
Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

1 

 

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο 
 

ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ 

 

 

 

Πηπρηαθή Δξγαζία 

 

Σίηινο: 

 

 

<<Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ 

κνπζηθή ηνπ δξφκνπ>> 

 

 

Γθφλδελ Πήηεξ 

(Α.Μ. 2793) 
 

 

 

 
 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Αζαλάζηνο Μαιάκνο 

Δπηβιέπσλ επηηξνπή : 

Ζκεξνκελία παξνπζίαζεο : 

 

 

 

 

Ζξάθιεην – 2014 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

2 

 

 

Περιεχόμενα 
1. Δηζαγσγή 
 1.1 Πεξίιεςε 

 1.2 θνπφο θαη ζηφρνη 

 1.3  Γνκή εξγαζίαο 
2. Έλλνηεο φξσλ 

 2.1 Νηνθηκαληέξ 

  2.1.1 Ση είλαη ην Νηνθηκαληέξ 
  2.1.2  Ση εηλαη ν θηλεκαηνγξάθνο 

   2.1.2.1 Πξφδξνκνη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

   2.1.2.2 Ο θηλεκαηνγξάθνο σο ηέρλε 
   2.1.2.3 Οκηιψλ θαη έγρξσκνο θηλεκαηνγξάθνο 

 2.2 Πνιπκέζα 

  2.2.1 Ση είλαη ηα πνιπκέζα 
  2.2.2 Γνκηθά ζηνηρεία πνιπκέζσλ 

  2.2.2.1. Δηθφλεο θαη Γξαθηθά 

  2.2.2.2 Ήρνο 
  2.2.2.3 Βίληεν 

  2.2.2.4 Animation 

  2.2.2.5 Κείκελν 
3.Ήρνο 

 3.1 Ση είλαη ν ήρνο 

 3.2 Ση είλαη ε ερνιεςία 
 3.3 Ση είλαη ςεθηνπνίεζε 

 3.4 Γεηγκαηνιεςία 

 3.5 πκπίεζε Φεθηαθνχ Ήρνπ 
  3.5.1 Πξφηππν MPEG 

  3.5.2 MP3 

   3.5.2.1 Γεκηνπξγία θαη Αλαπαξαγσγή Αξρείνπ MP3 
  3.5.3 Άιια πξφηππα 

 3.6 Audacity 

  3.6.1 Open file 
  3.6.2 Δθξαξκνγή θίιηξσλ 

  3.6.3 Δπεμεξγαζία ήρνπ 

  3.6.4 Δμαγσγή αξρείσλ 
4. Δηθφλα 

 4.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ µαηηνχ 

  4.1.1 Ραβδία 
  4.1.2 Κσλία 

   4.1.2.1 Δπαηζζεζία θσλίσλ ζην θάζµα νξαηνχ θσηφο 
 4.2 Θεσξία Υξψµαηνο 

  4.2.1 Υξσµαηηθά Μνληέια (Color Spaces) 

   4.2.1.1 Υξσµαηηθφ δηάγξαµµα CIE  
   4.2.1.2 Πξνζζεηηθφ µνληέιν (RGB) 

   4.2.1.3 Αθαηξεηηθφ Μνληέιν (CMY) 

 4.3 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο 
  4.3.1 Δηθνλνζηνηρείν (pixel) 

  4.3.2 Αλάιπζε εηθφλαο (image resolution) 

  4.3.3 Ζ αλάιπζε & ην βάζνο ρξψµαηνο σο ξπζµηζηέο ηνπ µεγέζνπο ηνπ αξρείνπ εηθφλαο 
  4.3.4 Αλάιπζε εμφδνπ & παξνπζίαζε εηθφλαο ζηελ νζφλε 

  4.3.5 Αλάιπζε Οζφλεο (Screen Resolution) 

 4.4 Δίδε εηθφλσλ 
  4.4.1 TIFF (Tagged Image File) 

  4.4.2 GIF (Compuserve Graphics Interface Format) 

  4.4.3 JPEG (Joint Photographics Expert Group) 
  4.4.4 BMP (Standard Windows Bitmap) 

 4.5 Σερλνινγίεο Φεθηαθήο Δηθφλαο 

  4.5.1 Σερλνινγία CCD & CMOS 
  4.5.2 χγθξηζε ηερλνινγίαο CCD & CMOS 

5. Βίληεν 

 5.1 Δηζαγσγή 
 5.2 πκπίεζε βίληεν 

  5.2.1 H261 

  5.2.2 H263 
   5.2.2.1 H.263 : βειηηψζεηο βειηηψζεηο σο πξνο H.261 

  5.2.3 MPEG-1 

  5.2.4 MPEG-2 
  5.2.5 MPEG-4 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

3 

 

 5.3 Αλαπαξάζηαζε Αλαπαξάζηαζε νπηηθναθνπζηηθψλ αληηθεηµέλσλ 

 5.4 Σχπνη θσδηθνπνίεζεο βίληεν 

  5.4.1Κσδηθνπνίεζε θπζηθψλ αληηθεηµέλσλ 
  5.4.2 Κσδηθνπνίεζε αληηθεηµέλσλ βίληεo 

  5.4.3 Κσδηθνπνίεζε θίλεζεο θαη πθήο 

  5.4.4 Κσδηθνπνίεζε ρήκαηνο 
  5.4.5 Κσδηθνπνίεζε παλνξάµαηνο 

  5.4.6 Κσδηθνπνίεζε δηθηπσηνχ πιέγµαηνο 

  5.4.7 Κσδηθνπνίεζε θηλνχµελνπ πξνζψπνπ 
  5.4.8 Κσδηθνπνίεζε θηλνχµελνπ ζψµαηνο 

  5.4.9 Κσδηθνπνίεζε πθήο 

 5.5 Μνληάδ 
  5.5.1 ΜΖ-ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΜΟΝΣΑΕΗΔΡΑ 

  5.5.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ 

  5.5.3 MONITOR 

  5.5.4 Cinelerra 

   5.5.4.1 Αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά 

   5.5.4.2 Cinelerra interface 
   5.5.4.3 Υξήζε θαη βξάβεπζε 

   5.5.4.4 Community version 

   5.5.4.5 Υξήζε 
    5.5.4.5.1 Άλνηγκα αξρείσλ 

    5.5.4.5.2 Video in 

    5.5.4.5.3 Performance 
    5.5.4.5.4 Interface 

    5.5.4.5.5 Project attributes 

     5.5.4.5.5.1 Οξίζκνο κνξθήο window 
     5.5.4.5.5.2 Presets 

     5.5.4.5.5.3 Audio attributes 

     5.5.4.5.5.4 Video attributes 
    5.5.4.5.6 Loading Raw digital camera images 

    5.5.4.5.7 Saving project files 

   5.4.5.6 Window 
    5.4.5.6.1 Video and audio tracks 

   5.4.5.7 Editing modes  

    5.4.5.7.1 Σα ζεκεία in/out 
    5.4.5.7.2 Editing 

    5.4.5.7.3 Cut and paste editing 

   5.4.5.8 Viewer window 
   5.4.5.9 Translations 

   5.4.5.10 Rendering files 

    5.4.5.10.1 Single file rendering 
    5.4.5.10.2 Separate files rendering 

   5.4.5.11 Πξφζζεζε ππνηίηισλ 

6. Ζ κνπζηθή ζηνπο δξφκνπο 
 6.1 Ζ κνπζηθή 

  6.2 Ζ επεξξνή ηεο κνπζηθήο 
   6.2.1 Ζ επεξξνή ηεο κνπζηθήο ζηνλ άλζξσπν 

   6.2.2 Πσο επεξεάδεη ε κνπζηθή ηελ ςπρνινγία 

  6.3 Μνπζηθνζεξαπεία 

6.4 Οη κνπζηθέο ηνπ δξφκνπ 

Πίνακες 
Πη. 1 Γηαθνξα stereo mono 

Πη 1.1 : Λφγνο πκπίεζεο 

Πη 1.2 : Σξία επίπεδα ζπκπίεζεο 
Πη. 1.3: Σχπνη Αξρείσλ Ήρνπ. 

Πη. 2 Αλάιπζε νζφλεο 

Πη 2.1 Γηθηπαθέο απαηηήζεηο 
Πη 2.2 Πξνθηι θαη επηπεδα αλαιπζεο MPEG-2 

Πη 2.3 Πίλαθαο Ηζηνξηθνχ 

Εικόνες 
ρ 1.1: Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Ζρεηηθνχ ζήκαηνο 

ρ 1.2: Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Ζρεηηθνχ ζήκαηνο 
ρ 1.3 Γεηγκαηνιεςία ήρνπ 

ρ 1.4: Φπρναθνπζηηθφ Μνληέιν Αθνήο 

ρ 1.5 : Φαηλφκελν Ζρεηηθήο θίαζεο 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

4 

 

ρ 1.6  Φαηλφκελν επηθάιπςεο.   

ρ 1.7: Γηάγξακκα βαζκίδσλ θσδηθνπνηεηή MP3. Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ MDCT 

ρ. 1.8: Γηαδηθαζία Ripping θαη Encoding 
ρ 1.9: Γηάγξακκα Βαζκίδσλ MP3 

ρ 1.10: Γηάγξακκα βαζκίδσλ ηνπ θσδηθνπνηεηή Ogg Vorbis 

ρ 1.11 Άλνηγκα αξρείσλ 
Γηα ηελ επηινγή αξρείνπ/σλ πινεγνπκαζηέ κεηαμχ ησλ θαθέισλ επηιεγνπκε θαη παηάκε άλνηγκα 

ρ 1.12 Δπηινγή αξρείνπ 

ρ 1.13 Δπηινγή θαη Δθαξκνγή θίιησλ 
ρ 1.14 Δξγαιεία 

ρ 1.15 Δμαγσγή αξρείνπ 

ρ 2 Οπηηθφ κνλνπάηη 
ρ 2.1 Ραβδία θαη Κσλία 

ρ 2.2 Σξία Δίδε Κσλίσλ 

ρ 2.3 Φάζκα νξαηνχ θσηφο 

ρ 2.4 RGB 

ρ 2.5 CMY 

ρ 2.6 Pixel  
ρ 2.7 CCD Sensor 

ρ 2.8 CCD vs CMOS sensors 

ρ 3 H261 
ρ 3.1 χγθξηζε h261 κε h263  

ρ 3.2  Πξφηππν Mpeg 

ρ 3.3 GoP 
ρ 3.4 Audiovisual objects 

ρ 3.5 VOP 

ρ 3.6 ∆ηάγξαµµα θσδηθνπνηεηή αληηθεηµέλσλ βίληεν 
ρ 3.7 , 3.8 & 3.9 Κσδ θίλεζεο θαη πθήο 

ρ 3.10 Γπαδηθνί Πίλαθεο 

ρ 3.11 Πίλαθεο δηαθάλεηαο 
ρ 3.12 Παξακεηξνη παλνξάµαηνο 1  

ρ 3.13 Παξακεηξνη παλνξάµαηνο 2 

ρ 3.14  Πιέγκα 
ρ 3.15 Κίλεζε πξνζψπνπ 

ρ 3.16 εκεία πξνζψπνπ 

ρ 3.17 Κίλεζε καηίσλ 
ρ 3.18 Κηλνπκελφ ζψκα 

ρ 3.19 ηαηηθή πθή  

ρ 3.20Αλαι. ζη. Τθήο 
ρ 4.1 Αλνηγκα αξρείσλ 

ρ 4.2 Set Format 

ρ 4.3 Channel position widget 
ρ 4.4 Timeline 

ρ 4.5 Video tracks 

ρ 4.6 Audio tracks 
ρ 4.7 Edit mode buttons 

ρ 4.8 Μαξθαξηζκέλεο πεξηνρέο 
ρ 4.9 Timeline κε in/out points 

ρ 4.10 Viewer Window  

ρ 4.11 Drag n drop to viewer 

ρ 4.12 Transitions 

ρ 4.13 εξλνηλαο transition ζην timeline 

ρ 4.14 Render window 
ρ 4.15 Subtitle editor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

5 

 

 

 

1. Δηζαγσγή 
  

 Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδεη έλα ληνθηκαληέξ κε ζέκα ηελ κνπζηθή πνπ ζπλαληνχκε ζην 

δξφκν ηηο απφςεηο ησλ κνπζηθψλ. Χο ζηφρνο είλαη ε ζχλζεζε ησλ πνιπκέζσλ (εηθφλα, ήρνο, βίληεν) κε 

πξνγξάκκαηα αλνηρηνχ θψδηθα. Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη έλα βίληεν ην νπνίν ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή (.mpg). 

 

1.1 Πεξίιεςε 

 
 θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε, ε έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο, ε ζπιινγή 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ε παξαγσγή ληνθηκαληέξ κε ζέκα ηελ κνπζηθή ζηνπο δξφκνπο. Απφ ηε κία γηα 

λα δείμεη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο ληνθηκαληέξ, απφ ηελ άιιε γηα λα δείμεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

κνπζηθήο πνπ παίδεηαη ζηνπο δξφκνπο απφ πιαλφδηνπο θαη ηηο ζθέςεηο/ βιέςεηο απηψλ. 
 Πην αλαιπηηθά, γηα ηελ έξεπλα έγηλε αξρηθά αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, έπεηηα ζπλδπαζκφο απφςεσλ 

γηα ηελ δφκεζε εξσηήζεσλ γηα ζπλεληεχμεηο, κεηά δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε θάκεξα θαη ηέινο ε ζχλζεζε  

φισλ απηψλ σο έλα ληνθηκαληέξ. 

 Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Cinelerra CV γηα ην κνληάδ ηνπ βίληεν ηεο εηαηξίαο 

“Heroine Virtual”. To audacity πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Carnegie Mellon University γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. Καη ηέινο ην Gimp γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ.  Οη ηχπνη αξρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη .avi .mov .m2p  .vob .mpg .mp4 γηα ην βίληεν .jpeg .tiff .gif γηα ηηο εηθφλεο θαη .flac 

. Mp3 .wav γηα ηνλ ήρν. 
 
 

1.2 θνπόο θαη ζηόρνη 

 
 Ο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν Ανάπηυξη νηοκιμανηέπ με open source ππογπάμμαηα 

με θέμα ηην μουζική ηου δπόμου είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ αθξναηψλ σο πξνο θάπνηα ζηεξεφηππα θαη 

αληηιήςεηο πνπ καο έρνπλ πεξαζηεί. Πξνβάιινληαο κέζα ζε 40 πεξίπνπ ιεπηά θάπνηεο νπηηθέο γσλίεο ηεο 

κνπζηθήο πνπ παίδεηαη ζην δξφκν, θαη θπξίσο ηηο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηίζεληαη ζην δξφκν κε 

ζθνπφ λα δηαζθεδάζνπλ, πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ κέζσ πεξαζηηθφ θαη λα νκνξθχλνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηηο 

πφιεηο πνπ βξίζθνληαη . 
 Ο πξνζσπηθφο κνπ ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο ληνθηκαληέξ πνπ ζα πξνβάιιεη δηάθνξα 

ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ αθξναηή. Ζ δνκή ηεο ζεηξάο απηήο ζα είλαη ζαλ ηα θιαδηά 

ελφο δέληξνπ πνπ ζα ππάξρεη έλαο θεληξηθφο θνξκφο – κηα θεληξηθή ηδέα ε νπνία ζα εμειίζζεηαη ζε 

μερσξηζηά ζέκαηα πνπ ζα γίλεηαη ε εκβάζπλζε ζην αληηθείκελν πνπ πξνβάιιεηαη θάζε θνξά. ια ηα ζέκαηα 

ζα ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ θνξκφ. 
 Σα ληνθηκαληέξ απηά ζα ππάξρνπλ ζε έλα πξνζσπηθφ δηαδηθηπαθφ πξνθίι ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα 

γηα φπνηνλ ζειήζεη λα ηα παξαθνινπζήζεη. 
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1.3  Γνκή εξγαζίαο 

 
• Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηε απφ ηελ εηζαγσγή θαη νθηψ ελφηεηεο : 
• Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή γηα ην ηη είλαη ην ληνθηκαληέξ, κηα πεξηγξαθή γηα ηα πνιπκέζα. 

• Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηα ληνθηκαληέξ φπσο είλαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο ηα είδε ηνπ θαη γεληθφηεξα ηα πνιπκέζα 

• Ζ ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ήρν, ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ θαη δηάθνξα πξφηππα γηα ηελ ζπκπίεζε 

ηνπ φπσο ην mp3 θαη άιια φπσο επίζεο θαη ην audacity πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. 

• Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο εηθφλεο ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο φπσο θαη ηα πξφηππα ηνπο γηα 

ηελ ζπκπίεζε gif, jpg, jpeg θιπ. 

• Ζ πέκπηε αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ εηθφλαο ζε θίλεζε θαη ηνπ ήρνπ δειαδή ην βίληεν, ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ηα δηάθνξα πξφηππα ζπκπίεζεο θαη ην Cinelerra γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ. 

• Ζ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ κνπζηθή θαη ηελ ηέρλε ζην δξφκν 
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2. Έλλνηεο όξσλ 

 

 2.1 Νηνθηκαληέξ 

 

 2.1.1 Ση είλαη ην Νηνθηκαληέξ 

  
Ο φξνο ληνθηκαληέξ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1926 γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Σδνλ Γθξίεξζνλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο Moana ηνπ Ρφκπεξη Φιάρεξηη. Νηνθηκαληέξ ζχκθσλα κε ην Γθξίεξζνλ αλαθέξεηαη 

«ε θαιιηηερληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο». Ζ ηζηνξία ηνπ ληνθηκαληέξ σο είδνο ηαηληψλ 

μεθηλάεη ζηα ηέιε πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Πξφθεηηαη γηα ηαηλίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, 

θαιιηηερληθά, ηζηνξηθά θαη δηάθνξα άιια ζέκαηα, γηα ηελ αλάδεημε ηνλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 

 2.1.2  Ση είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο 
   

Ο θηλεκαηνγξάθνο πξνέξρεηαη σο ιέμε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ιέμεσλ θίλεζε θαη γξαθή δείρλνληαο 

έηζη ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή σο κηα ηερληθή γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο. Πιένλ αλήθεη ζηελ 7
ε
 ζέζε 

αλάκεζα ζηηο 9 ηέρλεο.  

 

 2.1.2.1 Ο θηλεκαηνγξάθνο σο ηέρλε 
   

 Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο πνπ κεηαρεηξίζηεθε ηελ ηερληθή ηεο επνρήο κε ζθνπφ 

ηελ δεκηνπξγία ηαηληψλ ππφ φξνπο ηέρλεο, ήηαλ ν Εσξδ Μειηέ, πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηνπο πξψηνπο 

ζθελνζέηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη ηαηλίεο ηνπ εμεηάδαλε δεηήκαηα θαληαζηηθά, ελψ ε ηαηλία ηνπ Σαμίδη 

ζηε ειήλε (Le voyage dans la lune, 1901) ππήξμε κάιινλ ε πξψηε πνπ δνθίκαζε λα πεξηγξάςεη έλα 

δηαζηεκηθφ ηαμίδη. Δπηπιένλ, ιάλζαξε ηερληθέο νπηηθψλ εθέ, ελψ γηα πξψηε θνξά εκθαλίζηεθαλ έγρξσκεο 

ηαηλίεο, βάδνληαο ρξψκα ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία (θαξξέ) κε ην ρέξη. 
Με έλαπζκα ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ, ν θηλεκαηνγξάθνο κεηακνξθψζεθε δηεζλψο ζε κία 

δεκνθηιή ηέρλε, ελψ παξάιιεια πνιινί ρψξνη θηλεκαηνγξάθνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ηαηληψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 1908, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο νη θηλεκαηνγξάθνη αλέξρνληαλ 

πεξίπνπ ζηνπο 10.000. Οη ηαηλίεο ηεο επνρήο είραλ δηάξθεηα δέθα έσο δεθαπέληε ιεπηά, αιιά βαζκηαία ε 

δηάξθεηά ηνπο απμήζεθε.  

 

 

 

2.2 Πνιπκέζα 

   

  2.2.1 Ση είλαη ηα πνιπκέζα 
   

 Σα πνιπκέζα απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κεζψλ  ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε, επεμεξγαζία κεηάδνζε θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο 

θηλνχκελεο θαη κε, βίληεν, ήρνπο θαη θείκελα επηηπραίλνκε ζαθέζηεξε απφδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ ρξήζεο ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ είλαη πάκπνιιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιινχο ηνκείο 

απφ ηελ ςπραγσγία, ηελ εθπαίδεπζε, πεξίπηεξα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, δηαθεκίζεηο θαη άιινπο ηνκείο. 

 Απνηειεί έλα απφ ηνπο πην δπλακηθά εμειηζζφκελνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο.  
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  2.2.2 Γνκηθά ζηνηρεία πνιπκέζσλ 

   

   2.2.2.1. Δηθόλεο θαη Γξαθηθά 
 Οη εηθφλεο θαη ηα γξαθηθά έρνπλ έλα απφ ηνπο θπξίαξρνπο ξφινπο ζηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη 

βνεζνχλ πνιχ ζε παξνπζηάζεηο κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο δηάθνξα δηαγξάκκαηα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, 

θφλην θ.α. 

