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Animatsiooni töövõtted ja terminid 

Nii 2D kui ka 3D animatsioonide juures kasutatakse mitmeid samu võtteid ja termineid. 
Mõned neist on järgnevas lahtiseletatud. 

Keyframe 

Keyframe ehk võtmekaader on selline kaader, millel autor 
määrab objekti(de) täpse asukoha, suuruse, kuju, värvuse 
jms. antud ajahetkel. Kaadrid kahe keyframe vahel 
genereeritakse tavaliselt animatsiooniprogrammi poolt 
keerukate arvutuste tulemusena. 
Traditsioonilise animeerimise korral joonistavad peakunstnikud vajalikud keyframe'id ning 
nende assistendid kõik ülejäänu. 

Tracing 

Tracing on meetod uue kaadri loomiseks eelmise või vahel ka järgmise kopeerimise 
(trace) teel. 
Kopeeritava kujutise näitamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, sealhulgas aluseks 
oleva kujutise näitamine teise värviga, sageli sinisega. 

Tweening 

Tweening on tehnika, mis etteantud keyframe'ide vahele genereerib kasutaja poolt etteantud 
arvu kaadreid, millede jooksul toimub järkjärguline üleminek esimeselt keyframe'ilt teisele. 
Võttes arvesse kahe keyframe'i erinevusi, kalkuleerib arvuti iga kaadri jaoks proportsionaalsed 
muudatused objektide asukoha, suuruse, värvuse, kuju jms jaoks. Mida rohkem kaadreid 
lastakse genereerida, seda väiksemad tulevad järjestikuste kaadrite vahelised erinevused ning 
seda sujuvam tuleb liikumine. 

Keyframe 1 Keyframe 2genereeritud kaadrid  

Rendering 

Rendering on protsess, mille käigus objektide traatmudelid (wireframe vahel ka mesh) 
kaetakse pinnatekstuuridega, neile lisatakse valgusefektid ja värvid, et saada realistlik kujutis. 
Tänapäeval räägitakse renderdamisest peamiselt seoses 3D graafika ja 3D animeerimisega. 
Protsess võib kujutise keerukusest, objektide hulgast, kaadri suurusest, tekstuuride 
keerukusest ja kasutatavast värvussügavusest sõltuvalt olla vägagi töömahukas, seega ka 
aeganõudev. Tasapinnalise (2D) animatsioonide puhul toimub renderdamine reaalajas. 

   

Keyframe 1 Keyframe 2
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Morphing 

Morphing (metamorfoos ehk metamorphosis, teisiti polymorphic tweening) on efekt, mis 
seisneb ühe objekti sammhaaval teiseks objektiks teisendamises. 
Nagu asukoha ja suuruse muutmisel nii ka selle tehnika korral antakse ette keyframe'id, 
millede vahele genereeritakse vajalikud kaadrid. 
Kallimad ja võimsamad animatsiooniprogrammid suudavad teha ka 3D morphing'ut (kõigile 
on ESSO reklaamist tuttav auto muutumine hüppavaks tiigriks). 

Nagu renderdamine, võib ka morphing olla ääretult töömahukas ja keeruline. 

Keyframe 1 Keyframe 2genereeritud kaadrid  

Color Cycling 

On animatsioonivõte, mille korral pikseleid kujutisel tegelikult ei liigutata. Toimub hoopis nn 
värvipaleti rotatsioon (palette rotation), mille käigus muutub pikselite värvus. Kui nii näiteks 
toimub valge sujuv üleminek läbi hallide toonide mustaks, siis tekibki liikumise simulatsioon. 

    
Näidis valgusallika liikumisest 

Path 

Kui kujutist pole liikumise ajal vaja morfida (morphing), siis võib ette anda raja (path), mida 
mööda kujutis peab liikuma. Mitmed animatsiooniprogrammid võimaldavad määrata ka 
kauguse (distance) parameetri, mis objekti tema "lähemale" või "kaugemale" liikudes 
suurendab või kahandab. 

  
Näidis lennuki surmasõlme rajast 

Mõned animatsiooniprogrammid lubavad ka erinevate radade interaktsiooni. Näiteks võib ette 
anda raja, mida mööda liigub auto ja raja, mida mööda liigub autos olev objekt auto suhtes. 
Autos olev objekt liigub siis komplekset rada, mis on kombinatsioon auto ja tema enda 
liikumisest. 
Mitmetes animatsiooniprogrammides kasutatakse termini "path" asemel "motion guide" või 
lihtsalt "guide". 

Key Color ja Masking 

Key Color on värv, mille saab kujutisel ära jätta, asendades vastava osa "altpoolt paistva" 
kujutisega. See võte on kasutusel ka televisioonis, filmi- ja videotööstuses, ning kannab 
nimetust chroma keying. 
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Masking võimaldab määrata piirkonna kaadris, mida kasutatav efekt ei mõjuta. 

2D animatsiooni tüübid 

Teatud mõttes on ka 2D animatsioonil kolmas mõõde  aeg, mida kõikides animatsiooni-
programmides mõõdetakse sekundites, millisekundites või kaadritega (frames). 
Peamine erinevus 2D animatsiooniprogrammide vahel on meetod, kuidas kujutised ajas ja 
ruumis liiguvad. 

Page flipping 

Page flipping ehk flip-book ehk lehtede lappamine on lihtsaim animatsiooni meetod. Nimetus 
tuleneb tuntud võttest, kus näiteks märkmiku igale lehele joonistati eelmisest pisut erinev pilt 
ja lehti kiiresti näppude vahelt lapates tajuti piltide vahetumist liikumisena. Sellist 
animatsiooni arvutil luues, saame me traditsioonilisi graafikavahendeid kasutades vajadusel 
eelmist/järgmist kaadrit kopeerida, järjest igale kaadrile midagi juurde joonistada või sealt 
hoopis midagi kustutada. Loomlikult saab kaadreid lisada, kustutada, kaadritele pildifailidelt 
kujutisi kopeerida jne. 
Kna iga kaader on eraldi joonistatud pilt, siis on iga kaader ühtlasi ka keyframe. 
Mõnedes allikates nimetatakse sellist animatsiooni ka cel-based animatsiooniks. 
Selle liigi alla kuuluvad ka animeeritud GIF pildid. 

Cel animation (kihiline animatsioon) 

Traditsioonilist multifilmi luues on esimeseks sammuks keyframe'ide loomine. Selle töö 
teevad harilikult ära juhtivate kunstnikud. Vahepealsete kaadrite loomine jääb nende 
assistentide hooleks. Kõik joonistused tehakse läbipaistvatele tselluloidikihtidele (celluloid 
ehk cel), millest tuleneb ka meetodi nimi. 
Edasine töö seisneb mitmete tselluloidikihtide üksteise peale asetamises, kusjuures igal kihil 
on mingid elemendid vastavalt kaadrilt. Näiteks saab tausta valmis joonistada ning iga kaadri 
jaoks tema peale asetada vajalikud esiplaani kihid, milledel toimub tegelik liikumine. Kaader 
kaadri haaval saab esiplaani kihte liigutada, asendada jne ning lõpptulemuseks ongi 
animatsioon. Nii on loodud näiteks Fred Flinstone, Bugs Bunny ja paljud teised. 

  
1. kiht 2. kiht 3. kiht tulemus 

Sarnast meetodit kasutavad ka mitmed arvutianimatsiooni programmid. Kasutatakse 
keyframe, tweening'ut jms. 

Animatsiooniprogrammides asendab terminit "cel" sageli "layer". 

Rotascoping 

Rotascoping on meetod, mille käigus kopeeritakse kujutisi tegelikult videolt. Näiteks kui 
soovitakse animeerida konna hüppamist, on seda tunduvalt lihtsam teha, kui on olemas 
reaalne eeskuju. Sama meetodit on kasutatud näiteks paljudes kuulsates Walt Disney 
multifilmides. 
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Object animation 

See meetod seisneb muutumatute objektide liigutamises. Kui kihilise animatsiooni (cel 
animation) korral kasutatakse iga kaadri korral erinevat esiplaani elementi, siis antud juhul 
kasutatakse erinevatel kaadritel üht ja sama objekti, muutes tema asukohta, suurust jne. 
Tavaliselt muudetakse objekti asukohta x ja y telje suhtes, paremad animatsiooniprogrammid 
võimaldavad ka 2-1/2D animatsiooni, kus 2D objekte saab liigutada ja pöörata ka kolmanda 
telje suhtes. Kasutatakse keyframe, tweening'ut jms. 
Korraga saab animeerida mitmeid objekte, mis võimaldab luua küllaltki keerukaid stseene. 
Mõned animatsiooniprogrammid võimaldavad kasutada ka objekte, mis on tsüklilises 
muutuses, näiteks kõndiv inimfiguur vms.  

FIRMA LOGO FIRMA LOGO FIRMA LOGO

 
Paremate animatsiooniprogrammide puhul saab seda tegevust automatiseerida, andes ette 
liikumisulatused erinevates suundades, pöörlemise (rotation) ja aja või liikumiseks vajaliku 
kaadrite arvu. 
Seda animatsioonimeetodit nmetatakse erinevates allikates ka slide animation või path 
animation. 
 



Multimeedium, analoog vs digitaal 

Andrus Rinde, Tallinna Ülikooli informaatika osakond 1

Analoog versus digitaal 
Kuna kõik andmed arvutis on seotud sõnaga “digitaalne”, siis alustamegi sellest, mida see 
tähendab. 
Lained (võnked) ja elektromagnetväljad on analoogkujul, st. nad on sujuvate võngete pidevad 
signaalid. Lained vees, helid, valgus, elektromagnetism ja praktiliselt ka kõik muu, millega 
puutume kokku looduses, on analoogkujul. Samuti ka elektrivool. 
Kõige moodsamad elektroonikakomponendid on digitaalsed, mis tähendab, et kogu töödeldav 
informatsioon on esitatud numbrite 0 ja 1 abil. Digitaalelektroonika väljendab kõiki väärtuse 
muutusi diskreetsete sammude mitte sujuvate võngetega. 

Digitaalelektroonikal on mitmeid suuri eeliseid võrreldes analoogtehnoloogiaga: 
1. andmete täpne esitus ja kontroll protsesside üle; 
2. andmetele on võimalik rakendada tohutu hulga manipulatsioone; 
3. digitaalkujul olev informatsioon ei ole mõjutatav teda kandva meedia omadustest. 

Digitaalinfo kvaliteeti ei mõjuta ka korduv taasesitus, analoogsalvestuse kvaliteet aga 
muutub iga taasesituse käigus. Digitaalsalvestuse puhul rakendatakse tavaliselt ka 
veaparandussüsteemi. 

Analoogsalvestuse amplituudi muutused 
toovad kaasa muutused infos, digitaalinfo 
puhul on ka nõrgem impulss õigesti loetav.  

4. digitaalseadmed on oma analoogvastetega võrreldes väiksemad, töökindlamad ja 
odavamad; 

Kuna helid, värvid jms. on meid ümbritsevas keskkonnas analoogkujul ning arvutites ja 
paljude teistes tänapäevastes seadmetes on nad digitaalkujul, siis on vajalikud spetsiaalsed 
meetodid andmete muundamiseks nende kahe tehnoloogia vahel. 
Andmete muundamiseks analoogkujult digitaalkujule on meetodid ja seadmed, mis 
konverteerivad analoog võnked diskreetsete numbrite jadaks. Seda protsessi nimetatakse 
digiteerimiseks (digitizing ehk ka sampling) ning vastavat seadet analoogdigitaalmuunduriks 
ADC (Analog to Digital Converter). 
Vastupidisel korral muundab digitaalanaloogmuundur DAC (Digital to Analog Converter) 
diskreetsete numbrite jada pidevateks analoogvõngeteks. 
Mõlemaid protsesse (ja seadmeid) kasutatakse üksikult või koos erinevates multimeediumi 
komponentides, näiteks: 

• arvuti graafikakaart (DAC); 
• helikaart (ADC ja DAC); 
• videosalvestuskaart (ADC ja parematel ka DAC); 
• CD plaadimängijad (DAC); 
• skanner (ADC); 
• MIDI süntesaator (ADC ja mõnedel ka DAC). 
• Digitaalne fotoaparaat ja DV kaamera (ADC ja composite või S-Video väljundi 

korral ka DAC) 

DACADC

salvestusruum
(HDD)

mälu
(RAM)

analoogsignaal

digitaalne infodigitaalne info

analoogsignaal
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Mida suurem valik numbreid on digiteeritava signaali taseme kirjeldamiseks kasutusel, seda 
peenemaid muudatusi saab kirjeldada. Analoogvõnke iga punkti amplituudi kirjeldamiseks 
reserveeritud bittide arvu nimetatakse resolutsiooniks (resolution). Näiteks CD-Audio 
standardresolutsiooniks on 16 bitti, mis võimaldab analoog helilainet kirjeldada 65536 
erineva diskreetse arvu abil (viimasel ajal isegi 24 bitti, mis annab 16777216 erinevat arvu). 
Võrdluseks: 8 bitine resolutsioon võimaldab vaid 256 erinevat diskreetset arvu. 
Digiteerimisel võetakse analoogsignaalist kindla intervalliga justkui pilte (sample), mis 
vastavalt resolutsioonile kirjeldatakse. Nimetatud intervall ehk salvestussagedus (sampling 
rate) näitab, kui tihti analoogsignaali digiteeritakse. 
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Animatsioon 

Definitsioon: animatsioon (ladina keeles animatio, tõlkes hingestamine, elustamine) on 
graafikaobjektide võimalikult tõepäraselt liikuma panemine filmi- ja meediakunstis. 

Animatsioon (animation) on protsess, mille puhul iga filmi või video kaader luuakse eraldi 
kasutades selleks arvutigraafikat, fotografeerides joonistatud kujutisi või järjest muudetud 
mudeleid (näiteks savikujusid). 

Animatsiooni alusteooria on lihtne: kui üksteise järel näidatatavaid üksteisest pisut erinevaid 
kujutisi vahetatakse piisava kiirusega, siis inimsilm tajub seda liikumisena. Nähtus on seotud 
inimsilma omadusega "nähtut meeles pidada" (persistence of vision).  
Minimaalne pildi ehk kaadri vaheldumise sagedus, millest piisab sujuva liikumise tajumiseks 
keskmine inimene poolt on 16 kaadrit sekundis (frames per second ehk fps). Kinofilmides 
kasutatakse kiirust 24 kaadrit sekundis, mis tagab täielikult sujuva liikumise. 

Animatsiooni ajalugu 

Animatsiooni eelkäija on koomiks, mille eellugu läheb tagasi aega umbes 
2000 e.k.r. kui Egiptuses maaliti seinale kahte maadlejat järjest erinevates 
poosides ning nii mitmele reale. 
Liikumise tunnet on püütud edasi anda veelgi varem, 
juba 15000 – 13000 ekr, kui koopamaalingutel 
jäädvustati loomi kaheksa jalaga, mis olid 
joonistatud liikumise erinevates poosides. Selliseid 
pilte näeb Lascaux koobastes Prantsusmaal. Tapeedil 

Bayeux lossis on kujutatud stseenid 1066 aastal toimunud Hastings'i lahingust. 

Tõeliselt liikusid objektid juba sajandeid tagasi Idamaade varjuteatris. 
• 65 ekr avastab Rooma poeet Lucretius nägemistaju omaduse nähtut meelde jätta.  
• 1824 esitas Peter Roget Briti Kuninglikule Ühingule (British Royal Society) oma töö "The 

Persistence of vision with regard to moving objects". 
• 1828 demonstreeris prantslane Paul Roget nägemistaju omadust "nähtut 

meeles pidada" (persistence of vision). Selleks konstrueeris ta seadme 
nimega thaumatrope, mis koosnes kettast, mida sai ümber oma teljeks 
pandud varda keerutada. Ketta ühele küljele oli joonistatud lind ning 
teisele poole puur. Ketta pööreldes nägid inimesed lindu puuris. 
Mõningatel andmetel oli thaumatrope leiutatud juba varem, 1826. aastal 
John Ayrton Paris'e poolt. 

• 1831 (teistel andmetel 1826) konstrueerisid Dr. Joseph Antoine 
Plateau ja Dr. Simon Ritter masina, millele anti nimeks 
"phenakitstoscope". See masin tekitas illusiooni liikumisest, lastes 
vaatajal vaadata pöörlevat, väikeste akendega ketast, mille taga oli 
veel teine ketas, millel olid pildid. Kui kettaid sobiva kiirusega 
pöörlema pandi ja aknad piltidega sünkroonselt olid, tekkiski 
animatsioon. 

• Tänapäevasest koomiksist saame rääkida alates 1865. aastast, kui Saksamaal ilmus "Max 
ja Moritz". 1874 anti Suurbritannias välja esimene koomiksiraamat. Ameerikas anti 
esimesena 1896. aastal välja "The Yellow Kid" (Richard Felton). 
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• 1905 loodi maailma esimene animatsioon filmilindil. Edwin S. Porter lõi vahetiitrid filmi 
"How Jones Lost His Roll and The Whole Dam Family and the Dam Dog" jaoks. 
Vahetiitrid koosnesid tähtedest, mis liikusid ringi ja moodustasid vajalikke lauseid. 

• 1906. aastal lõi James Stuart Blacton esimese nukufilmi "A Midwinter Night's Dream". 
• 1906 valmis James Stuart Blackton'i esimene animeeritud film "Humorous phases of 

funny faces". Animatsiooni loomiseks joonistati kriidiga tahvlile ja filmiti seda, kaamera 
peatati muudatuste tegemse ajaks. 

• 1909 Winsor McCay tootis multifilmi "Gertie the Trained Dinosaur", mis koosnes 10300 
joonistusest. 

 
Kaadrid multifilmist "Gertie on the Tour" 

• 1911 valmis esimene tõeline joonisfilm "Winsor McCay Draws Little Nemo", autoriks 
Winsor McCay, kelle filmide kvaliteet püsis parimana kuni 1930-ndate aastateni. Winsor 
McCay'd loetakse joonisfilmi (animatsiooni) isaks. 

• 1913 lõi Pat Sullivan animasarja "Felix the Cat". J.R. Bray lõi "Colonel 
Heeza Liar'i" ning Sidney Smith lõi "Old Doc Yak'i". 

• 1915 töötas Earl Hurd välja kihilise animatsiooni (cel animation). 
• 1923 arendas filmis "Alice's Wonderland" Max Fleischer'i filmi ning 

joonistegelaste kombineerimise tehnikat. 
• 1926 tootis Lotte Reiniger esimese täispika animafilmi "Prince 

Achmed". 
• 1928, esimene sünkroniseeritud häälega joonisfilm: Walt Disney 

"Steamboat Willie". 

Kõigis neis filmides rakendati üksikute, järjest muutuvate kaadrite reastamise ideed. 

• 1957 loodi analoog-arvutigraafika (17 Bodine motors, 8 Selsyns, 9 different gear units and 
5 ball integrators) (John Whitney). 1961 kasutati analoog-arvutigraafikat filmi ja 
televisiooni tiitrite loomiseks. 

• 1964 alustas Ken Knowlton (Bell Laboratories) tööd animeeritud filmide loomiseks 
vajaliku arvutitehnoloogia väljatöötamiseks. 

• 1972 lõi Ed Catmull (University of Utah) animatsiooniskriptide (animation scripting 
language) keele. Oma keelt kasutades loob ta sujuva animeeritud käe. Fred Parke loob 
esimese arvutianimeeritud näo. 

• 1991 aastal esitati esimese animafilmina Oscari kandidaadiks "Beauty and the beast", 
milles oli edukalt ühendatud traditsiooniline 2D kihiline animatsioon (cel animation) ja 
3D arvutianimatsioon. Ballisaali stseenis oli kasutusel 158 iseseisvat valguallikat. 

• 1991 kasutati filmis "Terminator 2; Judgment Day" esmakordselt kasutatakse ulatuslikult 
realistlikult animeeritud inimkeha liikumist. 

• 1993 kasutatakse filmis "Jurassic Park" esmakordselt animeeritud fotorealistlikke loomi. 
• 1995 toimus Disney stuudiote ja Pixar'i koostööst valminud 

esimese täispika (77 minutit) täielikult arvutianimatsioonina 
loodud multifilmi "Toy Story" esilinastus. Animatsioonis oli 
kasutusel üle 400 erineva 3D mudeli. Filmi lõplikuks 
renderdamiseks kulus üle 800000 arvutitunni. 

Kuigi animatsiooni tehnoloogia on alates 1930-ndatest aastatest palju muutunud ja arvutist on 
saanud animaatorite üks põhitööriistu, on animatsiooni põhiidee jäänud muutumatuks. 
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Arvutianimatsioon on andnud animaatoritele täiesti uusi võimalusi: 
• mudeleid ei pea reaalselt valmis tegema; 
• kaamera on virtuaalne ja see tähendab, et tema liigutamisel ja paigutamisel puuduvad 

igasugused piirangud; 
• animatsioone saab luua matemaatiliste võrrandite kaudu, mis määravad objektide 

dünaamika, tulemusi võib vaadelda nn teaduslike visualiseeringutena (scientific 
visualization) või osasüsteemidena (particle systems). 

Animeerimiseks kasutatav riistvara 

Animeerimiseks kasutatavad arvutid varieeruvad tavalisest kontoriarvutist vaid üht kindlat 
operatsiooni sooritama loodud spetsiaalarvutiteni. Kõige enam inimesi kasutab muidugi PC 
või Macintosh tüüpi arvuteid. 

PC-d on suhteliselt odavad ning pakuvad küllaltki head hinna ja kvaliteedi suhet. Sõltuvalt 
animeerijast kasutatakse hulka erinevaid animeerimisprogramme, vaba- ja jaosvara (free and 
shareware) programmidest professionaalsete 3DStudio ja Animator Studio ning sarnaste 
programmideni välja. 

Macintosh arvutid loodi algselt graafika ja kirjastustööde tegemiseks kuid nad on omal kohal 
ka animaatorite töölaual. Kasutatakse selliseid programme nagu Strata Studio Pro ning hulka 
SGI arvutitele loodud ja Macintosh'ile porditud programme nagu Elastic Reality, Alias 
Sketch. 

Amiga arvutid on aastaid olnud animaatorite tööriistade seas. Amiga on animaatorite seas 
tuntuks saanud programmidega Video Toaster ja LightWave 3D. Paljud telejaamad kasutavad 
Amigat oma eriefektide ning animatsioonide jaoks. 

SGI (Silicon Graphics Inc.) on professionaalsete animaatorite seas enim kasutatav 
arvutiplatvorm. SGI arvutid töötavad harilikult Unix operatsioonisüsteemiga, on äärmiselt 
kiired ning optimeeritud just graafika töötlemiseks. SGI arvuteid on mitmes jõudlus ja 
hinnaklassis alates üldotstarbelise Indy ning lõpetades suure võimsusega Indigo Extreme 
seeriaga. Spetsiaalselt animatsioonide renderdamiseks on loodud Onyx seeria, mis on 
optimeeritud sooritama keerukaid, mahukaid, kompleksseid arvutusi. Praktiliselt kõik 
suuremad ja kuulsamad animastuudiod kasutavad just SGI arvuteid ning neile loodud 
programme nagu WaveFront, Alias ja SoftImage. 

Animeerimistarkvara 

Animeerimisprogramme on loodud tohutul hulgal (nagu igasugust muudki tarkvara), 
sealhulgas on tasuta levitatavaid, kodukasutajale taskukohaseid ning ka ülikalleid, 
professionaalseid programme. Järgnevas loetelus on toodud vaid mõned, maailmas ehk enim 
tunnustust ja kasutamist leidnud programmid. 

3DStudio Max 
3DStudio Max firmalt AutoDesk töötab nagu eelkäija 3DStudio'gi Windows keskkonnas, on 
täielikult objekt-orienteeritud. Hind ümmarguselt 85000 krooni. 
Programm lubab modelleerida erinevaid kujundeid, neid modifitseerida, kasutada 
valgusefekte ja animeerida. 
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LightWave 3D 
LightWave 3D on samuti paremiku hulka kuuluv animeerimisprogramm, algselt loodud 
Amiga arvutitele kuid nüüd saadaval ka PC platvormile. Seda programmi on kasutatud 
paljude teleseriaalide loomisel, sealhulgas Babylon 5 ja SeaQuest. 

Alias|Wavefront 
Alias on üks parimaid arvutianimatsiooni programme üldse. Algselt tunti seda programmi 
nimega Alias (tootja nimi) kuid peale liitumist firmaga WaveFront on tuntud nimi 
Alias|Wavefront. Antud programm on loodud SGI arvutitele. Programm võimaldab luua ka 
kõige keerukamaid 3D mudeleid. Tegemist on ka väga paindliku programmiga, millega koos 
töötamiseks luuakse järjest uusi tooteid. 

