéb
Linux-alkalmazást láthattunk a kiállításon.

A jövõ hónapban visszatérünk a hagyomá-
nyos kerékvágásba: Debian Linuxunkat fris-
sítjük majd a 2.4-es rendszermagra és
XFree86 4.x-re, emellett pedig telepítünk
egy ATI All-In-Wonder Radeon grafikus
kártyát is.

512001. június–júliuswww.linuxvilag.hu
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számos tanácskozás anyagában meg-
találhatók. A Robin által készített prog-
ramok sorában található többek az a
közt kiszolgálóalapú videoszerkesztõ
rendszer, amit a Manhattan 24 órás
televíziós hírcsatorna, a Time Warner
New York One, illetve a kapcsolódó
honlap � http://www.ny1.com/ is
használ. Elérhetõ a 
robin.rowe@ movieeditor.com címen.
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