    

   2.2.2.2 Ήρνο 
    

 Ο ήρνο βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε θάζε πιηθνχ απνδίδνληαο ηνπ πεξηζζφηεξε δσληάληα. 

πκπιεξψλεη ηα θείκελα θαη ηηο θσηνγξαθίεο θαη θπξίσο ηα βίληεν. ηελ εθπαίδεπζε ε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ βειηηψλεη ηελ κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο θαη εληζρχεη ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ήρν ζε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θάπνην 

πεξηβάιινλ π.ρ. κε ήρνπο δψσλ ή ερεηηθά εθέ γηα ηελ εθδξακάηηζε θάπνηαο αθήγεζεο θιπ.   

 

 

   2.2.2.3 Βίληεν 
 

 Σν βίληεν πξνζζέηεη ξεαιηζκφ, ζεηηθή δηάζεζε θαη ζπληειεί ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ ρξήζηε ή ηνπ 

αθξναηεξίνπ. Με ηελ ρξήζε ελφο θαηάιιεια επηιεγκέλνπ βίληεν ν αθξναηήο παξαθνινπζψληαο ην ίδην ην 

γεγνλφο θαη φρη κηα πεξηγξαθή κέζσ ηνπ θεηκέλνπ θάλνληαο ηηο δηθέο ηνπ ζπλδέζεηο θαη ζπζρεηηζκνχο κε 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. 

  

   2.2.2.4 Animation 

 

 Σν Animation είλαη ε ηαρεία πξνβνιή κηαο αιιεινπρίαο εηθφλσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε 

αίζζεζε θίλεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. πσο ηα ζρέδηα ζηελ άθξε ελφο ηεηξαδίνπ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ μεθπιιίζκαηνο θαίλνληαη λα θηλνχληαη.  Ζ πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ animation είλαη κέζσ θάπνηνπ 

βίληεν. 
  

   2.2.2.5 Κείκελν 

 
 Σν θείκελν απνηειεί ην ηζρπξφηεξν κέζν πιεξνθφξεζεο. Γηα λα είλαη επνηθνδνκεηηθή ε πξνβνιή 

ελφο κελχκαηνο ζα πξέπεη ην θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ιαθσληθφ, επράξηζην αηζζεηηθά θαη λα 

εκθαλίδεηαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο 
ε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ ην θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο θείκελν πεξηερνκέλνπ είηε σο 

θείκελν πεξηβάιινληνο. 
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3.Ήρνο 
 

 3.1 Ση είλαη ν ήρνο 

 

 Ήρνο κε βάζε ηελ θπζηθή είλαη έλα θχκα πνπ επεξεάδεη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ηνπ αέξα. Λφγσ 

απηήο ηεο κεηαβνιήο επεξεάδεηαη έλα φξγαλν ηνπ ζψκαηνο καο πνπ νλνκάδεηαη ηχκπαλν θαη καο πξνθαιεί 

ηελ αληίζηνηρε αίζζεζε. 
 

 3.2 Ση είλαη ε ερνιεςία 

 Χο ερνιεςία αλαθέξεηαη ε επηζηήκε ηεο θαηαγξαθήο ,αλαπαξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ. Ο 

ηνκέαο έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ζε πνιιέο άιιεο θαιιηηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο, φπσο είλαη  ε 

κνπζηθή, ε ειεθηξναθνπζηηθή, ε αθνπζηηθή θαη άιιεο. 

 Ο ερνιήπηεο πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ θαηαγξαθήο, 

αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θαζψο θαη ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Λφγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο πνπ απαηηεί ε επνρή  ν 

ερνιήπηεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά θαη πιηθά ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια. 

 Πιένλ ερνιεςία θαη ερνγξάθεζε έρνπλ ζρεδφλ ηαπηφζεκε ζεκαζία. κσο ε ερνιεςία 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ απνηχπσζε ηνπ ήρνπ σο πξνο θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ψζηε αλ ρξεηαζηεί 

πεξεηαίξσ επεμεξγαζία λα γίλεηαη ζην βέιηηζην απνηέιεζκα. Ο ερνιήπηεο ινηπφλ δελ θαηαγξάθεη απιψο 

ηνπο ήρνπο αιιά επηδεηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. 

 3.3 Ση είλαη ςεθηνπνίεζε 
 

 Χο ςεθηνπνίεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο ζήκαηνο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ. 

Γηα ηε δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ νλνκάδεηαη ADC. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ην ζήκα εηζέξρεηαη απφ θάπνηα αλαινγηθή πεγή θαη πεξλψληαο ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο εηθφλεο παξαθάησ κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθφ. 
 

 

 

   
 ρ.1.1: Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Ζρεηηθνχ ζήκαηνο

 

 Πηγή 

 

Αναλογικό 
ζήμα 

Αναλογικό 
ζήμα 

Δειγμαηοληψία 

Ηλεκηρικό 
ζήμα 

Δειγμαηοληψία Κωδικοποίηζη Κβάνηωζη 

 

Κβανηομένο 
ζήμα 
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ρ.1.2: Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Ζρεηηθνχ ζήκαηνο. 

 

3.4 Γεηγκαηνιεςία 
 

 Γεηγκαηνιεςία νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία παίξλνπκε αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηελ ηηκή πνπ έρεη ε αλαινγηθή πιεξνθνξία θαη ηελ κεηαθξάδεη ζε ςεθηαθή. Μεηαηξέπεηαη δειαδή ζε ζήκα 

δηαθξηηνχ ρξφλνπ.   

     
  ρ 1.3 Γεηγκαηνιεςία ήρνπ 

  

 Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ είλαη ε δεηγκαηνιεςία λα έρεη ζπρλφηεηα 

Ίζε ή δηπιάζηα απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ αξρηθνχ αλαινγηθνχ ζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζεψξεκα ηνπ 

Nynquist. 
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3.5 πκπίεζε Φεθηαθνύ Ήρνπ 

  

Με ηελ αχμεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο απφ ηειεπηθνηλσλίεο, κνπζηθή, 

ερνγξαθήζεηο θ.α. παξαηεξείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλαινγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα. Παξάιιεια εξεπλάηαη  ε ζπκπίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ερεηηθά 

ζήκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ εχξνπο θάζκαηνο. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηα αξρεία πνπ 

παξάγνληαη έρνπλ κεγάιν κέγεζνο πνπ δπζθνιεχεη ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ηνπο. 

Απηφ ην πξφβιεκα θαιείηαη λα ιχζεη ε ζπκπίεζε ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο. Οη ηερληθέο ζπκπίεζεο 

ερεηηθνχ ζήκαηνο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηηο κε απσιέζηεθεο πνπ δελ έρνπκε κείσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απσιέζηεθεο. Οη αιγφξηζκνη ηεο απσιεζηεθήο ζπκπίεζεο απνξξίπηνπλ κέξε πνπ δελ είλαη ρξήζηκα 

βάζε θάπνην θξηηεξίνπ. Ο ιφγνο ζπκπίεζεο ζηηο κε απσιεζηεθέο θηάλεη ηα 4:1 ελψ ζηηο απσιεζηηθέο ηα 

24:1. Γη’ απηφ ην ιφγσ νη κέζνδνη αθινπζνχλ δηάθνξα ςπρναθνπζηηθά κνληέια απνξξίπηνληαο ήρνπο θαη 

ζπρλφηεηεο πνπ δελ  γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην απηί ηνπ αλζξψπνπ    

 
 ρ. 1.4: Φπρναθνπζηηθφ Μνληέιν Αθνήο 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αιγφξηζκνπο ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνίεη ην θαηλφκελν ερεηηθήο ζθίαζεο θαηά 

ην νπνίν θάπνηεο ζπρλφηεηεο ππεξθαιχπηνπλ άιιεο. Απηέο νη ζπρλφηεηεο απνθφπηνληαη.  

 
  ρ.1.5 : Φαηλφκελν Ζρεηηθήο θίαζεο 

 

Κωδικ
οποίηζ
η 

πρλφηεη

α 

Κωδικοποιημένο ζήμα 

Πεξηνρή ήρσλ παξαπιήζηαο 

ζπρλφηεηαο θαη ρακειφηεξεο 

έληαζεο πνπ δελ γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ην αλζξψπηλν απηί 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

12 

 

 

 

Σν θαηλφκελν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξφηππα AC-3 Dolby Digital θαη ην Mpeg πνπ απνξξίπηνπλ 

ηηο ζπρλφηεηεο πνπ δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην αλζξψπηλν απηί. Πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ν 

ξπζκφο κεηάδνζεο, ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. ηα  CD γηα 

παξάδεηγκα έρνπκε κέγεζνο δείγκαηνο 16bits, έλα ξπζκφ δεδνκέλσλ 1.4 Mbit/sec θαη ζπρλφηεηεο 

δεηγκαηνιεςίαο 44.1 kHz. Σα νπνία είλαη αιιειεμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο. Μεηψλνληαο ηε ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο ράλνληαη νη ςειέο ζπρλφηεηεο. Αξα ηα πεξηζζφηεξα κνληέια ζηεξίδνληαη ζηε αιιαγή ησλ 

bit γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ ιφγνπ ζπκπίεζεο κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή πνηφηεηα. 
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3.6 Audacity 
 

3.6.1 Open file 
 
Γηα ηελ επηινγή αξρείνπ πξνο επεμεξγαζία εηηε παηακε ctrl + o εηηε πακε αξρείν άλνηγκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρ 1.11 Άλνηγκα αξρείσλ 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ επηινγή αξρείνπ/σλ πινεγνπκαζηέ κεηαμχ ησλ θαθέισλ επηιεγνπκε θαη παηάκε άλνηγκα 
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 ρ 1.12 Δπηινγή αξρείνπ 
 

 

3.6.2 Δθξαξκνγή θίιηξσλ 

 

Αθνπ εηζάγνπκε ην αξρείν ην πεξλάκε απν  

θηιηξα ηεο επηινγήο καο αλαινγα κε ην  

απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρ 1.13 Δπηινγή θαη Δθαξκνγή θίιησλ 
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3.6.3 Δπεμεξγαζία ήρνπ 
 

Γηα λα θφςνπκε ην θνκκάηη καο ρξεζηκνπνίνπκε ην εξγαιείν απνθνπήο ή αληηζηνηρα ην ctrl + νκνίσο κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ copy cut paste πνπ βξηζθνληαη αθξηβσο δεμηα ηνπ, 

επνκελν εξγαιείν εηλαη ην trim audio γηα ην θνςηκν ηνπ επηιεγκελνπ ζεκείνπ, δίπια ηνπ έρνπκε ην silence 

γηα ηελ ζίγαζε 

 

 

 

 

                                            ρ 1.14 Δξγαιεία 

 

3.6.4 Δμαγσγή αξρείσλ 
 

Καη ηέινο θαλνπκε εμαγψγε ησλ αξρείσλ πνπ επεμεξγαζηήθακε, γηα ηε ξχζκηζε ηεο πνηφηεηαο πάκε απν 

εξγαιεία →  preferences → πνηφηεηα 

 

                                                      ρ 1.15 Δμαγσγή αξρείνπ 
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4. Δηθόλα 

 
 Δηθφλα είλαη ε απνηχπσζε, ε απνκλεκφλεπζε, ηεο εκθάληζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ 

απνηχπσζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζην ραξηί, ζηε κλήκε ή ηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή, κηαο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο, αθφκα θαη ζην αλζξψπηλν κπαιφ θιπ. Ζ εηθφλα έρεη ζπλήζσο πιεξνθνξία δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

θαη ε «θηλνχκελε» εηθφλα (βίληεν) πεξηέρεη θαη ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε δειαδή απηή ηνπ ρξφλνπ. 
 Χο ιέμε, ε εηθφλα ελλνείηαη  επίζεο θάζε δχν δηαζηάζεσλ ζρήκα, φπσο έλαο ράξηεο, έλα δηάγξακκα,  

ή έλα δσγξαθηθφ έξγν. 

  

 4.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ µαηηνύ 

  
 Ζ φξαζε είλαη δπλαηή κφλν θαηά ηελ 

παξνπζία θσηφο. 
Σν θσο ηνπ πεξηβάιινληνο πέθηεη ζε 

δηάθνξα αληηθείκελα θαη κεηά έλα κέξνο ηνπ πάεη 

ζηα κάηηα. πνπ, νη αθηίλεο θαηεπζχλνληαη 

θαηάιιεια, ψζηε λα πξνβιεζεί ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ε αληίζηνηρε εηθφλα. ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα είλαη πάξα πνιινί 

αξκφδνληεο ππνδνρείο θσηφο, ηα θσλία θαη ηα 

ξαβδία, βνεζψληαο ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξψκαηνο 

θαη ηνπ ζρήκαηνο αληίζηνηρα. 

 Απηνί νη ππνδνρείο δξνχλε αλάινγα απφ 

ην ρξψκα θαη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη 

δηαβηβάδνπλ ειεθηξηθά ζήκαηα ζηνλ εγθέθαιν. 

ια απηά ηα εξεζίζκαηα δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα, 

πνπ είλαη αλεζηξακκέλε, γηαηί  ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή, νη εηθφλεο εκθαλίδνληαη φπσο 

ζην θηικ ζηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ο 

εγθέθαινο αλαιακβάλεη ηελ επαλαθνξά ηεο ζην 

θαλνληθφ. Οη εηθφλα πνπ ζηέιλεη ην θάζε κάηη 

είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηή ε απφζηαζε θαη λα ππάξμεη 

ηξηζδηάζηαηε φξαζε.     

      

    

            ρ 2 Οπηηθφ κνλνπάηη 

Δθεί ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο θσηνεπαίζζεησλ 

λεπξηθψλ θπηηάξσλ: 

• ηα ξαβδία (rods) θαη ηα 

•  θσλία (cones). 

Δλ ηέιε, θαη αλαινγία κε ηε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο 

ησλ εηθφλσλ αληηιακβαλφκαζηε ηελ θίλεζε, φπσο θαη 

ζηηο ηαηλίεο 

 

 
   ρ  2.1 Ραβδία θαη Κσλία 
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4.1.1 Ραβδία 

 
• ελεξγνπνηνχληαη ζε ζπλζήθεο ραµεινχ θσηηζµνχ,      

•  δελ πξνζθέξνπλ πςειή επθξίλεηα. 

 

 

4.1.2 Κσλία 

         

  
  πγθεληξσµέλα ζηελ θφξε ηνπ µαηηνχ θαη είλαη ππεχζπλα γηα 
ηελ πςειήο επθξίλεηαο εµεξήζηα φξαζε. 

•  µεηαθέξνπλ πιεξνθνξία µεγαιχηεξεο αλάιπζεο & πιεξνθνξία 

 ρξψµαηνο 

•  Με ραµειφηεξε επαηζζεζία 

 

  4.1.2.1 Δπαηζζεζία θσλίσλ ζην θάζµα νξαηνύ θσηόο 

  

 Σα θσλία αληίζηνηρα 

εµθαλίδνληαη ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο, θαζεµηά επαίζζεηε 

ζε δηαθνξεηηθή 

πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θάζµαηνο. 

• L-θσλία: επαίζζεηα ζηα 

µεγαιχηεξα µήθε θχµαηνο 

(θφθθηλν, 577 nm) 

• M-θσλία: επαίζζεηα ζηα 

µεζαία µήθε θχµαηνο 

(πξάζηλν, 540 nm) 

• S-θσλία: επαίζζεηα ζηα 

µηθξφηεξα µήθε θχµαηνο 

(µπιέ, 447 nm) 

 

 

      ρ 2.2 Σξία Δίδε Κσλίσλ 
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4.2 Θεσξία Υξώµαηνο 
 
 Σν ρξψµα είλαη ην πσο 
αληηιακβαλφκαζηε ηα δηαθνξεηηθά 

µήθε θχµαηνο ηνπ θσηφο. 

Ζ νξαηή πεξηνρή ηνπ 

θάζµαηνο είλαη απφ 400 µέρξη 

700 nm. 

   

 

    

    

    

    ρ 2.3 Φάζκα νξαηνχ θσηφο 

 

 4.2.1 Υξσµαηηθά Μνληέια (Color Spaces) 
 

 Αλάινγα κε ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξσκάησλ έρνπκε θαη δηαθνξεηηθά 

ρξσκαηηθά κνληέια.  

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ηξείο παξάκεηξνη πνπ πηνζεηνχληαη, 

δει. ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηµέο γηα ην καζεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

 θάπνηνπ ρξψµαηνο. 

Παξαδείγµαηα ηέηνησλ µνληέισλ: 

• Red, Green, Blue (RGB) 

• Cyan, Magenta, Yellow (CMY) 

• Hue, Lightness, Saturation (HLS)  

• Hue, Saturation, Brightness (HSB) 

 

 4.2.1.1 Υξσµαηηθό δηάγξαµµα CIE  
 

 Ζ CIE (Comission Internationale de l’ Eclairage, International Commision of Illumination) 

δεµηνχξγεζε ζε µηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ζχλζεζεο ησλ ρξσµάησλ έλα ρξσµαηηθφ δηάγξαµµα. 

 Βάζε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ δηαγξάµµαηνο απεηέιεζε απηφ πνπ ε CIE νλφµαζε «ηππηθφ παξαηεξεηή» 

(standard observer). Σν δηάγξαµµα δείρλεη ην εχξνο ησλ ρξσµάησλ πνπ µπνξεί λα δεη ν ηππηθφο 

παξαηεξεηήο. 

 Οπζηαζηηθά ην ρξσµαηηθφ απηφ δηάγξαµµα παξνπζηάδεη ηηο αλαινγίεο ησλ πξσηεπφλησλ ρξσµάησλ 

πνπ φηαλ ρξεζηµνπνηεζνχλ, δεµηνπξγνχλ ηελ αληίιεςε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο γηα θάπνην 

παξαηεξεηή. 
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4.2.1.2 Πξνζζεηηθό µνληέιν (RGB) 
 
  ην πξνζζεηηθφ µνληέιν φια ηα ρξψµαηα 

δεκηνπξγνχληαη απφ αλάµημε (πξφζζεζε) ησλ 
ηξηψλ πξσηεπφλησλ ρξσµάησλ ζε πνηθίιεο αλαινγίεο. 

 

• Red + Blue = Magenta (Μαηδέληα) 

• Blue + Green = Cyan (Κπαλφ) 

• Green + Red = Yellow (Κίηξηλν) 

• Red + Blue + Green = White (Λεπθφ) 

 

Δθαξµνγή: φηαλ νη αθηηλνβνιίεο πξνζπίπηνπλ άµεζα ζην 

µάηη ηνπ παξαηεξεηή (πρ. νζφλεο CRT) 
 

 

          ρ 2.4 RGB 

 4.2.1.3 Αθαηξεηηθό Μνληέιν (CMY) 

   

 ην αθαηξεηηθφ µνληέιν ηα 

πξσηεχνληα ρξψµαηα είλαη απηά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ αλάµεημε ίζσλ 

πνζνηήησλ ησλ R, G θαη B. 

• Cyan  (Blue + Green) 

• Magenta  (Red + Blue) 

• Yellow  (Green + Red) 

 

 Οη απνρξψζεηο δεµηνπξγνχληαη 

αθαηξψληαο απφ ην ιεπθφ ηηο απνρξψζεηο πνπ 

απνξξνθά ε ρξσζηηθή 

• Red = white – Green (Yellow+Cyan) – 

• Blue (Magenta+Cyan) 

Δθηππσηέο: CMYK (+blacK) 
 
 

 

      

         ρ 2.5 CMY 
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4.3 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςεθηαθήο εηθόλαο 

 
 Μηα ςεθηαθή εηθφλα δεκηνπξγείηαη ζε έλα δηζδηάζηαην ρψξν θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηελ 

ςεθηνπνίεζε µηαο αλαινγηθήο εηθφλαο πνπ ππάξρεη ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν . 
 Ζ εηθφλα δηαηξείηαη ζε  πίλαθεο ζηνηρείσλ Ν*Μ νπνπ ε θάζε θειί ηνπ πίλαθα απηνχ αλαπαξηζηά έλα 

pixel. 

  Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ρξψκαηνο πνπ δίλνληαη ζηα ζεµεία απηά ζπλζέηνπλ ηελ ςεθηαθή εηθφλα a[m, 

n] φηαλ m={0, 1, 2,…, M-1} & n={0, 1, 2,…, N-1}. 

  

 4.3.1 Δηθνλνζηνηρείν (pixel) 
 
 Ζ εηθφλα έρεη δηαηξεζεί ζε Ν=16 γξακκέο θαη Μ=16 ζηήιεο 

• Δηθνλνζηνηρείν (pixel, 

 picture element) 

• Κάζε ζηνηρείν ηνµήο ζεηξάο 

 & ζηήιεο 

• Ζ ηηµή πνπ δίλεηαη ζε 

θάζε pixel είλαη πεξίπνπ ε µέζε 

ηηµή ηεο θσηεηλφηεηαο ζην pixel. 