Animator Studio 
Animator Studio firmalt AutoDesk on kihilise animatsiooni (cel animation) programm ja on 
vana tuntud programmi Animator Pro (DOS keskkonnas) järeltulija, töötab Windows 
keskkonnas. Sisaldab hulka vahendeid, mis vähendavad ajakulu animatsiooni loomisel.  

Elastic Reality 
Elastic Reality on üks parimaid morfimisprogramme, töötab SGI ja Macintosh arvutitel. Saab 
ühtviisi hästi hakkama fotode ja video morfimisega. 

SoftImage 
On üks kolmest parimaks loetud programmist, kasutusel paljudes tippstuudiotes üle maailma. 

Strata Studio Pro 
Strata Studio Pro on ehk tuntuim 3D graafikaprogramm Macintosh platvormil. Ta on küll 
peamiselt still image renderdamisprogramm, kuid sisaldab ka animeerimisvahendeid. Seda 
programmi on kasutatud mitmete mängude graafika loomiseks. 
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Audiokompressioon 
Kui küsida, kas olete kunagi kuulanud midagi, mis on edastatud või salvestatud 
digitaalkujul, siis enamus inimesi vastab "ei". Tihti ei teata, et suur hulk raadiojaamu 
kasutab oma muusika ja reklaamide salvestamiseks digitaaltehnoloogiat ja 
kompressiooni, kuigi lõplik heli edastamine jääb ikkagi vana tuntud FM-i hooleks. 

Audiokompressioon kui idee on tegelikult vägagi vana, juba 70 aastat. 1930-ndatel 
aastatel katsetas Bell Labs kõnehäälte kahandamisega nende komponent-sagedusteks, 
mida nimetati formant'ideks. Kõne asemel edastati vaid info, milliseid formant'e see 
sisaldab. Tulemus oli aga liiga tehislik ja praktikas seda ei rakendatud. 
Sellel ajal väljatöötatud tehnikat kasutatakse aga ka tänapäeval kõnetuvastuses, pop-
muusikas ja heliefektides. 

Kuidas see töötab? 

Suurim efektiivsus kodeerimisel (coding) saavutatakse algoritmidega, mis kasutavad 
inimese kuulmissüsteemi mudelit helitugevuse ja sageduse muutuste tajumisel. 

Kõik kodeerijad kasutavad sama põhistruktuuri. Kodeerimisskeemi või kirjeldada kui 
"tajutava müra vormimist" (perceptual noise shaping). Kodeerija analüüsib 
helisignaali spektraalkomponente ja rakendab psühhoakustilist mudelit määramaks 
märgatavat mürataset. Kvantimis ja kodeerimisfaasis üritab kodeerija kasutada vaid 
vajalikke helifragmente. 

Dekooder on palju lihtsam. Tema ainus ülesanne on heli sünteesimine kodeeritud 
spektraalkomponentidest. 

Audiokompressiooni koodekid 

Järgmises tabelis on toodud mõningate standardsete kodeerimata helisignaalide ja 
mõningad kodeeritud helisignaali bitikiirused: 
signaal bitikiirus 
mono, 11.025 kHz, 8 bit 88.2 kbps
mono, 22.05 kHz, 16 bit (tavaline kõne salvestus) 352.8 kbps
CD-DA, stereo, 44.1 kHz, 16 bit 1411.2 kbps
MP3 (stereo, Internet standard) 128 kbps
MPEG-2 AAC (CD kvaliteet) 96 kbps
MPEG-2 AAC 5.1 kanaliga eetrikvaliteediga muusika 320 kbps

Järgnevalt vaatleme tuntumaid kasutusel olevaid kompressiooni koodekeid. 

PCM 

PCM (Pulse Code Modulation) on formaat, mida kasutatakse toore (raw) tihendamata 
(noncompressed) audiofailide salvestamiseks. PCM formaati toetab enamus tarkvara, 
see on nagu text only formaat tekstitöötluse maailmas. 
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ADPCM kompressioon 

ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) ehk adaptiivne differentsiaalne 
võnke koodi modulaator on PCM-le baseeruv koodek, mis püüab etteaimata analoog-
signaali väärtust järgmisel diskreetimishetkel kasutades selleks algoritmi, mis intelli-
gentselt kohandub signaalidega, mida ta just töödelnud on. 
ADPCM jälgib helisalvestuse käiku diskreetsete punktide (sample) kaupa ja ennustab, 
mis toimub järgmisena, seejärel arvutatakse välja ennustuse ja tegeliku olukorra 
erinevus ning salvestab selle informatsiooni vaid 4 bitise diskreetimissuurusega. 
ADPCM on küll kadudega kompressioon kuid tänu mudelile, millel ta baseerub, on 
tulemuseks originaalilähedane heli. 

µ-law kompressioon 

Audio kompressiooni kasutasid juba varased digitaaltelefonivõrgud. Kaugekõne tele-
fonikompaniid lasid analoogheli läbi odava mittelineaarse (nonlinear) ahela, mis 
võimendas vaikseid helisid rohkem, kui valjusid, seejärel muundati analoogheli 
digitaalseks. Osaline, mittelineaarne diskreetimistehnoloogia, mis on tuntud nime all 
µ-Law-255 (lugeda: mu-law) võimaldab telefonivõrkudel kasutada 7 bitist digitaalheli 
ja saavutades samas praktiliselt sama kvaliteedi, mis oleks 14 bitisel helil ilma 
mittelineaarse võimenduseta. Sellise kompressiooniga (1:2) heli mahuks ühele CD-le 
22 tundi. 

CELP ja LPC 

CELP (code excited linear prediction) ja LPC (linear predictive coding) on 
kompressioonialgoritmid, mida kasutatakse väikese bitikiirusega kõne kodeerimiseks. 
Kasutavad bitikiiruseid 2.4 ja 4.8 kbps. 

MPEG audiokompressioon 

Rahvusvaheline Standarditeorganisatsioon ISO nägi juba ammu ette video- ja audio-
kompressiooni meetodite tähtsust ning lõi seetõttu ekspertide grupi MPEG eesmärgiks 
oli luua ja standardiseerida need meetodid. MPEG on olnud väga edukas videokomp-
ressiooni vallas (standardid MPEG-1 ja MPEG-2). MPEG-1 Layer-3 on tuntud audio-
kompressioonistandardina (MP3). 

MP3 

Ajalugu 
1987. aastal alustas Fraunhofer Institut Integrierte Schalttungen EUREKA projekti 
"Digital Audio Broadcasting" raames uurimistööd audiofailide kodeerimise alal. 
Koostöös professor Seitzeriga Erlangeni ülikoolist loodi võimas algoritm, mis on 
nüüd tuntud standardina ISO-MPEG Audio Layer-3. 

Tüüpiliselt koosneb CD kvaliteediga audiofail 16 bitistest diskreetsetest 
andmekogumitest, mis on salvestatud diskreetimissagedusega 44,1 kHz. See 
tähendab, et ühe sekundi stereoheli salvestamisel saame rohkem kui 1400 Mbit (179 
kB) andmeid. Kasutades MPEG audiokompressiooni saame andmehulka vähendada 
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kuni 12 korda, seejuures kvaliteeti kaotamata. Kompressiooniastme 24 juures on 
helikvaliteet ikka veel parem, kui vähendades diskreetimissagedust ja 
diskreetimisuurust. See on saavutatud kodeerimistehnoloogiaga, mis arvestab 
inimkõrva eripäradega helivõngete vastuvõtul. 

Kasutades MPEG audiokompressiooni, võib saavutada kompressiooniastme: 
1:4 Layer 1 (andmehulk 1 sekundi stereoheli kohta on 384 kbit) 
1:6....1:8 Layer 2 (andmehulk 1 sekundi stereoheli kohta on 256...192 kbit) 
1:10...1:12 Layer 3 (andmehulk 1 sekundi stereoheli kohta on 128...112 kbit) 
säilitades siiski CD kvaliteedi. 

Kasutades stereoeffekte ja piirates audio sagedusriba (bandwidth) võivad audiokomp-
ressiooni vahendid saavutada rahuldava kvaliteediga heli isegi veel väiksema andme-
hulgaga. MPEG Layer-3 on kõige võimsam MPEG audio kompressioonimehanismide 
pere liige. Etteantud kvaliteedi korral saavutab ta väikseima andmehulga. 

Helikvaliteet 
MPEG Layer-3 iseloomustavad järgmised suurused: 
helikvaliteet sagedusriba resiim andmehulk kompressiooniaste 
telefon 2.5 kHz mono 8 kbps * 96:1 
parem kui lühilaine raadio 4.5 kHz mono 16 kbps 48:1 
parem kui AM raadio 7.5 kHz mono 32 kbps 24:1 
lähedane FM raadiole 11 kHz stereo 56...64 kbps 26...24:1 
lähedane CD-le 15 kHz stereo 96 kbps 16:1 
CD >15 kHz stereo 112..128kbps 14..12:1 
*) Fraunhofer kasutab parema tulemuse saamiseks MPEG Layer-3 ebastandartset laiendust "MPEG 2.5" 

MPEG Layer-3 on oma võimet, säilitada helikvaliteet andmekompressiooni 1:12 
(umbes 64 kbit/sek audiokanali kohta), suurepäraselt tõestanud kõigil rahvusvahelistel 
testidel. Kui tarkvara lubab kasutada piiratud sagedusriba (umbes 10 kHz), 
saavutatakse rahuldav kvaliteet isegi kompressiooni 1:24 puhul. 

Mitmete testide tulemuste põhjal soovitatakse kvaliteetse tulemuse saamiseks 
kasutada: 

• klassikalise muusika kodeerimisel 192 kbps 
• pop- ja rockmuusika jaoks 160 kbps 

Väiksemate bitikiiruste puhul on kvaliteedikadu juba märgatav. 

mp3PRO 

Senise mp3 formaadiga oli muusika kvaliteet suuremate andmemahtude juures 
(bitrate), näiteks 128 Kbps, väga hea. Kahjuks aga hakkasid madalamate mahtude 
(suurema kompressiooni) puhul kõrged sagedused kaduma. Bitikiiruse 64 Kbps juures 
ja alla selle, hakkab muusika tuhmilt kõlama. Põhjuseks on see, et nii madalate 
bitikiiruste juures ei suuda mp3 enam muusikat piisava detailsusega kodeerida. 

Et parandada mp3 kvaliteeti madalame bitikiiruste juures loodi kodeerimiseks 
intensiivistatud tehnoloogia, mis säilitab ka kõrged sagedused. Seda tehnoloogiat 
nimetatakse "Spectral Band Replication" (SBR). 

Kombinatsioon vanast mp3-st ja SBR tehnoloogiast genereerib tihendatud audio-
signaali, millel on suur sagedusulatus ka madalate bitikiiruste korral. Uut tehnoloogiat 
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nimetatakse mp3PRO ja see koosneb kahest osast, mp3 osa madalate sageduste jaoks 
ja SBR või PRO osa kõrgete sageduste jaoks. 
Kuna PRO osa vajab vaid paari kilobitti sekundis, siis saadi formaat luua selline, et ta 
on vana mp3-ga täielikult ühilduv. See asjaolu võimaldab vanade mp3 pleieritega 
mängida ka mp3PRO faile, seejuures nad lihtsalt ignoreerivad uut PRO osa. Ainus 
nõue vanadele pleieritele on toetus lisaks 32; 44,1 ja 48 kHz diskreetimissagedustele 
ka 16; 22,5 ja 24 kHz diskreetimissagedustele. See nõue on täidetud kõigi 
tarkvaraliste pleierite puhul kuid kahjuks mitte kõigi riistvaraliste (kaasaskantavate) 
korral. 

Esimestelt katselistelt kuulajatelt saadud tagasiside ütleb, et 64 kbps bitikiirusega 
mp3PRO fail tagab samasuguse helikvalteedi nagu 96 – 128 kbps tavaline mp3. See 
tähendab, et sama kvaliteedi juures saab sama mahuga mäluseadmele salvestada ligi 
kask korda rohkem muusikat kui vana mp3 puhul, see on aga hea uudis kaasaskanta-
vate pleierite tootjatele ning tarbijatele. 

mp3PRO toetab tervet hulka bitikiiruseid. Madalamate mahtude korral on mp3PRO 
ideaalne formaat veebilehtedel kasutamiseks ja Interneti raadiotes. Kõrgemate 
bitikiiruste juures on mp3PRO ülimalt sobilik kõrge kvaliteediga helimaterjali 
edastamiseks ja arhiveerimiseks. 2001 aasta lõpuks ilmuvad mp3PRO tooted toetavad 
järgmiseid bitikiiruseid (bitrate): 

• mono:24; 32; 40 ja 48 kbps 
• stereo: 32; 40; 48; 56; 64; 80 ja 96 kbps 

SBR selgitus 
Seni on parimad pertseptiivsed (perceptual) audio koodekid saavutanud CD kvaliteedi 
või CD-lähedase kvaliteedi umbes 128 kbps bitikiiruse juures, mis tähendab ligikaudu 
12:1 kompressiooni. Vähema andmemahu juures hakkab kvaliteet tuntavalt 
kehvenema. Koodekid kas vähendavad helimaterjali sagedusulatust ja muudavad 
stereopilti (stereo image) või tekitavad häirivaid moonutusi (coding artifacts). Igal 
juhul muutub helikvaliteet teatud hetkel vastuvõetamatuks, 64 kbps bitikiiruse puhul 
võimaldab mp3 heli ribalaiust vaid umbes 10 kHz või toob sisse hulga moonutusi. 

SBR (Spectral Band Replication) suurendab helimaterjali ribalaiust nii, et see on 
samal tasemel või isegi ületab tavalise FM raadio heli ribalaiust (15 kHz). 
SBR võib parandada ka kõne koodekite töötulemust pakkudes kompressiooniga kõne 
ribalaiusega isegi kuni 12 kHz. Selliseid koodekeid kasutatakse näiteks mitmekeelsete 
(multilingual) ülekannete korral. Kuna enamus kõne tarvis väljatöötatud koodekeid on 
väga piiratud ribalaiusega, siis SBR mitte ainult ei paranda helikvaliteedi vaid suuren-
dab ka kõne arusaadavust ja kaasahaaravust (comprehension). 

SBR on pea-asjalikult järelprotsess (post-process), see tähendab, et ta toimub 
peamiselt dekodeerimise käigus, kuid koodris (encoder) teostatakse pisut ka eelprot-
sesse (pre-process), et dekodeerimisprotsessi juhtida. 

Tehnilisest vaatepunktist on SBR uus, suure efektiivsusega meetod kõrgete sageduste 
kompressiooniks audiokompressiooni algoritmide seas. Koos SBR-ga rakendades, on 
aluseks võetud kompressioonialgoritm vastutav ainult madalate sageduste kodeeri-
mise eest. Kõrged sagedused genereeritakse SBR-i poolt. Selle asemel, et kõiki 
kõrgeid sagedusi edastada (transmit), rekonstrueerib SBR kõrged sagedused võttes 
aluseks põhikoodeki poolt edastatud madalate sageduste analüüsi. Tagamaks 
rekonstruktsiooni täpsust, edastatakse siiski väga väheses mahus juhendavat infot. 
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Rekonstrueerimine on tõhus nii harmooniliste helide (muusika) kui ka mürasarnaste 
(noise-like) helide jaoks ning tagab korraliku tulemuse nii ajalises (time domain) kui 
ka sageduslikus (frequency domain) mõttes. Tulemuseks on täis-ribalaiusega (full 
bandwidth) audiokompressioon väga väikeste andmemahtudega, kompressiooniaste 
on võrreldes originaalkoodekiga tunduvalt suurenenud. 

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding): 21. sajandi 
Andmekompressioon 

Rahvusvahelise koostöö tulemusena Fraunhofer Instituudi ning firmade AT&T, 
SONY ja Dolby vahel on loodud siiani kõige effektiivsem MPEG 
audiokompressioonimeetod. Meetod kannab nime MPEG-2 Advance Audio Coding 
AAC ja kinnitati rahvusvaheliseks standardiks 1997. a. aprilli lõpus. 

Milleks MPEG-2 AAC? 
Liikumapanevaks jõuks AAC loomisel oli vajadus effektiivse surround 
helisignaalide (na gu näiteks 5 kanaliga: V-vasak; P-parem;K-
keskmine;VS-vasak surround;PS-parem surround) kodeerimismeetodi 
järele. Vajalikud algoritmid on MPEG-2 standardis olemas juba pikka 
aega, kuid tehnilistel ja ajaloolistel põhjustel pole nad saavutanud 
optimaalset effektiivsust. Sellepärast püstitati eesmärk saavutada 
vajaliku bitikiiruse (bitrate) tuntav vähenemine. 

Mis on MPEG-2 AAC? 
MPEG-2 AAC on tõeliselt eduka MPEG Audio Layer-3 (MP3) kodeerimismeetodi 
järeltulija. Temas on ühendatud suure effektiivsusega kodeerimine ja suur paindlik-
kus. Selles meetodis on arvestatud audio sektori tulevikuga (toetab diskreetimis-
sagedusi (sampling rate) 8 kHz kuni 96 kHz ja kuni 48 audiokanalit). Võrreldes hästi 
tuntud kodeerimismeetoditega, nagu MPEG-2 Layer-2 ja Layer 3 (mp3) suudab AAC 
saavutada kuni poole väiksema bitikiirusega, seda ilma kadudeta subjektiivses 
kvaliteedis. AAC suudab kõrvaldada kuni 90% audiomaterjali mahust. Tagades mp3 
failiga võrreldes parema kvaliteedi, jääb failimaht samas umbes 30% väiksemaks. 
ITU-R eetrikvaliteet 5.1 kanaliga heliülekandeks saavutatakse vaid 320 kbps 
bitikiirusega. 

Kuidas MPEG-2 AAC töötab? 
Nagu kõik tajutavusel põhinevad kodeerimisskeemid (perceptual coding schemes), 
kasutab MPEG-2 AAC andmete hulga vähendamisel ära inimese kuuldeaparaadi 
filtreerimise, maskimise (masking) omadusi. Kvantimismüra (guantization noise) 
jagatakse sagedusribadeks nii, et see maskeeritakse kogu signaali poolt välja, s.t. ta 
pole kuuldav. Kuigi selle kodeerimismeetodi põhistruktuur erineb vaevu eelkäijate 
omast, esineb detailides uusi aspekte. Erinevused MPEG-2 AAC ja eelkäija MPEG 
Audio Layer-3 vahel on järgmised: 
• Filtripank (filter bank): erinevalt MP3 hübriid filtripangast, mis on valitud 

ühilduvuse eesmärgil, kuid omab mitmeid struktuuri nõrkusi, kasutab MPEG-2 
AAC tavalist modifitseeritud diskreetset koosinusteisendust MDCT (Modified 
Discrete Cosine Transform). Koos suurendatud ridade arvuga teisenduse kohta 
(2048 rida endise 1152 asemel) ületab MDCT eelmiste kodeerimismeetodite 
filtripankasid. 
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• Ajutine müravormimine TNS (Temporal Noise Shaping): tõeline uudis 
aeg/sagedus t/f (time/frequency) kodeerimisskeemides. TNS vormib 
kvantimismüra jagamise ajas vastavalt ennustusele sageduse valdkonnas. 
Helisignaalid muutuvad tänu TNS-le detailides tunduvalt paremaks. 

• Ennustamine (prediction):  tehnika, millel põhineb kõne kodeerimine. See kasutab 
ära asjaolu, et teatud tüüpi helisignaalid on kergesti etteaimatavad. 

• Kvantimine (quantization): võimaldades paremat kontrolli kvantimisresolutsiooni 
(diskreetimissuuruse) üle, saab etteantud bitikiirust (bitrate) jõudsamalt ära 
kasutada. 

• Bitivoo vorm (bit-stream format): edastatav informatsioon läbib entroopse 
kodeerimise (entropy coding), et hoida ebavajaliku info osakaalu võimalikult 
madala. Nende kodeerimismeetodite optimeerimine koos paindliku bitivoo 
struktuuriga on kodeerimiseffektiivsust väga palju suurendanud.  

MPEG-2 AAC rakendused 
Tänu oma suurele kodeerimiseffektiivsusele on AAC peamine kandidaat kõikide 
digitaalsete saatejaamade jaoks. 
Esimesena on praktiliselt kõigis oma digitaalsaatejaamades AAC kasutusele 
otsustanud võtta Jaapan. AAC kodeeritud saadete edastus pidi seal plaani järgi algama 
juba aastal 2000, paljud elektroonikafirmad on juba alustanud spetsiaalsete MPEG-2 
AAC dekoodrite valmistamist. 
Oma efektiivsuse tõttu hakkab MPEG-2 AAC mängia tähtsat rolli ka muusika 
edastamisel Internetis. 
Lisaks kõigele on MPEG-2 AAC (mõningate muudatustega) ainus kõrg-kvaliteetse 
audio kodeerimisskeem, mida kasutatakse ka MPEG-4 standardis. 

MPEG-4 Audio 

MPEG-4 Audio baseerub MPEG-2 AAC tehnoloogial ning tema peamisteks uuteks 
omadusteks, lisaks paranenud helikvaliteedile ja vähenenud failimahule, on: 
• bitikiiruse skaleeritavus (bitrate scalability), võimaldab andmevoogu jaotada 

väiksema mahuga voogudeks, mida on siiski veel võimalik arusaadavaks 
signaaliks dekodeerida. Jaotamine võib toimuda nii dekodeerimise kui ka 
ülekande (transmission) ajal. 

• Ribalaiuse (sagedusriba laius, bandwidth) skaleeritavus, bitikiiruse skaleeritavuse 
erijuht, mille korral ülekande või dekodeerimise ajal võib teatud sagedusi edasi-
andev andmevoog arvestamata jääda. 

• Mono/stereo skaleeritavus, mille käigus stereosignaali jaoks vajalikud andmevood 
võivad arvestamata jääda ning tulemuseks on monofooniline heli. 

• Kodeerimise keerukuse skaleeritavus (encoder complexity scalability) võimaldab 
erineva keerukusega enkoodritel genereerida arusaadavaid signaale. 

• Dekodeerimise keerukuse skaleeritavus (decoder complexity scalability) 
võimaldab dekodeerimisel kasutada erineva keerukusega dekoodreid. 

• Veaparandusmehanismid (error robustness tools) võimaldavad parandatud 
ülekannet vea-altide ülekandemehanismide korral. Nende vahendite hulka 
kuuluvad enkoodriga vastavuses olevad "vea-elastsus tööriistad" (error resilience) 
ja üldine veakaitse vahend (error protection tool). 

• Vähese viivitusega audio kodeerimine (Low Delay Audio Coding) võimaldab 
kõrge kvaliteediga helisignaalide kodeerimist viivitusega vaid umbes 30 ms, mis 
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on ülimalt oluline reaalajas ülekannete, eriti kahesuunaliste (bi-directional) 
ülekannete jaoks (MP3 ja MPEG-2 AAC korral on viivitus madala bitikiirusega 
signaali puhul umbes 100 ms). Tehnoloogia kannab nime AAC LD (Advanced 
Audio Coding Low Delay). 

MPEG-4 Audio pakub optimaalseks kasutamiseks erinevaid profiile: 
• The Speech Audio Profile kasutab parameetrilist kõne enkoodrit (parametric 

speech coder), CELP kõne enkoodrit ja Text-To-Speech liidest. 
• The Synthesis Audio Profile pakub väikese bitikiirusega heli- ja kõnesünteesi. 
• The Scalalable Audio Profile on kõneprofiili supervariant, mis võimaldab 

skaleeritavat kõne ja muusika kodeerimist ülekandeks näiteks Internetis ja 
Digitaalses raadios. 

• The Main Audio Profile on eelmiste kolme ühend. Sisaldab vahendeid nii 
naturaalsete helide kui ka sünteesitud helide kodeerimiseks. 

• The High Quality Audio Profile sisaldab CELP kõne enkoodrit ja madala 
keerukusega (low complexity) AAC enkoodrit. 

• The Low Delay Audio Profile sisaldab parameetrilist ja CELP kõne enkoodrit, 
AAC LD enkoodrit ja Text-To-Speech liidest. 

• The Natural Audio Profile sisaldab kõiki MPEG-4 standardi all olemasolevaid 
enkoodreid naturaalsete helide jaoks. 

• The Mobile Audio Internetworking Profile sisaldab skaleeritavaid ja lühikese 
viivitusega AAC enkoodreid. See profiil on mõeldud kasutamiseks rakendustes, 
kus tarvitatakse kõrgkvaliteetseid non-MPEG audio kodeerimisalgoritme. 

WMA 

Windows Media on Microsoft'i tehnoloogiakomplekt, mille koosseisu kuuluvad 
Windows Media Player, Windows Media Services, Windows Media Tools, Windows 
Media Audio SDK (Software Developer Kit) ning hulk audio ja video koodekeid. 
Windows Media komplekti kõik komponendid on tasuta saadaval Microsofti 
koduleheküljel. 

WMA (Windows Media Audio) on Microsofti vastus mp3 formaadile. WMA pakub 
CD kvaliteediga heli vaid poole mp3 faili andmemahu juures. See annab võimaluse 
portatiivsete seadmete mällu salvestada 2 korda rohkem muusikat, Internetist faile 2 
korda kiiremini allalaadida jne. Windows Media kvaliteeti on juba tunnustanud 
sellised juhtivad nimed muusikatööstuses nagu Sony, EMI, Warner Music Group ja 
BMG. Sellised tuntud firmad nagu TVT, Entertainment Boulevard, Launch, House of 
Blues, Liquid Audio, Intertainer ja ICast kodeerivad oma muusikat Windows Media 
formaati. 

WMA ülevaade 

Microsoft'i Windows Media Audio koodek on loodud igasuguse helimaterjali jaoks, 
alates kõnest, mis salvestatud 8 kHz diskreetimissagedusega kuni 48 kHz diskreeti-
missagedusega kõrgkvaliteetse stereomuusikani. 
See formaat on väga vastupidav packet loss'i korral tekkivate kadude suhtes, sest ta ei 
kasuta interframe mälu. Viimane asjaolu teeb ta eriti sobivaks Internetis streaming 
audio edastamiseks. 
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WMA on skaleeritav ja pakub kõrgekvaliteedilist mono- ja stereoheli väga 
mitmesuguste ribalaiuste puhul. See võimaldab valida parima diskreetimissageduse ja 
ribalaiuse kombinatsiooni. 

WMA on Microsofti poolt valitud alates 7. versioonist Windows Media vaikimisi 
kasutatavaks audiokoodekiks ning lisanud selle Software Development Kit'i. 

Audio kodeerimine WMA formaati 

Audiomaterjali kodeerimiseks võib hankida näiteks järgmised vahendid: Windows 
Media Encoder ja Windows Media Recource Kit. 

Soovitatav on kasutada faili laiendit *.wma, sest see viitab järgmistele asjaoludele: 
• fail on kodeeritud Windows Media Audio Audio koodeki abil; 
• fail sisaldab vaid audiomaterjali; 
• kasutajad saavad seda faili allalaadida või mängida stream'ina. 

Sisendfailil võib olla mistahes diskreetimissagedus vahemikus 8 kHz kuni 48 kHz, 
diskreetimissuurus 8 või 16 bitti ning üks või kaks kanalit (mono või stereo). 
Siinjuures soovitatakse parema kvaliteedi huvides 8 bitiseid faile siiski vältida ja 
mono sisendfailidest mitte stereofaile luua. 

Windows Media Audio koodek võimaldab luua faile, mis vajavad ribalaiust 5 Kbps 
kuni 192 Kbps. Maksimaalse ribalaiuse korral on tulemus originaalist praktiliselt 
eristamatu. Sellist kõrgkvaliteetset materjali nimetatakse CD transparency. 

Mitmete testide tulemuste põhjal soovitatakse kvaliteetse tulemuse saamiseks 
kasutada: 

• klassikalise muusika kodeerimisel 160 kbps 
• pop- ja rockmuusika jaoks 128 kbps 

Väiksemate bitikiiruste puhul on kvaliteedikadu juba märgatav. 

WMA koodekiga kodeeritud faile võib "pakkida" Windows Media Packager'i abil, 
mis kuulub Microsoft Media Rights Manager'i koosseisu, mis aitab rakendada Digital 
Rights Management (DRM) faile. "Pakitud" fail on krüpteeritud ja seda ei saa 
taasesitada ilma dekrüpteerimisvõtmeta, mis antakse kasutaja litsensiga kaasa. 
Kasutajad saavad litsensse registreerudes failide levitaja või looja juures. 

ATRAC 

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) on Sony loodud kõrge kompres-
siooniastmega (1:5) ja kõrge helikvaliteediga audio koodek, mida esmakordselt 
tutvustati seoses Sony MiniDisc seadmetega 1991. aastal. Praegu kasutatav ATRAC3 
on selle koodeki uuendus, mis pakub 2 korda effektiivsemat kompressiooni ja pakub 
samasugust helikvaliteeti vaid 128 kbps/stereo bitikiiruse juures. 

Ta lubab luua väga väikesemõõtmelisi seadmeid ja on seetõttu väga sobiv just 
portatiivsete audioseadmete jaoks. 

OGG Vorbis 

OGG formaadi arendamine algas 1993. aastal, kasutati koodnimetust "Squish" (lirts, 
lirtsatus). OGG on algusest peale olnud avatud lähtekoodiga projekt (open source 
project) ja seetõttu vaba igasugustest patentidest. OGG loodi mp3 ja WMA 
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formaatide asemikuks (võistlejaks) ning on praeguseks pea-aegu sama populaarne kui 
mp3. Algoritmi arendatakse üha edasi, helikvaliteet muutub aina paremaks ning 
uuemate versioonide failid on tagasiühilduvad (backwards compatible), see tähendab, 
et uusi faile saab mängida vanade pleieritega. 

Sarnaselt mp3-ga pakub OGG varieeruva bitikiirusega kompressiooni. OGG 
võimaldab ühena vähestest formaatidest ka mitme kanaliga heli. Sarnaselt eelkäijatega 
on ka OGG kasutatav streaming heli edastamiseks. 

VQF 

VQF formaat sündis aastal 2000. Formaat kannatab peamiselt kahe puuduse all: 
esiteks on ta praktiliselt tundmatu ja teiseks kulub PC arvutil helimaterjali 
kodeerimiseks VQF formaati 3 kuni 4 korda enam aega kui teiste formaatide puhul. 

bitikiirusega 80 kbps pakub VQF sama kvaliteeti kui mp3 128 kbps bitikiirusega, mis 
tähendab, et VQF failid võtavad 30% vähem salvestusruumi. Kahjuks koormab VQF 
failide mängimine protsessorit 2 korda enam kui mp3 mängimine. 

Dolby Digital 

Dolby Digital on audiokodeerimise vorm, mida esmakordselt 
kasutati 1992. aastal kinos, täpsemalt 
filmis "Batman Returns". 

Dolby Digital on kasutusel väga erinevates 
konfiguratsioonides (erinevate kanalite arvuga). On 
olemas mono, stereo, surround (3 kanalit) ja 5.1 
surround (kokku kuus kõlarit) variandid. 

5.1 surround konfiguratsioon 
sisaldab kolme valjuhääldid ees 

(ekraani ees ja kõrval), stereokõlarite paari taga ja 
madalasageduslikku efektikanalit (low frequency 
effects channel). Sageli kasutatakse selle kohta 
lühendit LCRSS (Left, Center, Right, (left) Speaker, 
(right) Speaker). 

Dolby Laboratories on helimaailmas tuntud olnud 
juba 1960ndate lõpust, 1970ndate algusest, kui loodi 
Dolby A-tüüpi müratasandi professionaalseks kasutamiseks ja Dolby B-tüüpi 
müratasandi kodutarbijate jaoks. 1970ndate lõpus tekitas Dolby revolutsiooni 
filmimaailmas luues Dolby Stereo süsteemi, mis pakkus 4 kanaliga heli (kolm kanalit 
ees; vasak ja parem muusika ning efektide jaoks, keskmine dialoogi tarvis ja neljas 
surround kanal efektide ja atmosfääri jaoks. 
1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses tõi Dolby kodukasutajate jaoks turule Dolby 
Surround ja hiljem Dolby Pro Logic kodukino süsteemid, mis kasutasid Dolby 
Stereo tehnoloogiat. 
Praegu pakutakse juba kuue kanaliga helisüsteeme. 

Praegu on kasutusel kolmanda põlvkonna helikompressiooni algoritm (AC-3, Audio-
Coding-3), mis kuulub inimese kuulmistaju iseärasusi arvestatavate algoritmide 
(sageli nimetatakse neid: perceptual coding) hulka. 

L R
C

LS RS
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Ekraan
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Dolby Digital on audiokompressioonialgoritm, mis kasutab ära vanu, juba 30 aastat 
vanu kogemusi, kõrvaldades helimaterjali nendest sagedusribadest, milledes esineb 
väga piiratud energiaga signaal. Lisaks rakendatakse veel Noise Shaping protseduuri, 
mille käigus eemaldatakse heliinformatsiooni nendest sageduspiirkondadest, kus 
inimene selle puudumist ei märka. Dolby Digital kasutab ka rist-korrelatsiooni (cross-
correlation) meetodit, mis seisneb surround või stereo kanalite informatsiooni 
võrdlemises, nende erinevuste salvestamises ja sellega üleliigseks muutuva info 
kõrvaldamises. Tulemuseks on kuue kanaliga (5.1 surround) audiovoog, mille maht 
(bitrate) ja nõuded salvestusruumile on väiksemad kui 44,1 kHz, 16-bit stereohelil. 

Dolby Digital kasutab sõltuvalt lähtematerjalist erinevaid bitikiiruseid ja kodee-
rimissüsteeme. 

NTSC telesüsteemiga maades on Dolby Digital, nii stereo kui ka 5.1 surround, 
peamiseks DVD audioformaadiks. 

DTS 

DTS (Digital Theatre System) on mitme kanaliga surround 
heliformaat, mida peamiselt kasutatakse filmidel ja DVD-del. 
Arendajafirma üheks asutajaks ning kaasomanikuks on filmirežissöör 
Steven Spielberg. 

Töö selle formaadi kallal algas 1991. aastal. Esmakordselt leidis formaat kasutust 
1993. aastal filmis Jurassic Park. See oli küll aasta pärast Dolby Digital formaadi 
esmakasutust kuid DTS-i kasutati ka sama filmi laserplaadil. 
Kõige levinum versioon sellest formaadist on 5.1 ehk 5 peamist kõlarit ja subwoofer, 
mille nimetuseks on LFE (Low Frequency Effects) kanal. Kinokasutuses salvestatakse 
heli bitikiirusega 1,5 Mbit/s. 

Lisaks standardsele 5.1 DTS Surround koodekile pakutakse veel järgmiseid 
tehnoloogiaid: 

• DTS-ES, millele on lisatud tagumine keskmine kanal ehk tegemist on 6.1 
süsteemiga. 

• DTS NEO:6 on süsteem mis teisendab vanad Dolby Pro-Logic ja Dolby Stereo 
formaadis helid 5.1 või 6.1 formaati. Süsteem suudab ka 5.1 kanaliga DTS 
helile lisada kuuenda kanali (teisendada selle 6.1 DTS heliks). 

• DTS 96/24 võimaldab 24 bitise 96 kHz DTS heli otsest taasesitust (direct 
playback) kasutades integreeritud digitaalanaloogmuundureid (DAC). Süsteem 
on tagasiühilduv ja heli saab väiksema võimekusega helikaartidel kehvema 
kvaliteediga taasesitada. 

• DTS Interactive on formaat, mis on loodud peamiselt mängude jaoks, kasutab 
reaalajas taasesitust. 

• DTS HD/Lossless 

TTA 

TTA ehk True Audio (http://www.true-audio.com) on lihtne, reaalajas töötav kadudeta 
audiokoodek. Koodek põhineb kohanduvatel ennustavatel (adaptive prognostic) 
filtritel. 

TTA pakub: 
• kuni 30% kompressiooni; 
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• reaalajas kodeerimist ja dekodeerimist; 
• kiirust ja vähest ressursivajadust; 
• kasutatavust erinevatel arvutiplatvormidel; 
• tasuta dokumentatsiooni, avatud lähtekoodi; 
• riistvara tuge. 

TTA pakub kadudeta kompressiooni 8, 16 ja 24-bitistele wav-failidele. Kompressitud 
faili maht moodustab 30% - 70% originaalfailist. TTA toetab ka ID3v1 ja ID3v2 info 
tag-e. 
Seda koodekit kasutades saab ühele DVD-R plaadile mahutada kuni 20 CD-DA jagu 
muusikat ning koos ID3 formaadis metaandmetega. 

FLAC 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) pakub 30% - 50% 
kadudeta kompressiooni. FLAC kasutab lineaarset 
ennustamist (linear prediction) teisendades audio valimid 
(audio samples) korreleerumata numbriteks (uncorrelated) 
mis salvestatakse Golomb-Rice kodeerimisalgoritmi 
kasutades. Lisaks rakendatakse RLE (run-lenght eccoding) kodeerimist. 
FLAC koodeki eelis teiste kadudeta koodekite ees seisneb võimaluses kasutada 
striimingut. 
FLAC toetab diskreetimissuuruseid 4 kuni 32 bitti ja diskreetimissagedusi 1 Hz kuni 
65535 Hz. Töötab paljudel platvormidel: enams Unixitest (sealhulgas Linux, BSD, 
Solaris), Mac OS X, Windows, BeOS, OS/2 ja teised. 
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Helid 
Helid on need, milledest paljude arvates saab alguse õige multimeedium, teevad ju muusika, 
inimhääl, signatuurid ja heliefektid arvutiprogrammi tõeliselt põnevaks. 

Räägime kõigepealt helide olemuse teoreetilisest poolest. 

Definitsioon: heli on õhu või muu meediumi võnkumine, mis saab põhjustada 
kuulmisnärvide kaudu aistingu. 

Hääl on kõris tekitatav ja suus kuuldavale toodav heli. 
Akustiline signaal on andmeid kandvast helist koosnev signaal. 
Kõne on hääle mustrid vaadeldavas loomulikus keeles või selliseid mustreid simuleerivad 
akustilised signaalid. 

Helid meie ümber 

Kõik kuuldavad helid ümbritsevas keskkonnas on analoogkujul. 
Analooghelid on mingite kuuldavate võnkumiste sari, mida võib 
visualiseerida selliselt (nii paistaks puhas toon ostsillograafi, ehk seade 
kiiresti muutuvate suuruste muutumiskõvera jälgimiseks, 
ekraanil): 

Selline näeb välja harilik, puhta tooni 
võnge, mis nagu paljude teistegi looduslike 
protsesside korral moodustab sinusoidi. 
Enamik helisid pole aga puhtad toonid ja 
seetõttu näevad nende võnkekõverad välja 
tunduvalt komplitseeritumad: 

Võnkekõvera osa, mis algab keskjoonest, läbib laine maksimumpunkti, miinimumpunkti ja 
lõppeb taas keskjoonel, nimetatakse tsükliks (cycle). 

Tsükli ajalist kestust nimetatakse perioodiks (period). 
Tsükli pikkust väljendatakse ka lainepikkusega (wavelenght), mis on kahe järjestikuse tsükli 
analoogiliste punktide vaheline kaugus. 

Võnkekõvera puhul räägitakse ka faasist (phase). Võngete faasi kirjeldatakse nurga-
kraadidega, üks terviklik tsükkel on 360°. Võnkekõvera nullpunk enne 
positiivset osa on 0°. Kahe võnkekõvera faasierinevust 
mõõdetakse kraadides nende võngete tsüklite alguspunktide vahel. 
Kõrvaloleval joonisel on kahe võnke faasierinevus 90°. 

Sagedus 

Sagedus (frequency) on termin, mis väljendab tsüklite arvu ajaühikus. Sageduse mõõtühikuks 
on Herts (Hz). 

1 Hz = 1 tsükkel / 1 sekund 

1 Hz

1 sekund

2 Hz

1 sekund  
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Sageduse väljendamiseks kasutatakse veel ka mõõtühikuid kiloherts ja megaherts. 
1 kiloherts (kHz) = 1000 Hz 

1 megaherts (MHz) = 1000000 Hz = 1000 kHz 

Mida suurem on sagedus, seda kõrgema heliga on tegemist. Tavaline inimene kuuleb helisid 
20 Hz kuni 17 kHz (paremal juhul isegi 16 Hz kuni 20 kHz). Mehed suudavad laulda isegi nii 
madala häälega, mille sagedus on 60 Hz, naishääl võib lauldes küündida sageduseni 12000 
Hz. Vanusega kaasneb ülemise kuulmisläve langus 17 kHz või isegi 15 kHz ja madalamale 
tasemele, alumine lävi püsib enam-vähem sama. Helisid, mis on madalamad inimesele 
kuuldavatest helidest nimetatakse infrahelideks ja kõrgemaid ultrahelideks. 

Nagu eespool mainitud, ei ole enamus helivõnkeid kirjeldatavad ilusate korrapäraste 
sinusoididega vaid komplekssete, keerukate,  erinevate sinusoidide liitmisel saadud kõve-
ratega (Jean-Babtiste-Joseph Fourier). Perioodiliste võngete korral on komponentideks 
harmoonilised võnked (harmonics), mis on aluseks võetud põhitooni (fundamental 
frequency) kordsed. Harmoonilisi võnkeid nimetatakse sageli ka ülemtoonideks (overtone). 

Üks tuntumaid sagedusi on klaveri suure oktavi A noot, mille sagedus peab olema 440 Hz. 
Selle sama sagedusega on ka tuntuim helihark (A-440). 

Helikõrgus 

Muusikas tähendab helikõrgus (pitch) noodi tajutud sagedust. Näiteks eelpool nimetatud 440 
Hz sagedusega klaveri suure oktavi A noot, mida tuntakse ka concert pitch nimetuse all. 
Helikõrgust nimetatakse üheks muusika fundamentaalseks aspektiks. 

Helikõrgus on vastandina, sagedusele (vibratsiooni füüsiline mõõt) inimese kõrva poolt 
tajutav. A nooti tajub kõrv sõltumata instrumendist, millega see kuuldavale tuuakse, sama 
helikõrgusega nagu 440 Hz puhast tooni kuid kuuldav heli ei pruugi sisaldada seda sagedust 
või ainult seda sagedust. Väike muutus sageduses ei too kaasa tajutavat helikõrguse muutust. 
Helikõrguse muutust tajutakse, kui muutus on viis sajandikku kuid see varieerub 
kuulmisulatuse piires. Paremini tajutakse erinevust, kui korraga kostab kaks erineva 
helikõrgusega heli. 

Helikõrgusele (muusikas) viidatakse enamasti nootidega. Konkreetse noodi helikõrgusele 
vastav sagedus pole muusikas nii tähtis kui nootide omavaheline suhe. 

Nootide suhteliste helikõrguste määramiseks kasutatakse mitmeid skaalasid, läänekultuurides 
on enim levinud 12 noodi kromaatiline skaala, milles kahe järgneva noodi helikõrguse suhe 
on kaheteistkümnes juur kahest (umbes 1,05946). Iga järgneva oktavi sama noot on kaks 
korda kõrgema sagedusega eelmisest (näiteks ühe oktavi A sagedus on 440 Hz, järgmise 
oktavi A 880 Hz). 

Tämber 

Tämber (timbre) on heli omadus, mis viitab tema kvaliteedile. Muusikas on tämber omadus, 
mis võimaldab eristada erinevaid muusikainstrumente. 

Iga heli koosneb põhitoonist (fundamental) ja ülemtoonidest (overtones ehk harmonics), mille 
sagedused on põhitooni sageduse täisarvukordsed. Paljud muusikainstrumendid tekitavad ka 
ebaharmoonilisi (inharmonic) toone, mille sagedused pole põhitooni sageduse 
täisarvukordsed. Erineva sagedusega toonide amplituudide tasakaal annabki igale 
instrumendile iseloomuliku hääle (tämbri). Seda asjaolu kasutab ära ka FM süntees. 
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Amplituud 

Helivõnkel on lisaks sagedusele veel teinegi oluline parameeter: amplituud (amplitude). 

Amplituud on võnkekõvera harja kaugus keskjoonest ja iseloomustab 
helitugevust. Mida suurem amplituud, seda valjem heli. 

Erinevad helivõnke osad võivad omada erinevat amplituudi, seejuures 
kas negatiivset või positiivset. Helitugevuse puhul vaadeldakse muidugi 
amplituudi absoluutväärtust. 

Amplituud iseloomustab samas ka seda, kui suurt jõudu 
rakendati ehk kui palju energiat kulus heli tekitamiseks. Mida 
rohkem kulutatakse energiat, seda suurem on võnke amplituud 
ja seda tugevam heli tekkib. 

Samas ei oma amplituudi muutmine (heli valjemaks/vaiksemaks) mingit mõju sagedusele ja 
vastupidi. 

Võngete liitmine 

Komplekssemad võnked saadakse erinevate võngete 
liitmisel. Võngete liitmisel saadakse uus võnge, mille 
amplituud saadakse igal ajahetkel komponentide 
amplituudide liitmisel. 

Kui liita kaks võrdse sageduse ja amplituudiga võnget, mille faasid ühtivad, saame 
kahekordse amplituudiga võnke. Tulemus oleks kuuldav kaks korda valjema häälena. Liites 
kaks võrdse sageduse ja amplituudiga võnget, millede faasierinevus on 180°, siis kaks võnget 
justkui nullivad teineteist (phase cancellation). Viimane tulemus oleks kuuldav vaikusena. 

Heli levimine 

Helivõnked vajavad levimiseks mingit meediat (kandjat, keskkonda), näiteks õhku (vaakumis 
helivõnked levida ei saa). Heli levimiskiirus on erinevate meediate korral erinev ning sõltub 
lisaks kõigele veel ka temperatuurist. Toatemperatuuril näiteks on heli levimiskiirus õhus 332 
m/s, vees 1490 m/s, terases 5100 m/s, klaasis 5000 m/s ja hõbedas 2700 m/s. 
Samas on heli levimiskiirus sõltumatu heliallikast, st. samalt kauguselt kostab püssipauk 
meieni sama kiiresti kui viiulimäng. 

Kuigi püssipauk ja viiulimäng kostavad meieni võrdse kiirusega, oleme kõik märganud, et 
teatud kauguselt, ei kosta meieni kumbki neist helidest, st. helivõnkumine ei levi lõpmatu 
kaugele vaid sumbub. 
Sumbumine tähendab seda, et võnkeamplituud heliallikast ajas ja ruumis eemaldudes 
väheneb. Seda põhjustavad kaks faktorit: 

1. Võnkeenergia jaguneb järjest suurema massi 
peale, kuna helilained heliallikast eemaldudes 
ringikujuliselt muudkui kasvavad. 

2. Keskkonna takistus. 
Takistus on fikseeritud suurus ja igal keskkonnal erinev. 

NB! Sumbumisel muutub ainult amplituud, mitte sagedus! 
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Helitugevus 

Suurem amplituud tuleneb suuremast heli tekitavast jõust. Suurema amplituudiga helivõnked 
avaldavad ka kuuldeorganitele suuremat survet. 
Kõrv tajub heli survet logaritmilise kõvera järgi. Helivõnke energia suurendamine kaks korda 
ei too kaasa kaks korda valjema heli tajumist. Näiteks kaks viiulit ei kosta kaks korda 
valjemini kui üks. Alles siis, kui helivõnke energiat suurendatakse umbes 10 korda, tajume 
me kaks korda valjemat häält. 
Kümnekordse võnke energia kasvuga seotud mõõtühik on bell (bel) (nimi on pandud 
Alexander Graham Belli järgi). See mõõt on jagatud kümneks ning on saadud meie 
igapäevaelus kasutatav mõõtühik heli surve taseme (ehk helitugevuse) (inglise keeles sound 
pressure level ehk SPL) jaoks - detsibell (decibel), mida tähistatakse dB. 

Helitugevuse muutus 1 dB väikseim, mida treenitud kõrv suudab sagedusel 1 kHz eristada. 

Eelpooltoodud kahe viiuli näites saame helitugevuse muutuse 3 dB. 

Kuna detsibell on suhteline ühik helitugevuse muutumise mõõtmiseks, siis on erinevate helide 
iseloomustamiseks tema abil vaja mingit nn. nullpunkti. 