 

4.3.2 Αλάιπζε εηθόλαο (image 

resolution) 
 
 Αλάιπζε είθνλαο νξίδεηαη σο ην 

µέγεζνο πνπ δείρλεη ηα pixels απφ ηα 

νπνία  απνηειείηαη µηα ςεθηαθή 

εηθφλα  (image resolution) θαη µεηξηέηαη 

ζε ppi (pixels per inch) 

• Ζ αλάιπζε ηεο εηθφλαο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπρλφηεηα δεηγµαηνιεςίαο: 

• δειψλεη ηνλ λνχκεξν ησλ 

δεηγµάησλ ζηε κέγεζνο ηνπ µήθνπο πνπ 

δεµηνπξγνχλ ηε ςεθηαθή εηθφλα. 

πλήζεηο µνλάδεο 

• ppi = pixel per inch (νζφλεο)  

• spi = samples per inch 

• dpi = dots per inch (εθηχπσζε)   

 

 

ρ 2.6 Pixel 

 

 4.3.2 Αλάιπζε εηθόλαο (image resolution) 

 

 Σν βάζνο ρξψµαηνο είλαη ην λνπκεξν πνπ νξίδεη πφζα bit ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ρξψµαηνο ηνπ θάζε pixel. 

• Σν βάζνο ρξψµαηνο αληηζηνηρεί ζην «µέγεζνο δείγµαηνο» (sampling 

size) θαηά ηε δεηγµαηνιεςία πνπ δεµηνπξγεί ηελ ςεθηαθή εηθφλα. 

• Οη ζπλεζέζηεξεο ζήµεξα ηηµέο: 8, 16 θαη 24 bit 
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 Υξψµα 8 bit 

• ην ρξψµα 8 bit ρξεζηµνπνηνχµε 8 bit (1 Byte) γηα θάζε pixel 

• Έρνπµε 28 = 256 ρξψµαηα ζηελ απεηθφληζή µαο 

• Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 256 ρξσµάησλ αλαθέξεηαη θαηά θαλφλα ζαλ 

«παιέηα» ηεο εηθφλαο. 

 
 Υξψµα 24 bit 

• Πξαγµαηηθφ ρξψµα (true color) 

• 24 bit (3 Byte) γηα φια ηα pixel (έλα byte γηα θάζε πξσηεχνλ 

 ρξψµα ηνπ µνληέινπ RGB). 

• Απεηθφληζε µε 224=16.777.216 (16,7 Μ) ρξψµαηα. 

 

 4.3.3 Ζ αλάιπζε & ην βάζνο ρξώµαηνο σο ξπζµηζηέο ηνπ µεγέζνπο ηνπ 

 αξρείνπ εηθόλαο 

 
 Μέγεζνο αξρείνπ = [πνζφηεηα pixels] x [Βάζνο ρξψκαηνο] 
• Pixels = [pixels θαηά πιάηνο] x [pixels θαηά χςνο] = [αλάιπζε] x 

 [πιάηνο] x [αλάιπζε] x [χςνο] 

• Πρ. γηα µηα εηθφλα δηαζηάζεσλ 6 x 3 ηληζψλ πνπ ςεθηνπνηήζεθε ζηα 

 100 dpi θαη 8bit ρξψµα, ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη: 

• 100 x 6 x 100 x 3 x 8 = 1.440.000 bit = 180.000 bytes = 176 KB. 

• Αλ ςεθηνπνηήζνπκε ηελ ίδηα εηθφλα ζε αλάιπζε 300 dpi θαη 

 πξαγµαηηθφ ρξψµα (24 bit), µέγεζνο ηνπ αξρείνπ: 

• 300 x 3 x 300 x 6 x 24 = 38.880.000 bits = 4.860.000 byte = 4746.1 KB 

 

 4.3.4 Αλάιπζε εμόδνπ & παξνπζίαζε εηθόλαο ζηελ νζόλε 
  

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο µηα εηθφλα εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε εμφδνπ ηεο ζπζθεπήο εμφδνπ (νζφλε) Ζ 

αλάιπζε νζφλεο (screen resolution) είλαη ην µέγεζνο πνπ νξίδεη ην αξηζκφ ησλ pixels πνπ εκθαλίδεη ζε θάζε 

δηάζηαζή ηεο ε νζφλε Δθθξάδεηαη σο γηλφµελν δχν αξηζµψλ 

800 x 600 

1024 x 768 

  

4.3.5 Αλάιπζε Οζόλεο (Screen Resolution) 

 

 Αλάιπζε  Pixels   Pixels Κάζεηα  Σερληθφο 

 νζφλεο  Οξηδφληηα  (χςνο)   Υαξαθηεξηζκφ 

    (πιάηνο) 

 640 x 480   640   480     VGA 

 800 x 600   800           600     SVGA 

 1024 x 768   1024    768     SVGA 

 1280 x 1024  1280    1024     SVGA 

 1600 x 1200  1600    1200     UXGA 
  Πη. 2 Αλάιπζε νζφλεο 
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4.4 Δίδε εηθόλσλ 

 

 4.4.1 TIFF (Tagged Image File) 
 
 Υαξηνγξαθηθνχ ηχπνπ 
• ρξεζηµνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ζαξσηέο (scanners) θαζψο ε πιεξνθνξία 

απφ ηε ζάξσζε ηεο εηθφλαο απνζεθεχεηαη ρσξίο ζπµπίεζε θαη 

απψιεηα. 

• ζπλήζσο δεµηνπξγεί αξρεία αζπµπίεζηεο εηθφλαο µε µεγάιν µέγεζνο. 

• ρξεζηµνπνηείηαη αθφµα γηα ηε µεηαθνξά εηθφλσλ απφ ηε µηα εθαξµνγή 

ζηελ άιιε θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην πιηθφ ή ην ινγηζµηθφ. 

• Ηδαληθή ρξήζε ηνπο είλαη γηα αξρεηνζέηεζε εηθφλσλ ψζηε λα είλαη πάληα 

δηαζέζηµεο µε φιε ηνπο ηελ αξρηθή πιεξνθνξία γηα επεμεξγαζία θαη 

µεηαηξνπή ζε άιιεο µνξθέο θσδηθνπνίεζεο. 

 

 4.4.2 GIF (Compuserve Graphics Interface Format) 
 
• ραξηνγξαθηθφο ηχπνο (δεµηνπξγήζεθε απφ ηελ CompuServe) 

 ζπµπηέδεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ αξρείνπ ρσξίο απψιεηεο (αιγφξηζµνο LZW)  

 πεξηνξίδεηαη ζε ρξψµα 8 bit, δει. παιέηα 256 µφλνλ ρξσµάησλ. 

• Γηα εηθφλεο µε πνηθηιία ρξσµάησλ ε µνξθή GIF δελ απνηειεί θαηάιιειε 

 θσδηθνπνίεζε. 

• Αλ θαζνξίζεηε λα είλαη ηχπνπ interlaced (δηαπιεθφµελε) ηφηε ζα «θαηεβεί- 

 donwload» βαζµηαία µεηαθέξνληαο ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξε 

 πιεξνθνξία. 

• Μπνξεί αθφµε λα πεξηιαµβάλεη πνιιέο εηθφλεο ζε έλα κφλνλ αξρείν. 

• Οη εηθφλεο δηαδέρνληαη ζηελ νζφλε µε γξήγνξν ξπζκφ θαη δεκηνπξγνχλ ηελ 

 ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο (animated gif). 

 

 4.4.3 JPEG (Joint Photographics Expert Group) 

 
• ρξεζηµνπνηείηαη γηα παξνπζίαζε θαη µεηαθνξά εηθφλσλ ζπλερνχο 

ηφλνπ (continuous tone) 

• δηαθπιάζζεη φιε ηελ παξαιιαγή ησλ RGB ρξσµάησλ 

• πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα µηθξφ µέγεζνο αξρείνπ (µεγαιχηεξν απφ έλα 

• αληίζηνηρν gif µε 256 µφλνλ ρξψµαηα). 

Αιγφξηζµνο ζπµπίεζεο: 

• αθαηξεί ηελ πιεξνθνξία πνπ δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πνηνηηθή 

πξνβνιή ηεο εηθφλαο (απσιεζηηθή ζπµπίεζε). 

• Μπνξεί λα ζπµπηεζηεί ζε δηάθνξνπο βαζµνχο ζπµπίεζεο 

 

 4.4.4 BMP (Standard Windows Bitmap) 
 

• ρεδηαζµέλν απφ ηελ Microsoft γηα ην ιεηηνπξγηθφ DOS θαη ηα Windows. 

 Τπνζηεξίδεη ρξψµα απφ 1 µέρξη θαη 24 bit. 

• ε ρξψµα 4 ή 8 bit µπνξεί λα εθαξµνζηεί ν αιγφξηζµνο ζπµπίεζεο RLE (Run 

 Length Encoding) πνπ είλαη ρσξίο δεκίεο. 

• Σν µέγεζνο ηνπ θαηαιεθηηθνχ αξρείνπ εμαξηάηαη πξνθαλψο απφ ην βάζνο ρξψµαηνο πνπ ζα επηιεγεί. 
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4.5 Σερλνινγίεο Φεθηαθήο Δηθόλαο 

 

 4.5.1 Σερλνινγία CCD & CMOS 

 
• CCD = Charge Coupled Device 

•  CMOS = Complimentary Metal-Oxide 

Semiconductor 

•  Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ CCD 

• Σν CCD είλαη έλα νινθιεξσµέλν θχθισµα πνπ 

απνηειείηαη απφ 

ζηνηρεηψδε θειηά νξγαλσµέλα είηε ζε γξαµµηθή µνξθή είηε 

ζε νξζνγψλην 

πιαίζην 

• Έλα ηέηνην θειί είλαη ζπλήζσο ηεηξάγσλν µε πιεπξά ηεο ηάμεο ησλ 9 µm   

    
ρ 2.7 CCD Sensor 

  

 

(1µ=10-6m) θαη πεξηιαµβάλεη έλα εηδηθφ θσηνεπαίζζεην ειεθηξνληθφ θχθισµα, έλα θσηνζηνηρείν 

(photosite)   

   

 4.5.2 ύγθξηζε ηερλνινγίαο CCD & CMOS 
 

 Φεθηαθή ζχιιεςε εηθφλαο 

• ηερλνινγία CCD 

•  ηερλνινγία CMOS (Complimentary Metal-oxide Semiconductor). 

  

 ρ 2.8 CCD vs 

CMOS sensors 
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Σερλνινγία CMOS 

• λεφηεξε ζρεηηθά 

•  απινχζηεξε θαη θζελφηεξε 

•  θηινδνμεί λα απνηειέζεη ζην µέιινλ ηελ πεξηζζφηεξν δηαδεδνµέλε ιχζε 

 Πξφβιεµα ζηε 

• Σερλνινγία CCD 

 Έιιεηςε νηθνλνµία θιίµαθαο 

 Απαηηεί εμεηδηθεπµέλεο ηερληθέο πνπ αλεβάδνπλ ζεµαληηθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο   
• Σερλνινγία CMOS 

 ζπµβαηηθή ηερλνινγία 

 Υαξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθφηεξε 

 Ληγφηεξν θαιή (ζε ζπλζήθεο ραµεινχ θσηηζµνχ)    
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Βίληεν 

 

 5.1 Δηζαγσγή 

 
 Οη πην ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη βίληεν. Πξνβάιινληαο 15-30 εηθφλεο 

αλα δεπηεξφιεπην ζπγρξνληζκέλεο κε ήρν. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βίληεν ρξεηάδεηαη κηα βηληενθάκεξα, ελαο 

ππνινγηζηήο κε ζχξα firewire θαη θαηαιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή. Σέηνηα  

ινγηζκηθά είλαη kino, cinelerra, adobe premiere, edius, blender θ.α. 
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 Σν βίληεν είλαη ζηαηηθέο εηθφλεο (θαξε) ε κία λα πξνβάιεηαη κεηα ηελ άιιε κε κηα κε ζπρλφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 15 fps. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ βίλην ραξαθηεξίδεηαη απν ηα εμήο: 

• πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

• Μέγεζνο εηθφλαο 

• Σαρχηεηα πιαηζίσλ 

• Υξσκαηηθφ βάζνο  

•  

 Υξεζηκνπνηφληαο έλα ςεθηνπνηεηή κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ηα βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεθηαθή ζπζθεπή ιήςεο κπνξνχκε λα ηα πεξάζνπκε απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή.Δπεηδή 

ηα αξρεία βίληεν πίαλνπλ πνιχ φγθν ζην ζθιεξφ δίζθν κπνξνχκε λα ζπκπηέζνπκε ην βίληεν λα κηθξχλνπκε 

ην φγθν. 

  

 5.2 πκπίεζε βίληεν 
 

 Σα πην γλσζηά πξφηππα ζπµπίεζεο βίληεν ζηεξίδνληαη ζην ραξαθηεξηζµφ ησλ πιαηζίσλ σο Η, Β, P 

θαη ηε ρξήζε ηεο αλάινγεο µεζφδνπ (ελδνπιαηζηαθή ή δηαπιαηζηαθή) 

 Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο είλαη ζηα είδε πιαηζίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ (γηα ζθνπνχο µείσζεο 

πνιππινθφηεηαο), πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθηίµεζε θαη αληηζηάζµηζε θίλεζεο, ηη µέγεζνο 

πιαηζίνπ ρξεζηµνπνηνχλ 

Σα πην δηαδεδνµέλα πξφηππα ζπµπίεζεο είλαη ηα: 

 

• Ζ261 

•  Ζ263 

•  MJPEG 

•  MPEG-1 

•  MPEG-2 

•  MPEG-4 

 

Δθαξµνγή Απαίηεζε Παξαµφξθσζε Μεηάδνζε Μεηάδνζε 

∆ηθηπαθφ βίληεν 

Καη'απαίηεζε 

1,5 Mbps 

10 Mbps 

Τςειή 

Μέζε 

Internet 

100 Mbs 

MPEG-1 

MPEG-2/4 

Bηληενηειέθσλν 64 kbps Τςειή ISDN H.261 

Bηληενζπλδηάζθ

εςε 

1,5 Mbps 

64 kbps 

Τςειή 

Πνιχ Τςειή 

Ethernet 

POTS, Internet 

MPEG-1/4, H.263 

MPEG-4, H.263 

Γνξπθνξηθή 

ηειεφξαζε 

10 Mbps Υακειή Δηδηθή ππεξεζία MPEG-2 

CD-ROM 1,5 Mbps Μέζε PC MPEG-1/2/4 

DVD 20 Mbps Υακειή PC MPEG-2 

Πη 2.1 Γηθηπαθέο απαηηήζεηο 

  

5.2.1 H261 
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∆εµνζίεπζε 1990 (Intern. Telecom. Union) 

Βηληεν-δηαζθέςεηο / βηληεν-

ηειέθσλν ζε γξαµµέο ISDN 

Αξρηθή µνξθή βίληεν : CIF ή 

QCIF 

∆εµνζίεπζε 1990 (Intern. 

Telecom. Union) 

Αξρηθή µoξθή β ή Q : µηθξή 

αλάιπζε, µηθξή θίλεζε 

Παξαγφµελνο ξπζµφο 

δεδνµέλσλ : 37,3 Mbps ή 9,35 

Mbps 

Ρπζµφο ζπµπηεζµέλσλ 

δεδνµέλσλ : >= 384 kbps ή >= 

64 kbps 

∆πλαηφηεηα απνθιεηζκνχ 

εηθφλσλ : 30 fps / 15 fps / 10 fps 

/ 7,5 fps 

 Πξφηππν γηα ζπµπίεζε 

βίληεν µε ζθνπφ ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ µέζσ γξαµµψλ ISDN 

ραµεινχ 
εχξνπο δψλεο (p x 64 kbps) 

• πκκεηξηθή πνιππινθφηεηα 

(ηαπηφζεκνο ρξφλνο ζπκπίεζεο 

θαη απνζπµπίεζεο) 

• Υξήζε µφλν πιαηζίσλ Η, P 

• Παξάδεηγµα: Video Telephony 

• Digitization Format= CIF 

ειαθξά πεηξαγκέλν: 

Τ=>352x288 (αληί 360x288) 

ψζηε λα 

έρνπµε αθέξαην αξηζµφ απφ macroblock 

(22x18), Cr=>176x144, Cb=>176x144, 30fps    ρ 3 H261 

Γηα ηελ ζληηζηάζκηζε θίλεζεο γίλνληαη νη εμεο θηλήζεηο 

• Δθηίµεζε ζε µαθξν-µπινθ (16 x 16) 

• Αθξίβεηα Αθξίβεηα pixel : απφ –15 ζε +15 

• ∆ηαθνξηθή θσδηθνπνίεζε 

• Φηιηξάξηζµα (πξναηξεηηθφ) γηα ηελ απνθπγή 

• ρξνληθήο δηάδνζεο ησλ ζθαιµάησλ πξφβιεςεο 

• ∆ηαρσξίζη ∆ηαρσξίζηµν θίιηξν : [1/4, ½, 1/4] 

Γηα ηνλ έιγρν ξπζκνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εληξνπηθφ θσδηθνπνηεηή  (Huffman) ζε ζάξσζε αληηδηαγψληα : 

 (δηαζηήµαηα µεδεληθψλ ζπληειεζηψλ, µε µεδεληθέο ηηµέο ζπληειεζηψλ) 

 • Σχπνο : µε ή ρσξίο πξφβιεςε, µε ή ρσξίο 

 αληηζηάζµηζε θίλεζεο 

 µε µεδεληθέο ηηµέο ζπληειεζηψλ) 

 αληηζηάζµηζε θίλεζεο 

 • Υαξαθηεξηζµφο ΜΒ : αληηζηαζµηζµέλν ή φρη 

 • Βήµα θβαληηζµνχ 

 • Υξήζε ή φρη θίιηξνπ 
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Σν H.261 ερεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

χληαμε δεδνµέλσλ : 

• εηθφλα – ζπγρξνληζµφο, ηχπνο εηθφλαο 

• νµάδα απφ µπινθ (GOB, 176 x 48) 

– ζπγρξνληζµφο, βήµα θβαληηζµνχ 

• µαθξν-µπινθ (MB, 16 x 16) (MB, 16 x 16) 

– ηχπνο ζπµπίεζεο, µεηαθίλεζε 

• µπινθ (block, 8 x 8) 

– µεηαζρεµαηηζµφο ζπλεµηηφλνπ 

Καζπζηέξεζε (µέγηζηε) : 150 ms 

– µεηαζρεµαηηζµφο ζπλεµηηφλνπ 

Κψδηθαο δηφξζσζεο ιαζψλ : BCH (511,493,2) 

 

 5.2.2 H263 
 

∆εµνζίεπζε : 1995, 1997 (H.263+), 2000 (H.263++) 

Βίληεν-ζπδεηήζεηο / βηληεν-ηειέθσλν 

∆εµνζίεπζε : 1995, 1997 (H.263 ), 2000 (H.263 ) 

(Intern. Telecom. Union) 

ζε γξαµµέο PSTN ή ζην ∆ηαδίθηπν 

ηφρνο : θαιχηεξε πνηφηεηα ζε ραµειφηεξν ξπζµφ 

Δπίηεπγµα : 

• 18-24 kbps ζε θαιχηεξε πνηφηεηα απφ 64 kbps (H.261) 

• Βηληεν-ηειέθσλν ηειέθσλν ζε ηειεθσληθέο ηειεθσληθέο γξαµµέο 28,8 kbps 

ή αζχξµαηε επηθνηλσλία 

 

• Βαζίδεηαη ζην H261 αιιά έρεη ζρεδηαζηεί γηα µεηάδνζε µέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ IP 

• Υξεζηκνπνίεζε πιαηζίσλ Η, P φκσο θαη B γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπµπίεζεο 

• Digitization Format= QCIF ειαθξά ηξνπνπνηεµέλν: 

– Τ=>176x144 (αληί 180x144) ψζηε λα θέξνπκε αθέξαην λνχκεξν απφ 

macroblock (11x9), 

– Cr=>88x72, Cb=>88x72, 

– 15 ή 7.5 fps  

• πκκεηξηθή πνιππινθφηεηα (ίδηνο ρξφλνο ζπµπίεζεο θαη 

απνζπµπίεζεο) 

• Παξάδεηγµα: Λνγηζµηθφ ηειεδηάζθεςεο (π.ρ. NetMeeting) 

 

 5.2.2.1 H.263 : βειηηώζεηο βειηηώζεηο σο πξνο H.261 
 

Καιχηεξε εθηίµεζε θίλεζεο : 