Kokkuleppeliselt on mõõt 0 dB inimese kuulmislävi (vaikseim hääl, mida keskmine inimene 
suudab tajuda). 
Järgmisel joonisel on mõningate helide tugevused detsibellides. 
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Heli tekitamise võimsust mõõdetakse vattides (watts). Võimsuse suurendamine kümme korda 
kasvatab heli võnkeenergiat 10 korda ja see toob kaasa helitugevuse kasvu 10 dB, sada korda, 
toob kaasa helitugevuse muutuse 20 dB jne. 

dB watts näide 
195 25-40 miljonit rakett 
170 100000 järelpõletiga lennukimootor (with afterburner) 
160 10000 lennuki turbomootor (7000 lbs. thrust) 
150 1000  
140 100  
130 10 75 instrumendiga orkester fortissimo mängides 
120 1 suur (chipping) haamer 
110 0.1 Riveting masin 
100 0.01 kiirteel sõitev auto 
90 0.001 metroorong (shouting voice) 
80 0.0001 1952 Chevrolet Corvette salongis kiirusel 60 miili tunnis  
70 0.00001 vestlus 
60 0.000001 suur kauplus 
50 0.0000001 keskmine korter või väike kontor 
40 0.00000001 Chicaco elurajoonid öösel 
30 0.000000001 väga vaikne sosistamine 
20 0.0000000001 helistuudio 



Multimeedium, helid, helisalvestus 

Andrus Rinde, Tallinna Ülikooli informaatika osakond 5

Helisalvestuse ajalugu 

Helisalvestusseadmete eellasteks on kellamängud ja muusikaautomaadid. 

Muusikaautomaadid 

Vanima kellamängu joonis pärineb 13. sajandist ja asub Itaalias, Orvieto kiriku fassaadil. 
Tegemist polnud veel automaatse pilliga vaid kariljooniga, kus mängimiseks kasutati vahetult 
vasarakesi. Hilisemad kellamängud olid juba automaatpillid, mille "programm" oli salvestatud 
tihvtidega trumlile. 
Automatiseeriti ka oreleid, milledest vanimate hulgas on "Salzburgi sarvvärk", mille 
ehitamine algas 1502. aastal (18. saj. keskel oli sellel pillil juba 350 vilet). 17. sajandil võeti 
automaatorelite juhtimiseks kasutusele spetsiaalne vileventiile juhtiv vaakumsüsteem. 

Järgmisena hakati automatiseerima erinevaid pille ja 19. sajandil hakati neid kasutama 
meeleoluka muusika mängimiseks kõrtsides ja kohvikutes. Kasutati tihvtidega trumleid ja 
aukudega metallplaate. 

19. sajandi teisel poolel võeti kasutusele perfokaardid ja perfolindid. Erinevate palade 
perfolintide loomiseks hakati kasutama ka kuulsate pillimeeste abi. On teada näiteks pianist 
Arthur Rubinsteini kontsert 1920. aastal Carnegie Hallis New Yorgis, kus pianisti 
klahvivajutused salvestati perfolindile. Sääraseid salvestusi on siirdatud ka kaasaegsematele 
plaatidele, näiteks Nõukogude ettevõte Melodia andis 1970ndatel aastatel välja rea 
grammofoniajastu eelsest ajast pärit kuulsuste esinemistega. Loomulikult annab selline 
salvestus muusiku esinemisest vaid ülimalt pealiskaudse pildi. 

Omamoodi huvitav idee helisalvestusest pärineb parun Karl Friedrich Hieronymus von 
Münchauseni lugudest, pasunahelid külmusid postipoisi pasunasse ja ilmusid kuuldavale alles 
hiljem kamina kohal sulades. 

Analooghelisalvestuse ajalugu 

• 1876. aastal leiutas Alexander Graham Bell mikrofoni. 
• Esimene reaalselt töötav helisalvestusseade on fonograaf 

(phonograph), mille leiutasid 1877. aastal teineteisest sõltumatult 
Thomas Alva Edison USA-s ja Charles Cros Prantsusmaal. Thomas 
Alva Edisoni tehtud maailma esimene helisalvestus oli laulust "Mary 
had a little lamb" (6. detsember 1877). Fonograaf salvestas 
helivõnkumise nõela abil liikuvale vahapaberile. Piiratud oli 
salvestuse kestus, rullile mahtus vaid paar minutit, ka helikvaliteet oli väga kehv. Reaalset 
kasutust leidis selline aparaat laadaatraktsioonina, kus esitati meie isa palvet, mille kõigi 
jaoks tuttav tekst peitis pisut halba kvaliteeti. Rakenduskohtadeks pakuti veel näiteks 
inkubaatorisse kanaema häält tegema. Thomas Alva Edison patenteeris plaatidele ja 
silindritele salvestamise idee 1878. aastal. 
Fonograafi puuduseks oli asjaolu, et vaharulle ei saanud paljundada. Näiteks muusika-
salvestuste tegemisel asetati pillimeeste ette mitu fonograafi, suuremate tiraažide 
saamiseks tuli üht ja sama lugu mängida palju kordi järjest. 

• Fonograafi tõrjus välja Emil Berlineri 1887. aastal leiutatud lame-
daid plaate mängitav "gramophone". Grammofoni tööpõhimõte on 
tegelikult sama kui fonograafil kuid plaate sai kopeerida (originaalist 

Brlineri gramophone 

Edisoni phonograph 
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tehti galvanotehnika abil metallist matriits ja edasi kasutati kuumpressimist. 
• Hüpe kvaliteedis saabus elektri appitulekuga salvestamisel juba 1925. aastal ja 

taasesitamisel kodudes peale teist maailmasõda. Kitsaskohaks jäi salvestuskestus, tollased 
12 tollised plaadid pakkusid vaid 2 korda 5 minutit heli. Vinüüli kasutuselevõtuga plaadi 
materjaliks, saavutati kahinavabam plaat, mille ühele poolele saab jäädvustada kuni pool 
tundi helimaterjali. 1948. aastal tutvustas CBS maailmale Long Play (LP) plaati. 

• 1888. aastal sõnastas Oberlin Smith magnetilise salvestuse põhimõtted. 
• 1894 leiutas Guglielmo Marconi raadio. 
• Magnetofoni eellaseks on Taani inseneri Valdemar Poulseni 

1898. aastal leiutatud "telegraphone", mis talletas helivõnku-
mise jäljendi muutuvate jääkmagnetväljade jadana elektro-
magneti eest kiiresti edasikeritavale terastraadile. 19./20. 
sajandivahetusel polnud olemas võimendeid ja salvestus jäi 
vägagi mannetuks. Elektronlambi leiutamise järel võeti magnet-
salvestusseade oma pika katkematu salvestuskestuse tõttu 
kasutusele ringhäälingus. Terastraat asendati peagi raudoksiidiga kaetud paber- ja lõpuks 
plastlindiga. 

• 1912. aastal ehitas Lee de Forest oma vaakumtoruga võimendi "Audion", mis sai 
teerajajaks helide elektroonilisel võimendamisel. 

• 1925. aastal avaldati esimesed salvestused, mille tegemisel oli kasutatud mikrofoni. 
• 1931. aastal tehti esimene stereosalvestus (Bell Telephone Laboratories). 
• 1935. aastal töötati välja kõrgemate sageduste valjuhääldi (tweeter) ja bassvaljuhääldi 

(woofer) tehnoloogia vähendamaks kõlarite tekitatavaid moonutusi. 
• 1935 ehitati esimene tõeline magnetlinti kasutav salvestusseade: "magnetophone" 

(BASF/AEG). 
• 1939. aastal hakati salvestuse kvaliteedi parandamiseks kasutama eelpinget (eelmag-

neetimist, AC Bias). 
• 1954. aastal muutuvad avalikkusele kättesaadavaks stereo lindid. 
• 1958. ilmuvad turule stereo LP plaadid. Ilmuvad esimesed stereokõrvaklapid (Koss). 
• 1962. aastal on eetris esimene stereo raadiosaade. 
• 1963 tutvustab Philips helikassetti (compact cassette), mis 1964. aastal ka turule jõuab. 
• 1969 võetakse kasutusele Dolby müratasandus (noise reduction). 

Digitaalse helisalvestuse ajalugu 

• Tööd digitaalseks helisalvestuseks alustas Tom Stockham MIT-s (Massachussets Institute 
of Technology) juba 1962. aastal. Ta töötas digitaalse helilindi kallal, kasutas arvutit TX-0 
ja Bernie Gordon'i loodud analoog-digitaalmuundurit ja digitaal-analoogmuundurit. 1975. 
aastal ehitas ta juba 16-bitise digitaalse helisalvesti (1994 sai Tom Stockham esimesena 
Grammy tehnikaauhinna). 

• 1976. aastal tehti USA-s Santa Fe ooperiteatris Tom Stockham'i väljatöötatud 
Soundstream digitaalse salvestajaga (salvestas lindile) esimene 16-bitine digitaalne 
helisalvestus. 

• Samal aastal toodi avalikkuse ette ka Apple I personaalarvuti, millel oli sisseehitatud 8-
bitine analoog-digitaal/digitaal-analoogmuundur ja valjuhääldi. 

• 1978. aasta juunis sai alguse kommertslik PCM helisalvestus. Betamax videokaameratele 
lisati 14-bitine digitaalne lisaseade, mis võimaldas salvestada ja taasesitada helisid 
dünaamikaulatusega 80 dB. 

Poulseni telegraphone 
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• 1980. aastal töötasid Sony ja Philips välja audio-CD standardi. Esimene CD plaat ilmus 
turule 1982. aastal ja 1988. aastal ületas CD-de müük esmakordselt LP plaatide müüki. 

• 1986. aastal tutvustati maailmale DAT-i (Digital Audio Tape), tegijateks taas Sony ja 
Philips. 

• 1991. aasta mais toodi avalikkuse ette MD (MiniDisc), mis jõudis müüki 1992. aastal. 
• 1994. aastal tutvustati avalikkusele Compact Flash Memory kaarti. 
• 1995. aastal kehtestati DVD standard ja 1998. aasta septembris DVD-Audio 1.0 formaat. 
• 1999. aasta septembris kuulutab Sony välja SACD (Super Audio CD), millele üleminek 

pidavat olema võrreldav üleminekuga helikassetilt CD-le. 

Helivõnke parameetritega seotud seadmete omadused 

Järgnevas seletame mõningaid mõisteid, mida kohtab erinevate seadmete või meediakandjate 
iseloomustustes. 

Sagedusriba 

Sagedusriba (frequency response) viitab madalaimatele ja kõrgeimatele sagedustele, mida 
antud meedium või seade suudab edastada või vastu võtta. Näiteks seade, mille iseloomus-
tuses on sagedusribana kirjas 30 Hz – 20 kHz ±3 dB laseb läbi sagedusi 30 Hz kuni 20 kHz 
amplituudi varieerumisega kuni 3 dB. Mida väiksem varieerumine, seda parem. Ideaalne 
oleks 0 dB ehk flat varieeruvus, tavaline on ±3 dB, mis tegelikult on ju 6 dB (-3 kuni 3). 

Kõigile tuntud märge “Hi-Fi” koduse stereosüsteemi nime järel tuleneb sõnadest High-
Fidelity (kõrge loomulikkus), mille jaoks standard DIN 45500 kehtestab miinimum-
nõudmisena madalaimaks taasesitatavaks sageduseks 40 Hz. See on liiga leebe, eriti kui 
arvestada, et mõned orelid suudavad mängida noote, millele vastab heli sagedusega 16 Hz. 

Dünaamikaulatus 

Dünaamikaulatus (Dynamic range) kirjeldab erinevust nõrgima ja tugevaima signaali vahel, 
mida antud seade või meedium suudab loomulikult edastada. Dünaamikaulatust mõõdetakse 
harilikult detsibellides. 

Inimene kuuleb "mõnusasti" helisid vahemikus 0 dB (vaikus) kuni 90 dB, seega oleks 
normaalne dünaamikaulatus 90 dB. CD pakub dünaamikaulatust 96 dB, helikassett aga ainult 
48 dB. 

Müra ja signaali suhe 

Müra (noise) on igasugune soovimatu materjal, mis kaasneb soovitud signaaliga. Kõigi 
seadmete ja meediumidega kaasneb mingisugune taustamüra (noise floor). Seda võib kuulda 
näiteks, kui mängida magnetofonis tühja linti. 
Müra ja signaali suhe (signal to noise ratio) väljendab tüüpiliselt optimaalse tugevusega 
signaali ja taustamüra (noise floor) erinevust detsibellides. Mida suurem erinevus, seda 
parem. 

Moonutus 

Moonutused (distortion) on igasugused muudatused, mis teevad signaali tema originaalkujust 
erinevaks. Elektroonilist signaali võivad mõjutada mitmesugused moonutused: 
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• Mittelineaarne (non-linear) moonutus – on selline, mille korral väljundsignaal ei  
muutu proportsionaalselt sisendsignaaliga. Mittelineaarsel moonutusel on mitu 
alaliiki: 

o Amplituudi moonutus – väljundsignaali amplituud ei muutu samas 
suurusjärgus, kui sisendsignaalil. 

o Harmooniline (harmonic) moonutus – väljundsignaalile on lisatud 
harmoonilisi sagedusi (seadme või anduri/muunduri (transducer) poolt), 
harilikult proportsioonis sisendsignaali amplituudiga. 

o Intermodulatsiooni (intermodulate) moonutus – lisab väljundsignaalile 
sagedusi, mis ei pruugi olla harmoonilised sisendsignaali komponentidega. 

o Värelus (flutter distortion) – tuleneb ajalistest kõrvalekalletest füüsilistes 
mehhanismides, näiteks lindile salvestamisel või elektroonikakomponentides, 
näiteks ostsillaatoris (võnkegeneraator). 

• Sageduse (frequency) moonutus – on moonutus, mille korral väljundsignaalil on 
sisendsignaalist erinev sagedus. 

• Faasimoonutus (phase distortion) – muudab väljundsignaali võnkefaasi sisendsignaali 
omast erinevaks. 

Loomulikkus 

Loomulikkus (fidelity) on heli, video ja fotorealistlike kujutiste korral kasutatav termin, mis 
viitab, kui loomulik on väljundsignaal originaali suhtes. Loomulikkust mõjutavad sagedusriba 
(frequncy response), müra ja signaali suhe (signal to noise ratio) ning moonutused 
(distortion). 

Ribalaius 

Ribalaius (bandwidth) on seadme sagedusriba äärmuste erinevus. Kui seadme sagedusriba on  
20 kHz kuni 100 kHz, siis ribalaiuseks on 80 kHz. 
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Helid arvutis 
Multimeediumi rakendustes saab tavaliselt kasutada CD-audiot (tavalised CD heliplaadid), 
uuemal ajal ka DVD audiot ja kahte liiki faile: digitaalsed helisalvestused (WAV, MP3 jt) ja 
MIDI (helikaardi süntesaatori poolt esitatav muusika). 

Failivormingud 

Digitaalsete helisalvestuste ja MIDI andmete salvestamiseks on kasutusel mitmeid erinevaid 
failivorminguid: 
• Audio Interchange File Format (AIFF, AIF). See formaat on kasutusel nii Macintosh 

kui ka PC tüüpi arvutitel ning ka Commodore Amiga ja Silicon Graphics'i arvutitel. 
Formaat toetab suurt hulka erinevaid diskreetimissuurusi (sampling rates) kuni 32 bitini 
välja, lubab kasutada mitut kanalit ja mitmeid diskreetimissagedusi. 

• Musical Instruments Digital InterFace (MID, MDI, MFF). See on rahvusvaheliselt 
tunnustatud failiformaat MIDI andmete salvestamiseks. 

• Resource Interchange File Format (RIFF) on MicroSofti poolt loodud failiformaat, 
mis võib sisaldada mitut erinevat tüüpi andmeid, nende hulgas ka nii digitaalhelisalvestust 
ja MIDI andmeid. 

• Sound (SND) on Apple poolt loodud failiformaat. Sellel on kaks versiooni: SND 
Resource Type 1, mis toetab mitut kanalit, diskreetimissuurusi 8 ja 16 bitti ning erinevaid 
diskreetimissagedusi; SND Resource Type 2, mis on piiratud diskreetimissuurusega 8 bitti 
ja vaid ühe kanaliga. 

• Roll (ROL). See formaat on loodud firma AdLib, Inc. poolt kasutamiseks nende oma 
toodetud helikaartidega. Formaat salvestab MIDI (MIDI like) sarnast informatsiooni ja 
YAMAHA FM süntesaatori infot. 

• Wave (WAV) formaat on loodud MicroSofti poolt RIFF'i alamformaadina ning on laialt 
kasutusel Windows'i programmides. WAV salvestab mono ja stereo heli (uuemal ajal ka 
rohkem kanaleid) diskreetimissuurustega 8 ja 16 bitti ning erinevate 
diskreetimissagedustega). 

• BWF (Broadcast Wave Format) on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt Wave'i 
järglaseks loodud formaat. BWF lubab faili talletada ka metaandmeid (metadata). 
Formaadi loomise eesmärgiks oli helifailide levitamine (broadcast) ning kerge ühilduvus 
erinevate arvutiplatvormidega. Formaat on kasutusel enamusel kino ja televisiooni 
mittelineaarsetel (non-linear) salvestusseadmetel. Olemas on mitmekanaliline versioon 
BWF-P (polyphonic ehk multi-channel) ja ühe kanaliga versioon BWF-M (monophonic). 

• Sun Audio (AU) on 16 bitise diskreetimissuurusega kompressiooniga failiformaat, mis 
on loodud Sun Microsystems'i poolt kasutamiseks Sun'i tööjaamadel. Algselt oli olemas 
kaks erinevat versiooni: Sun'i ja NeXT'i. NeXT'i oma toetas üle 20 erineva 
kompressioonitüübi ja oli äärmiselt mitmekülgne. Sun'i versioon toetab 3 tüüpi 
kompressiooni. NeXT on kadunud, praegu kasutatakse Sun'i versiooni. Tarvitusel on kolm 
erinevat AU faili versiooni: tihendamata (PCM), A-law ja µ-law tihendatud (viimane on 
kasutusel veebis). 
Antud formaat lubab kasutada kuni kahte kanalit, diskreetimissuurusi 8 kuni 32 bitti, 
diskreetimissagedusi 8012,821 Hz, 22050 Hz ja 44100 Hz. 

• Voice (VOC) on loodud firmas Creative Labs SoundBlaster helikaardi jaoks. Formaat 
toetab kuni kahte kanalit, diskreetimissuurusi 8 ja 16 bitti (algselt vaid 8 bitti) ja ka 
kompressiooni. Formaat oli kasutusel peamiselt PC arvutitel. 
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• Turtle SMP (SMP) on loodud Turtle Beach Systems'i poolt nende helisalvestus ja -
töötlus tarkvara jaoks. 

• MOD on algselt Amiga arvutitele loodud MIDI laadse info salvestamiseks. Hiljem on see 
formaat võetud kasutusele ka PC ja Mac arvutitel. Formaat toetab 1 kuni 32 kanalit, 
kahjuks vaid 8 bitist diskreetimissuurust ning erinevaid diskreetimissagedusi. 

• mp3 tihendatud (kompressiooniga) formaat, mis laseb digitaalse helisalvestuse kokku 
suruda 10 korda ilma oluliste kadudeta kvaliteedis. Praeguseks olemas ka juba 
edasiarendus mp3PRO, millel on parandatud kõrgete sageduste taasesitamist. 

• AAC seni parim ja üks uusimaid kompressiooniga formaat, mis laseb helisalvestuse 
võrreldes mp3-ga veel tunduvalt väiksemaks pakkida, pakkudes seejuures paremat 
kvaliteeti. 

• WMA (Windows Media Audio) on Microsofti loodud kompressiooniga formaat, mis 
pakub mp3-ga sarnast kvaliteeti kaks korda väiksema failimahu juures. Alates Windows 
Media versioonist 7 on ta Windows Media tööriistade vaikimisi kasutatav formaat. 

• OGG on avatud koodiga formaat, loodud konkureerima WMA ja mp3 formaatidega. 
Tööd tema arendamiseks alustatid 1993. aastal, algselt kandis nime "Squish", praeguseks 
on ta peaaegu sama populaarne kui mp3. 

Helikaardid 

CD-audio on ainus, mis ei vaja kindlasti helikaardi (soundcard, spetsiaalne lisaplokk, mille 
abil arvuti saab teha digitaalset helisalvestust ja mis on võimeline helisid taasesitama) 
olemasolu kuna praktiliselt igal CD-ROM seadmel on olemas esipaneelil pistikupesa 
kõrvaklappide jaoks ja helitugevuse regulaator. Uuematel CD-ROM seadmetel on olemas ka 
Start ja Stop nupud ning järgmise/eelmise loo otsingu nupud. 

Digitaalsete helisalvestuste (waveaudio) ja MIDI kasutamine eeldab juba helikaardi 
olemasolu. Enamus helikaarte toetab mõlemat nimetatud audioliiki, on olemas aga ka 
spetsiaalsed MIDI kaardid professionaalidele ja kehvad (praeguses mõistes vanad ja 
haruldasteks muutunud) helikaardid ainult waveaudio toetusega. 

MIDI toetusega helikaartidel on süntesaatoriplokk, mis kasutab üht kahest põhimõttelt 
erinevat heli genereerimise meetodit: 
• FM süntees, mille puhul helikaart sünteesib nõutud pilli hääle, kuid tulemus on tavaliselt 

vaid lähedane soovitule ja kõlab metalselt. Seda meetodit kasutavad kõik odavad 
helikaardid (ka SoundBlaster). Nad on kergesti äratuntavad selle järgi, et nende nimetuses 
esineb parameeter 16 bit. Sellised on kahjuks ka praktiliselt kõik arvuti emaplaadile 
integreeritud helikaardid. 

• Wavetable süntees, millede puhul on helikaartidel mikroskeemidesse salvestataud 
erinevate pillide “soundid” (samples) ja muusika genereerimisel saadakse nende eeskuju 
kasutades peaaegu ehtne kõla.  

Kõige tavalisem on praegu SoundBlaster helikaart, mis toetab nii waveaudiot kui ka MIDI. 
See helikaart on kujunenud omamoodi standardiks ja paljud teised kaardid on reklaamitud kui 
SoundBlaster ühilduvad (SoundBlaster compatible). Kõik praegused ja enamus vanu 
helikaarte toetab stereoheli. Uuemad SoundBlaster helikaardid kasutavad kõik Wavetable 
sünteesi, FM sünteesi kasutavaid helikaarte jääb järjest vähemaks. 
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Ühendused 

Kõikidel helikaartidel kasutatakse 3,5 mm läbimõõduga stereopistikupesasid. Samasugused 
on kasutusel kõigis kaasaskantavates CD, MD ja kassetimängijates kõrvaklappide 
ühendamiseks. 

Kasutada saab standardseid 3,5 mm pistikuid. Väliseid ühenduspaneele 
kasutavatel helikaartidel on olemas ka analoogilised 6,3 mm 
pistikupesad, mis on levinumad professionaalsematel seadmetel (ka 
mikseripuldid jms). 

Tavaliselt on igal helikaardil arvuti tagaküljel pistikupesad erineva audiotehnika 
ühendamiseks. Tänapäeval kasutatakse nende kergemaks äratundmiseks värve: 
• MIC IN  sisend mikrofoni ühendamiseks (punane) 
• LINE IN  sisend magnetofoni, grammofoni või mõne muu seadme ühendamiseks 

(sinine) 
• SPK OUT  väljund kõrvaklappide või väikeste kõlarite ühendamiseks (roheline) 
• LINE OUT väljund võimendi või magnetofoni ühendamiseks (must). Uuematel 

SoundBlaster Live helikaartidel näiteks täidab see väljund ka 
teise paari kõlarite ühendamise funktsiooni. LINE OUT võib 
ka puududa, sel juhul saab ära kasutada SPK OUT pistiku, 
reguleerides väljundsignaali (volume) nõrgaks).. 

• MIDI THRU (või ka JOYSTICK) MIDI signaalide 
sisend/väljund näiteks MIDI toetava süntesaatori 
ühendamiseks. See on ainus pistikupesa, mis on arvutile 
harjmuspärase välimusega (15 auguga). 

SoundBlaster Live helikaardil on lisaks eelpoolnimetatutele veel: 
• DIGITAL OUT digitaalne väljund, mis on tuleviku tarvis. 
Kallimatel helikaartidel on sageli olemas ka standardsed MIDI 
ühendusteks kasutatavad DIN5 pistikupesad ning mõnedel isegi optilised 
SPDIF sisendid/väljundid. Selleks on tavaliselt spetsiaalne arvuti 
esiküljele paigutatav paneel (näiteks nagu SoundBlaster Audigy 2 
Platinum). 

Osadel helikaartidel on lisaks pistikupesadele veel ka helitugevuse regulaator (volume). 

Digitaalse helitehnika ühendusvisiid 

Digitaalse audiomaterjali ülekandeks erinevate seadmete vahel on kasutusel mitmed 
standardid, näiteks AES/EBU, S/PDIF, MADI ja ka FireWire (IEEE1394). 

AES/EBU ja S/PDIF 

kodukasutajate tasemel on olemas praktiliselt ainult üks digitaalne S/PDIF formaat, millel 
kasutatakse kahte erinevat ühendusviisi (interface). 

Üldiselt kasutatakse elektrilist koaksiaalühendust (electrical coaxial interface) tavaliste RCA 
pistikutega (vahetevahel ka BNC bajonettpistkuid) ning varjestatud, 75Ω takistusega kaablit. 

Teine võimalus on Toslink optiline (Toslink optical), mis edastab audio 
infot valguse kujul mööda plastikust fiiber-optilist kaablit, mllel on 1mm 
diameetriga fiibersüdamik. 

12
digital

out

SoundBlaster Live

SoundBlaster PCI 128

LIN
E

IN

SoundBlaster 64

M
IC

 IN

LIN
E O

U
T

SPK
 O

U
T

JO
YSTIC

K

1. vasak kanal ( )left
2. parem kanal ( )right
3. maandus ( )ground

1 2 3



Multimeedium, digitaalsed helisalvestused 

Andrus Rinde, Tallinna Ülikooli informaatika osakond 4

Professionaalne helitehnika kasutab AES/EBU formaati (määratud IEC-958 standardiga), mis 
kasutab 3-nõelaga (3-pin) XLR tüüpi pistkuid ning 3 kiuga 110Ω takistusega (88-132Ω) või 
multimode fiiberoptikat (AT&T või ST-Glass). 

Koaksiaalühendus ja fiiber-optiline ühendus on kvaliteedilt võrdsed (andmetest ei lähe midagi 
kaduma). Mõned asjatundjad soovitavad küll rohkem koaksiaalühendust, sest andmete 
ülekandmisel esineb vähem teisendusi kuid elektrilise signaali teisendamine optiliseks ei 
muuda andmeid ja korralike seadmete kasutamisel ei ole neil ühendusviisidel vahet. 
Optilisel Toslink ühendusel on üks omadus, mille poolest teda võiks koaksiaalühendusele 
eelistada, nimelt on selle puhul kaks seadet üksteisest isoleeritud ja pole probleeme 
maandusega (ground loop). 
Optilisel Toslink ühendusel on puuduseks kaabli pikkus. 
Vigade vastu kasutab S/PDIF standard edastatavate baitide paarsuse kontrolli (igale baidile 
lisatakse nn parity bitt). Vea avastamisel vaigistatakse heli (mute). 

Välise sarnasuse tõttu tavalise compsite videokaabliga ja RCA pistikutega audiokaabliga 
tekkib sageli küsimus, kas neid saab kasutada digitaalseks S/PDIF ühenduseks. Üldiselt peaks 
vastus olema eitav, sest nende kaablite takistus ei ole õige (tavaliselt 45-75Ω) kuid lühikeste 
kaablipikkuste korral (kuni 1 meeter) peaks iga RCA pistikutega kaabel töö ära tegema. 

MADI 

Multichannel Audio Digital Interface (MADI, tuntud ka standardina AES-10) on 
professionaalne versioon AES/EBU standardist, mis on mõeldud kunii 56 kanali 24-bitise 
digitaalse audio edastamiseks ühe BNC pistikutega koaksiaalkaabliga. MADI kasutab teist 
kaablit sünkroniseerimiseks (word clock), sellel on fikseeritud andmeedastuskiirus 100Mbps. 
On olemas ka optilised MADI rakendused. 

Mõnede tootjate MADI laiendused lubavad kasutada kuni 64 audiokanalit. 

AC97 

AC'97 (Audio Codec '97) on Intel Corporation'i 1997. aastal loodud standard, mida kasutati 
peamiselt PC emaplaadile integreeritud helikaartides ja modemites. 
Intel kasutab küll sõna "codec", mis viitab kompressioonile, kuid antud juhul tähistab heli 
kodeerimist ja dekodeerimist analoog- ja digitaalsignaaliks. 

AC'97 defineerib PC-arvutite kõrgkvaliteedilise 16 või 20 bitise audioarhitektuuri. Toetatakse 
kuni 96 kHz 20 bitist stereoheli ja 48 kHz 20 bitist mitme kanaliga (multichannel) heli. 

AC'97 versioon 2.3 pakub kasutajale plug and play audiot tundes ära helikaardiga ühendatud 
analoogseadmeid (mikrofonid, kõlarid, kõrvaklapid). 

Aastal 2004 asendati AC'97 Intel High Definition Audio'ga (HD Audio). 

Intel High Definition Audio 

Intel High Definition Audio kuulutati välja aastal 2004. Ta töötati välja võimaldamaks PC 
emaplaadile integreeritud helikaartidega mängida rohkema kanalite arvuga kõrgekvaliteedilist 
heli kui varasemad formaadid võimaldasid. 
Riistvaraline HD Audio võimaldab kuni 192 kHz 32 bitist kaheksa kanaliga heli. 
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Standardtarkvara 

CD-Audio ja erinevate helifailide mängimiseks on lisaks riistvarale vaja ka tarkvara: 
erinevaid nn pleiereid (player). Lisaks on tarvis helitugevuse reguleerimise võimalust, 
programme digitaalse helisalvestuse ja –töötluse tegemiseks, MIDI failide redigeerimiseks 
jne. 

Sõltuvalt helikaardi kvaliteedist ja tootjast võib lisaks riistvara draiveritele (driver) 
helikaardiga kaasas olla ka tarkvara komplekt. Peamiste tegevuste tarvis on vahendid olemas 
ka operatsioonisüsteemil. Windows keskkonnas on kõik sellised multimeediumivahendid 
kättesaadavad Start menüü Programs/Accessories valiku Multimedia (Windows95) või 
Entertainment (Windows98 ja uuemad) alt. 

Üheks väga vajalikuks programmiks seal on VOLUME CONTROL (helikaartidega 
kaasasolevate programmide komplektis sisaldab sellise programmi nimi tavaliselt sõna 
"MIXER"), mille abil saab seada heli- ja salvestustugevusi. Tavaliselt on vastavas 
programmis võimalik reguleerida järgmist: 

• MASTER (VOLUME) üldine väljundtugevus, vahetevahel tähistatud ka kui 
VOLUME või VOL 

• VOC (VOCAL, WAVE) digitaalsete helisalvestuste suhteline väljundtugevus 
• MIDI (SYNTH, SYNTHESIZER) MIDI suhteline väljundtugevus 
• CD-AUDIO CD-audio suhteline väljundtugevus 
• LINE (LINE IN) sisendtugevus (oluline näiteks salvestamisel) 
• MIC (MIC IN) mikrofoni sisendtugevus (oluline salvestamisel) 
• BALANCE stereobalanss 
• TREBLE  kõrged helisagedused 
• BASS  madalad helisagedused 

Tavaliselt on iga komponendi kohta võimalik märkida ka 
omadus MUTE, mis tähendab vastava komponendi 
vaikima sundimist ilma helitugevuse regulaatori asendit 
muutmata. Paljudel mixerprogrammidel on vastupidi, 
selleks, et komponent kuulda oleks, tuleb märkida 
SELECT, mis muudab antud komponendi aktiivseks. 

Windows keskkond pakub standardse pleierina praktiliselt kõikide meediafailide (ka video) 
mängimiseks ühte, Windows Media Player'it. Helikaartidega on tavaliselt kaasas erinevad 
pleierid: MIDI, CD, WAVE. 

Parematel kaartidel on võimalus MIDI instrumente lisada, selleks on samuti oma tarkvara 
kaasas. 

Kindlasti kuulub iga helikaardiga kaasasoleva tarkvara hulka 
mingisugune programm digitaalseks helisalvestuseks (näiteks 
SoundBlasteriga on kaasas Creative Labs'i toodetud WAVESTUDIO). 
Kui parem puudub, saab hakkama ka Windows'i SOUND 
RECORDER programmiga. 

Digitaalne helisalvestus 

Helifailid (wavefiles, sageli kergemini mõistetavalt digital audio files) on 
mahukad. Nad sisaldavad endas mingisuguste helivõngete kujutise, mida 
saab hiljem taasesitada. Taasesitus on küll ka kõige paremal juhul vaid 

Analoogvõnge

Digitaalne lähend
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lähend originaalile, kuid kvaliteetse salvestuse puhul inimkõrv erinevust ei taju. 

Helifailide salvestatamisel kasutatakse arvutit nagu magnetofoni. Helifailidel on järgmised 
parameetrid: 

Diskreetimissagedus 

Diskreetimissagedus (sampling rate, sample rate) on tähtsaim digitaalse helisalvestuse 
parameeter. Diskreetimissagedus määrab mitu korda sekundis heli võnkeamplituudi 
salvestatakse. Mõõtühikuks Hz, traditsiooniliselt on arvutites kasutusel standardid 11025 Hz 
(11025 korda sekundis, 11,025 kHz ehk lühidalt öeldes 11kHz), 22050 Hz (lühidalt öeldes 22 
kHz) ja 44100 Hz (lühidalt öeldes 44,1 kHz). 

Viimasel ajal on seoses erinevate kompressioonimeetoditega kasutusele võetud veel mitmeid 
erinevaid diskreetimissagedusi alates 2 kHz kuni 192 kHz. 

Levinumad diskreetimsstandardid on: 
• 8 kHz, peamiselt digitaalsetes telefonisüsteemides, mis kasutavad µ-Law 

kompressiooni; 
• 11 kHz, veerand CD-DA diskreetimissagedust (täpsemalt 11025 Hz) ehk pool 

Macintoshi diskreetimissagedust (üks populaarsemaid diskreetimissagedusi Macintosh 
arvutitel); 

• 16 kHz, kasutusel g.722 kompressioonil; 
• 18,9 kHz on CD-ROM/XA standard; 
• 22 kHz on pool CD DA diskreetimissagedus ja Macintoshi diskreetimissagedus (mis 

täpsemalt on 22254.545454545454 Hz); 
• 32 kHz on kasutusel digitaalraadio standardis, NICAM (Nearly Instantaneous 

Compandable Audio Matrix) standardis, long play DAT standardis, ning Jaapani 
HDTV (High Definition TV) standardis; 

• 37,8 kHz on CD-ROM/XA kõrgema kvaliteedi standard; 
• 44056 Hz on kasutusel professionaalses helitehnikas ja sobib täpselt kokku 

videokaadri samplite (samples) arvuga; 
• 44100 Hz on CD-DA diskreetimissagedus, mida kasutab ka DAT (salvestades 

muusikat CD-lt); 
• 48 kHz on DAT standard; 
• 96 kHz on DVD audio standard. 

Kui diskreetimissagedus on väiksem kui salvestatava heli sagedus, siis 
lähevad terved võnke tsüklid kaduma, sellisel juhul võib salvestuse 
tulemuseks olla kasutuskõlbmatu võnkekõver või on taasesitus liiga 
madala sagedusega. Sellise vea nimeks on aliasing. 

Kui diskreetimissagedus on salvestatava heli sagedusega võrdne (vaid 
teoreetiline võimalus puhaste toonide puhul), siis on tulemuseks sirg-
joone kujuline "võnkekõver", sest igal ajahetkel mõõdetakse samasugune 
amplituud. Sarnane tulemus saadakse ka juhul, kui salvestatakse sinu-
soidi või sinusoidisarnase kujuga võnkekõveraga heli (puhas toon) 
salvestamisel ning diskreetimissagedus on täpselt kaks korda suurem heli sagedusest. 

Kvaliteetse tulemuse saamiseks peab diskreetimissagedus olema vähemalt kaks korda suurem 
salvestatava heli sagedusest! See reegel on matemaatiliselt sõnastatud Nyquist'i teoreemina: 
"suurim sagedus, mida on võimalik salvestada on 1/2 diskreetimissagedusest". Seda piiri (1/2 

Liiga madala diskreetimissageduse 
mõju salvestusele

Suureneva diskreetimissageduse mõju 
salvestusele 
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diskreetimissagedusest) nimetatakse ka Nyquist'i limiidiks: kõrgeim sagedus, mida saab 
salvestada ilma aliasing veata. 

NB! Mida suurem diskreetimissagedus, seda kõrgemaid helisid saab salvestada ja seda 
loomulikum heli tuleb. 

Isegi kõrgete diskreetimissageduste juures koosneb salvestus üksikutte sammude seeriast. 
Selle seeria Fourier analüüs näitaks, et lisaks kasulikule signaalile on seal veel lisaks 
diskreetimssagedusega võnge ja tema harmoonilised võnked (harmonics). See lisamaterjal 
tuleb välja filtreerida. Selleks kasutatakse kõrgsagedusfiltrit (highcut ehk lowpass), mis 
filtreerib välja kõik sagedused, mis on soovitud kõrgeimast sagedusest kõrgemad. 

Lähtudes Nyquist'i teoreemist saame teada, et tavalise inimkõne (sagedus kuni 5 kHz) 
salvestamiseks piisab juba diskreetimissagedusest 10 kHz, standardne sagedus on 11,025 
kHz. Kvaliteedi huvides on soovitatud kasutada 22,05 kHz. Praegusel ajal on meil tegemist 
juba nii suurte kõvaketastega, et võib lubada luksust salvestada inimkõnet ka 
diskreetimissagedusega 44,1 kHz. Miks sellist kvaliteedivaru vaja on? Näiteks kui klippi 
muuta 2 korda aeglasemaks, saame sama kvaliteediga tulemuse, mis diskreetimissagedusega 
22,05 kHz, juba ongi suur osa varust kasutatud! 

Diskreetimissuurus 

Diskreetimissuurus (sampling size, sampling resolution) määrab kui 
palju andmeid kasutatakse võnkeamplituudi salvestamiseks igal 
ajahetkel. Mida rohkem andmeid, seda rohkem on erinevaid variante 
võnkeamplituudi kirjeldamiseks ja seda realistlikum tuleb salvestus, 
seega on diskreetimissuurusel otsene mõju salvestuse loomulikkusele. 
Kasutusel on standardid 8 bitti, 16 bitti, 24 bitti ja isegi 32 bitti. 

NB! Diskreetimissuurus on põhimõtteliselt sarnane rastergraafika värvussügavusele. 

Diskreetimissuurus on otseselt seotud ka salvestuse dünaamikaulatusega (dynamic range). 
Ühe biti lisamine suurendab amplituudi kirjeldamise variante kaks korda ehk siis ka võimalik 
kirjeldatav helitugevus suureneb kaks korda. Arvestades, et amplituudi ulatuse muutus on 
kahekordne nii negatiivses kui ka positiivses suunas saame helitugevuse ulatuse muutuseks 
kokku 6dB. See aga tähendab, et salvestuse dünaamikaulatust võib arvutada järgmise valemi 
abil: 

diskreetimissuurus * 6dB = dünaamikaulatus 
Selle valemi järgi saame 8 bitise diskreetimissuurusega salvestuse dünaamikaulatuseks 48dB, 
mis vastab helikassetile, 16 bitise salvestuse dünaamikaulatuseks saame 96dB, mis vastab 
CD-audio plaadile. 

NB! Mida suurem diskreetimissuurus, seda puhtam tuleb salvestus ehk signaali taseme 
kasvades väheneb moonutuste tase (analoogsüsteemides on vastupidi). 

Diskreetimissuuruse mõju salvestusele
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Faili suurus erinevate parameetrite korral 

NB! Salvestusel võiks alati jätta 
kvaliteedivaru! Hiljem on heliklippe lihtne 
vastavalt vajadusele kehvemaks muuta, 
paremaks teha aga praktiliselt võimatu. 

Erinevad parameetrid pole välja kujunenud 
ainult kvaliteedi nõuetest lähtuvalt. On ka 
ajaloolised, erinevate arvutite jõudlusest 
sõltuvad näitajad. Näiteks suutis 286 
protsessoriga PC salvestada parimal juhul 
monoheli 44.1 kHz või stereoheli 22 kHz. 
386 protsessoriga arvutite saabumisega 
need piirangud taandusid. Vanematel 
arvutitel oli kitsaskohaks ka kehv helikaart, mis toetas vaid 8 bitist diskreetimissuurust. 

NB! Tuleb arvestada GIGO printsiibiga: Garbage In, Garbage Out. 

Helisalvestuseks tuleb mikserprogrammi vahendusel (näiteks Windows'i oma VOLUME 
CONTROL) reguleerida sisendtugevus ja helisalvestusprogrammis (näiteks Windows'i 
SOUND RECORDER) määrata salvestuse parameetrid (record options, characteristics). 
Seejärel anda record käsk ning sobival ajal stop käsk. 

Digitaalne heli väljaspool arvutit 

Kõige tuntum formaat on ilmselt CD-DA (Compact Disc Digital Audio). Kuid on ka teisi 
formaate. 

HDCD 

HDCD® (High Definition Compatible Digital®) on patenteeritud kompressiooni/dekomp-
ressiooni meetod tavapärast CD-DA kvaliteedist parema kvaliteediga helimaterjali 
levitamiseks CD- või DVD-plaadil. 

DVD audio 

DVD audio on mitme kanaliga (multichannel) audioformaat, mis on mõeldud CD-DA-st 
parema kvaliteediga helimaterjali salvestamiseks DVD-laadile. 
Üks DVD audio plaat mahutab rohkem kui 74 minutit helimaterjali kahe kanaliga, 
diskreetimissagedusega 192 kHz ja diskreetimissuurusega 24 bitti või kuue kanaliga, 
diskreetimissagedusega 92 kHz (rohkem kui 2 korda CD audiost parem). DVD 
dünaamikaulatus on 144 dB ja sagedusriba 96 kHz. Maksimaalne andmevoog on 9,6 Mbps. 

NB! Plaadile on võimalik lisada ka CD-kiht (CD-layer), mis annab tarkvaralise ühilduvuse 
mõnede CD-mängijatega. 

SACD 

SACD (Super Audio CD) on Sony ja Philipsi loodud kahe ja enama kanaliga audioformaat, 
mis kasutab 1-bitist diskreetimist ning mida nimetatakse Direct Stream Digital (DSD). 

diskreetimis-
sagedus 

diskreetimis-
suurus 

 andmemaht 
minuti kohta 

11 kHz 8 bitti mono 661 Kb
11 kHz 8 bitti stereo 1.3 Mb
11 kHz 16 bitti mono 1.3 Mb
11 kHz 16 bitti stereo 2.6 Mb
22 kHz 8 bitti mono 1.3 Mb
22 kHz 8 bitti stereo 2.6 Mb
22 kHz 16 bitti mono 2.6 Mb
22 kHz 16 bitti stereo 5.3 Mb

44.1 kHz 8 bitti mono 2.6 Mb
44.1 kHz 8 bitti stereo 5.3 Mb
44.1 kHz 16 bitti mono 5.3 Mb
44.1 kHz 16 bitti stereo 10.5 Mb
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DCC 

DCC (Digital Compact Cassette) on Philipsi loodud formaat, mis on juba välja suremas. See 
formaat suudab salvestada küllaltki hea kvaliteediga (MiniDisc'iga võrreldavat) helimaterjali, 
kasutades MPEG kompressiooni. Kasutatakse tavalise helikassetiga (compact cassette) 
praktiliselt identseid kassette milledes on vaid kõrgema kvaliteediga magnetlint. 
DCC-mängijad suudavad taasesitada ka tavalisi helikassette. 
Praegusel ajal ei ole enam võimalik osta uusi DCC- seadmeid sest tehnoloogia jäi kaotajaks 
võitluses MiniDisc'i ja CD-R/CD-RW tehnoloogiatega. 

MiniDisc 

MiniDisc (MD) kasutab nö diskette mõõtudega 7cm (2,75") X 6,75cm (2 21/32") X 0,5cm 
(3/16"), mille sees on ketas läbimõõduga 6,4cm. MD salvestusmaht on 160MB, mis on 
ATRAC kompressiooni kasutades piisav 74 minuti helimaterjali salvestamiseks. Saadaval on 
MiniDisc'e juba valmis salvestustega kui ka salvestusvalmis kettaid oma salvestuste 
tegemseks. 
MD formaat on kasutusel portatiivsetel seadmetel (Sony). 

DAT 

DAT, vahel ka R-DAT (Digital Audio Tape) on 1987. aastal Sony poolt loodud meedium 
digitaalseks helisalvestuseks. Välimuselt on DAT kassett sarnane tavalisele helikassetile, 
kasutatakse 4 mm laiust linti, kuid välismõõtmed on umbes 2 korda väiksemad (73 mm X 54 
mm X 10,5 mm). Salvestustes kasutatakse 48 kHz, 44,1 kHz või 32 kHz diskreetimissagedust 
ning 12 või 16-bitist diskreetimissuurust, kompressiooni ei rakendata. See võimaldab DAT 
lindile näiteks teha CD-DA andmetest identset koopiat. 

DAT seadmete ehitus on sarnane videosalvestusseadmete omale. 

DAT standardis kasutatakse nelja salvestusrežiimi: 32 kHz 12-bit; 32 kHz 16-bit; 44,1 kHz 
16-bit või 48 kHz 16-bit. Mõned seadmed toetavad ka mittestandardset režiimi 96 kHz 24-bit 
(HHS). Kõigi režiimide korral kasutatakse sama tüüpi kassetti ning seega mõjutab režiim 
otseselt võimalikku salvestuse kestust. Näiteks 32 kHz 12-bitise salvestuse korral mahutab 3-
tunnine kassett tervelt 6 tundi salvestust aga HHS korral vaid 90 minutit. 
DAT toetab stereoheli kõigi režiimide korral ning R-DAT 32 kHz salvestuse korral ka 4-
kanaliga heli. 

DAT kassette on saadaval pikkusega 15 kuni 180 minutit. 120 minutine kassett sisaldab 60 m 
pikkust linti. Üle 60 m pikkused lindid kipuvad probleemsed olema, kuna on väga õhukesed. 

Kuigi standard loodi helisalvestust silmas pidades, on ta ISO DDS (Digital Data Storage) 
standardi läbi võetud kasutusele üldotstarbelise andmekandjana. DDS kassetile saab 
salvestada 1,3 kuni 72 GB andmeid (sõltuvalt andmekompressioonist), lindi pikkus on 60 
kuni 170 meetrit. DDS kassette kasutatakse peamiselt andmetest varukoopiate (backup) 
tegemisel. 
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Kompressioon 
Möödas on ajad, kus multimeedium tähendas lühidaid heliklippe ja veel lühemaid 
tibatillukese pildisuurusega videoklippe. Praegusel ajal kuulavad väga paljud 
arvutikasutajad kõvakettale salvestatud või internetis pakutavat muusikat, vaatavad 
täisekraanil videot (täispikki filme) ja eeldavad seejuures kvaliteeti. On möödas ka 
ajad kus multimeediumiga tegelejatele soovitati suurt kõvaketast, vähemalt 300 MB ja 
internetis surfati modemi abil. Sellegipoolest ei suuda ka kaasaegsed kõvakettad 
mahutada. Ka ei suuda sideliinid piisavalt kiiresti läbi lasta kõike, mida interneti 
kasutajad vaadata/kuulata tahaksid! 
Omal ajal pea täitmatuna tundunud CD peab tänapäeval mahutama lisaks helimater-
jalile, tekstile ja graafikale ka videot ning seetõttu muutub andmekompressioon järjest 
olulisemaks! 

Kasutatavate andmemahtude kohta paar näidet: 

• 1 minut CD kvaliteediga stereoheli (16 bit, 44.1 kHz) vajab umbes 10 MB 
salvestusruumi. Sellise minutipikkuse heliklipi laadimiseks internetist hariliku 
33.6 modemiga kuluks aega 42 minutit, Elion Kodutöö-ADSL (1Mbit/sek) 
ühendusega ainult 84,6 sekundit aga sedagi vaid teoreetilisel ideaaljuhul. Igal 
juhul ei piisa sellistest kiirustest taolise "pakkimata" helimaterjali online 
kuulamiseks! 

• 1 sekund "pakkimata" DV mõõdus (720x576 pikselit) PAL videot (25 fps) 
vajab koos 32 kHz stereoheliga umbes 29,8 MB salvestusruumi. See on: 

 240 korda rohkem, kui suudab teoreetiliselt läbi lasta Elioni 
1 Mbps internetiühendus; 

 2,4 korda rohkem, kui suudab teoreetiliselt läbi lasta 100 Mbit 
lokaalvõrk; 

Andmekompressiooni kasutamise peamised eelised ongi minimaalne mäluvajadus ja 
minimaalne vajalik ribalaius edastamisel. See on eriti oluline, kui ressursid on raskesti 
kättesaadavad või kallid. Digitaalne raadio (näiteks EUREKA DAB, WorldSpace) ja 
heliedastus internetis on kaks peamist valdkonda, kus audiokompressiooni 
kasutatakse, lisandunud on ka kino helisüsteemid (DOLBY Digital jt). 