• αθξίβεηα εθηίµεζεο θίλεζεο ½ pixel 

• µεγαιχηεξν δηάζηεµα ηηµψλ : απφ -31,5 έσο +31 

• πξνβιεπηηθή ζπµπίεζε δηαλπζµάησλ θίλεζεο 

• δπλαηφηεηα επηθάιπςεο µαθξν-µπινθ 

• δπλαηφηεηα επηινγήο µπινθ 8 x 8 

• δπλαηφηεηα παξεµβνιήο εηθφλαο 

Καιχηεξνο εληξνπηθφο θσδηθνπνηεηήο 

• ηξηπιά ζχµβνια (δηάζηεµα, ηηµή, ηέινο) 

• δπλαηφηεηα ρξή εο ζ αξηζµεηηθνχ θσδηθνπνηε ήη 
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Οµάδα δχν εηθφλσλ, φπνπ ε δεχηεξε εηθφλα θσδηθνπνηείηαη πξψηα µε πξφβιεςε. Ζ πξψηε εηθφλα 

θσδηθνπνηείηαη µεηά, παξεµβάινληαο αλάκεζα ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε 

 

 

 

ρ 3.1 χγθξηζε h261 

κε h263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 MPEG-1 
 

∆εµνζίεπζε 1990 (Intern. Standardization Organization) 

CD-ROM, WAN, LAN,WWW 

∆εµνζίεπζε 1990 (Intern. Standardization Organization) 

Βαζίζζεθε ζηα πξφηππα : JPEG H 261 

Αξρηθή µνξθή βίληεν : CIF 

 Μέγηζηα : 768 x 576 ζε 30 fps 

Βαζίζζεθε ζηα πξφηππα : JPEG, H.261 

Παξαγφµελνο ξπζµφο δεδνµέλσλ (CIF): 37,3 Mbps 

Ρπζµφο ζπµπηεζµέλσλ δεδνµέλσλ : 1,5 Mbps 

Αζπµµεηξία : απνζπµπηεζηήο µηθξήο πνιππινθφηεηαο 
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 ρ 3.2  Πξφηππν Mpeg 

 

 

 

Δληξνπηθφο θσδηθνπνηεηήο (Huffman) ζε ζάξσζε αληηδηαγψληα : 

(δηαζηήµαηα µεδεληθψλ ζπληειεζηψλ, µε µεδεληθέο ηηµέο ζπληειεζηψλ) 

• Σχπνο : µε ή ρσξίο πξφβιεςε, µε ή ρσξίο µε µεδεληθέο ηηµέο ζπληειεζηψλ) 

• Σχπνο : µε ή ρσξίο πξφβιεςε, µε ή ρσξίο αληηζηάζµηζε θίλεζεο 
• Υαξαθηεξηζµφο ΜΒ : αληηζηαζµηζµέλν ή φρη 

• Βήµα θβαληηζµνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρ. 3.3 GoP 
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χληαμε δεδνµέλσλ : 

• αθνινπζία εηθφλσλ – πεξηερφµελν, ραξαθηεξηζηηθά 

• νµάδα εηθφλσλ ( ) GOP – ηπραία πξβε φζ αζ 

• εηθφλα – ζπγρξνληζµφο, ηχπνο εηθφλαο (D, I, P, B) 

• «θέηα» εηθφλαο εηθφλαο (slice) (slice) – ζπγρξνληζ ζπγρξνληζµφο 

• µαθξν-µπινθ (MB, 16 x 16)– ηχπνο ζπµπίεζεο, µεηαθίλεζε (F B A) (F, B, A), ζηαηηθφ ζηαηηθφ 

• µπινθ (block, 8 x 8)– µεηαζρεµαηηζµφο ζπλεµηηφλνπ 

 

5.2.4 MPEG-2 
  
∆εµνζίεπζε 1993 (Intern. Standardization Organization) 

Φεθηαθή ηειεφξαζε, δνξπθνξηθή/θαισδηαθή ηειεφξαζε, 

ππεξεζίεο βίληεν ζε δίθηπα, VOD, HDTV, DVD 

∆εµνζίεπζε 1993 (Intern. Standardization Organization) 

Αξρηθή µνξθή βίληεν : CCIR-601 

Βαζίζζεθε ζην πξφηππν : MPEG-1 

Αξρηθή µνξθή βίληεν : CCIR 601 

Παξαγφµελνο ξπζµφο δεδνµέλσλ (CIF): 160 Mbps 

Ρπζµφο ζπµπηεζµέλσλ δεδνµέλσλ : 4-15 Mbps 

Αζπµµεηξία : απνζπµπηεζηήο µηθξήο πνιππινθφηεηαο 

 

Πη 2.2 Πξνθηι θαη επηπεδα αλαιπζεο MPEG-2 

 

 

Κιηκαθψηή ζπκπίεζε : 

ηξψµαηα ζπµπηεζµέλνπ θψδηθα :βαζηθφ θαη επηπξφζζεηα βειηησηηθά 

Υξεζηµφηεηα ζηε µεηάδνζε ζε δηαχινπο µε ζφξπβν :θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο πιένλ ζεµαληηθήο 

πιεξνθνξίαο 

Πεξίπησζε µεηάδνζεο ζε δηαχινπο µεηαβιεηνχ ξπζµνχ 

Πξννδεπηηθή µεηάδνζε : απφ ην πην ζεµαληηθφ ζην πην ιεπηνµεξεηαθφ 
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Σξεηο ηχπνη θιηµάθσζεο : πνηφηεηαο, ρσξηθή θαη ρξνληθή 

• Κιηµάθσζε πνηφηεηαο 

 ∆χν ζηξψµαηα θβαληηζµνχ 

• Υσξηθή θιηµάθσζε 

 Απνζπµπίεζε ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο αλαιχζεηο 

 Τπνδεηγµαηνιεςία γηα ηε δεµηνπξγία ηνπ βαζηθνχ ζηξψµαηνο 

 Παξεµβνιή γηα ηελ πξφβιεςε ζε µεγαιχηεξε αλάιπζε 

• Υξνληθή θιηµάθσζε 

 Βαζηθφ ζηξψµα ζε ραµειφ ξπζµφ 

 Πξφβιεςε µε αληηζηάζµηζε ηεο θίλεζεο γηα βειηίσζε 

 

5.2.5 MPEG-4 

 
∆εµνζίεπζε 1998 (Intern. Telecom. Union) 

Δπηθνηλσλίεο µε πνιπµέζα, ∆ηαδίθηπν,δηαδξαζηηθά παηγλίδηα βίληεν, ηειε-παξαθνινχζεζε 

• απνηειεζµαηηθή βειηησµέλε ζπµπίεζε 

• πξφζβαζε ζηα αληηθείµελα θαη αιιειεπίδξαζε µε απηά 

• ελνπνηε ελνπνηεµέλν πεξηβάιινλ πεξηβάιινλ θπζηθψλ θπζηθψλ / ζπλζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ αληηθεη 

αληηθεηµέλσλ 

• θιηµάθσζε ρξφλνπ, ρψξνπ, πνηφηεηαο, αληηθεηµέλσλ 

• µεγάιε αληνρή ζε ζθάιµαηα µεηάδνζεο 

5-64 kbits/s γηα θηλεηή ηειεθσλία θαη PSTN (public switched telephone network) 

2 Mbits/s γηα ηειενπηηθά πξνγξάµµαηα θαη θηλεµαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

 

5.3 Αλαπαξάζηαζε 

νπηηθναθνπζηηθώλ 

αληηθεηµέλσλ 

 
Αξρέηππα αληηθείµελα (AVO): 

αθνπζηηθά, νπηηθά, νπηηθναθνπζηηθά 

χλζεζε νπηηθναθνπζηηθψλ - 

αληηθεηµέλσλ ζε ζθελή 

Πεξηγξαθή ζθελήο θαη αληηθεηµέλσλ 

Ηεξαξρηθή δνµή 

Δηδηθά αληηθείµελα : θείµελν, 

γξαθηθά, νµηινχληα πξφζσπα, 

αλζξψπηλν ζψµα ζε θίλεζε 

    

    

5.4 Σύπνη θσδηθνπνίεζεο 

βίληεν 

 
Σέζζεξηο ηχπνη θσδηθνπνίεζεο: 

• Κσδηθνπνίεζε αληηθεηµέλσλ 

βίληεν         

 ρ. 3.4 Audiovisual objects 

νπνηνπδήπνηε ζρήµαηνο 

Παξφµνηα µε MPEG-1 (MPEG-2), 

θη επηπιένλ θσδηθνπνίεζε ζρήµαηνο : 
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ράξηεο αληηθεηµέλσλ (δπαδηθφο), δηαθάλεηα αληηθεηµέλσλ     

∆πλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο παλνξαµάησλ   

• Κσδηθνπνίεζε δηθηπσηνύ πιέγµαηνο 

Σξηγσληθφ Σξηγσληθφ πιέγµα µε επειημία επειημία ζηε ζπλζεηηθή ζπλζεηηθή θίλεζε θαη 

δπλαηφηεηα ρξνληθψλ παξεµβνιψλ 

• Κσδηθνπνίεζε βαζηζµέλε ζε µνληέια 

Πξφζσπν θαη αλζξψπηλν αλζξψπηλν ζψµα 

• Κσδηθνπνίεζε πθήο 

Υξήζε θπµαηηδηαθνχ µεηαζρεµαηηζµνχ γηα 

θσηεηλφηεηα θαη ρξψµα 

 

5.4.1Κσδηθνπνίεζε θπζηθώλ 

αληηθεηµέλσλ 
 
•εηθφλα θαηβίληεν 

•πθή γηα ζχλζεζε ζε δηθηπσηά πιέγµαηα 

•2-∆ δηθηπσηφπιέγµα 

•γεσµεηξηθή ρξνληθή µεηαβνιή πιέγµαηνο 

•ηπραία πξφζβαζε ζε θάζε αληηθείµελν 

•ρεηξηζµφο εηθφλσλ θαη βίληεν 

•θιηµάθσζε µε βάζε ην πεξηερφµελν 

•θιηµάθσζε ρσξηθή, ρξνληθή θαη πνηφηεηαο    ρ 3.5 VOP 

•αληνρή ζε ζθάιµαηα µεηάδνζεο    

5.4.2 Κσδηθνπνίεζε αληηθεηµέλσλ βίληεo 

 
Σµήµα βίληεν νπνηνπδήπνηε ζρήµαηνο (VO) 

ηηγµηφηππν: επίπεδν αληηθείµελν βίληεν (VOP) 

Οξηζµφο VOP:ζρήµα θαη πθή Πιήξεο νξηζµφο µε ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ 

Οξζνγψληα αληηθείµελα : ζπµβαηφηεηα µε Οξζνγψληα αληηθείµελα: ζπµβαηφηεηα µε MPEG-1, MPEG-2, 

H.263 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ. 3.6 ∆ηάγξαµµα θσδηθνπνηεηή αληηθεηµέλσλ βίληεν 
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5.4.3 Κσδηθνπνίεζε θίλεζεο θαη πθήο 
 

∆ηαλχζµαηα θίλεζεο αλά µάθξν-µπινθ ελδερφµελα επηθαιππηφµελα ή δηαηξεµέλα ζηα 4 ελδερφµελα 

επηθαιππηφµελα, ή δηαηξεµέλα ζηα 4 ζπµπηεζµέλα µε πξνβιεπηηθή θσδηθνπνίεζε 

πµπίεζε ρσξηθψλ δεδνµέλσλ µε ρξήζε µεηαζρεµαηηζµνχ ζπλεµηηφλνπ 

  
 

 

 

ρ 3.7 , 3.8 & 3.9 

Κσδ θίλεζεο θαη πθήο 

 

5.4.4 Κσδηθνπνίεζε ρήκαηνο 

 
Πίλαθαο α (δπαδηθφο ή µε βαζµφ δηαθάλεηαο) Κσδηθνπνίεζε 

ζηαηηθή ή ρξνληθή, µε ή ρσξίο ζθάιµαηα ζπµπίεζεο Μπινθ 16 

x 16 : δηαθαλή, αδηαθαλή, ζπλνξηαθά θή ,θή ,ξ (δπαδηθφο 

πίλαθαο α) πµπίεζε ησλ δεδνµέλσλ ηνπ ζπλφξνπ γηα 

δπαδηθφπίλαθαµερξήζεαξηζµεηηθνχ δπαδηθφ πίλαθα µε ρξήζε 

αξηζµεηηθνχ θσδηθνπνηεηή πξνζαξµνζµέλνπ ζηα 

ζπµθξαδφµελα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ 3.10 Γπαδηθνί Πίλαθεο 

 

 

 

    ρ 3.11 Πίλαθεο δηαθάλεηαο 

  

πµπίεζε ηχπνπ πθήο γηα πίλαθα α µε βαζµφ δηαθάλεηαο 

(256ηηµέο) 
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5.4.5 Κσδηθνπνίεζε παλνξάµαηνο 
 

Κσδηθνπνίεζε θφληνπ 

Απνηειεζµαηηθφηεηα ηεο ζπµπίεζεο, αθνχ ην θφλην θσδηθνπνηείηαη µφλν µία 

θνξά ζηελ αξρή, ελψ ε θίλεζε µπνξεί λα πεξηγξαθεί µε ιίγεο παξαµέηξνπο 

 

 

ρ3.12 Παξακεηξνη παλνξάµαηνο 1 

    ρ 3.13 Παξακεηξνη παλνξάµαηνο 2 

 

 

 

 

5.4.6 Κσδηθνπνίεζε δηθηπσηνύ 

πιέγµαηνο 

 
Σξηγσληθφ πιέγµα 

Παξαµεηξηθή θίλεζε ζε θάζε φή ηξηγσληθφ ηµήµα 

Πξνζαξµνγή ηνπ ηξηγσληθνχ πιέγµαηνο 

ζηνπεξηερφµελν ζην πεξηερφµελν 

 

∆πλαηφηεηα µίμεο θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ 

αληηθεηµέλσλ, αλαπαξάζηαζεο θπζηθήο ζπλερνχο 

θίλεζεο, παξεµβνιήο ελδηάµεζσλ ζηηγµηφηππσλ 

  

  

       

      

         ρ 3.14  Πιέγκα 

5.4.7 Κσδηθνπνίεζε θηλνύµελνπ πξνζώπνπ 

  

Κίλεζε πξνζψπνπ 

•παξάµεηξνη νξηζµνχ πξνζψπνπ 

•παξάµεηξνη νξηζµνχ πξνζψπνπ 

•παξάµεηξνη θίλεζεο πξνζψπνπ 

 

Οξηζµφο: Οξηζµφο : 

•84 ραξαθηεξηζηηθψλ ζεµείσλ 

• 68 απιψλ θηλήζεσλ 

•εθθξάζεσλ πξνζψπνπ 

χλζεζε θσλήο ζε ζπλδπαζµφ 

µε ζπλζεηηθή θίλεζε 

ρεηιηψλ(14 θηλήζεηο ζηφµαηνο)       ρ 3.15 Κίλεζε πξνζψπνπ 
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ρ 3.16 εκεία πξνζψπνπ 

    ρ 3.17 Κίλεζε καηίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 Κσδηθνπνίεζε θηλνύµελνπ ζώµαηνο 
 

•παξάµεηξνη νξηζµνχ 3-∆ µνληέινπ ζψµαηνο 

•παξάµεηξνη θίλεζεο ζψµαηνο 

  ρ 3.18 Κηλνπκελφ ζψκα 

 

 

5.4.9 Κσδηθνπνίεζε πθήο 
 

2-∆ θπµαηηδηαθή αλάιπζε ρξεζηµνπνηψληαο δηνξζνγψληα θίιηξα Daubechiesµε δπλαηφηεηα πξνζαξµνγήο 

ζην ζρήµα ελφο αληηθεηµέλνπ 
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Υσξηθή πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκπίεζε ηεο δψλεο ραµειψλ ζπρλνηήησλ. 

∆έλδξα µεδεληθψλ ηηµψλ ζε δηάθνξεο θιίµαθεο χφ ρξεζη µνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζµφ ησλ µεδεληθψλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ µεηαζρεµαηηζµνχ 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηµνπνηείηαη αξηζµεηηθφο θσδηθνπνηεηήο    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ 3.19 ηαηηθή πθή 

    ρ .3.20 Αλαι. ζη. Τθήο 

 

5.5 Μνληάδ 

 
Σν κνληάδ νξίδεηαη σο ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία κηθξά απνζπάζκαηα βίληεν ζπλζέηνληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ζπλερήο ηαηλίαο . Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο φξν πνπ πεξηγξαθηθφο γηα  θαζαξά ηελ ηερληθή 

δηαδηθαζία κίμεο πιάλσλ (montage sequence). Ο φξνο κνληάδ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο  ζηελ εθηχπσζε 

(θείκελα, εηθφλεο) ηελ ηππνγξαθία, ηε δηαδηθαζία κίμεο δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ θ.α γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ.  

 

5.5.1 ΜΖ-ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΜΟΝΣΑΕΗΔΡΑ 
 

Μία κε-γξακκηθή κνληαδηέξα απνηειείηαη απφ: 2 monitor γηα εηθφλα, 2 monitor γηα ήρν, 1 θάξηα 

ζχιιεςεο, 1 πιηθφ (π.ρ. Ζ/Τ), 1 ινγηζκηθφ (π.ρ. Cinnelera), 1 πνληίθη θαη,1 πιεθηξνιφγην 

 

5.5.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πξέπεη πξψηα λα ην πεξάζνπκε ζε θάπνην πξφγξακκα ππνινγηζηή φπσο ην 

Cinelerra ε θάπνην άιιν αληίζηνηρν. Ζ δηαδηθαζία γηλεηαί είηε κεζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ βίληεν import ή κε 

ηελ ζχιιεςε ηνπ capture. Πεξά απφ ηα παξάζπξα εξγαιείσλ θαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αξρείσλ έρνπκε θαη 

ηα παξάζπξα πνπ παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ κνληαδ ή ην βίληεν πνπ ζεινπκε λα εηζάγνπκε ην νπνίν 

νλνκάδεηαη Monitor. 
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5.5.3 MONITOR 

 
ην monitor αξηζηεξά  εηζάγνπκε ην πιηθφ πξνο επεμεξγαζηα, απφ ηε ιίζηα αξρείσλ, κε drag & drop. Μφιηο 

ην αθήζνπκε, ζηελ νζφλε ηνπ monitor εκθαλίδεηαηην επηιεγκέλν καο πιηθφ. Απφ θάησ ππάξρεη κία κπάξα 

ζηελ νπνία βιέπνπκε ηε δηάξθεηα ηνπ πιηθνχ πνπ εηζάγακε. Κάησ απφ ηε κπάξα ρξφλνπ βξίζθνληαη φια ηα 

θνπκπηά, πνπ καο επηηξέπνπλ λα δνχκε θαη λα εηζάγνπκε ην πιηθφ καο ζην timeline. Σν βίληεν κπνξνχκε λα 

ην εηζάγνπκε είηε νιφθιεξν είηε απνζπαζκαηηθά. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην timeline έρνπκε ηξείο επηινγέο: 

insert, overwrite θαη replace. ην δεμί monitor βιέπνπκε ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζην timeline θαη έρνπκε 

επεμεξγαζηεί ή πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηνχκε. Κάησ απφ ην δεχηεξν monitor, ππάξρεη ε ίδηα κπάξα κε ην 

πξψην monitor, πνπ βιέπνπκε ηε δηάξθεηα ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζην timeline. Κάησ απφ ην δεχηεξν 

monitor, εθηφο απφ ηα θνπκπηά πνη "ηξέρνπκε" ην βίληεν, ππάξρεη θαη έλαο επηινγέαο πνζνζηψλ κεγεζψλ 

νζνλψλ ζηα νπνία βιέπνπκε ην βίληεν καο. Ζ πξνεπηιεγκέλε επηινγή είλαη ην fit πνπ είλαη θαη ε 

ζπλεζέζηεξε. 

 

5.5.4 Cinelerra 

 
To Cinelerra είλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο βίληεν. Δίλαη ζρεδηαζκέλν GNU / Linux. Παξάγεηαη απφ 

ηελ heroin virtual, θαη είλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ δηαλέκεηαη ππφ ηελ GNU General Public 

License. Σν Cinelerra πεξηιακβάλεη επίζεο βίληεν compositing, πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί 

πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο compositing, φπσο ε θσδηθνπνίεζε θαη ζπκπχγκαηα. 

 

Σν Cinelerra θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Απγνχζην ηνπ 2002 

 

5.5.4.1 Αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά 

 
To Cinelerra πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε γηα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο ήρνπ θαη βίληεν: Δπεμεξγάδεηαη ήρν 

ρξεζηκνπνηψληαο αθξίβεηα 64 bits, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δχν ρξσκαηηθά κνληέια RGBA θαη Yuva 

ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηή ππνδηαζηνιή θαη 16-bit αθέξαηεο αλαπαξαζηάζεηο, αληίζηνηρα. Δίλαη αλεμάξηεην 

απφ ηελ αλάιπζε θαη ην frame rate, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα κέγεζνο 

βίληεν.  