Kompressiooni (coding) alused 

Terminite kompressioon, kodeerimine ja dekodeerimine puhul on palju segadust.  
Kodeerimine (coding), mis antud kontekstis on ka kompressiooni sünonüümiks, on 
kunst minimeerida andmete hulka, mis on vajalik meediaklipi salvestamiseks. 

Vanad kompressioonitehnologiad otsisid failist ühesuguseid bitijadasid. Kokkuhoid 
saavutati nende samasuguste bitijadade kordamise asemel viitamisega, milline jada 
peaks mingis kohas olema. Selliste algoritmde hulka kuulub näiteks RLE Video for 
Windows'i jaoks. 

Moodsad tajutava (perceptual) kodeerimistehnoloogiad (MPEG, JPEG, OGG jt) 
kasutavad ära inimese taju omadusi saavutamaks andmete kokkuhoidu selliste 
andmete, mida inimene ei märka, kõrvaldamise teel. Tavaline on 10 kordne 
kokkuhoid vähese või üldse mitte tajutava kvaliteedikaoga. 
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Kompressiooniga on tegelenud ja tegeleb siiani suur hulk erinevaid teadusasutusi, 
organisatsioone ning firmasid, teiste seas näiteks Motion Pictures Experts Group 
(MPEG), Joint Phtographic Experts Group (JPEG), Lernout & Hauspie, Fraunhoher 
IIS (Institute for Integrated Circuits), DSP Group, Sony, Microsoft jpt. Seetõttu on 
olemas ka suur hulk erinevaid algoritme ja standardeid ning neid tuleb aina juurde. 

Kompressiooni kaks osa 

Kompressioon koosneb tegelikult kahest osast. Esimene osa, kodeerimine (encoding, 
coding), muudab andmed, mis on salvestatud mõnda pakkimata formaati (raw), 
näiteks WAV faili, kõrge kompressiooniga andmevooks (bitstream). 
Selle andmevoo taasesitamiseks on vaja kompressiooni teist osa, mis kannab nimetust 
dekodeerimine (decoding). 

Kompressiooniastmed, andmevoo maht (bitrate) ja kvaliteet 

See, mis saadakse peale kodeerimist ja dekodeerimist ei ole enam sama fail. Kõik 
ebavajalik (mittemärgatav) on välja visatud. Tulemus erineb originaalist kuid paistab 
või kõlab enam-vähem samamoodi, sõltuvalt sellest, kui suurt kompressiooni on 
rakendatud. 

Kuna kompressiooniaste on suhteline ja pisut ebamäärane mõõtühik, kasutavad 
eksperdid kompressiooni tugevusest rääkides terminit andmevoog (bitrate). Bitrate 
näitab keskmist bittide hulka, mida kasutatakse ühe sekundi audio või video andmete 
edastamiseks. Tavaliselt on ühikuks kbps, mis on kbit sekundi kohta. 

Sümmeetrilised ja asümmeetrilised 
kompressioonialgoritmid 

Kompressimis- ja dekompressimisalgoritm võib olla sümmeetriline või asümmeetri-
line. Sümmeetriline algoritm kasutab kompressimiseks ja dekompressimiseks enam-
vähem ühesuguse võimsusega riistvara. Asümmeetrilise algoritmi korral kasutatakse 
kompressimiseks tunduvalt rohkem arvutusvõimsust, kui dekompressiooniks. Selline 
lähenemine on hea mitmetel juhtudel, näiteks video levitamisel CD-ROMil tuhande-
tele kasutajatele, kellel pole sellisel juhul vaja investeerida kallisse tehnoloogiasse. 
Hea argument on ka see, et materjali kompressitakse tavaliselt üks kord ja 
dekompressitakse palju kordi. 

Näiteks varasemad eriti asümmeetrilised videokompressioonialgoritmid saavutasid 
kõrgeid kompressiooniastmeid kasutades paralleelselt kalleid superarvuteid, mis 
tegelesid iga sekundi video kompressimisega mitmeid minuteid (off line 
compression). Sellise video dekompressioon vajab harilikult vaid tavalise arvuti 
tavavõimsust. 
Vähem asümmeetrilised algoritmid saavutavad pisut madalamaid kompressiooni-
astmeid kasutades spetsiaalset tööjaama või personaalarvuti lisakaarti, mis kompressib 
videot reaalajas (real-time or on-line compression). Sellise video dekompressiooniks 
läheb tänapäeval vaja harilikku personaalarvutit, dekompressioon toimub reaalajas. 

Praegusel ajal on enamus kasutatavaid video- ja audiokompressioonialgoritme 
asümmeetrilised. Näiteks mpg videofaili loomne võtab kauem aega kui selle kestus. 
Samas on tänu arvutite arenguga mtmed kompressioonialgoritmid muutunud teistpidi 
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asümmeetriliseks: kompressimine võtab vähem aega kui meediaklipi kestus (samas 
kulub kompressiooniks siiski rohkem arvutusvõimsust kui dekompressiooniks). 

Kadudega kompressioon (Lossy compression) 

Lossy compression on selline kompressioon, mille korral originaal (kompressitav) 
meediaklipp ja hiljem dekompressitav meediaklipp ei ole täpselt ühesugused. 
Puuduvad teatud detailid, mis pole inimesele märgatavad, faili suuruse vähendamisel 
tuuakse ohvriks mingid vähetähtsad detailid. Kaotuste määra saab seada nö kvaliteedi 
jäägiga protsentides. 100% tähendab suurimat kvaliteeti ja 0% suurimaid moonutusi. 

Koodekid 

Koodek (Codec) on tarkvaraline draiver, mis kompressib ja dekompressib 
meediafaile. Koodeki nimetus tuleb sõnadest kodeerija – dekodeerija (coder – 
decoder). 

Kõik kaasaegsed koodekid kasutavad kadudega (lossy) kompressiooni. Paljud 
koodekid on madala kvaliteedi protsendi puhul kasutud, tüüpilise koodeki puhul 
hakkab kvaliteedikadu liialt märgatav olema kvaliteedivahemikus 25% - 75%. 
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Video arvutis 
On kaks täiesti erinevat viisi videot arvuti ekraanil kasutada: 

• Video capture (videohõive) esmalt salvestatakse videosignaal 
arvutikõvakettale (AVI) ja siis näidatakse. 

• Video overlay reaalajas, otse eetris (live) video näitamine ekraanil (ilma 
eelneva salvestamiseta). 

Riistvara 

Vastavalt eelpool nimetatud kahele eri viisile arvutis videot näidata, jagatakse vastav riistvara 
järgmisteks liikideks: 
• Video capture boards, spetsiaalkaardid digitaalseks videosalvestuseks. Neil on harilikult 

composite video sisend, enamasti ka audio sisend ja parematel juhtudel ka S-Video sisend. 
Uuematel ja kallimatel kaartidel on lisaks ka composite video väljund. 

• TV-style boards, kaardid, mis võimaldavad ainult video overlay'd ja on ehitatud spetsiaal-
selt vastu võtma telesignaali (Radio Frequency, RF). 

• Overlay boards, kaardid, mis toetavad ainult video overlay'd, kasutavad tavaliselt kas 
composite või S-Video signaali. 

• Overlay and capture boards on kaardid, mis toetavad video overlay'd ja võimaldavad teha 
digitaalset videosalvestust. Neil on harilikult nii composite kui ka S-Video sisend, 
parematel ka TV antennisisend ja video väljund (kallimatel isegi S-Video väljund ja audio 
väljund). Selliste kaartide hulka kuuluvad näiteks "Video Spigot" ja Creative Labs'i 
VideoBlaster ning kallimatest TARGA ja VISTA (kõik nimetatud kaardid on ilma TV 
tüünerita). 

• Overlay, capture and VGA boards on kaardid, mis lisaks eelmisele liigile omavad ka sisse-
ehitatud VGA funktsioone ja mille kasutamine on seega vähem komplitseeritud (näiteks 
ATI All In Wonder Pro ja sellest uuem ATI All in Wonder 128). 

• FireWire kaardid, mis tegelikult on eelmisi variante (sealhulgas kindlasti capture) funkt-
sioone kombineerivad kaardid, milledel on FireWire (IEEE 1394) ühendus. Vahetevahel 
on neil ka analoogvideo ühendused (composite, S-Video). Sellisteks kaartideks on näiteks 
Pinnacle DV Studio, DV.now.AV firmalt Fast jt. 

Video overlay 

Arvuti ekraanipilt on ka kõige madalama resolutsiooni (640X480 ehk VGA) ja värskendus-
sageduse 60 Hz (tavaliselt 65 - 75 Hz) juures parem, kui telepilt. Kuna sagedused jms. kokku 
ei lähe, siis on videopildi näitamiseks arvutiekraanil tehnoloogiliselt keerukas, lihtsalt seleta-
tuna toimub see järgmiselt: 

Tarkvara määrab, mis peab üldse monitorile nähtavale ilmuma: tekst, pildid jne. Siis teisen-
datakse see Windowsis graafiliseks informatsiooniks (aknad, nupud, menüüd jne). Sõltuvalt 
graafikakaardist võib osa sellest infost saada töödeldud veel ka kiirendi (accelerator) poolt. 
Lõpuks paigutatakse graafikakaardi videomällu vajaliku kujutise kaart, mille järgi 
genereeritakse füüsilised elektrisignaalid, millest monitor aru saab. 

Video overlay jaoks lisandub sellesse protsessi veel üks tasand. Graafikakaardi poolt 
genereeritud signaalid püütakse kinni ja tarkvara paneb ekraanile tühja akna, milles pole 
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midagi (nagu näha, kui proovida ekraanipilti tarkvara abil “pildistada”) kuid mille jaoks 
kasutatakse kindlat värvi ja mille koordinaadid jäetakse meelde. 

Video overlay kaart otsib selle akna mõningaid väga kavalaid tehnoloogiaid kasutades üles, 
seejärel teisendab ta sissetuleva video värskendussageduse (scan rate) vastavusse VGA 
signaaliga ja lisab videopildi VGA signaalile. Monitorile saadetakse juba kombineeritud 
signaal. Oluline on siinjuures see, et sissetulev videosignaal pole hetkegi digitaalne vaid ta 
lihtsalt laotatakse üle (overlay'd) VGA signaali. 

  
Tegelik pilt ATI TV videoaknas (ATI All In 

Wonder 128) 
Ekraanilt pildistatud ATI TV 

videoaken 

Video overlay kasutamine 

Video overlay kasutamine võib olla takistusterohke. Kui overlay kaart ja graafikakaart ei saa 
omavahel kokkuleppele võib tulemuseks olla lainetav pilt või veel täielikum rämps. Paljud 
video overlay kaardid on küllaltki valivad, milliste graafikakaartidega koostööd teha. 
Kasutajasõbralikumatel kaartidel on oma VGA osa sisseehitatud. 

Video overlay on kasulik kui: 
• tahetakse tööd rehes ka televiisorit vaadata; 
• tahetakse esitluses kasutada ka videolinti (kahjuks tuleb enamuse videomag-

netofonide puhul linti kerida jms teha käsitsi); 
• tahetakse esitluses kasutada ka videoplaadimängijat (enamus selliseid aparaate on 

arvuti poolt juhitavad). 
Otse eetris (live) video kasutamiseks on soovitav kasutada seadmeid, mida saab arvuti abil 
programmselt juhtida. Selleks on kaks põhilist võimalust: 
• Dynamic Link Library (DLL) abil, mille annab kaasa video overlay kaardi tootja. Sel juhul 

peate kasutama vaid selliseid seadmeid, mis on omavad ligipääsu DLL-le. 
• MCI (Media Control Interface) draiveri abil, mis võimaldab kasutada kõiki MCI-d 

toetavaid seadmeid ja tooteid (viimaste hulgas on sellised tarkvaratooted nagu Multimedia 
ToolBook, Visual Basic jt). 

Viimane on parem, kuna DLL-idega tegelemine on keerukas kuna tuleb tegeleda ka prog-
rammeerimisega C, C++ või muus sarnases keeles.  

Video Capture 

Video capture korral salvestatakse videoklipp digitaalse infona arvuti kõvakettale. 
Tuntuimad standardid on Video for Windows, praeguse nimega ActiveMovie (PC-del), Apple 
QuickTime (Macintosh arvutitel), QuickTime for Windows (Apple formaadi kohandus PC 
arvutitele). 

QuickTime videofailide laiendiks on MOV ja Video for Windows failidel AVI. 
Praeguseks on lisandunud ka DV Capture, mille pildikvaliteet vastab DV kaamera salvestu-
sele ja mis on mõeldud video töötlemiseks maksimaalse kvaliteediga ning töödeldud video 
tagasi lindile salvestamiseks. 
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Video for Windows (vahepeal ka ActiveMovie) 

Video laialdane kasutamine PC-del sai võimalikuks, kui novembris 1992. aastal Video for 
Windows versioon 1.0 tutvustas uut failistandardit AVI (Audio-Video Interleaved), mis 
määrab kuidas video- ja helimaterjal salvestatakse. AVI on RIFF (Resource Interchange File 
Format) formaadi erijuhuks. 

Video for Windows on terve Microsoft Windows'i videokäsitlemissüsteem, mis oli juba 
Windows 3.1 osa. Esialgne Video for Windows on komplekt 16 bitise arhitektuuriga utiliite, 
DLL-e ja teisi komponente. 
Windows 95-e jaoks lõi Microsoft algul Video for Windows'i 32 bitise arhitektuuriga 
versiooni ja seejärel täiesti uue ActiveMovie, mis pidi asendama Video for Windows'i. 
Praeguseks on jäädud vana nimetuse "Video for Windows" juurde kuna ilmselt ei harjunud 
arvtikasutajad uue nimega ära. 
Video for Windows'i keskseks osaks on AVI fail ja failiformaat. 

AVI (Audio Video Interleaved) failides paigutatakse digitaliseeritud video kaadrid (inglise k. 
frames) vaheldumisi helilõikudega, mis tagab ühtlase video ja heliportsjonite voo. 

AVI iseloomustus 

Kuna AVI faile võib vaadelda rastergraafika piltide ja waveaudio kombinatsioonina, siis on 
selge, et failide suurust pole kilobaitidega mõtet mõõta. Täismahus digitaliseeritud video 
võtaks umbes 20 Mb kettaruumi iga sekundi kohta, mille taasesitusega PC ilma spetsiaalsete 
lisaseadmeteta (näiteks MPEG kaart) hakkama ei saa. 1 minut videot võtaks 1,5 GB, 2 
tunnine film vajaks 180 GB salvestusruumi, see on 193273528320 baiti andmeid. Sellise 
hulga andmete salvestamiseks kulub näiteks 300 harilikku CD plaati. Kui iga bait oleks 
sentimeeter, siis võiks tekkinud ahela keerata 125 korda ümber ekvaatori. 

Loomulikult vajab video arvutis kasutamiseks kompressiooni (näiteks MPEG), kuid isegi siis 
vajatakse 5 kuni 25 MB iga minuti jaoks. 

Selleks, et salvestatav andmehulk arvutile jõukohane oleks, tehakse mitmeid kärpeid. AVI 
failidesse ei salvestata tavaliselt üle 15 kaadri ja sedagi vaid 256 värvi (täismahus oleks 
umbes 16.7 miljonit veerandi (või veel vähema) VGA ekraani suuruses, ka helimaterjali ei 
salvestata maksimaalse kvaliteediga. Kõik see põhjustab küll kaotuse kvaliteedis aga annab 
suure võidu mahus. 

AVI failide mängimiseks pole õnneks mingeid spetsiaalseid riistvara komponente (arvuti peab 
muidugi olema vähemalt 486 33MHz + MS Windows 3.1 või uuem), piisab kui on 
installeeritud Video for Windows draiver. Erinevalt heli- ja midifailide mängimisest pole 
tingimata vajalik ka helikaardi olemasolu. Kui helikaart puudub, siis näete oma videoklippi 
lihtsalt tummfilmina. 

AVI failil on ka tinglik suuruse limiit. Võib esineda probleeme suuremate kui 2 GB failide 
puhul. 

QuickTime 

QuickTime oli esimene laialt levinud arvuti videostandard ja on praegu 
cross-platform standardiks. 
QuickTime on laiem kui lihtsalt failiformaat, ta on: 

• meetod video ja helimaterjali levitamiseks CD-ROMil; 
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• veebibrauseri plug-in video, helimaterjali ja paljude interaktiivsete materjalide 
kasutamiseks; 

• tehnoloogia, mis operatsioonisüsteemi tasandil võimaldab teistel programmidel (nagu 
QuickTime player, Word, Excel, PowerPoint jt) kasutada multimeediumi. 

QuickTime on üks vanemaid multimeediumitehnoloogiaid, esimene versioon kuulutati välja 
juba 1991. aastal. Praeguseks on olemas juba QuickTime 6. versioon. 

QuickTime faile nimetatakse "QuickTime movies" ning nad võivad lisaks liikuvatele 
komponentidele sisaldada ka liikumatuid pilte (still images) sünkroniseeritud tekstiga, 
muusikat (ka MIDI), karaoket, vektorgraafika pilte, anmeeritud pilte (mda nimetatakse 
sprite'deks), 3D objekte, virtuaalreaalsuse objekte, panoraame ja paljusid teisi asju. 
QuickTime fail ütleb arvutile millist meediat ja millal esitada. 

QuickTime movie'l on mitu rida (track), mis kõik seostatakse mingit liiki meediaga, sama 
meediaga võib olla mitu rida. Ridu saab sünkroniseerida mängimaks paralleelselt, 
vaheldumisi, ülelaotusega (overlap) jne. 

Meedia andmed võivad olla salvestatud otse QuickTime movie'sse kuid võivad olla ka eraldi 
failides ning QuickTime movie read võivad neile failidele viidata. 

Loomulikult toetab QuickTime kompressiooni. 

QuickTime suudab importida ja eksportida paljude rohkem kui 70 formaadi vahel (näiteks 
CD-audio, mp3, MIDI jt). 

 Esimene tõeliselt cross-platform QuickTime versioon (samad võimalused Macintosh ja PC 
arvutitele) oli 3. versioon, mis kuulutati välja kevadel 1998. aastal. Versioon 4.0 (kuulutati 
välja 1999. aasta juunis) lisas toetuse streaming meediale (Flash ja mp3), selleks on 
väljatöötatud oma servertarkvara. 

CIF 

CIF (Common Intermediate Format) on peamiselt videokonverentsisüsteemides kasutatav 
videoformaat, mis toetab nii PAL kui ka NTSC standardile vastavat signaali. CIF on ITU 
(International Telegraph Union) H.261 videokonverentsi standardi osa. Üldiselt 
defineeritakse CIF kui veerand täisresolutsiooniga videost, mida omakorda tähistatakse sageli 
kui 4CIF. Euroopas mõistetakse CIF standardi all just PAL standardist lähtuvat, mis 
defineerib kaadri suuruseks 352X288 pikselit. 

Temaga on tihedalt seotud ka QCIF (Quarter CIF), mis edastab CIF'iga võrreldes vaid 
veerandi andmetest, mis teeb selle sobilikuks telefoniliine kasutavates videokonverentsi-
süsteemides. Kasutatakse veel ka SQCIF (Sub-quarter CIF) standardit. 

formaat NTSC – põhine PAL – põhine 
SQCIF 128 × 96
QCIF 176 × 120 176 × 144
QCIF+ 176 × 220 176 × 220
CIF 352 × 240 352 × 288
4CIF 704 × 480 704 × 576
9CIF 1056 × 720 1056 × 864
16CIF 1408 × 960 1408 × 1152

CIF kohta kasutatakse aeg-ajalt ka nimetust FCIF (Full CIF), et eristada teda QCIF'ist. 
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SIF 

SIF (Source Input Format või Standard Input Format) formaat, millel on kaks alamtüüpi: 
• 625/50 – pildi suurusega 352X288 pikselit, kaadrisagedusega 25 fps (PAL – põhine); 
• 525/59.94 – pildi suurusega 352X240, kaadrisagedusega 29,97 fps (NTSC – põhine). 

Arvutimaailmas on SIF defineeritud kui 320X240 (NTSC) või 384X288 (PAL), 
kaadrisagedus pole fikseeritud, kasutatakse mida iganes arvuti suudab pakkuda. 

Videohõive 

NB! Salvestuse eduka sooritamise huvides tuleks arvuti kõvaketast regulaarselt 
defragmenteerida! 

Video salvestamisel arvuti kõvakettale tehakse vahet DV ja tavapärasel salvestamisel. 

Esimesel juhul toimub videohõive vastavalt DV standardile, kasutatakse Firewire kaarti ja 
kaablit ning video salvestamisel pole reeglina vaja määrata muud kui faili nimi ja asukoht, 
sisuliselt toimub vaid andmete kopeerimine kaamerast kõvakettale. Videofailid salvestatakse 
DV formaadis, see tähendab, et kaadri suurus, kaadrisagedus ja muud parameetrid vastavad 
PAL või NTSC standardile: 

• PAL kuvasuhtega (720 px X 576 px, 25 fps) 
• NTSC kuvasuhtega (720 px X 480 px, 29,97 fps) 

Sarnaselt standardsele DV videohõivele toimub ka  HDV (high definition video) salvestamine. 
HD video töötlemisega saavad hakkama näiteks: 

• Macintosh arvutitel: Apple iMovie HD, Final Cut Express HD ja Final Cut Pro HD 
(koos Lumiere HD plugin-iga). 

• PC arvutitel: Adobe Premiere Pro 1.5 ja Sony Vegas 6. 

Loomulikult vajab HDV töötlemine ja mängimine võimsamat arvutit. 1080p video 
mängimiseks soovitab Microsoft Windows XP operatsioonisüsteemiga PC-d, millel on 
vähemalt 3 GHz protsessor, 512 MB RAM ja 128 MB graafikakaart. 

Tavapärase videohõive korral saab salvestatava video parameetreid määrata (Video for 
Windows või QuicTime standardite võimaluste piires). Videosignaal võib olla digitaalne 
(Firewire või USB kaudu, viimasel puhul võib video allikaks olla näiteks tavaline 
veebikaamera) või ka analoogsignaal.  

Analoogvideo tuleb kõvakettale salvestamiseks digiteerida, selleks on vajalik spetsiaalne 
lisakaart (video capture board), mis muundab videosignaali digitaalseks (arvutile 
arusaadavaks) infoks. Sellise kaardi külge võib ühendada nii videokaamera kui ka 
videomagnetofoni. 
Kallimad video capture kaardid omavad lisaks veel ka väljundit, mis võimaldab arvuti abil 
töödeldud video taas videolindile (videomagnetofoni abil) salvestada. Sellistest kallimatest 
kaartidest olid omal ajal tuntumad TARGA, VISTA ja MATROX. Odavamatel kaartidel 
(Video Spigot, VideoBlaster jt.) oli vaid sisend. Praegusel ajal on saadaval ka USB porti 
ühendatavad videomuundurid(näiteks Pinnacle Dazzle DVC90), mis toimivad vaid sisendina. 
Eraldi klassi moodustavad nn videomontaažikaardid (AV Master, DV Master, MovieMachine 
jpt). 

Video salvestamisel tuleb määrata: 
1) sisendi tüüp: (Composite või S-Video) 
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2) Kasutatav videostandard (vastavalt sellele, millise päritoluga on teie videoaparatuur): 
(PAL, NTSC või SECAM) 

3) Värvussügavus (color resolution, color depth), praeguseks on arvutite võimsus piisavalt 
kasvanud ning reeglina valitakse 24 bitti, õigemini jäädakse rahule vaikimisi määratud 24 
bitiga. 

4) Kaadrite hulk sekundis (frame rate), soovitatavalt mitte alla 15, muidu saate väga hüpleva 
pildi. 

5) Salvestatava heli parameetrid (täpselt nagu waveaudio puhul). 
6) Video kaadrisuurus (frame size), tavaliselt 160X120, 240X180, 320X240 ja 640X480 

(kannab nimetust full size või full screen) punkti. Viimase suuruse korral ei suuda paljud 
vanemad videosalvestuskaardid üle 15 kaadri sekundis salvestada . 

7) Videoformaat ehk kompressiooni meetod (millist codec'it kasutada, kui üldse).  

NB! Hilisema töötlemisvõimaluse ja tulemuse kvaliteedi huvides tuleks algmaterjal 
salvestada ilma tihendamata, näiteks mõne kompressioonimeetodi RAW varianti kasutades! 

Analoogvideo digiteerimisel võib salvestada samuti DV standardi faile aga ka Video for 
Windows standardi AVI ning loomulikult ka QuickTime standardi MOV faile. DV video saab 
VfW või QuickTime videoks teisendada.  

Digitaalse video toimetamine 

DTV (Desktop video editing) on video töötlemine arvuti abil. Kuigi tehniliselt erinev, on ta 
suuremalt jaolt sama, mis mittelineaarne ehk NLE (Non-Linear Editing).  

Mittelineaarne töötlemine tähendab, et videomaterjal on kättesaadav juhuslikus järjekorras 
ning silmapilkselt, vastavalt vajadusele. Kõik tänapäevased time-based videotöötlusprogram-
mid on mittelineaarseks töötlemiseks, lubavad kokku monteerida hulga video- ja heliklippe 
ning fotosid, kasutada siirde-efekte (transitions), filtreid, tiitreid jne. Lineaarse (Linear 
Editing) töötlemise korral sai klippe ainult lõigata ja järjestada. 

Selleks, et monteeritud video saaks lindile salvestada või muul moel levitada, tuleb see eraldi 
faili "renderdada" (render). See on küllaltki palju aega nõudev protsess, mida enam filtreid, 
tiitreid jms kasutatakse, seda kauem aega läheb. Reeglina kulub renderdamiseks 10 – 20 korda 
rohkem aega kui on valmiva video kestus. 

Monteerimise käigus tehakse vahet real-time ja non-real-time süsteemidel. Esimeste puhul on 
tegemist spetsiaalsete, suurt arvutusvõimsust pakkuvate seadmetega, mis suudavad kõiki 
filtreid, efekte jms rakendada silmapilkselt ehk reaalajas. Selliste süsteemide puhul pole vaja 
videot enne esitamist valmis renderdada, see hoiab salvestusruumi kokku. 
Teised peavad video eelnevalt valmis renderdama. Eelnevalt tuleb ka töötlemise käigus 
ülevaatamiseks (preview) vajalikud osad renderdada, selleks kasutatakse ajutisi faile. Sellist 
ajutisi faile kasutavat tehnoloogiat nimetatakse timeline playback. 

Filtrid 

Filtrid ehk teisisõnu efektid annavad võimaluse mingil moel muuta iga üksikut kaadrit (blur, 
sharpening, emboss, crop, invert jne). 
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originaalkaader filter mirror filter emboss 

filter wind filter ripple filter pointillize 

Siirded 

Siirdeid ehk üleminekuid (transitions) kasutatakse ühelt klipilt teisele üleminekuks (band 
slide, band wipe, barn doors, center merge, center split, checkerboard, cross dissolve jne). 

Lisaks võimaldavad osa programme videoklipile teksti lisada ning kasutada näiteks chroma 
võtit (chroma key). 

esimene kaader teine kaader band wipe 

center peel funnel motion 

NB! Siiretega soovitatakse mitte liialdada! 

Keying 

Keying lubab kahte erinevat videot ühendada, asendades valitud osa ühest vastava osaga 
teisest videopildist. 

Luminance keying  

Luminance keying (sageli ka luma keying) kasutab heleduse (luminance) väärtusi määramaks, 
milline osa kujutisest on läbipaistev. Kasutajal tuleb määrata heleduslävi (luminance 
threshold). Kõik, mis on heledam, kui määratud lävi, on nähtav originaalkujul, heleduslävest 
tumedamast osast paistab teine videopilt läbi. 
Tavaline võte seisneb mustale taustale valgete tähtede paigutamises, millest seejärel eliminee-
ritakse must ja valged tähed paigutatakse teise videopildi peale. 

 
alla paigutatav video peale paigutatav video luma key tulemus 

Matte keying 
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Matte keying lisab luma keying'ule veel kolmanda 
videopildi. Tavaliselt kasutatakse selleks mingit 
redigeerimistarkvarale sisse-ehitatud värvikamaks 
muutjat (colorizer), mis loob mistahes valitud värviga 
tausta (kasutades tooni, küllastatuse ja heleduse 
väärtuseid). Sellist tausta matte'ina kasutades saame 
näiteks eelmises punktis nimetatud valged tähed värvikaks muuta. 

Chroma keying 

Chroma keying asendab määratud 
värviga piirkonnad videopildil teise 
videopildi vastavate osadega. 
Paljudes TV ja filmitrikkides 
kasutatakse läbipaistvaks muudetava 
värvina puhast sinist (R=0; G=0; 
B=255), kuna seda inimese nahal ei 
esine. TV-s ja filmis pannakse tegelased sageli suure sinise ekraani ees midagi tegema ja 
kasutades chroma key'd, asetatakse nad siis soovitud taustale. 
Suurimaks probleemiks on tagada, et soovitud kujutisel valitud värv puuduks. Taustavärvi 
küllastatuse, valgustuse (kaameraga salvestamise ajal) ja chroma key astme (level) regulee-
rimine määrab, kui puhtad on kahe videopildi osade üleminekud. 

Videotöötlustarkvara 

Videofailide töötlemiseks on nagu kõigeks muukski, on olemas terve hulk erinevaid prog-
ramme, mis erinevad üksteisest peamiselt võimaluste hulga poolest. 

Tuntud on näiteks sellised nimetused: 
• VidEdit koos salvestusprogrammiga VidCap. Praktiliselt vanim AVI faile töötlev 

tarkvara. Võimaldab copy/cut/paste meetodil faile redigeerida, soundi lisada ja/või eemal-
dada, videoformaati muuta ja tihendada. 

• Media Merge (Scene Editor ja StoryBoard Editor), võimaldas juba key efekte. 
• FlickerFree 
• Ulead Media Studio Pro 
• Asymetrix Digital Video Producer 
• Adobe Premiere 
• MGI VideoWave 
• Pinnacle Studio 
• Microsoft Movie Maker (kaasas Windows XP-ga). 

 
luma key'le lisatav osa matte key tulemus 

 
alla paigutatav video peale laotatav video tulemus 
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Video kompressioon 
Praegu ei suuda olemasolevad arvutid ja arvutivõrgud kompressioonita, täisvärvidega kõrge-
kvaliteedilise digitaalvideoga midagi teha. Digitaalvideo kasutamine arvutis eeldab madalama 
kvaliteediga videot, mis annab väiksema hulga tihendamata infot ja muidugi sellele lisaks veel 
kompressiooni. Video töötlemine arvutis eeldab igal juhul kompressiooni kasutamist. 
Enamasti on täiesti vastuvõetav vähendada andmete hulka kasutades väiksemat kaadri suurust 
harva ka väiksemat kaadrisagedust. Näiteks video, mille kaadri suurus on 2 korda kitsam ja 
madalam kui VGA pilt (320 X 240) saavutab 5,3 kordse andmemahu vähenemise juba 
kompressioonita. Mitmed koodekid (codec), näiteks DivX, eeldavad kaadri suurust 352 X 288 
pikselit, mis annab juba umbes 4-kordse kokkuhoiu. Kummagi näite korral pole aga võimalik 
seda videot minutite pikkuselt CD-le salvestada. Vajalik on kompressiooni kasutamine. 

Tavaliselt nõuab parem kompressioonitehnoloogia suuremaid kulutusi nii video tegija kui ka 
tarbija poolt. 

Kompressiooni puhul määratavad parameetrid 

Kompressioonimeetodi häälestamisel saab videokoodekitel lisaks bitikiirusele (bitrate) 
määrata veel mitmeid parameetreid, näiteks heliportsjonite vahele jäävate kaadrite arvu ja nn 
võtmekaadrit (key frame). 

• Sageli on videoklipi muutused kaadrist kaadrisse minimaalselt väikesed. Sellistel juhtudel 
on ökonoomsuse seisukohalt kasulik terviklike kaadrite asemel salvestada vaid need 
andmed, mis muutuvad. Saab määrata, kui sageli esinevad nn võtmekaadrid (key frame), 
mis salvestatakse tervikuna ja mille suhtes järgmiste kaadrite erinevusi salvestatakse. 
Võtmekaadri valikul on omad piirangud, mida suurem on nende vahe, seda suuremad 
muudatused võivad vahepeal toimuda ja liiga suure vahe korral on risk, et kaotame osa 
muudatustest. 

• Kui videofaili on edaspidi kavas taasesitada CD-ROMilt, siis saab määrata, et kaadrid 
peavad olema  “täis topitud” (padded). “Täis toppimine” (padding) lisab kaadritele baite, et 
kõik nad oleksid täpselt ühe suurusega. See võimaldab CD-ROMi seadmel hoida püsivat 
lugemiskiirust. Vastasel korral tuleb iga kaadri jaoks lugeda erineva suurusega andmehulk, 
järgmist kaadrit ei saa lugeda ilma vähemalt ühe lisapöörde tegemiseta ning iga järgmist 
kaadrit tuleb otsida, mis kisub kiiruse väikeseks ja muudab taasesituse hüplevaks. 

Videokoodekid 

Praegusel on kõige enam levinud koodekid MPEG ja selle erinevad arendused (DivX, XviD). 
Video for Windows'i jaoks on praktiliselt kõigil PC-del kasutada Intel Indeo erinevad 
versioonid, Cinepak'i versioonid ja RLE. DV video jaoks on kasutusel mitmed DV koodekid 
(Microsoft DV, DVSoft(tm) jt). 

Indeo 3.0 

Algne Indeo, Indeo 2.1 oli loodud kasutamiseks AVI eelse tehnoloogiaga, Intel i750 
protsessoriga, mis võimaldas kõrgekvaliteedilist reaalajas kompressiooni ja dekompressiooni. 
PC-le ületoomisel pidi arvuti protsessor hakkama emuleerima i750 protsessorit ja see muutis 
töö aeglaseks. 
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Indeo 3.0 emuleerimist enam ei vaja, kuna on juba loodud x86 protsessoritele (386, 486 ja 
Pentium) ja pakub reaalajas kompressiooni/dekompressiooni. Ta on 24 bitine codec, on hea 
16 ja 24 bitise värvisügavusega kujutiste korral. Suure kompressiooniastme või aeglase arvuti 
korral võib rikkuda video/audio sünkronisatsiooni. 

NB! Ei toeta suuremat kaadrit kui 640X480 (originaalne Video for Windows). 

Indeo Video Interactive 

Intel Video Interactive, Indeo 4.1 on hybrid wavelet algoritmil põhinev Indeo uus versioon 
Intelilt. See on Video for Windows'i komplekti kuuluvast Indeo 3.2 tihendajast erinev. 

Intel Video Interactive codec'it saab installeerida nii Video for Windows'i kui ka uue 
ActiveMovie jaoks. 

Seda codek'it nimetatakse interaktiivseks seetõttu, et ta võimaldab tihendatud videot või 
suvalise kujuga graafikaobjekte laotada (overlay) teise video või graafika peale ning teda 
taasesituse ajal interaktiivselt hiire, klaviatuuri või joystick'i abil juhtida. 
Varem tuli vastav keying tehnoloogiaga osaliselt läbipaistvaks muudetav kujutis kinnistada 
kindlaks määratud taustapiirkonna juurde. Indeo Video Interactive võimaldab luua osaliselt 
läbipaistvat materjali (key source), mida saab ekraanil kõikjale liigutada. See võimalus on eriti 
kasulik kõikvõimalike multimeedia esitluste ja mängude loomiseks. 

Indeo Video Interactive on ka skaleeritav codec, see tähendab, et ta võimaldab salvestada 
videot erineva kvaliteediastmega, seega saavad kiiremad arvutid taasesitada kvaliteetsemat 
videot (täisekraanil, sujuva pildiga (smooth)) kui aeglasemad. Varasemad Indeo versioonid 
lubasid taasesitava arvuti protsessorist sõltuvaid variatsioone kaadrisageduses (frame rate) ja 
kaadri suuruses. 

CinePak 

CinePak pakub nagu Indeogi head kvaliteeti, kuid suuremaid kompressiooniastmeid. Sobib 
hästi kasutamiseks ka 8 bitise värvisügavusega kujutiste korral. Peamine puudus on aga 
kiirus, mis jääb 4 kuni 10 korda alla Indeole. 
Nagu Indeogi on Cinepak 24 bitine codec. 

CinePak loodi algselt Mac'ile ja oli litsenseeritud Apple SuperMac'ile. Praegu on ta 
Windowsiga ja Apple QuickTime'ga tasuta kaasas. 
Eksisteerib vähemalt kaks CinePak kodekit: 
• CinePak by SuperMac (algupärane) 
• CinePak by Radius (uuem, parem?) 

Microsoft Video 1 

Seegi codec on väga kasulik, kuid ta pole samast klassist Indeo ja Cinepakiga. 
Kompressiooniaste on palju väiksem ja pildikvaliteet kipub kehvem olema. Indeo ja Cinepak 
on 24 bitised codecid, millede korral ka 256 värviline kujutis jääb 24 bitiseks, Video 1 on 
kasutatav 8 bitise codecina, mis laseb tal failide suurust tugevasti vähendada ja võimaldada 
video taasesitust ka aeglase, piiratud riistvaraga. Video 1-te tuleks kasutada vaid äärmise 
vajaduse korral. 
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RLE 

RLE tuleneb sõnadest Run-length encoding ja on väga primitiivset laadi codec. Selle asemel., 
et salvestada iga kujutise punkti, RLE salvestab värvilaike. Kui kümne järjestikuse punkti 
värv on sama, siis RLE salvestab värvi ja punktirea pikkuse. See meetod on kasulik AVI 
formaadis salvestatavate animatsioonide korral, kuid mitte harilike videoklippide jaoks, kuna 
tavalisel videopildil pole palju ühte värvi punkte reas. 

Motion JPEG (MJPEG) 

Motion JPEG on hariliku JPEG (Joint Photographic Expert Group) modifitseeritud versioon, 
mis salvestab mingi arvu kaadritevahelised erinevused selle asemel, et kõiki kaadreid 
tervenisti jäädvustada. Kvaliteet sõltub suuresti sellest, kui tihti võetakse võtmekaadreid 
(keyframe), st kaadreid, mille suhtes erinevusi arvutatakse. MJPEG kasutab diskreetset 
koosinusteisendust DCT (discrete cosine transform) ja on lossy kompressioon, pakkudes 
kasutajale palju erinevaid kvaliteedi ja andmehulga valikuid. 
JPEG standard pakub perfektset taasesitust nõudvatele süsteemidele ka madala kompres-
siooniastmega kadudeta kompressiooni. 

MPEG 

MPEG (Motion Picture Expert Group) on Itaalias baseeruv ekspertide grupp, JPEG järglane, 
mis koguneb mitu korda aastas, et arutada olemasolevate standardite omadusi ja hinnata uusi 
tehnoloogilisi ettepanekuid standardite edasiarendamiseks. 

MPEG on kasutatav ainult video kompressiooniks (mitte nagu JPEG piltide ja video jaoks) 
arvestab nagu Motion JPEG-gi kaadrite vahelisi erinevusi, kuid seda kõrgemal tasemel. 
Lisaks kasutab ta uut meetodit predictive calculation, püüdes ühe kaadri järgi ära arvata, mis 
järgmisel kaadril tuleb. Seega ei soorita MPEG ainult kaadrisisest (intraframe), vaid ka 
kaadritevahelist (interframe) kompressiooni. 

Lihtsaim kaadritevaheline kompressioon salvestaks Indeks (vahel ka Intra) kaadri (I-kaader e. 
I frame) iga pikseli värvuse ja seejärel iga pikseli värvimuutuse mitme järjestikuse kaadri 
jaoks. Siis salvestaks järgmise I-kaadri jne. Kuna video idee seisneb objektide liikumises 
järjestikel kaadritel, siis on olemas palju keerulisemad lähenemised kaadritevaheliseks 
(interframe) kompressiooniks. 
Parema lähenemise korral kasutatakse eelmist kaadrit, et ennustada, kus on mitmest pikselist 
koosnev plokk järgmisel kaadril, siis arvutatakse originaali ja ennustatud pikselite värvuse 
erinevused ja tulemus salvestatakse ennustatud kaadrina (P-kaader e. Predicted frame). 
MPEG suudab pikselite plokke positsioneerida nii järgmistel kui ka eelmistel kaadritel. 
Tulemuseks saadakse kahesuunaliselt ennustatud kaadrid (B-kaadrid e. bidirectionally 
predicted frames). MPEG andmevoog võib sisaldada I-kaadrit, mitut B-kaadrit, P-kaadrit, 
veel mitut B-kaadrit, P-kaadrit, veel mitut B-kaadrit ja siis alustada otsast peale uue 
I-kaadriga. 
Protsessi tulemuseks saadakse standardne jada I-B-B-P-B-B-P-B-B-P-B-B-P-B-B-I, mida 
nimetatakse "Group of Picture" (GOP) 15, kus arv 15 tähistab I-kaadri esinemisintervalli. 

MPEG kompressioon kasutab edukalt ära psühholoogilist fakti, et inimese nägemissüsteem on 
heleduse erinevuste suhtes kaks korda tundlikum, kui värvi tooni ja küllastatuse erinevuste 
suhtes. MPEG kompressioon kasutab iga parameetri kohta 1 baidi (8 bitti), kusjuures heleduse 
(luminance) salvestatakse iga üksiku pikseli kohta, kuid teised kaks parameetrit (hue ja 
saturation) neljast pikselist koosneva ruudu kohta. Sedasi salvestatakse iga sellise neljast 
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pikselist koosneva ruudu kohta vaid 6 baiti mitte 12 nagu saadaks iga pikseli kõigi kolme 
parameetri kohta eraldi info salvestamisel. Nii (kirjeldades värvust nagu televisiooniinimesed 
heleduse, tooni ja küllastatuse kaudu, mitte RGB mudeli järgi) saavutatakse kompressioon 
1:2. 

Arvutusvõimsus, mida on vaja MPEG kompressiooniks rakendades kaadri sisest kompres-
siooni I-kaadritele, arvutades P-kaadreid ja B-kaadreid on väga suur ja seetõttu kasutatakse 
selle jaoks sageli spetsiaalseid MPEG toetusega arvuti lisakaarte. 

MPEG lubab kasutajal määrata mitmeid parameetreid digitaalseks videosalvestuseks ja 
kompressiooniks. Näiteks saab määrata mitu B-kaadrit on P-kaadrite vahel, mitu P-kaadrit 
jääb I-kaadrite vahele. Selline paindlikkus lubab saavutada vajalikku kvaliteeti või 
andmehulka ajaühiku kohta. 

Enamus MPEG rakendusi kasutavad asümmeetrilist kompressioonialgoritmi. Kompressiooni 
ja dekompressiooni riistvara hinnasuhe võib olla isegi 20:1. 

Esimesed MPEG riistvarakomponendid ilmusid turule 1993. aastal. 

MPEG erinevad standardid 

MPEG grupp on välja töötanud mitu erinevat videokompressiooni standardit erinevate 
rakenduste tarvis. 

MPEG-1 töötati välja (non interlaced) video kasutamiseks peamiselt originaalsel, ühekordse 
kiirusega CD-ROMil (150 KB/s), standard nägi ette kuni 30 fps ja 352X240 pikseli suurust 
kaadrit. MPEG-1 Layer-3 on tuntud audiokompressiooni standardina (MP3). 

MPEG-2 töötati välja peamiselt digitaalse televisiooni jaoks kaabelvõrgus edastamiseks 
kiirusega kuni 1 MB/s, kasutusel ka DVD-videostandardis. MPEG-2 lubab kasutada kõrge 
kvaliteediga videot (30 fps, 640X480 kaader ehk full screen) ja arvestab andmeedastusvõrku-
de kitsaskohtadega. MPEG-2 minimeerib hoolikalt andmekadu. Kaadrisisese kompressiooni 
tõttu võib terve andmeploki kadumaminek rikkuda terve rea järjestikke kaadreid. 
Saavutatakse kompressiooniaste 1:10. 

Kuna MPEG-2 töötati välja koostöös ITU-T (International Telegraph Union) grupiga, siis 
tuntakse seda standardit ka H.262 nime all. 

MPEG-3 standardit tegelikkuses ei eksisteeri. See oli mõeldud kasutamiseks HDTV (High 
Definition TV) puhul kiirusega kuni 4 MB/s, kuid ühendati lõpuks MPEG-2 standardiga. 

MPEG-4, mis sisaldab MPEG-1 ja MPEG-2 standardeid ning laiendab neid madalamate 
bitikiiruste ja suurema interaktiivsuse suunas. 

MPEG-4 standardil on kaks versiooni. Versioon 1 oli planeeritud avaldada 1998. aasta lõpuks 
ja versioon 2 aasta hiljem (1999. aasta lõpuks). 

MPEG-4 Syntactic Descriptive Language võimaldab andmevool määrata objekti, mis säilitab 
liikudes oma identiteedi (Object-based Coding), mis taas vähendab andmehulka. MPEG-4 on 
mõeldud Internetis kasutamiseks ja universaalseks keeleks multimeedia rakenduste, filmide ja 
teleülekannete (broadcast) vahel. Kui eelnevad MPEG standardid olid seotud ainult 
kompressiooniga, siis MPEG-4 pakub mitmeid lisafunktsioone (näiteks bitikiiruse 
skaleeritavus (bitrate scalability), objektidel baseeruv taasesitus, intellektuaalse omandi 
kaitse, jne) ja ta baseerub võimsate vahendite komplektil, mis lubavad kompressiooni kuni 
bitikiiruseni 2 kbps kanali kohta. 
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Püüdes katta võimalikult laia ringi erinevaid rakendusi ja võimalusi sisaldab MPEG-4 audio 
kooder erinevaid kodeerimisvahendeid mitmete kodeerimisparadigmade jaoks, nagu näiteks 
parameetriline audio kodeerimine (parametric audio coding), sünteetilised helid (synthetic 
audio), kõne kodeerimine (speech coding) jne. 

Kõrgkvaliteetne osa MPEG-4 audiofunktsioonidest on kaetud nn "t/f" kodeeriatega. t/f 
koodris lagundatakse sisendsignaal kõigepealt aja/sageduse (time/frequency e. t/f) 
spektraalrepresentatsiooniks (spectral representation) vastavalt analüüsile, mis eelneb 
kvantimisele ja kodeerimisele. 
MPEG-4 audio t/f kompressiooni tuum põhineb MPEG-AAC tehnoloogiale, mida täiendavad 
mitmed teised kodeerimisvahendid. 

MPEG-4 teise versiooni audiovahendid sisaldavad: 
• vigade vaikuseks teisendamine (error resilience) 
• keskkonnapärane ruumilisus (environmental spatialization) 
• lühikese viivitusega audio kodeerimine (low delay audio coding) 
• taustakanali süntaks (Backchannel Syntax) 

MPEG-7 on terve komplekt multimeedia standardeid. Väga suur rõhk on autorikaitsel. 

DivX 

DivX™ kompressioonitehnoloogia on firma DivXNetworks Inc.-i poolt loodud 
tarkvararakendus, mis tihendab videosignaali nii, et seda on võimalik ADSL või 
kaabelmodemite kaudu suhteliselt kiiresti, ilma kadudeta visuaalses kvaliteedis. See 
võimaldab Internetist laadida täisekraani suuruses videoid, mille pildi- ja helikvaliteet on 
sama, mis televisioonist või DVD-lt nähtav. 

DivX baseerub MPEG-4 kompressioonistandardil. DivX koodek on nii kaugele arendatud, et 
ta suudab isegi MPEG-2 video tihendada 10%-ni tema originaalmahust. Tavalisel VHS lindil 
oleva video saab tihendada umbes sajandikule originaalmahust. 

DivX võimaldab vaadata kõrgkvaliteedilist videot tavalise lauaarvuti abil. DivX koodekit 
toetab ka näiteks Compaq'i PocketPC. 

Kahjuks ei ühildu DivX 4.0 alpha varasemate versioonidega (3.11 alpha ja varasemad). See 
tähendab, et vanemate koodekitega tihendatud video mängimiseks tuleb vanema versiooni 
koodek installeerida. 

DivX 4.0 ja hilisemad on DivXNetworks'i ja open source community koosöö tulemused. 
Vastavat versiooni nimetatakse ka "OpenDivX" ja selle valmistajaks kollektiivi "Project 
Mayo". Viimane on entusiastlike DivX'i arendavate tehnoloogide, tarkvaraarendajate ja 
videospetsialistide kogukond, kes on endale seadnud järgmised eesmärgid: 

1. luua parim koodek; 
2. pakkuda kõrgkvaliteedilist nõudmisel (on-demand) videot; 
3. kaitsta ja säilitada autoriõiguseid ja loojate, tootjate huvisid. 

ITU-T H.26x 

ITU-T (International Telegraph Union, Telecommunication Standardization) ajalugu ulatub 
tagasi 1865. aastani, kui 17. mail Pariisis asutati ITU (International Telegraph Union). 1992. 
aastal jagati ITU kolmeks: 

• ITU-T (International Telegraph Union, Telecommunication Standardization), mis 
tegeleb telekommunikatsiooni standardiseerimisega. 
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• ITU-R (International Telegraph Union, Radiocommunication), mis tegeleb raadioga. 
• ITU-D (International Telegraph Union, Telecommunication Development), mis 

tegeleb raadioga. 