 

5.5.4.2 Cinelerra interface 
 

Cinelerra interface είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ άιισλ κε-γξακκηθά πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο, φπσο ην 

Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid θαη Media Composer. Χζηφζν, επεηδή πεξηιακβάλεη έλα 

compositing engine, κπνξεί επίζεο λα παξνκνηαζηεί κε ινγηζκηθφ compositing φπσο ην Adobe After Effects, 

Smoke on GNU / Linux ή Shake. Ο ρξήζηεο παξνπζηάδεηαη κε ηέζζεξηο νζφλεο: 

 

Σν timeline, ην νπνίν δίλεη ζην ρξήζηε κηα άπνςε κε βάζε ην ρξφλν φισλ ησλ βίληεν θαη ησλ ήρσλ 

ηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία θαξέ  

To viewer, ην νπνίν δίλεη ζην ρξήζηε κηα κέζνδν ηνπ «θαζαξηζκνχ» κέζσ βίληεν. 

Σν παξάζπξν ησλ πφξσλ, νπνπ παξνπζηάδνηαη ζηνλ ρξήζηε φινη νη πφξνη ηνπ ήρνπ θαη ηνπ βίληεν . 

ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη ηα δηαζέζηκα εθέ, κεηαβάζεηο ήρνπ θαη βίληεν  

Σν composer, νπνπ ν ρξήζηεο βιέπεη ην ηειηθφ ζρέδην. Ο composer είλαη δηαδξαζηηθφ ππφ ηελ 

έλλνηα φηη επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζαξκφζεη ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ βίληεν, 

To Cinelerra interface έρεη ζπρλά επηθξηζεί επεηδή δελ ζχκθσλεη νχηε κε GNOME νπηε κε ην KDE 

νχηε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο αλζξψπηλεο δηεπαθήο. 
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5.5.4.3 Υξήζε θαη βξάβεπζε 
 

 Σν Cinelerra έρεη θεξδίζεη έδαθνο ζε κεξηθνχο ιάηξεηο GNU / Linux πνπ ςάρλνπλ γηα έλα εγγελέο 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν. Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε πξνσζείηαη θπξίσο απφ ην Linux Media Arts, ε 

νπνία πσιεί έλα νινθιεξσκέλν παθέην πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξαγσγή βίληεν πνπ πεξηιακβάλεη 

Cinelerra. ηελ 2004 Electronic Media Show, απνλεκήζεθε ην βξαβείν Μπνκπ Σέξλεξ« Κάλνληαο ηε 

Απνθνπή " ζην Cinelerra. Σν βξαβείν δηλεηαη  "ζηα θαιχηεξα θαη πην ζπγθηλεηηθά πξντφληα κεηαπαξαγσγήο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην". 

 

5.5.4.4 Community version 

 
 Ζ heroin virtual παξάγεη κηα λέα έθδνζε ηνπ Cinelerra ζε εκη-εηήζηα βάζε, ζηελ νπνία δηαηίζεηαη 

κφλν ν πεγαίνο θψδηθαο. Λφγσ ηφζν ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαλνκή εηδηθνχ ραξαθηήξα 

δηαλνκήο, κηα νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ ειεχζεξνπ θαη αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή 

ηνπο εθδνρή ηνπ Cinelerra αλαθέξεηαη σο Cinelerra-CV. 

 Ζ Cinelerra-CV επηηξέπεη ζηελ Κνηλφηεηα λα ζπκβάιεη ζε κηα αλνηρηή βηβιηνζήθε φπνπ αιιαγέο 

ζηνλ θψδηθα είλαη πξνζηηέο ζε φινπο. Οη ιίζηεο mail  θαη έλα θαλάιη IRC, φπνπ πην έκπεηξνη ρξήζηεο θαη νη 

πξνγξακκαηηζηέο παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε ιηγφηεξν έκπεηξνπο ρξήζηεο, θαη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα 

δηεμάγνπλ ηερληθέο ζπδεηήζεηο. Cinelerra-CV είλαη επίζεο ζπζθεπαζκέλν γηα έλα επξχηεξν θάζκα ησλ 

δηαλνκψλ. Δπίζεο, έρεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα θαηάξηηζεο: νη βηβιηνζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, θαη ηα εξγαιεία autoconf / automake ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο. 
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Version 
Release 

date 
Changes 

4.6 
September 

8 2014 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Split pane editing. OpenGL supported on Intel HD. Titler 

improvements. Bugfixes." 

4.5 
October 31 

2013 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Speed curves mainly for video & in degraded quality for audio. 

Some control over whether automation follows edits. Ability to 

transfer keyframes between audio and video tracks. Motion 

temporaries are stored in /tmp/m and /tmp/r files. Time Avg 

clears the accumulator on keyframes." 

4.4 July 9, 2012 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

Faster startup and responsiveness, audio oscilloscope, new bright 

theme, and also 3 way colour correction." 

4.3 
August 6, 

2011 

"Text to movie". Allows one to turn a script into an instant movie with live 

updating and seeking. 

4.2 
October 15, 

2010 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Mainly a bugfix & personal need release. `Edit->Align edits` 

feature, which aligns all the audio edits with the video. Keyframe 

spanning feature, where highlighting a region with keyframe 

generation on causes effect tweeks to span all the keyframes. All 

assets are now opened in subprocesses so they don't bring down 

the entire program when they crash. Cannot drag and drop edit 

clips anymore, feature removed here and future versions." 

4.1 
September 

24, 2009 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Main feature is nested sequences. The Viewer window does not 

display video clips, Bug fixed in next version at the expense of 

another feature removed." 

4.0 
August 8, 

2008 

Since all versions 2.0 onward 10bit (useful for prof. Cinepaint) and 16bit 

RGB(A),YUV(A) have been removed and replaced with RGB YUV Float 

instead. 

2.1 
September 

7, 2006 

Merge with community SVN version. (The first use of git and a multi-person 

merge) 

2.1 July 2, 2006 N/A 

2.0 
September 

29, 2005 
Merge with community SVN version. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software)
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2.0 
September 

12, 2005 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"H.264 encoding and MPEG-4 audio encoding. Import MPEG 

video directly." 

1.2.2 
January 18, 

2005 
Merged with community CVS version. 

1.2.2 
January 10, 

2005 
N/A 

1.2.1 
August 16, 

2004 

Merged with community CVS version. Special enhancements were added to 

this version E.g. H264 Kod. Cineon used at NAB under Fedora 1,2 and BSD 

5, this could handle 4k film 4096x4096 if graphics card permits. Fast frame 

rate in excess of 210 frames per second at 720x480 29.97, while bringing in 

live HD video in the timeline from a video camera. video4linux driver Zoran 

chip. 

1.2.1 
August 8, 

2004 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Quicktime 2.0.4 updated. Enter the world of floating point 

imaging in this release. It's not just a more accurate colorspace, 

it's a totally new way of thinking about color. Finally, Cinelerra is 

officially more stable in 64 bit mode than 32 bit mode." 

1.2.0 
May 11, 

2004 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"Cinelerra has a massive number of small changes. Quicktime 

finally decodes Sorenson and compressed headers." 

1.1.9 
February 

17, 2004 
Merge with community CVS version. 

1.1.9 
February 

11, 2004 

From the Heroine Virtual website's NEWS section: 

"This is a landmark since it's probably the first time more code 

was submitted from the community than internally." 

1.1.7 
October 5, 

2003 
Merge with community CVS version. 

1.1.7 
August 11, 

2003 
N/A 

1.1.6 
May 12, 

2003 
N/A 

1.1.5 
April 29, 

2003 
Code "forked" into a community CVS version. 

1.0.0 
August 1, 

2002 
Inital release. 

 

Πη 2.3 Πίλαθαο Ηζηνξηθνχ 
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5.5.4.5 Υξήζε 
 

5.5.4.5.1 Άλνηγκα αξρείσλ 

 

ια ηα δεδνκέλα πνπ κπαίλνπλ ζην cinelerra έρνπλ απνθηεζεί είηε απν θάπνηα ζπζθεπή ιήςεο είηε απν 

θάπνην κέζν απνζήθεπζεο . Πακε file->Load Files, επηιέγνπκε αξρείν θαη θάλνπκε click ζην ok.Αλάινγα κε 

ηηο επηινγέο πνπ έρνπκε δηαιέμεη ζα θνξησζεί ζην Resources Media window είηε απεπζείαο ζην Program 

window. 

 

ρ 4.1 Αλνηγκα αξρείσλ 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4.5.2 Video in 
 

Ζ ιήςε βίληεν εμαξηάηαη απν: 

• Record driver 

  Υξεζηκνπνηήηαη γηα ηε ζχιιεςε ηνπ βίληεν ζην Record window. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί ην ίδην κε ην 

 Record Driver γηα video αλ ν ήρνο θαη ην video πεξηέρνληαη ζην ίδην αξρείν. Σα drivers είλαη 

 δηαζέζηκα ζην  Preferences->Playback. 

• Frames γηα εγγξαθή ζην δίζθν θάπνηα ζηηγκή 
  εγγξάθνληαη ζε pipeline. Πξψηα, ηα frames πεξλάλε απν ην buffer ηεο ζπζθεπήο. Έπηηα, πεξληνχληαη 

 ζε ελα κεγαιχηεξν buffer γηα εγγξαθή ζην δίζθν. Ζ εγγξαθή ζην δίζθν νινθιεξψλεηαη ζε 

 μερσξίζην λήκα απν απηφ ηεο αλάγλσζεο. Γηα ζπγθεθξηκέλα codecs ε εγγξαθή ζην δίζθν 

 ρξεζηκνπνηεί πνιιαπινχο ππξήλεο επεμεξγαζηή. Σν value set θαζνξίδεη πφζα frames ζα γξαθηνχλ 

 ζην δίζθν ηε θνξά. 

• Frames to buffer in device 

 Απηφ είλαη ν αξηζκφο ησλ frames πξνο απνζήθεπζε ζηε ζπζθεπή πξίλ ηελ αλάγλσζε θαη θαζνξίδεη 

 ην latency πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην ζχζηεκα πξίλ θαλεη drop ηα frames. 

• Υξήζε πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπνζέηεζε ηνπ Video, ρξεζηκνπνηεί ηνλ ήρν γηα 

ζπγρνληζκφ, αιια νη πεξηζζφηεξεο θάξηεο ήρνπ δελ έρνπλ αθξηβή πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε. 

Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή ην Cinelerra θαλεη ελα ππνινγηζκφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ήρνπ ζην 

πξφγξακκα αληη ηνπ hardware γηα ην ζπγρνληζκφ 
•  Sync drives automatically 

 Γηα ιήςεο πςεινχ bitrate, ν δίζθνο πνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα κπνξεί λα εηλαη αξθεηά 

 γξήγνξνο αιια ην ιεηηνπξγηθφ  ηζσο πεξηκέλεη κεξηθά ιεπηά. Απηφ πηέδεη ην ιεηηνπξγηθφ λα αδεηάζεη 

 ηνπο  buffers θαζε δεπηεξφιεπην αληί θαζε κεξηθά ιεπηα σζηε λα παξάγεη θάπσο θαιχηεξν real-time 

 behavior. 
• Μέγεζνο frame 
 Δίλαη ην ζχλνιν ησλ frames ζε pixels. Δίλαη αλεμάξηεην απν ην κέγεζνο ηνπ frame επεηδή ηα 

 πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο video ηξαβάλε κνλν ζε ελα ζπγθεθξηκέλν frame size. Αλ ην κέγεζνο ηνπ 

 frame size πνπ δίλεηαη εδσ δελ ππνζηεξίδεηαη απν ηελ ζπζθεπή , ην Cinelerra ίζσο κπινθάξεη. 
• Frame rate γηα ιήςε 
 Σν frame rate γηα ηε ιήςε είλαη αιιην απν απην ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ project. Απην νξίδεη ην frame 

rate πνπ ηξαβήμακε ην βίληεν. 
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5.5.4.5.3 Performance 
 

Θα πεξάζεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ξπζκίδνληαο απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ θχξηα εζηίαζε γηα ηελ επίδνζε είλαη 

νη παξακέηξνη ηνπ render πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα rendering dialog. 

• Αληηθείκελα Cache   
 Γηα λα επηηαρχλνπκε ην rendering, νξηζκέλα assets παξακέλνπλ αλνηρηά. Δδσ θαζνξίδεηαη πφζα 

 παξακέλνπλ αλνηθηά. Δλα κεγάιν λνχκεξν ζα εμαληήζε ηελ κλήκε πνιχ γξήγνξα θαη λα κπινθάξεη 

 ην πξφγξακκα Μηθξφο αξηζκφο ζα έρεη σο απνηέιεζκα αξγφ playback αθνπ θαπνηα assets πξέπεη λα 

 μαλαλνίγνπλ πην ζπλρά. 

• Seconds to preroll renders 

 Κάπνηα εθε ρξεηάδνληαη θάπνην ρξφλν λα εληαρζνχλ. Δπηιεγνληαο απηελ ηελ επηινγή νξίδεη θάπνηα 

 δεπηεξφιεπηα γηα render ρσξίο λα γξάθεη ζην δίζθν θαη πξηλ γηλεη ην  render ζην επηιεγκέλν ζεκείν. 

 ηαλ ρξεζηκνπνηήηε ην renderfarm, θάπνηεο θνξέο λα ρξεηαζηεί λα μαλαπεξαζηεί σζηε λα γηλνπλ 

 πνιπ κηθξά transitions αλάκεζα ζηα πεξάζκαηα. Καζε πέξαζκα ερεη πξνπεξαζηεί απν ην value ηνπ. 

 Παξφιαπηά δελ επηξεάδεη ην θφλην ηνπ rendering. Σν θφλην ηνπ rendering έρεη δηθή ηνπ 

 πξνπεξαζκέλε value 
• ξηζε ρξήζε κνλνχ επεμεξγαζηή 

 Σν Cinelerra πξνζπαζεί λα ρξεζηµνπνηεί φινπο ηνπ επεμεξγαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο εμ'αξρήο, αιια 

 θάπνηεο θνξέο ζα ζειήζεηε λα ρξεζηκνπνηεζεηε κνλν ελα επεμεξγαζηή, νπσο ζε ελα renderfarm 

 client. Απην νξίδεη ηε ρξήζε ελνο κνλν επεμεξγαζηή. Δπηπιένλ, ην ιεηηνπξγηθφ ζπλήζνο 

 ρξεζηκνπνηεί ελα επεμεξγαζηή γηα ηελ πξνζπέιαζε ηνπ δίζθνπ. Αξα απηε ε επηινγε εηλαη 

 πξαγκαηηθά ζε εθηέιεζε 1.25 επεμεξγαζηή. Ζ value απηνχ ηνπ παξακέηξνπ ρξεζηκνπνηέη 

 renderfarm clients. 

 

5.5.4.5.4 Interface 

 
Απηέο νη παξακέηξνη επηξεάδνπλ ακεδξά ην πψο ε δηεπαθή ιεηηνπξγεί. 

• Time format 

 Γίλνληαη κεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ. Δπηιέμε ηελ πην βνιηθή. Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

 ρξφλνπ κπνξεί λα αιιάμεη θαη κε ctrl + click ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ. 

•  Σα Index files επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη πξσηνβγήθαλ φηαλ ην 4MB/s ήηαλ πςειή ηαρχηεηα. 

Με απηε ηελ επηινγή νξίδνπκε ηελ ηνπνζέζηα ησλ αξρείσλ απηψλ. 
• Μεγεζφο index file 
 Δδψ θαζνξίδεηαη ην κεγεζνο ησλ index file. Μεγαιχηεξα index sizes επηηξέπνπλ ζε κηθξφηεξα λα 

 ζρεδηάδνληαη γξεγνξφηεξα, ελψ επηβξαδχλεη ηνλ ζρεδηαζκφ κεγαιχηεξσλ. Καη αληίζηξνθα. 

• Number of index files to keep 

 Γηα λα δηαηεξήζεηε ηνλ θαηάινγν ηαθηνπνηεκέλν, δηαγξάθνληαη ηα παιηά αξρεία δείθηε. Απηφ 

 θαζνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ δεηθηψλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ θαηάινγν. 

•  Delete existing indexes 

 ηαλ αιιάδεηε ην κέγεζνο ηνπ δείθηε ή ζέιεηε λα θαζαξίζεηε ηα πεξηηηά αξρεία επξεηεξίνπ, απηφ 

 δηαγξάθεη φια ηα αξρεία επξεηεξίνπ. 

• Σhumbnails 
  Σν παξάζπξν εκθαλίδεη κηθξνγξαθίεο ζηνηρείσλ απφ πξνεπηινγή. Οη κηθξνγξαθίεο κπνξεί λα 

 ρξεηάδνληαη ιίγν ρξφλν. Απηή ε επηινγή απελεξγνπνηεί ηηο κηθξνγξαθίεο. 

 

 Με ην ζχξζηκν κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηα φξηα, ην Cinelerra φρη κφλν ζαο επηηξέπεη λα 

 εθηειέζεηε ηελ επεμεξγαζία κε drag & drop ησλ νξίσλ, αιιά θαζνξίδεη επίζεο ηξεηο μερσξηζηέο 

 ιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ζχξεηε/επεμεξγαζηήηε έλα φξην. Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε 

 ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ. 
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5.5.4.5.5 Project attributes 

 

5.5.4.5.5.1 Οξίζκνο κνξθήο window 
 

ηαλ αλαπαξάγεηε αξρεία πνιπκέζσλ ζε Cinelerra, ηα 

αξρεία πνιπκέζσλ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

θνκκαηηψλ, έλα νξηζκέλν κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ, έλα 

νξηζκέλν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαη νχησ θαζεμήο. 

Γελ έρεη ζεκαζία ηη attributes έρεη ην αξρείν 

πνιπκέζσλ έρεη, απηφ αλαπαξάγεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ. Έηζη, αλ ην πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο ελφο αξρείνπ ήρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, γίλεηαη λέα δεηγκαηνιεςία. 

Καηά παξφκνην ηξφπν, αλ ην κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ ελφο 

αξρείνπ βίληεν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φ, ηη απνδίδεη ην 

έξγν, ην βίληεν κπαίλεη ζε καχξν πιαίζην, είηε 

πεξηθνπηεηαη ή ζπλνξεχεη κε ην καχξν. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πξνζαξκφδνληαη Ρπζκίζεηο-

> Ρχζκηζε ηεο κνξθήο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην 

Αξρείν-> Νέν.  Κάζε ρξνλνδηάγξακκα πνπ δεκηνπξγήηε απφ απηφ ην ζεκείν ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο  

 ρ 4.2 Set Format 

ξπζκίζεηο. ηαλ πξνζαξκφδεηε ηηο ξπζκίζεηο ζην Ρπζκίζεηο-> Format, ηα κέζα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Δπίζεο, θάζε ρξνλνδηάγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο. 

  

5.5.4.5.5.2 Presets 
 

Δπηιέμηε κηα επηινγή απφ απηφ ην κελνχ γηα λα έρεηε φιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ζε έλα απφ ηα 

γλσζηά πξφηππα. 

 

5.5.4.5.5.3 Audio attributes 
• Tracks 

 Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ ήρνπ γηα ην λέν έξγν. Σα θνκκάηηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα 

 δηαγξαθνχλ αξγφηεξα, αιιά νη επηινγέο πνπ παξέρνληαη εδψ γηα ιφγνπο επθνιίαο.# Samplerate 

• Channels 

 Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ ήρνπ γηα ην λέν έξγν. Ο αξηζκφο ησλ θαλαιηψλ ήρνπ δελ πξέπεη λα 

 είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ. 

• Channels positions 

 Σα επί ηνπ παξφληνο ελεξγνπνηεκέλα θαλάιηα ήρνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνλ ήρν panning boxes ζην 

 patchbay κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζην widget ζέζε ηνπ θαλαιηνχ. 

 

 

          

ρ 4.3 Channel position widget 

 

 

 

 

 

 

Σα θαλάιηα αξηζκνχληαη. ηαλ θαζίζηαηαη, ε έμνδνο απφ ην θαλάιη 1 απνδίδεηαη ζην πξψην θνκκάηη εμφδνπ 

ζην αξρείν ή ζην πξψην θαλάιη ήρνπ ηεο θάξηαο ήρνπ. Οη ζέζεηο ηνπ θαλάιηνπ ήρνπ αληηζηνηρνχλ ζην 
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ζεκείν φπνπ ηα panning widgets βξηζθνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο εμφδνπο ήρνπ. ζν πην θνληά ε ζέζε ηνπ 

panning είλαη ζε κία απφ ηηο εμφδνπο ήρνπ, ην πην ζήκα παίξλεη ην ερείν. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ 

ερείνπ θαη ζχξεηε ην γηα λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπ θαλαιηνχ ήρνπ. Σα ερεία κπνξνχλ λα είλαη ζε 

νπνηνδήπνηε πξνζαλαηνιηζκφ. Μηα δηαθνξεηηθή δηάηαμε ησλ ερείσλ απνζεθεχεηαη γηα θάζε αξηζκφ ησλ 

θαλαιηψλ ήρνπ αθνχ θαλνληθά δελ ζέιεηε ηελ ίδηα δηάηαμε ερείσλ γηα δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο θαλαιηψλ. 