ITU-T tegeleb ka erinevate rakenduste jaoks (digitaalne televisioon, videokonverentsid jms) 
vajalike jaoks vajalike videokompressioonistandardite väljatöötamisega. Standardid kannavad 
nimetusi H.26x (x tähistab numbrit). 

H.263 

H.263 oli esialgu väljatöötatud videotelefonide ja videokonverentsisüsteemide jaoks analoog 
telefoniliine kasutades, kuid kujunes lõpuks üheks üldistest madala bitikiirusega videokomp-
ressiooni koodekiks. 
Viimane, teine versioon (tuntud ka nimetuse H.263+ all), on paindlikum ja väljaspool 
videotelefoni paremini kasutatav. 

H.263 on blokkidel baseeruv, ennustav, diferentsiaalne videokodeerimissüsteem (block based 
predictive video coding system). Tema kodeerimisskeem põhineb soovituslikul skeemil H.261 
(mille peatähelepanu oli suunatud videotelefoni kasutamiseks ISDN liinil bitikiirusega 
64 kbps või rohkem), kuid ta on paremate töökarakteristikutega. 

H.263 pakub kahte kodeerimisrežiimi: 
• Kaadrisisene kodeerimine (intraframe coding) (I-frame) 
• Kasutatakse ainult konkreetse kaadri infot ja seetõttu saab iga kaadri ka eraldi 

dekodeerida. Et ära kasutada ruumilisuse ebavajalikkust (spatial redundancy), 
rakendatakse diskreetset koosinusteisendust (discrete cosine transformation DCT) 
ja saadud koefitsiendid kvanditakse. Lõpuks kvanditud väärtused kodeeritakse 
huffmanni muutuva pikkusega kodeerijaga (huffmann variable length coded 
VLC). 

• Kaadritevaheline kodeerimine (interframe coding) (P-frame). 
• Liikumist kompenseeritakse teatud videolõigu kaadritevahelist erinevust ette 

arvates. Lõpuks kodeeritakse veaga ennustatud erinevused I kaadritena (I-frames). 
[DCT → kvantimine → VLC] 

H.263 pakub kodeerimisel parema tulemuse saamiseks nelja valikut: 
• piiramatu liikumisvektoriga režiim (unrestricted motion vector mode) 
• arenenud etteaimamisrežiim (advanced prediction mode) 
• süntaksil põhinev aritmeetilise kodeerimise režiim (syntax-based arithmetic 

coding mode) 
• PB-kaadite režiim (PB-frames mode) 

H.263 teine versioon (H.263 +) 
H.263 teine versioon pakub lisaks veel 12 valikut ja rohkem paindlikkust kodeerimise 
põhiskeemis. Uued valikud ja muudatused on: 

• Kompressiooni jõudlust tõstavad: 
• arenenud INTRA kodeerimisrežiim (Advanced INTRA Coding mode) 
• Deblocking Filter mode 
• paranenud PB-kaadrite režiim (Improved PB-frames mode) 
• viitepildi ülediskreetimine (Reference Picture Resamling) 
• vähendatud resolutsiooni uuendamise režiim (Reduced-Resolution Update 

mode) 
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• alternatiivne INTER VLC režiim (Alternative INTER VLC mode) 
• modifitseeritud kvantimisrežiim (Modified Quantization mode) 

• Veakindlust suurendavad: 
• kihilise struktuuriga režiim (Slice Structured mode) 
• viitekihi valiku režiim (Reference Picture Selection mode) 
• sõltumatu segmentide dekodeerimise režiim (Independent Segment 

Decoding mode) 
• ümberpööratavad VLC-koodid arenenud ettearvamisrežiimis (Reversible 

VLC-codes in the Advanced Prediction mode) 
• Paindlikkust suurendavad: 

• täiendava  parandusinformatsiooni spetsifikatsioon (Supplemental 
Enhancement Information Specification) 

• ajutine, SNR, ruumilise skaleeritavuse režiim (Temporal, SNR, Spatial 
Scalability mode) 

• kasutaja defineeritavad pildi formaadid ja ajalised sagedused (Custom 
picture formats and clock frequencies) 

H.264/MPEG-4 AVC 

H.264 ehk MPEG-4 osa 10 on digitaalse video kõrgkompressiooni koodeki standard, mille 
koostasid ITU-T VCEG (Video Coding Experts Group) ja ISO/IEC MPEG (Moving Picture 
Experts Group). Kahe grupi koostöö meeskonda nimetati JVT (Joint Video Team). 
H.264 (ITU-T) ja MPEG-4 osa 10 (ISO/IEC) on tehniliselt identsed, tehnoloogiat tuntakse ka 
AVC (Advanced Video Coding) nime all. 
Esimene versioon valmis 2003 aasta mais. 

Standard põhineb ITU-T projektil H.26L ning talle viidatakse mitmete erinevate nimedega: 
• H.264/AVC • AVC/H.264 
• H.264/MPEG-4 AVC • MPEG-4/H.264 AVC 
 • harvem ka "the JVT codec" 

H.264/AVC projekti eesmärk on luua kompressioonistandard, mis üakuks hea kvaliteediga 
videot senistest standarditest vähemalt poole väiksemate bitikiirustega, seejuures süsteemi 
oluliselt keerukamaks ja kallimaks muutmata. Üks eesmärk oli ka paindlikkus, et standardit 
saaks kasutada võimalikult paljude rakendustega (madalate ja kõrgete bitikiirustega, madala ja 
kõrge resolutsiooniga videoga), erinevates võrkudes ja süsteemides (eetris (broadcast), DVD 
plaatidel, RTP/IP (Real-Time Transport Protocol/Internet Protocol) võrkudes ja ITU-T 
multimeediumi telefonisüsteemides). 

JVT on valmis saanud ka mõningad standardi laiendused, mida nimetatakse FRExt (Fidelity 
Range Extensions). FRExt toetab kõrgema loomulikkusega (higher-fidelity) videokodeerimist 
(10 ja 12-bit kodeerimine), kõrgema resolutsiooniga värvusinformatsiooni (YUV 4:2:2 ja 
YUV 4:4:4) ja lisab mitmeid muid täiendusi. 

Omadused 
H.264/AVC-l on mitmeid uusi funktsioone, mis võimaldavad videot senistest koodekitest 
tunduvalt efektiivsemalt kompressida ja erinevates keskkondades ja rakendustes kasutada. 
Järgnevalt mõned olulisemad funktsioonid: 

• Mitmepildiline liikumise kompensatsioon (multi-picture motion compensation), mis 
kasutab eelnevalt kodeeritud kaadreid võrdluseks tunduvalt paindlikumalt kui senised 
standardid. Mõningatel juhtudel kasutatakse kuni 32 kaadrit senise ühe või tavapäraste 
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"B-kaadrite" korral kahe asemel. Enamuse stseenide puhul annab see funktsioon väga 
tagasihoidliku võidu kuid kiirete kordustega ja edasi-tagasi liikuvate kujutiste korral 
(eriti mingil taustal) saavutatakse märkimisväärne võit bitikiiruses. 

• Muutuva blokisuurusega liikumise kompensatsioon ehk VBSMC (variable block-size 
motion compensation). Bloki suurus muutub vahemikus 16X16 pikselist kuni 4X4 
pikselini, mis võimaldab videopildi liikuvate piirkondade väga täpset segmentimist. 

• Kuue-sammuline filtreerimine (six-tap filtering) heleduse ennustamisel vähendamaks 
diskreetmoonutus (alias) efekti ja seega pakkumaks teravamat pilti. 

• Makroblokkide paari struktuur (macroblock pair structure), mis lubab poolkaadri-
režiimis (field mode) 16X16 pikseli suuruseid makroblokke (MPEG-2 kasutab 16X8 
blokke). 

• Veerandpikseli täpsus (quarter-pixel) liikumise kompensatsiooniks, mis võimaldab 
liikuvate pildiosade ümberpaigutuste väga täpset kirjeldamist. Värvusinfo jaoks on 
resolutsioon tavaliselt poolitatud, mis annab kaheksandikpikseli täpsuse. 

• Kaalutud ennustamine (weighted prediction), mis lubab koodekil liikumise 
kompenseerimisel mastaapimist (scaling) ja kõrvalekaldeid (offset). See annab suure 
võidu töökiiruses hääbumisefektide korral (fade-to-black, fade-in ja cross-fade). 

• In-loop deblocking filter, mis aitab vältida teistele DCT-põhistele (discrete cosine 
transform) koodekitele omast "kastiefekti" (blocking artifact). 

• Täpselt ühtiv täisarvuline 4X4 ruumilise bloki teisendus (exact-match integer 4X4 
spatial block transform), mis on sarnane DCT-le. FRExt laienduste korral saab koodek 
kohandudes valida bloki suuruse 4X4 või 8X8. 

• Sekundaarne Hadamand teisendus, mida rakendataks veel suurema kompressiooni-
astme saavutamiseks sujuva (smooth) videopildi osades. 

• Blokkide "intra" kodeerimisel ruumiline ennustamine naaberblokkide serva järgi. 
• Kontekstiga kohanduv binaarne aritmeetiline kodeerimine CABAC (context-adaptive 

binary arithmetic coing), mis on kaval tehnika videovoo (stream) süntakselementide 
(syntax elements) kadudeta (lossless) kodeerimiseks, kui on teada süntaksielementide 
tõenäosus antud kontekstis. 

• Kontekstiga kohanduv muutuva-pikkusega kodeerimine CAVLC (context-adaptive 
variable-lenght coding), mis on väiksema keerukusega alternatiiv CABAC-ile. 

• Üldine lihtne ja kõrgstruktureeritud muutuva pikkusega kodeerimine VLC (variable-
lenght coding) paljude süntaksielementide jaoks, mida ei kodeeritud CABAC või 
CAVLC poolt. 

• Network abstraction layer (NAL) definitsioon, mis lubab sama video süntaksit 
kasutada paljudes erinevates võrgukeskkondades. 

• Ümberlülituslõigud (switching slices), SP ja SI lõigud, mis lasevad kodeerijal juhtida 
dekodeerija siirduma väljuvale videostriimile näiteks bitikiiruse muutmise eesmärgil. 

• Paindlik maksroblokkide järjestamine FMO (flexible macroblock ordering) ja juhuslik 
lõikude järjestamine ASO (arbitrary slice ordering), mida kasutatakse videokaadrite 
aluselementide (fundamental elements) ehk makroblokkide esituste järjestuse ümber-
struktureerimiseks. FMO ja ASO peavad tagama suurema veakindluse. 

• Andmete eraldamine DP (data partitioning), eraldab olulisemad süntaksielemendid 
vähemolulistest erinevatesse andmepakettidesse võimaldades rakendustes kasutada 
ebavõrdset veakaitset (unequal error protection) ja teisi veakindlust suurendavaid 
vahendeid. 

• Liigsed lõigud RS (redundant slices) on veakindluse suurendamise tehnika, kodeeri-
misel lisatakse pildi osade kujutiste kohta täiendavat infot (reeglina madala loomu-
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likkusega), mida saab dekodeerimisel kasutada, kui primaarne info on kaduma läinud 
või rikutud. 

• Lihtne automaatne menetlus videostriimi alguskoodide (start codes) juhusliku jäljen-
damise (emulation) vältimiseks. 

• Täiendava rikastava info SEI (supplemental enhancement information) ja video kasu-
tuskõlblikkuse info VUI (video usability information) lisamise võimalus. 

• Täiendavad pildid (auxiliary pictures) mida saab kasutada näiteks alpha kompositsioo-
nide jaoks. 

• Kaadrite nummerdamine (frame numbering), mis võimaldab luua alam-jadasid (sub-
sequence) ning peita tervete kaadrite kadumist (kanali vigade või andmepakettide 
kaotsimineku korral võrgus). 

• Kaadrite järjekorra loendamine (picture order count), mis aitab kaadrite järjestuse info 
dekodeeritud videos tavapärasest ajastamisinfost (timing) eraldi. 

Need ja mitmed teised tehnoloogiad võimaldavad H.264/AVC koodekil toimida tunduvalt 
efektiivsemalt kui senised. Näiteks MPEG-2-ga võrreldes pakub uus standard sama kvaliteeti 
poole või veel vähema bitikiirusega. 

Rakendused 
H.264/AVC kasutamist planeerivad mõlemad konkureerivad järgmise põlvkonna DVD 
formaadid: 

• HD-DVD (DVD Forum); 
• Blu-ray Disc (Blu-Ray Disc Association ehk BDA). 

Digitaalse video levitajate (DVB ehk Digital Video Broadcasters) kolleegium Euroopas kiitis 
2004. aasta lõpus heaks H.264/AVC kasutamise digitaaltelevisioonis. Prantsusmaa 
peaminister Jean-Pierre Raffarin kuulutas 2004. aasta lõpus välja H.264/AVC kasutamise 
nõude kõigi prantsusmaal müüdavate HDTV vastuvõtjate ja tasuliste telekanalite jaoks. USA-
s kaalub ATSC (Advanced Television Systems Committee) H.264/AVC kasutamist 
digitaaltelevisioonis (2005. aasta augusti andmed). Korea Vabariigis hakkab DMB (Digital 
Multimedia Broadcast) teenus kasutama H.264/AVC standardit. Jaapanis hakkavad seda 
koodekit kasutama kõik suuremad telekompaniid. 

H.264/AVC standard on lisatud 3GPP (3rd Generation Partnership Project) mobiiltelefoni-
side multimeediumiteenuste tehnilistesse tingimustesse. 

USA kaitseministeeriumi liikuvate kujutiste standardite komitee MISB (Motion Imagery 
Standards Board) on valinud H.264/AVC oma eelistatud koodekiks. 

IETF (Internet Engineering Task Force) on saanud valmis formaadi (RFC 3984) H.264/AVC 
video edastamiseks RTP (Real-Time Transport Protocol) protokolli kasutades. 
ISMA (Internet Streaming Media Alliance) on lisanud H.264/AVC oma uue ISMA 2.0 
spetsifikatsiooni. 
MPEG on oma süsteemidele (näiteks MPEG-2 ja MPEG-4) lisanud täieliku H.264/AVC toe 
ning samuti ka ISO meediafaili formaadi spetsifikatsiooni. 

ITU-T on lisanud H.264/AVC oma H.32x multimeediumi telefonisüsteemide spetsifikatsioo-
nidesse. 

H.264/AVC on juba laialdaselt kasutusel videokonverentsisüsteemides, sealhulgas ka kahe 
peamise tootja Polycom ja Tandberg toodetes. Kõik uued videokonverentsisüsteemid toetavad 
H.264/AVC standardit. 

Ilmselt leiab H.264/AVC kasutust ka video on demand süsteemides. 
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Tooted ja teostused 
Kiipe H.264/AVC video dekodeerimiseks toodavad juba mitmed firmad. 2005. aasta jaanuaris 
olid kättesaadavad esimesed näidised sellistelt tootjatelt nagu Broadcom, Conexant, 
Neomagic ja STMicroelectronics. Märtsis 2005 lisandus Sigma Design. 
Kõik peale Neomagic'u kiipide toetavad HDTV videokvaliteeti. 

Apple Computer on H.264 koodeki integreerinud oma uude operatsioonisüsteemi Mac OS X 
version 10.4 (Tiger) ja QuickTime versiooni 7 (mõlemad kuulutati välja 29. aprillil 2005). 
Uuendati ka DVD Studio Pro tarkvara, mis nüüd toetab  HD videot ja HD-DVD plaate. 
Tavalisele DVD-le salvestatud HD-DVD video vaatamiseks näeb Apple ette PowerPC G5 
arvutit, Apple DVD Player versiooni 4.6 ja operatsioonisüsteemi Mac OS 10.4 või uuemat. 

Envivio Inc. toodab H.264 kodeerijaid reaalajas tavavideo (standard definition) kodeerimi-
seks ning offlain (off-line) kodeerijaid HD (High Definition) video (720p, 1080i, 1080p) 
kodeerimiseks. Envivio varustab H.264 dekoodritega Windows'i, Linuxit ja Macintosh'i aga 
ka H.264 vidoe servereid ja tootmisvahendeid (authoring tools). 

Mitmed tootjad varustavad H.264 kodeerijatega tele- ja telefonifirmasid (Modulus Video). 

PlayStation Portable konsool toetab riistvaraliselt H.264 videofailide mängimist. 

GPL litsentsi alusel levitatakse ka tasuta x264 koodekit, mida kasutatakse näiteks tasuta 
VideoLAN multimeediumimängijas (player). 

YUV 

YUV on kompressioonistandard (image encoding standard), mida kasutatakse laialt 
televisioonis (broadcast industry). Erinevalt RGB standardist, mis salvestab väärtused punase, 
rohelise ja sinise värvuse jaoks, salvestab YUV kaks värvuse (chrominance) väärtust (toon e. 
hue ja küllastatus e. saturation) ja ühe heleduse (luminance) väärtuse. 
Värvi ja heleduse määramiseks kasutatavate bittide arv määrab YUV-i "maitse" (taste). Kaks 
enamkasutatavat on YUV 4:1:1 ja YUV 4:2:2. YUV 4:1:1 kasutab 4 bitti heleduse jaoks ühe 
biti kohta kummaski värvuse väärtuses, YUV 4:2:2 kasutab 4 bitti heleduse jaoks kahe biti 
kohta kummaski värvuse väärtuses. See tähendab, et YUV 4:2:2 pakub tavaliselt paremat, 
realistlikumat värvihulka. Enamus videosalvestuskaarte kasutab YUV 4:1:1-te. 
Paljud kaardid salvestavad videot YUV standardit kasutades, kuid lõpuks  faili salvestamiseks 
konverteerivad video ümber RGB standardile. Kaardid, mis salvestavad faili otse YUV 
standardis, on sageli kiiremad kuid sellise video taasesitamiseks on vajalik YUV codec. 

DVI 

DVI on programmeeritav kompressioonitehnoloogia, mis baseerub Inteli i750 protsessoril. 
Eraldamaks kujutise töötlemist (image processing) ja näitamisfunktisoone (display functions) 
koosneb vastav riistvara kahest VLSI (Very Large Scale Integrated) komponendist. 
DVI pakub video kompressiooniks/dekompressiooniks kaht eri taset: PLV (Production Level 
Video) ja RTV (Real Time Video). 

PLV on asümmeetriline kompressioonitehnoloogia, täismahus video kompressiooni saab teha 
vaid Inteli enda või Inteli poolt litsentseeritud ettevõtete poolt. RTV pakub MJPEG sarnast 
kvaliteeti ja kasutab sümmeetrilist algoritmi. PLV ja RTV pakuvad mõlemad mitmeid 
kompressiooniastmeid. 
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DVI algoritmid suudavad videot kompressida suurustes 80:1 kuni 160:1. DVI taasesitab 
videot täissuuruses kaadritega, täisvärvides ja 30 kaadrit sekundis. Kasutatuna suurarvutil 
saavutab DVI televisiooni eetrikvaliteedi. 

Soovitused: 

• Ise videot salvestades tasuks alati valida võimalikult ühevärviline taust ja väheliikuvad 
objektid, see aitab andmehulka vähendada aga samas on ka vähem efektne. 

• Kui kavatsete kasutada redigeerimisvõtteid, mis muudavad faili sisemist struktuuri, 
salvestage ta tihendamata kujul (mingisugust raw codecit kasutades). 

• Kui faili struktuuri muutvaid redigeerimisvõtteid pole kavas kasutada, salvestage video 
oma vajadustele vastavat kompressioonimeetodit kasutades. 

• Kui eesmärk on video taasesitus CD-ROMilt, kasuta kaadri väikeste mõõtmete korral 
Indeot ja suuremate mõõtmete korral Cinepaki. 

• Kui kompressiooni kiirus on oluline, siis tuleb arvestada, et Cinepak võtab palju aega. 
• MPEG kompressiooni puhul kasutatakse sageli vähendatud kaadrisuurust, mis on parem 

kui kaadrisageduse vähendamine! 

Üldine soovitus kõlaks: kompressige oma videot vaid üks kord! 
Näiteid kompressiooni kohta 

 pikseleid 
real 

ridasid 
kaadris 

värvisü-
gavus  

kaadreid 
sekundis 

komp. 
aste 

baite sekundis vajab dekompres-
siooni riistvara 

näidis 640 480 24 30 1 27 M ei
JPEG 720 480 24 30 30 1 M jah
MPEG-1 352 240 15 15 16 150 K jah
MPEG-2 720 480 24 30 100 300 K jah
Indeo 320 240 24 15 23 150 K ei
Indeo 640 480 24 30 184 150 K jah
Cinepak 240 180 24 10 8,6 150 K ei
Fractal 320 200 16 15 45 40 K ei
H.261 või 
Px64 

176 144 8 15 24 2x8 K = 16 
K

jah

Pea-aegu kõigi tabelis toodud näidete korral on vaja spetsiaalset kompressiooni riistvara, 
dekompressiooniks pole riistvara mõnedel juhtudel siiski vajalik, viimased kasutavad 
tarkvaralist dekompressiooni (kliendid on rohkem nõus ostma võimsa protsessoriga arvuti, 
mis suudab kasutada dekompressioonitarkvara, kui kalli lisakaardi, mida on keerukas 
installeerida ja mis väga kiirelt vananeb). 

Värvisügavus ja värvipalett 

Värvisügavus on parameeter, millega võib kaasneda mitmeid probleeme. Andmete kokkuhoiu 
mõttes võib muidugi kasutada 8 bitist värvisügavust, st kasutada 8 bitist codecit, kuid see toob 
endaga kaasa nn paleti probleemi. 

Vaikimisi kasutavad 8 bitised codecid (näiteks Microsoft Video 1) halltoonide paletti (all 
gray) ja kogu pilt oleks hall. Seetõttu tuleb kõigepealt salvestada sobiv palett (analüüsitakse 
videosignaali ja luuakse selle põhjal sobivaim komplekt kasutatavaid värve). Kui nüüd hiljem 
üritame ekraanil korraga näidata erineva paletiga 256 värvilist videot ja 256 värvilist bitmap 
pilti, siis ühe välimus kannatab: korraga saab aktiivne olla vaid üks palett. On küll 
spetsiaalseid programme (näiteks PalEdit Video for Windowsil), mis võimaldavad üht ja sama 
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paletti kohandada mitme erineva video ja/või bitmap pildi jaoks kuid kergem ja parem oleks 
siiski kasutada 24 bitiseid codeceid. 
Teine põhjus paleti salvestamisel on 256 värvi kasutades ikkagi võimalikult loomulikku 
kujutist.  

Milliseid tihendusmeetodeid toetab AVI? 

Video andmed AVI failides võivad olla tihendatud mitmel erineval moel. Video for Windows 
ise sisaldab järgmiseid codec'eid: 
• Intel Indeo (versioon 3.2) 
• Microsoft Video 1 
• Microsoft RLE (Run Length Encoding) 
• CinePak 

Kuidas teha kindlaks, millised videodekoodekid on Teie 
arvutile installeeritud? 

Selleks tuleb vaadata SYSTEM.INI faili, kus sektsioonis [drivers] on mõned read nagu 
järgnevas näites: 

[drivers] 
VIDC.MSVC=msvidc.drv 
VIDC.YVU9=isvy.drv 
VIDC.IV31=indeor3.drv 
VIDC.RT21=indeo.drv 
VIDC.CVID=iccvid.drv 
VIDC.MRLE=msrle.drv 

NB! Need on 16 bitised dekoodrid. Windows 95-s on lisaks veel ka sektsioon [drivers32] 32 
bitiste dekoodrite jaoks. Nagu allpooltoodud näitest näha, omavad samade dekoodrite 32 
bitised versioonid teistsuguseid nimesid:  

[drivers32] 
vidc.cvid=iccvid.dll          ; Cinepak for Windows 32 
vidc.iv31=ir32_32.dll 
vidc.iv32=ir32_32.dll 
vidc.msvc=msvidc32.dll 
vidc.mrle=msrle32.dll 

AVI faili videoandmete päises on neljatäheline kood (näiteks: TV31 või CVID), mis 
identifitseerib, millist tihendusmeetodit (compressor) antud video jaoks on kasutatud. Näiteks 
"CVID" tähendab, et on kasutatud CinePak tihendajat. 

Video for Vindows kasutab antud neljatähelist koodi otsimaks vastava dekoodri nimetust 
SYSTEM.INI failist. CinePak'i dekoodri nimi on ICCVID.DRV. 
 
 