Θέζεηο θαλαιηψλ είλαη ε κφλε ξχζκηζε πνπ δελ επεξεάδεη ηελ έμνδν απαξαίηεηα. Δίλαη απιψο κηα επθνιία, 

έηζη ψζηε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ δχν θαλάιηα, ην pannel ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ηα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπο. Γελ έρεη ηίπνηε λα θάλεη κε ηελ πξαγκαηηθή δηάηαμε 

ησλ ερείσλ. Γηαθνξεηηθά θαλάιηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο γηα λα έρνπλ ην ίδην 

απνηέιεζκα. 

 

5.5.4.5.5.4 Video attributes 
 

• Tracks 

  Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ βίληεν πνπ θαηαγξάθεη ην λέν έξγν νπνπ έρεη αλαηεζεί. Σα θνκκάηηα κπνξνχλ 

 λα πξνζηεζνχλ ή λα δηαγξαθνχλ αξγφηεξα, αιιά νη επηινγέο πνπ παξέρνληαη εδψ γηα ιφγνπο 

 επθνιίαο. 

• Framerate 

 Ρπζκίδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ θαξέ ηνπ βίληεν. Σν framerate ηνπ έξγνπ δελ πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε 

 έλα αηνκηθφ ξπζκφ θαξέ αξρείν πνιπκέζσλ πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη. Media είλαη εθ λένπ γηα λα 

 ηαηξηάδεη κε ηε ζπρλφηεηα ησλ θαξέ ηνπ έξγνπ. 

• Canvas size 

 Ρπζκίδεη ην κέγεζνο ηεο εμφδνπ ηνπ βίληεν. Δπηπιένλ, θάζε θνκκάηη έρεη επίζεο ην δηθφ ηνπ κέγεζνο 

 ηνπ πιαηζίνπ ηεο. Αξρηθά, ην παξάζπξν δηαιφγνπ New Project δεκηνπξγεί θνκκάηηα βίληεν ησλ 

 νπνίσλ  ην κέγεζνο ηαηξηάδεη κε ηελ έμνδν βίληεν. Σα κεγέζε θνκκάηη βίληεν κπνξεί λα αιιάμεη 

 αξγφηεξα, ρσξίο αιιαγή ηεο εμφδνπ βίληεν. 

• Aspect ratio 

 Ρπζκίδεη ηελ αλαινγία δηαζηάζεσλ. Ζ αλαινγία δηαζηάζεσλ εθαξκφδεηαη ζηελ έμνδν βίληεν. Ο 

 ιφγνο δηαζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηελ αλαινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: h / λ 

 (ηνλ αξηζκφ ησλ νξηδφληησλ πίμει δηαηξείηαη ζε αξηζκφ θάζεησλ pixel). Δάλ ε αλαινγία δηαζηάζεσλ 

 δηαθέξεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ηχπνπ, ε παξαγσγή ζαο ζα είλαη ζε κε ηεηξάγσλα 

 εηθνλνζηνηρεία. 

• Auto aspect ratio 

 Αλ απηή ε επηινγή είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ην παξάζπξν δηαιφγνπ New Project ππνινγίδεη εθ λένπ 

 πάληνηε ηε ξχζκηζε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ κε βάζε ην δεδνκέλν κέγεζνο θακβά. Απηφ εμαζθαιίδεη 

 pixel λα είλαη πάληα πιαηεία. 

• Color model 

 Σν έξγν ζα απνζεθεπηεί ζην ρξσκαηηθφ κνληέιν βίληεν πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ αλαπηπζζφκελε 

 ιίζηα. Υξσκαηηθφ κνληέιν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αλαπαξαγσγή βίληεν επεηδή ην βίληεν έρεη 

 ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη πνιχ αξγφ. Παξφιν πνπ δελ είλαη αηζζεηή, ηα intermediates ήρνπ πεξηέρνπλ 

 πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ήρν ζην δίζθν θαη ήρνπ πνπ ζα αλαπαξαρζεί. H ξχζκηζε 

 ήρνπ ρξεζηκνπνηεί πάληα ην πςειφηεξν εχξνο δψλεο ελδηάκεζν επεηδή είλαη γξήγνξν. Σν 

 intermediate βίληεν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ειάρηζην πνζφ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

 απαηηνχκελε πνηφηεηα, επεηδή είλαη αξγή, αιιά intermediate βίληεν εμαθνινπζνχλ λα 

 ρξεζηκνπνηνχλ έλα πςειφηεξν πξφηππν ρξψκαηηθνπ εχξνο δψλεο απφ ην βίληεν πνπ είλαη 

 απνζεθεπκέλα θαη ην βίληεν πνπ παίδεηαη. Απηφ επηηξέπεη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία πνπ πξέπεη λα 

 γίλεη κε ηε κηθξφηεξε θαηαζηξνθή ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. Σν βίληεν απνζεθεχεηαη ζην δίζθν ζε 

 έλα colormodel, ζπλήζσο έλα παξάγσγν YUV. ηαλ αλαπαξάγεηαη, Cinelerra ηελ απνζπκπηέδεη απφ 

 ηε κνξθή ηνπ αξρείνπ απεπζείαο ζηε κνξθή ηεο ζπζθεπήο εμφδνπ. Δάλ πξφθεηηαη γηα κεηαπνηεκέλα 

 απνηειέζκαηα, Cinelerra απνζπκπηέδεη ην βίληεν ζε κηα ελδηάκεζε colormodel πξψηα θαη ζηε 

 ζπλέρεηα λα ην κεηαηξέπεη ζηε κνξθή ηεο ζπζθεπήο εμφδνπ. Ζ επηινγή ηνπ ελδηάκεζνπ colormodel 

 θαζνξίδεη πφζν γξήγνξα θαη αθξηβή ηα απνηειέζκαηα είλαη. Οη Cinelerra colormodels 

 πεξηγξάθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα ηάμε ζπζθεπαζίαο ησλ ζπζηαηηθψλ θαη έλαλ νξηζκέλν 
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 αξηζκφ ησλ bits γηα θάζε ζπζηαηηθφ. Ζ ζεηξά ζπζθεπαζίαο ηππψλεηαη ζηελ αξηζηεξή θαη ε 

 θαηαλνκή δπαδηθψλ ςεθίσλ εθηππψλεηαη ζηα δεμηά. 

• RGB-888 Απηφ δηαζέηεη 8 bits γηα ην R, G θαη B θαλάιηα θαη ρσξίο άιθα. Απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα αζπκπίεζηα κέζσλ κε ρακειφ δπλακηθφ εχξνο. 

•  RGBA-8888 

 Απηφ δηαζέηεη έλα θαλάιη άιθα ζην 8 bit colormodel RGB. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίζηξσζε 

 πνιιά θνκκάηηα. 

• YUV-888 

 Απηφ δηαζέηεη 8 bits γηα ην Τ, U θαη V. Απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ δπλακηθφ 

 εχξνο ζην νπνίν ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπκπηέδεηαη ζην ρψξν ηνπ ρξψκαηνο YUV. Σα 

 πεξηζζφηεξα κέζα ελεκέξσζεο είλαη ζπκπηεζκέλν ζε YUV θαη απηφ ην παξάγσγν επηηξέπεη ην 

 βίληεν πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γξήγνξα κε ηελ ειάρηζηε ππνβάζκηζε ηνπ 

 ρξψκαηνο. 

• YUVA-8888 

 Απηφ δηαζέηεη έλα θαλάιη άιθα ζην 8 bit YUV colormodel γηα δηαθάλεηα. 

• RGB-Float 

 Απηφ δηαζέηεη έλα πισηήξα 32 bit γηα ηα θαλάιηα R, G, θαη Β, θαη ρσξίο άιθα. Απηφ 

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πςειή δπλακηθή επεμεξγαζία εχξνο ρσξίο δηαθάλεηα. 

• RGBA-Float 

 Απηφ πξνζζέηεη έλα float 32 bit γηα άιθα ζε RGB-Float. Απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πςειή 

 δπλακηθή επεμεξγαζία ζεηξάο κε δηαθάλεηα. 

 

 

5.5.4.5.6 Loading Raw digital camera images 
 

Δηθφλεο RAW ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο αξρείνπ εηθφλαο πνπ κφλν ην 

Cinelerra εηζαγεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα, απηά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζε έλα float ρξσκαηηθφ ρψξν. Πξψηεο εηθφλεο απφ θσηνγξαθηθέο κεραλέο ηεο Canon είλαη νη 

κφλεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Πξέπεη λα έρνπλ ην απνηέιεζκα Gamma πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηφξζσζε γάκκα. 

Δπεηδή νη πξψηεο εηθφλεο ρξείαδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα παξεκβαινχλ, ηα βιέπνπκε ζπλήζσο πξψηα ζε έλα 

αξρείν κεζνιάβεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα άγγημε. Πξψηα εθαξκφδεηε ην εθέ Γάκκα ζε έλα θνκκάηη ησλ 

πξψησλ εηθφλσλ θαη λα ην ζέζεη ζε απηφκαηε κε 0,6 γάκκα. ηε ζπλέρεηα, θαζηζηνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα ζε 

έλα αξρείν JPEG Quicktime. Πξνζάξηεζε ην αξρείν Quicktime JPEG ζε κηα λέα ηξνρηά θαη λα 

απελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ παιηνχ θνκκαηηνχ. Σψξα ην γάκκα είλαη δηνξζσκέλν αληίγξαθν 

ηεο θάζε πξψηεο εηθφλαο κπνξεί λα γίλεη πξνεπηζθφπεζε ζρεηηθά γξήγνξα ζηελ ίδηα ζέζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα σο ηελ αξρηθή εηθφλα. 

 

5.5.4.5.7 Saving project files 
 

Σν Cinelerra απνζεθεχεη ηα έξγα σο αξρεία XML. Πεγαίλεηε ζην Αξρείν-> Απνζήθεπζε. Δπηιέμηε έλα 

αξρείν γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ή λα εηζάγεηε έλα λέν αξρείν. Cinelerra ζπλελψλεη απηφκαηα ".xml" ζην 

φλνκα ηνπ αξρείνπ εάλ ε επέθηαζε φρη ».xml» δίλεηαη. ηαλ Cinelerra απνζεθεχεη έλα αξρείν, ην 

απνζεθεχεη έλα θαηάινγν απφθαζεο επηκέιεηαο (EDL) ηνπ παξφληνο έξγνπ, αιιά δελ απνζεθεχεη 

νπνηαδήπνηε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σν απνζεθεπκέλν αξρείν απνηειείηαη απφ θείκελν. Πεξηέρεη φιεο 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θάζε επεμεξγαζία. Αληί ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ην 

αξρείν πεξηέρεη δείθηεο πξνο ηα πξσηφηππα αξρεία πνιπκέζσλ ζην δίζθν. Γηα θάζε αξρείν πνιπκέζσλ, ηα 

θαηαζηήκαηα αξρείν XML είηε κηα απφιπηε δηαδξνκή ή απιψο ηελ ζρεηηθή δηαδξνκή. Αλ ην κέζν είλαη ζηνλ 

ίδην θαηάινγν κε ην αξρείν XML, κηα ζρεηηθή δηαδξνκή απνζεθεχεηαη. Αλ είλαη ζε δηαθνξεηηθφ θαηάινγν, 

κηα απφιπηε δηαδξνκή απνζεθεχεηαη. Θα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί φηαλ κεηαθηλείηε αξρεία γχξσ απφ: 

ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζεη ηνπο δεζκνχο κέζα ελεκέξσζεο. Μπνξείηε λα θξαηήζεηε ηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη ην αξρείν XML ζηνλ ίδην θαηάινγν γηα πάληα θαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα νιφθιεξν ηνλ θαηάινγν, 

δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο δηαδξνκέο απνζεθεχνληαη. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ην αξρείν 
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XML ζε έλα δηαθνξεηηθφ θαηάινγν απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, αιιά δελ κπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο πνηέ μαλά. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα θηλεζείηε ειεχζεξα αξρείν XML ζαο 

γχξσ, δεδνκέλνπ φηη νη απφιπηεο δηαδξνκέο απνζεθεχνληαη. 

 

5.4.5.6 Window 

 
 Απηφ ην παξάζπξν πεξηέρεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην ζεκείν εηζφδνπ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κελνχ 

θηλείηαη. Σν ρξνλνδηάγξακκα απνηειείηαη απφ κία θάζεηε ζηνίβα απφ θνκκάηηα κε κηα νξηδφληηα απεηθφληζε 

ηνπ ρξφλνπ. Απηφ θαζνξίδεη ηελ έμνδν ηνπ δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη φ, ηη φηαλ απνζεθεχεηε αξρεία. ηα 

αξηζηεξά ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη ε patchbay πνπ πεξηέρεη επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ θάζε θνκκάηη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ρ 4.4 Timeline     

ην κελνχ Window, ζα βξείηε ηηο επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηα θχξηα παξάζπξα. Πξνεπηινγή ζέζεηο 

επαλαηνπνζεηεί φια ηα παξάζπξα ζε κηα δηάηαμε επεμεξγαζίαο 4 νζφλε. Με δηπιή θεθαιή νζφλεο, ε 

ιεηηνπξγία Πξνεπηινγή ζέζεηο γεκίδεη κφλν κία νζφλε κε παξάζπξα. 

 

5.4.5.6.1 Video and audio tracks 

 
   

   

   

  ρ 4.5 Video tracks 

ην κελνχ Παξάζπξν, ζα βξείηε ηηο επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηα θχξηα παξάζπξα. Πξνεπηινγή ζέζεηο 

επαλαηνπνζεηεί φια ηα παξάζπξα ζε κηα δηάηαμε επεμεξγαζίαο 4 νζφλε. Με δηπιέο νζφλεο, ε ιεηηνπξγία 

Πξνεπηινγή ζέζεηο γεκίδεη κφλν κία νζφλε κε παξάζπξα. 

  

 

ρ. 4.6 Audio tracks 

  

 

 

 

Σα θνκκάηηα ήρνπ αληηπξνζσπεχνπλ κέζσλ ήρνπ ζαο σο θπκαηνκνξθή ήρνπ. Μεηά ηελ αλαινγία ηαηλία, ζα 

ήηαλ ζαλ λα "βιέπεηε" καγλεηηθή ηαηλία νξηδφληηα ζην ηξαπέδη ζαο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ νξηδφληηα 

θαη θαηαθφξπθε κεγέζπλζε ησλ θνκκαηηψλ θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ ήρνπ "θπκαηνκνξθή" νζφλε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρεηξηζηήξηα κπαξ πίλαθαο δνπκ. Κάζε θνκκάηη ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα έρεη έλα 

ζχλνιν γλσξηζκάησλ ζηα αξηζηεξά, πνπ νλνκάδεηαη  patch bay. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θνκκαηηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαδξνκή ηνπ βξαρίνλα. 
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5.4.5.7 Editing modes 

 
Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο είλαη δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνη ιεηηνπξγίαο πνπ επεξεάδνπλ ην ζεκείν εηζαγσγήο 

θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζην ρξνλνδηάγξακκα. Απηά είλαη: 

•  drag and drop mode 

•  cut and paste mode 

Ζ ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ επηινγή ην βέινο ή ην i-beam ζην buttonbar. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Ζιεθηξνληθφ σο ζπληφκεπζε πιεθηξνινγίνπ γηα ελαιιαγή 

κεηαμχ ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο. 

     

  

     ρ 4.7Edit mode buttons 

Αλ ην βέινο είλαη θσηηζκέλν, ελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία drag and drop. ε drag and drop ιεηηνπξγία, 

θάλνληαο θιηθ ζηε γξακκή ρξφλνπ δελ ηνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο. Κάλνληαο δηπιφ θιηθ ζηε γξακκή 

ρξφλνπ επηιέγεη ην ζχλνιν φζνλ έρεηε επεμεξγαζηείηε νζν ερεηε mouse-over. Σν ζχξζηκν ζην 

ρξνλνδηάγξακκα επαλαηνπνζεηεί ην επεμεξγαζκέλν θνκκάηη νζν ερεηε mouse-over. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα 

ηελ αλαδηάηαμε ησλ ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ, δηαινγή ζθελέο ηεο ηαηλίαο, θηλείηαη γχξσ απνηειέζκαηα. 

Γηα λα θφςεηε θαη λα επηθνιιήζεηε ζηελ έιμε θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζην / απφ ηα ζεκεία 

γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ πιεγείζα πεξηνρή 

Αλ ην i- ηνλίδεηαη φηη ελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία απνθνπήο θαη επηθφιιεζεο. Με απνθνπή θαη επηθφιιεζε, 

θάλνληαο θιηθ ζηε γξακκή ρξφλνπ επαλαηνπνζεηεί ην ζεκείν εηζαγσγήο. Κάληε δηπιφ θιηθ ζηε γξακκή 

ρξφλνπ επηιέγεη ην ζχλνιν επεμεξγαζίαο νζν ν δξνκέαο είλαη πάλσ. Σν ζχξζηκν ζην ρξνλνδηάγξακκα 

αλαδεηθλχεη κηα πεξηνρή. Ζ ηνληζκέλε πεξηνρή γίλεηαη ε πεξηνρή πνπ έρεη πιεγεί απφ ηελ απνθνπή θαη 

επηθφιιεζε εξγαζηψλ θαη εχξνπο αλαπαξαγσγήο θαηά ηελ επφκελε ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο. Shift-θιηθ 

ζην ρξνλνδηάγξακκα 

επεθηείλεη ηελ επηζεκαζκέλε 

πεξηνρή. 

 

 

 

 

 

 

ρ 4.8 Μαξθαξηζκέλεο 

 πεξηνρέο 

 

 

 

 

 

 

ηαλ θάλνπκε έκθαζε ζε κηα πεξηνρή, ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο είηε επζπγξακκηζκέλα ζε πιαίζηα ή λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηα δείγκαηα. Καηά ηελ επεμεξγαζία βίληεν, ζα ζειήζεηε λα επζπγξακκηζηεί κε ηα 

πιαίζηα. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ζα ζέιεηε λα επζπγξακκηζηεί κε ηα δείγκαηα. Δπηιέμηε ηηο 

πξνηηκήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο Ρπζκίζεηο-> επζπγξάκκηζε ηνπ δξνκέα ζε πιαίζηα. 

 

 

5.4.5.7.1 Σα ζεκεία in/out 
 

Καη ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο, κπνξείηε λα νξίζεηε έλα ζεκείν κέζα θαη έλα ζεκείν έμσ. Σα ζεκεία  

in / out νξίδνπλ ηελ πιεγείζα πεξηνρή. ε drag and drop ιεηηνπξγία, είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα νξίζνπκε 
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κηα πιεγείζα πεξηνρή. ε ηφζν ιεηηνπξγία απνθνπήο θαη επηθφιιεζεο θαη ιεηηνπξγία drag and drop, ηελ 

επηιεγκέλε πεξηνρή παξαθάκπηεη ηα in / out ζεκεία. Αλ κηα επηιεγκέλε πεξηνρή θαη ζεκεία  in / out πνπ 

ηέζεθαλ, ε επηιεγκέλε πεξηνρή επεξεάδεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία πξάμεσλ θαζψο ηα ζεκεία  in / out 

αγλννχληαη. Δάλ ε πεξηνρή δελ ηνλίδεηαη, ηα ζεκεία  in / out ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα λα απνθεπρζεί ε 

ζχγρπζε, είλαη θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε είηε επηζήκαλζελε πεξηνρή ή ζεκεία  in / out, αιιά φρη θαη ηα 

δχν ηαπηφρξνλα. Καλνληθά,Σα ζεκεία  in / out δελ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή αλαπαξαγσγήο. Σα ζεκεία in / 

out θαζνξίδνπλ ηελ πεξηνρή αλαπαξαγσγήο κφλν αλ θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL ελψ κηα 

ρξεζηκνπνηήηε εληνιή αλαπαξαγσγήο. Γηα λα ξπζκίζεηε in / out ζεκεία, πεγαίλεηε ζην timebar θαη 

ηνπνζεηήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο θάπνπ. Δπηιέμηε ην θνπκπί ζην ζεκείν. Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν 

εηζαγσγήο ζε κηα ζέζε κεηά ην ζεκείν θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί απφ ην ζεκείν. Αληί λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηε γξακκή θνπκπηψλ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πιήθηξα [AND] γηα ελαιιαγή. 

 ρ. 4.9 Timeline κε in/out points 

 

Δάλ νξίζεηε ην ζεκείν εηζαγσγήο θάπνπ αιινχ, ελψ ηα ζεκεία in/out ήδε ππάξρνπλ, φηαλ θάλεηε θιηθ ζηα 

θνπκπηά in/out ηα ππάξρνληα ζεκεία ζα πξέπεη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ. Δάλ θάλεηε θιηθ ζηα ζεκεία in / out, 

ελψ κηα πεξηνρή ηνλίδεηαη, ην ζεκείν εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ηα ζεκεία  in / out ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ην ηέινο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο. Δάλ επηιέμεηε είηε ην ζεκείν ή ην 

ζεκείν απφ ην ζεκείν εηζαγσγήο, ζα πεδήζεη ζε απηήλ ηε ζέζε. Μεηά ηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ, αλ θάλεηε 

θιηθ ζην θνπκπί ζην ζεκείν ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί. Μεηά ηελ επηινγή ελφο απφ ην ζεκείν, αλ 

θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί απφ ην ζεκείν απφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί. πκβνπιή: Γηα λα 

απαιιαγείηε γξήγνξα απφ ζεκεία in / out, ρσξίο λα ελδηαθέξεζηε γηα ην πνχ είλαη ή αλ έρνπλ ξπζκηζηεί ή 

φρη, απιά θάληε δηπιφ θιηθ ζην [AND] θνπκπηά. Σν πξψην θιηθ ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζεκείν ή λα 

αιιάμεηε έλα παιηφ ζην ζεκείν εηζαγσγήο? ην δεχηεξν πάηεκα ζα ην δηαγξάςεη. Πξνθαλψο απηφ ην 

ηέρλαζκα δελ ιεηηνπξγεί αλ ην ζεκείν ή ην ζεκείν έμσ έρεη ήδε νξηζηεί ζην ζεκείν εηζαγσγήο. Shift-θιηθ ζε 

κηα in / out ζεκείν αλαδεηθλχεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ εηζαγσγήο θαη ελ in / out ζεκείν. Δάλ κηα 

πεξηνρή έρεη ήδε επηζεκαλζεί, επεθηείλεη ηελ ηνληζκέλε πεξηνρή κέρξη πνπ κέζα / έμσ ζεκείν. Σν ζεκείν 

εηζαγσγήο θαη ηα κέζα / έμσ πφληνπο ζαο επηηξέπνπλ λα νξίζεηε κηα πιεγείζα πεξηνρή, αιιά δελ ζαο 

επηηξέπνπλ λα κεηαβείηε ζηελ αθξηβή ζεκεία ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνιχ εχθνια. 

 

5.4.5.7.2 Editing 

 
H Δπεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηφζν ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα 

απνηειείηαη απφ έλαλ ζσξφ ησλ θνκκαηηψλ, ζα πξέπεη λα αλεζπρείηε γηα ην πψο λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα 

ηαμηλνκήζεηε ηα θνκκάηηα εθηφο απφ ην ηη ψξα νξηζκέλα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο εκθαλίδνληε ζε έλα 

θνκκάηη. ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ην Cinelerra πξνζθέξεη πνιινχο ηξφπνπο γηα λα πξνζεγγίζεη ηε δηαδηθαζία 

ηνπ κνληάδ. Οη ηξεηο θχξηεο κέζνδνη είλαη δχν νζφλεο κνληάδ, ζπε θαη άθεζε, θαη απνθνπήο επηθνιιεζεο 

montaz. ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη φπνπ φιεο νη απνθάζεηο επεμεξγαζίαο εθπξνζσπνχληαη. Δίλαη κηα ζηνίβα 

ησλ θνκκαηηψλ ζην θέληξν ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ. Μπνξεί λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πάλσ, θάησ, αξηζηεξά 

θαη δεμηά, κε ηηο γξακκέο θχιηζεο ζηα δεμηά θαη θάησ απφ απηφ. Μπνξεί επίζεο λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα 

πάλσ θαη πξνο ηα θάησ κε έλα ηξνρφ ηνπ πνληηθηνχ, αξηζηεξά θαη δεμηά κε έλα ηξνρφ ηνπ πνληηθηνχ θαη ην 

πιήθηξν Ctrl. Ζ ελεξγή πεξηνρή είλαη ην εχξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο παξαπάλσ εληνιέο γηα 

ην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ ελεξγφο πεξηνρή θαζνξίδεηαη αξρηθά απφ ηελ παξνπζία ηνπ in / out ζεκεία ζηε 

γξακκή ρξφλνπ. Αλ απηά δελ ππάξρνπλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηνληζκέλε πεξηνρή. Δάλ δελ ππάξρεη ηνληζκέλε 

πεξηνρή ην ζεκείν εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρή ηεο ελεξγνχ πεξηνρήο. Σέινο, νη απνθάζεηο 

επεμεξγαζίαο δελ επεξεάδνπλ χιε. Απηή είλαη κηα κε θαηαζηξνθηθή επεμεξγαζία θαη έγηλε δεκνθηιήο κε ηνλ 

ήρν επεηδή ήηαλ πνιχ πην γξήγνξα απφ φ, ηη αλ είραηε λα αληηγξάςεηε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ 

πιήηηνληαη απφ επεμεξγαζία. Δπεμεξγαζία επεξεάδεη κφλν δείθηεο ζε πξψηε χιε, νπφηε αλ ζέιεηε λα έρεηε 

έλα αξρείν πνιπκέζσλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ επεμεξγαζίαο ζαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηηο απνθάζεηο 

επεμεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ην θαηαζηήζεη. 
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5.4.5.7.3 Cut and paste editing 
 

Απηή είλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο επεμεξγαζίαο γηα ζπληάθηεο ήρνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Cinelerra, 

κπνξείηε λα αληηγξάςεηε ηηο αιιαγέο ζηo ίδηo track, γηα ηελ αληηγξαθή απφ δηαθνξεηηθά track ζην ίδην 

παξάδεηγκα, πξεπεη λα μεθηλήζεη ελα δεχηεξν interfaceηνπ Cinelerra θαη λα γίλεη ε αληηγξαθή απφ ην ελα 

interface ζηo άιιo ή λα θνξηψζεηε έλα αξρείν πνιπκέζσλ ζην Viewer θαη λα αληηγξάςεηε απφ εθεί . 

Σνπνζεηήζηε κεξηθά αξρεία ζηo timeline. Γηα λα εθηειέζεηε πεξηθνπή θαη επεμεξγαζία πάζηα επηιέμεηε ηελ 

ελαιιαγή i-beam. Δπηιέμηε κηα πεξηνρή ηεο ισξίδαο ρξφλνπ απφ ην ζχξζηκν θιηθ πάλσ ηνπ θαη επηιέμηε ην 

θνπκπί πεξηθνπή λα ην θφςεη. Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζε άιιν ζεκείν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαη επηιέμηε ην θνπκπί Δπηθφιιεζε. Τπνζέηνληαο φηη δελ ππάξρνπλ ζεκεία in / out πνπ νξίδνληαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα απηφ εθηειεί κηα ιεηηνπξγία απνθνπήο θαη επηθφιιεζεο. Αλ ηα νξηζκέλα ζεκεία in / out, ην 

ζεκείν εηζαγσγήο θαη ε ηνληζκέλε πεξηνρή, ππεξηζρχνπλ ηα ζεκεία in / out  γηα ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνρείξνπ. 

Έηζη, κε ζεκεία in / out κπνξείηε λα εθηειέζεηε απνθνπή θαη επηθφιιεζε ζε ιεηηνπξγία drag and drop 

θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία απνθνπήο θαη επηθφιιεζεο κφλε ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο 

απαξηζκνχληαη ζην κελνχ Δπεμεξγαζία. Μεξηθά απφ απηά έρνπλ έλα θνπκπί ζηε γξακκή εξγαιείσλ ειέγρνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα ζπληφκεπζε πιεθηξνινγίνπ. 

• Cut x – Γηαγξάθεη ηε επηιεγκέλε πεξηνρή θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην πξφρεηξνγηα επηθφιεζε αξγνηεξα. 

• Copy c - Αληηγξάθεη ηε επηιεγκέλε πεξηνρή ζην πξφρεηξνγηα επηθφιεζε αξγνηεξα. 

• Paste v – Δθηειεί ηε ιεηηνπξγία επηθφιεζεο 

• Clear Del – Καζαξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δαλ ην ζεκείν εηζαγσγήο είλαη εθηνο νξίνπ 

επεμεξγαζίαο ή απν ηελ ίδηα πεγή, ηα επεμεξγαζκέλα ζπλδηάδνληαη ζε ελα  πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρηθφ. Ζ 

αξρή απηήο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αξρή ηεο λέαο επεμεξγαζίαο θαη ην ηέινο ηεο είλαη ε αξρή ηεο 

δεχηεξεο. Απν απην πξνθππηεί απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ειαηηψκελν ή απμεκέλν. 

• Paste Silence Shift+Space -Δπηθνιιεί  θέλν ζην video  θαη ζην audio νζν ην κήθνο ηεο επηιεγκέλε 

πεξηνρήο. Σα επφκελα θνκκάηηα ζα ζπξσρζνχλ δεμηά. 

• Mute Region m - Δπηθνιιεί  θέλν ζην video  θαη ζην audio νζν ην κήθνο ηεο επηιεγκέλε πεξηνρήο 

πάλσ απν ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή δηαγξάθνληαο ηα απν θάησ. 

• Trim Selection – Γηαγξάγεη νια εθηφο επηιεγκέλεο πεξηνρήο. 

• Select All a – Δπηιέγεη νιε ηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ 

Other editing operations: 

• Copy&Mute cm – Καλεη mute region θαη θξαηάεη ην επηιεγκέλν θνκκάηη ζην πξφρεηξνγηα 

επηθφιιεζε. 

• Overwrite - Γηα λα εθηειέζεηε ηελ αληηθαηάζηαζε εληφο timeline γηα κηα επηιεγκέλε πεξηνρή 

(επηιεγκέλα ή κεηαμχ ζεκείσλ in / out ). Ζ επηιεγκέλε πεξηνρή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Αλ ην θιηπ πνπ 

ζα επηθνιιεζεί απφ ην πξφρεηξν είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή, ε επηιεγκέλε πεξηνρή ζα 

ζπξξηθλσζεί. Μεηά ηηο αιιαγέο ζα θηλεζεί. Αλ ην θιηπ πνπ ζα επηθνιιεζεί απφ ην πξφρεηξν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ επηιεγκέλε πεξηνρή, ε επηιεγκέλε πεξηνρή ζα επηθαιπθζεί κε ην πξψην κέξνο ηνπ 

απνζπάζκαηνο θαη ην ππφινηπν κέξνο ηνπ θιηπ ζα γξαθηεί κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε. Μεηά απφ ηηο αιιαγέο 

ζα θηλεζεί. Δλαιιαθηηθά, αληηθαηαζηήζεηε απφ ην viewer. 

• Concatenate - Πεγέληε Tracks -> Concatenate tracks. Απηή ε ιεηηνπξγία αληηγξάθεη φια ηα assets 

ηνπ θάζε κε επηιεγκέλνπ θνκκαηηνχ, παίδνληαη άιια θνκκάηηα θαη ηα ζπλελψλεη ην κε ηελ επηθφιιεζε απηά 

ηα assets ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ζεη ησλ επηιεγκελσλ θνκκάηησλ. Έρνπλ επηθνιιεζεί ην έλα κεηά ην άιιν, 

δηαηεξψληαο ηελ ίδηα ζεηξά πνπ έρνπλ ζηε ζηνίβα. 

•  Split – Σν Cinelerra δελ κπνξεί λα ρσξίζεη ηελ επεμεξγαζία ζηα δχν. Γηα λα εηζάγεηε κηα κεηάβαζε 

ζηε κέζε ηνπ θνκκαηηνπ πνπ επεμεξγαδεζηε δηαγξάςεηε έλα εληαίν πιαίζην. Γηα λα εηζάγεηε έλα θιηπ ζηε 

κέζε κηαο πεξηρήο γηα επεμεξγαζία απφ ην viewer.   

• ηελ ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο Απνθνπή θαη Δπηθφιιεζε, κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο εηηθέηεο, 

θαζψο θαη. Με ηελ ελεξγνπνίεζε Δπεμεξγαζία εηηθέησλ ζην κελνχ Ρπζκίζεηο, ή κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ 

εηηθεηψλ Lock απφ ηε κεηαθίλεζε θνπκπί ζηηο εηηθέηεο -> Πξφγξακκα Διέγρνπ Δξγαιείν Bar ζα πξέπεη λα 

απνθνπεί, λα αληηγξαθεί ή λα επηθνιιεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ησλ επηιεγκέλα 

θνκκάηηα. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ, είλαη ζχλεζεο λα θνπεί απφ έλα κέξνο κηαο θπκαηνκνξθήο ζην 

ίδην κέξνο άιιεο θπκαηνκνξθήο. Σα ζεκεία in / out ηεο πεξηθνπήο είλαη παλνκνηφηππα ζε θάζε 
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θπκαηνκνξθή θαη κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί ειαθξψο, ελψ ηα δεδνκέλα θχκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά. Θα ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν λα επηζεκάλεηε κία θπκαηνκνξθή γηα λα ηελ θφςνπλ θαη λα ηνληζηεί ζηε δεχηεξε 

θπκαηνκνξθή γηα λα ην επηθνιιήζεηε ρσξίο αιιαγή ηνπ ζπγρνληζκνχ γηα λα μεθηλήζεη θαη λα ζηακαηήζεη ηηο 

ζσζηέο ζέζεηο. Μηα επηινγή γηα ηελ απινχζηεπζε απηή είλαη λα αλνίμεη έλα δεχηεξν αληίγξαθν ηνπ 

Cinelerra, απνθνπή θαη επηθφιιεζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ δχν αληίγξαθσλ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δχν ππνγξάκκηζελεο πεξηθέξεηεο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ππάξρνπλζηα ously. Μηα άιιε 

επηινγή είλαη λα θαζνξίζεη ζεκεία in / out  γηα ηελ πεξηνρή πεγήο ηεο θπκαηνκνξθήο πεγήο θαη ξπζκίζηε 

εηηθέηεο γηα ηελ πεξηνρή πξννξηζκνχ ηεο θπκαηνκνξθήο πξννξηζκνχ. Δθηειέζηε κηα πεξηθνπή, θαηαξγήζηε 

ηα ζεκεία in / out, επηιέμηε ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο θαη λα θάλεηε επηθφιεζε. 

 

5.4.5.8 Viewer window 

 
Σν παξάζπξν Viewer είλαη έλα κέξνο γηα λα θνξηψζεηε θαη λα θάλεηε πξνεπηζθφπεζε ησλ κέζσλ ηεο πεγήο 

θαη ηνπ θιηπ ζαο. Δδψ κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε γξήγνξα κέζσ ελφο asset κε ηε κπάξα νιίζζεζεο, γηα λα 

επηθεληξσζνχλ ζε κηα πεξηνρή ηνπ έξγνπ κε ηελ πεξηνρή πξνεπηζθφπεζεο ή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηα ρεηξηζηήξηα επεμεξγαζίαο γηα ηελ θνπή ηκήκαησλ θαη επηθφιιεζε ζην πξφγξακκα ή λα δεκηνπξγήζεηε 

έλα θιηπ γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

 

 

 

ρ 4.10 Viewer Window 

   

 

Γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν πξνβνιήο, πεγαίλεηε ζην 

Παξάζπξν-> Δκθάληζε πξνβνιήο Ζ νζφλε είλαη ε 

πεξηνρή ζην ζεαηή, φπνπ ζα δείηε πξαγκαηηθά ηα κέζα 

ελεκέξσζεο παίδνπλ. Γηα λα κπνξέζεηε λα παίμεηε ηπρφλ 

κέζα, πξέπεη πξψηα λα ην θνξηψζεηε ζην ζεαηή. Γηα λα 

ηνπνζεηήζεηε κέζα ζην ζεαηή: 

1.Αλνίμηε ην παξάζπξν Πφξσλ θαη επηιέμηε ηνλ asset 

manager ή ην θάθειν θιηπ. 

2. χξεηε έλα αξρείν απφ ηνλ asset manager ή ηνλ 

δηαρεηξηζηή θιηπ ζην ζεαηή 

Μπνξείηε επίζεο λα ηνπνζεηήζεηε κέζα 

αλαπαξαγσγήο πάλσ ζην viewer, θάλνληαο δεμί θιηθ 

ζε έλα αξρείν ζηνλ asset manager θαη επηιέμεηε View 

απφ ην αλαδπφκελν κελνχ ή θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην 

εηθνλίδην. Μφιηο ηα κέζα ζαο θνξησζνπλ, ζα δείηε λα 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Γηα λα παίμεηε, πξνο ηα πίζσ 

ή πξνο ηα εκπξφο κέζα απφ απηφ ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ 

έιεγρν ξπζκίζεσλ ή ηνπο ειέγρνπο ησλ κεηαθνξψλ. 

 

 ρ 4.11 Drag n drop to viewer 

 

 Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηεο νζφλεο 

ησλ κέζσλ, θάλνληαο δεμί θιηθ ζηελ νζφλε γηα λα 

ελεξγνπνηήζεηε ην κελνχ δνπκ ηεο νζφλεο. Δπηιέμηε ηα επίπεδα δνπκ ηνπ 50%, 100% ή 200% ηνπ αξρηθνχ 

κεγέζνπο ησλ κέζσλ. Καηά ηελ εκθάληζε ησλ κέζσλ, ν viewer ρξεζηκνπνηεί θαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηε 

θνξκά κεγέζνπο εμφδνπ ηνπ έξγνπ, φρη ε αξρηθή κνξθή ησλ assets. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ έμνδν ηνπ 

έξγνπ γηα λα ηαηξηάδεη κε ηε κνξθή ηνπ asset ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή απν ην κελνχ γηα ην κέγεζνο ηνπ 

έξγνπ ζην manager. Δξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζεαηή λα επεξεάζεη κηα πξνζσξηλή EDL ή έλα 
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θιηπ, αιιά δελ ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 

5.4.5.9 Translations 

 
ηαλ κία επεμεξγαζία ελφο θνκκαηηνχ ηειεηψλεη θαη αξρίδεη κηα άιιε επεμεξγαζία, ε πξνεπηιεγκέλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη λα έρνπκε ηελ έμνδν ηεο πξψηεο επεμεξγαζίαο λα γίλεη ακέζσο ε έμνδνο ηεο δεχηεξεο 

επεμεξγαζίαο θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. Σα transition είλαη έλαο ηξφπνο γηα ην πέξαζκα απν ηελ κηα 

επεμεξγαζία ζηελ άιιε. 

Σν Cinelerra ππνζηεξίδεη κεηαβάζεηο ήρνπ θαη βίληεν, φια απφ ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην παξάζπξν ησλ 

πφξσλ. 

Οη Μεηαβάζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ κφλν κε ηνλ ηχπν αληηζηνίρηζεο ησλ tracks. Οη Μεηαβάζεηο ήρνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζε θνκκάηηα ήρνπ. Μεηαβάζεηο βίληεν κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζε 

θνκκάηηα βίληεν. 

Σνπνζεηήζηε δχν αξρεία βίληεν. Δλαιιαθηηθά ηνπνζεηήζεηε έλα αξρείν βίληεν θαη θφςεηε έλα ηκήκα απφ ην 

θέληξν, έηζη ψζηε λα θάλεη δχν θνκκαηηα απφ έλα εληαίν αξρείν. Βεβαησζείηε φηη ην φξην επεμεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ δχν θνκκαηηψλ επεμεξγαζηαο είλαη νξαηή ζηε ισξίδα ρξφλνπ. Πεγαίλεηε ζην παξάζπξν Πφξσλ 

θαη θάληε θιηθ ζην θάθειν κεηαβάζεηο βίληεν. χξεηε κηα κεηάβαζε απφ ηε ιίζηα κεηάβαζεο ζηε δεχηεξε 

επεμεξγαζία βίληεν γηα ην ρξνλνδηάγξακκα. Έλα θνπηί αλαδεηθλχεη ην πνχ ζα εκθαληζηεί ε κεηάβαζε. 

Απειεπζεξψλνληαο ην πάλσ απφ ην δεχηεξν επεμεξγαζηείηε εθαξκφδεη ηε κεηάβαζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη 

ηνπ δεχηεξνπ θνκκαηηνχ πνπ ζα επεμεξγαζηείηε. 

 ρ. 4.12 Transitions 

 

ρ 4.12 εξλνηλαο transition ζην timeline 

 

 Σψξα κπνξείηε λα ηξαβήμεηε πάλσ απφ ηε κεηάβαζε κε ηνπο ειέγρνπο ησλ κεηαθνξψλ θαη λα 

παξαθνινπζήζεηε ηελ έμνδν ζην παξάζπξν Compositor. 

 Μφιηο ε κεηάβαζε είλαη ζε ζέζε, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί παξνκνίσο γηα έλα εθέ. Μεηαθηλήζηε ην 

δείθηε πάλσ απφ ηε κεηάβαζε θαη θάληε δεμί θιηθ γηα λα εκθαληζηεί ην κελνχ κεηάβαζεο. Ζ επηινγή show 

θέξλεη εηδηθέο παξακέηξνπο γηα ηε κεηάβαζε ζε εξψηεζεηο αλ ππάξρνπλ. Ζ επηινγή κήθνο ξπζκίδεη ηελ 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ζε δεπηεξφιεπηα. Μφιηο έρνπλ νξηζηεί απηέο νη δχν παξάκεηξνη, απηέο 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο κειινληηθέο κεηαβάζεηο κέρξη λα αιιάμεη θαη πάιη. Σέινο, ε επηινγή αθαίξεζεο γηα 

λα αθαηξεί ηε κεηάβαζε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 Με ζπέ θαη άθεζε ηηο κεηαβάζεηο απφ ην παξάζπξν Πφξσλ ζην παξάζπξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά αξγή θαη θνπξαζηηθή. Δπηπρψο, ηε ζηηγκή πνπ ζα κεηαθέξεηε κηα 

κεηάβαζε απφ ην παξάζπξν Γπλακηθνχ, ην U θαη ηα πιήθηξα u ζα επηθνιιήζεηε ηελ ίδηα κεηάβαζε. Σν 

θιεηδί U επηθφιεζε ηεο ηειεπηαίαο κεηάβαζεο βίληεν θαη ην θιεηδί u επηθνιεζε ηεο ηειεπηαίαο κεηάβαζεο 

ήρνπ ζε φια ηα θνκκάηηα κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο. Αλ ην ζεκείν εηζαγσγήο είλαη πάλσ απφ κηα 
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επεμεξγαζία, ε αξρή ηεο επεμεξγαζίαο θαιχπηεηαη απφ ηε κεηάβαζε. 

Μεηαβάζεηο θάλεη δχν αιιαγέο λα επηθαιχπηνληαη γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οξηζκέλεο 

θαηαλαισηηθέο εθαξκνγέο κνλήο ηξνρηάο θπξηνιεθηηθά θηλεί πξνο ηα πίζσ ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ψζηε λα 

ελ κέξεη λα επηθαιχπηνπλ ηελ πξψηε επεμεξγαζία. Απηή ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη δπλαηφλ ζε πνιπθάλαιε 

ζπληάμε φπνπ ν ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ησλ θνκκαηηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν Cinelerra δελ θηλεί ηηο 

αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά θαξέ απφ ην αξρείν 

πξνέιεπζεο γηα λα επηκεθχλεη ηελ πξψηε επεμεξγαζία αξθεηά γηα λα θάλεη  ην δεχηεξν λα επηθαιχπηεη ηελ 

επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο. Σν αθξηβέο ρξνληθφ ζεκείν πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ ε κεηάβαζε 

είλαη ε αξρή ηεο δεχηεξεο επεμεξγαζίαο. Ζ κεηάβαζε δηαξθεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε 

δεχηεξε επεμεξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, αλ νξίζεηε κηα δηάξθεηα 1 δεπηεξνιέπηνπ γηα λα δηαιχζεη ηε 

κεηάβαζε, δελ ζα μεθηλήζεη ηελ ηειεπηαία 0,5 δεπηεξφιεπηα ηνπ πξψηνπ επεμεξγαζηείηε θαη λα ζπλερίζεη 

0,5 δεπηεξφιεπηα ζηε δεχηεξε επεμεξγαζία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα μεθηλήζεη αθξηβψο ζηηο αξρέο ηνπ 

δεχηεξνπ πνπ ζα επεμεξγαζηείηε θαη λα δηαξθέζεη γηα 1 δεπηεξφιεπην ζε απηή ηελ επεμεξγαζία. ην 

ρξνλνδηάγξακκα κηα θαθε κπαξα πάλσ απφ ην ζχκβνιν ηεο κεηάβαζεο αλαπαξηζηά νπηηθά ηε ζέζε θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη ην πξψην asset 

πξέπεη λα έρεη αξθεηά αληαιιαθηηθά δεδνκέλα κεηά ην ηειεπηαίν φξην γηα λα ζπκπιεξψζεη ε κεηάβαζε ζηε 

δεχηεξε επεμεξγαζία. Ζ δηάξθεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 

ην κήθνο ηνπ εθέ κεηάβαζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν Μήθνο ηνπ  αλαδπφκελνπ κελνχ κεηάβαζεο. Αλ 

ην ηειεπηαίν θαξέ πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη ην ηειεπηαίν θαξέ ηνπ αξρείνπ 

πεγήο ηνπ Cinelerra ζα επηκεθχλεη ηελ πξψηε επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεπηαίν θαξέ κφλν, κε ην 

δπζάξεζην απνηέιεζκα εηλαη λα έρνπλ πάγσκα ηεο πξψηεο επεμεξγαζίαο γηα ηε κεηάβαζε. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ παίδεη κεηαβάζεηο απφ ην ρξνλνδηάγξακκα, ε επηηάρπλζε πιηθνχ ζπλήζσο 

ζα απελεξγνπνηεζεί ζηηγκηαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο  πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηε κεηάβαζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή βίληεν ρσξίο επηηάρπλζε πιηθνπ γηα νιφθιεξν ην ρξνλνδηάγξακκα ζα 

απνκαθξπλζεί ν ζφξπβνο. 

 

5.4.5.10 Rendering files 

 
Σν Rendering πέξλεη ελα θνκκάηη ηνπ timelin, θάλεη νιεο ηηο επεμεξγαζίεο, εθε θαη ζπλζέζεηο, θαη ηα 

απνζεθεπεη ζε ελα αξρείν ηαηλίαο. Σνηε κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηα πεγέα assets, λα παίμεηε ηα αξρεηα πνπ 

ερνπλ πεξαζεη render, ή λα ην μαλαβαιεηε ζην Cinelerra γηα πεξεηέξν επεμεξγαζία. Δηλαη πνιχ δχζθννιν λα 

θαλεηε ην ξεηνπζαξηζκα ζε ελα θαζαξφ αξρείν βηληεν, αξα θξαηήζηε ηα αξρίθα assets θαη XML file γηα 

κεξηθέο κεξεο κεηα ην render. ιεο νη ιεηηνπξγίεο render βαζίδνληαη ζε κηα πεξηνρή ηνπ timeline γηα λα  

γίλνπλ. Πξέπεη λα θαζνξίζεηε απηε ηελ πεξηνρή. Οη ιεηηνπξγίεο γηα render νξίδνπλ κηα πεξηνρή βαζηζκέλε 

ζηε θαπνηνπο θαλφλεο. Οηαλ κηα πεξηνρή εηλαη επηζεκαζκέλε ή ππάξρνπλ ζεκεία in/out, ε πεξηνρή πνπ 

επηξξεάδεηεαη γηλεηαη ην render. Οηαλ δελ ππαξρεη επηζεκαζκέλε πεξηνρή, νια νζα είλαη κεηα ην ζεκείν 

εηζαγσγήο πεξλάλε απν render. Απιψο ηνπνζεηφληαο ην ζεκείν εηζαγσγήο ζηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνπ θαη 

βγάδνληαο φια ηα ζεκεηα in/out points, νινθιεξν ην θνκκάηη γηλεηαη render. 

 

5.4.5.10.1 Single file rendering 
 

 Ο γξεγνξφηεξνο ηξφπνο λα βάιεηε αξρεία ζην δίζθν εηλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ιεηηνπξγηα render κνλνπ 

αξρείνπ. Πεγέλεηε File->render ή παησληαο SHIFT-R σζηε λα εκθαληζηεη ν θαηάινγνο ηνπ render. Δπηιέμηε 

ην κεγελζπηηθν θαθφ γηα λα θέξεηε ελα αξρείν ζην ζεκείν επηινγήο. Απηφ θαζνξίδεη ην φλνκα αξρείνπ πνπ 

ζα γξαθηεί ην αξρείν πνπ ζα γίλεη render θαη ηηο παξακέηξνπο θσδηθνπνίεζεο. 



Αλάπηπμε ληνθηκαληέξ κε open source πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ 

 

 

53 

 

     
    ρ 4.14 Render window 

ην δηάινγν γηα ην render επηιεμηε ην είδνο απν ην File Format menu. Σν είδνο αξρείνπ θαζνξίδεη αλ 

κπνξεηηε λα θαλεηε render ήρν ή βίληεν ή θαη ηα δπν. Δπηιέμηε ηα θνκκάηηα ήρνπ γηα Render σζηε λα 

παξάγεηαη αξρεία ήρνπ θαη Render video γηα ηε δεκηνπξγία αξρείσλ βίληεν. Δπηέμηε ην θιεηδί δίπια ζην 

θαζε ελα σζηε λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ζπκπίεζεο. Αλ ην είδνο αξρείνπ δελ κπνξεί λα απνζεθεχζεη 

παξακέηξνπο ζπκπίεζεο ήρνπ ή βίληεν, ζα παξακείλεη θελφ. Αλ ην Render audio tracks ή Render video tracks 

είλαη επηιεγκέλν θαη ην είδνο αξρείνπ δελ ην ππνζηεξίδεη, δνθηκάδνληαο λα θαλεηε render ζα εκθαλίζεη ελα 

παξάζπξν ζθάικαηνο. 

 

 

5.4.5.10.2 Separate files rendering 
 

ην Create new file θαζε επίινγε label πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αξρείνπ φπνηε θαζε ηακπέια 

ζπλαληεζεί ζην timeline. Απηφ εηλαη ρξήζηκν γηα ην ρσξηζκφ κεγάισλ αξρείσλ ήρνπ ζε ρσξηζηά 

αξρεία.Οηαλ ρξεζηκνπνηεηε ην renderfarm, Γεκηνπξγφληαο θαηλνπξγίν αξρείν γηα θαζε label πξνθαιεη κηα 

εξγαζία renderfarm γηα θαζε label αληί λα ρξήζηκνπνηεη ην εζσηεξηθφ θψξηνκα αιγνξχζκνπ ηζζνξνπηαο γηα 

λα ρσξίζεη ηηο δνπιεηέο. Οηαλ ε επηινγε δεκηνπξγίαο λενπ αξρείνπ γηα θαζε label εηλαη ελεξγή, ελα λεφ 

φλνκα αξρείνπ δεκηνπξγήηαη γηα θαζε αξρείν εμφδνπ. 

 

5.4.5.11 Πξόζζεζε ππνηίηισλ 
 

Τπάξρνπλ 2 κεζφδνη γηα λα πξνζζέζνπκε ππφηηηινπο ζε έλα βίληεν: 

• Υξεζεκνπνηφληαο ην Titler effect Cinelerra. Δίλαη κηά δηαδηθαζία καθξά θαη ζρνιαζηθή. Δπηπιένλ, 

νη ππφηηηινη ελζσκαηψλνληαη ζην βίληεν. Γελ είλαη δπλαηή ε επηζθφπηζε ηνπ βίληεν ρσξίο ππνηηηινπο. Αλ 

ζειέηε πνιιαπινχο ππφηηηινπο γηα ην βίληεν ρξεηάδεηαη λα θάλεηε πνιιαπιά render. 
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ρ. 4.15 Subtitle editor 
 
• Πξφζζεζε ππνηίηισλ αθνχ έρεη γίλεη ην render ηνπ βίληεν. 
Ζ δεχηεξε κέζνδνο είλαη απηε αλ ζέιεηε ην βίληεν ζαο λα είλαη δηαζέζηκν κε ππφηηηινπο ζε πνιιαπιέο 

γιψζζεο. Αλ δεκηνπξγείηε έλα DVD, απηή ε κέζνδνο είλαη ε κφλε ζπκβαηή κε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγξαθέα γηα 

dvd. Αλ ζέιεηε λα ην δηλεηκεηε κεζσ δηαδηθηπνπ είλαη πξνηεηκφηεξν λα ερεηε ελα αξρείν παξα πνιια 

δηαθνξεηηθα βίληεν γηα θαζε ππνηηηινπο. Αξρεία θεηκέλνπ σο ππφηηηινη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ απν θάζε 

αμηφινγν video player. 
 Έλα αξρείν ππνηίηισλ είλαη έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ην ρξφλν θαη ην θείκελν ηνπ 

ππνηίηινπ ή ην λνχκεξν ηνπ frame νπνπ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ν θαζε ππνηηηινοζηε νζφλε.Τπάξρνπλ 

πνιινί επεμεξγαζηέο ππνηίηινπ ζηα linux. Πξαξφιαπηα, νη πεξηζζφηεξνη είλαη πνιπ θαινί γηα ηελ επθνιία 

κε΄ηαθξαζεο ηνπ ππφηηηινπ, αιιά δελ είλαη θαηάιεινη γηα ην ζπρξνληζκφ θαη ηελ πξνζζήθε ελφο λενπ 

ππφηηηινπ ζε έλα βίληεν. 

 Θπκηζήηαη νηη ν ζπγρξνληζκφο ζα ραζεί απν πεξεηέξν επεμεξγαζία ηνπ βίληεν αθνπ θηηάμεηε ηνπο 

ππφηηηινπο. Ζ πξφζζεζε ππνηίηινπ ζα πξέπεη λα γίλεη αθνχ ηειεηψζεη ε επεμεξγαζία ηνπ βίληεν. ηαλ ην 

αξρείν ππνηίηισλ είλαη έηνηκν κπνξείηε: 
• Να ην δηαλείκεηαη καδί κε ην βίληεν ζαο. Οη ζεαηέο ζα πξέπεη λα πξνζέζνπλ ηνπο ππφηηηινπο γηα λα 

θαλνχλ καδί κε ην βίληεν. 

• Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ππνηίηισλ ρξεηάδεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην mencoder. Ζ εληφιε 

παξαθάησ απνηειεί ελα παξάδεηγκα. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηινγψλ : mencoder -sub <To αξρείν 

ππνηίηισλ ζαο> <ην βίληεν ρσξίο ππφηηηινπο> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=1000 -oac 

mp3lame -lameopts br=256:vol=1 -ffourcc DIVX -o <Μεηεηξεκκέλν βίληεν.avi 
6. Ζ κνπζηθή ζηνπο δξόκνπο 
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 6.1 Ζ κνπζηθή 

 
 Μνπζηθή είλαη ε ηέρλε πνπ κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε, ηε αθξφαζε ή ηελ εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ έξγνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ήρσλ. Δπίζεο σο κνπζηθή ελλνείηαη θαη ην ζχλνιν ήρσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα 

κνπζηθφ θνκκάηη. 

 Χο Απνιιψληα Σέρλε, ε κνπζηθή δηέθεξε ηεο ζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ φξνπ, θαη πεξηιάκβαλε ηηο ηέλεο 

πνπ βξίζθνληαλ θάησ απν ηελ θάιπςε ησλ Μνπζψλ. ηελ Αξραία Διιάδα, ε κνπζηθή ελλννχζε ηελ 

Πνίεζε, ηνλ Υνξφ θαη ην Μέινο σο κηα ελφηεηα πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην Θέαηξν, ελψ ε ζεσξία ηεο 

Μνπζηθήο εθθξαδφηαλ απφ ηνλ θιάδν ηεο Αξκνληθήο. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κνπζηθή, έρεη σο 

ζθνπφ λα θαιχςεη ηελ αλζξψπηλε αλάγθε έθθξαζεο κε ήρνπο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ςπρηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. 

 Ζ κνπζηθή δηαθέξεη σο πξνο ηνλ νξηζκφ, ηελ εθηέιεζε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζχλζεζε αλάινγα κε 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν. ε κεξηθά ιεμηθά νξίδνπλ ηε κνπζηθή σο 'ηέρλε θαη επηζηήκε ησλ 

ήρσλ' ελψ ζε άιια εξκήλεπζαλ φηη πξφθεηηαη γηα "κηα απφ ηηο θαιέο ηέρλεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπλέλσζε 

ήρσλ κε ζθνπφ ηελ νκνξθηά σο πξνο ηε κνξθή θαη ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ." 

 

6.2 Ζ επεξξνή ηεο κνπζηθήο 

 
 Απφ ηα αξραία ρξφληα  ε κνπζηθή επεξέαδε θαη επεξεάδεη ηνλ άλζξσπν σο πξνο ην ραξαθηήξα, ηελ 

πξνζσπηθφηεηα αθφκα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο, γη’ απηφ ήηαλ πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο. Απμάλεη ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ επηθνηλσλία θαη άιιεο δεμηφηεηεο . Ο Αξηζηνηέιεο απνδέρεηαη ηελ επηξξνή ηεο 

κνπζηθήο ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ θαη εξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή.  

Ο Θεφθξαζηνο ζεσξεί φηη ε επίδξαζε δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα, αιιά απφ ηελ πνηφηεηα, θαη φηη νη 

αηζζήζεηο θαηαιαβαίλνπλ ηελ δηαθνξά ησλ ηφλσλ άξα έρνπλ επίδξαζε ζηελ ςπρή. 

 Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη "Οη κεισδίεο αλακθίβνια γελλνχλ εζηθά ζπλαηζζήκαηα. Κη απηφ 

γίλεηαη εκθαλψο σο εμήο: κφιηο ηξνπνπνηήζεη ηε θχζε ησλ αξκνληψλ, κεηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα θαη νη 

δηαζέζεηο ησλ αθξναηψλ. ε αξκνλία κε ζηελάρσξν ζηπι , φπσο είλαη ε κημνιπδηθή, ε ςπρή ζθίγγεηαη' άιιεο 

κεισδίεο ραιαξέο θέξλνπλ ραιάξσζε ζην λνπ , κεηαμχ απηψλ ε κελ δσξηθή πξνμελεί γαιήλε, ε δε θξπγηθή 

ζπλαηζζήκαηα εμάξζεσο...Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνπο ξπζκνχο, άιινη απφ απηνχο απνθέξνπλ γαιήλε θαη 

άιινη ηξαληάδνπλε ηελ ςπρή, άιινη είλαη αληαξνί θαη άιινη ειεπζεξηψηεξνη. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη νξαηφ 

φηη ε κνπζηθή έρεη ηελ δχλακε λα πιάζεη θαηά θάπνην θέξζηκν ην ραξαθηήξα ηεο ςπρήο. Αλ ινηπφλ είλαη 

δπλαηφλ λα ην θαηνξζψλεη, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα νδεγνχκε θαη λα κνξθψλνπκε ηνπο λένπο κ' απηήλ." 

 Ζ κνπζηθή ππάξρεη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο έρεη νθέιε ζε πνιινχο ηνκείο. πσο ε εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο, ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο, ε βειηίσζε ηεο κλήκεο, ε αλάπηπμε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο αλ ζπγθξηζεί ν εγθέθαινο ελφο αλζξψπνπ κε κνπζηθή παηδεία κε απηφλ ελφο 

δίρσο, παξαηεξνχληαη πνιιέο δηαθνξέο. Απηέο νη δηαθνξέο δείρλνπλ φ,ηη ε κνπζηθή κπνξεί θαη πξνθαιεί 

αιιαγέο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ.  

 Ζ κνπζηθή έρεη αλαγλσξηζηεί ζε πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο 

ηδηφηεηεο! Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ άγρνπο, θαζψο επηδξά ζεηηθά ζε 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηε κάζεζε, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο θαη ζηε κείσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε ραιάξσζε θαη ζηνλ χπλν.  

 

 

 

 

 

6.2.1 Ζ επεξξνή ηεο κνπζηθήο ζηνλ άλζξσπν 
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 Σν κπαιφ θαη ε ζθέςε φζσλ κειεηνχλ κνπζηθή ή παίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν έρεη επεξεαζηεί 

ζε κεγάιν βαζκφ. Δθθξάδνληαη επθνιφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά φπσο επίζεο θαη ζε επίπεδν ηδεψλ. 

 Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε κνπζηθή επηδξά ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Ο ξπζκφο ηεο 

κνπζηθήο νξγαλψλεη δηάθνξεο ζσκαηηθέο θηλήζεηο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε θνχξαζε θαη ην αίζζεκα ηεο αλίαο 

κεηψλνληαλ ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχζαλ επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, φηαλ ζπλνδεχνληαλ απφ κνπζηθή.  

Παηδία 9-12 εηψλ ηα νπνία είραλ αζρνιία κε ηελ κνπζηθή κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαιχηεξα 

θαη είραλ κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ κάζεζε. Δπίζεο αλέπηπζζαλ θξηηηθή ζθέςε, ζχλζεζε θαη αλάιπζε 

πιεξνθνξηψλ. Παηδία πνπ απιψο άθνπγαλ κνπζηθή αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο παξνπζίαζαλ 

κεγαιχηεξε εγθεθαιηθή ελεξγεηηθφηεηα ζε ηνκείο ηεο δηαλφεζεο. πσο επίζεο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 

κάζεζεο ήηαλ κεησκέλνο. Δπίζεο βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, καζεκαηηθή ινγηθή, αλαινγίεο 

αιιεινπρίεο θαη άιια.  Απνδείρηεθε φηη βνεζάεη θαη ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάξξσζεο ζε αζζέλεηεο 

θαη αηπρήκαηα. 

 Με βάζε ηε βηνινγία ε κνπζηθή ππάξρεη κέζα καο ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο ηεο αλαπλνήο θ.α. Ζ 

κνπζηθή κπνξεί λα εξεζίζεη ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα 

πξνθαιέζεη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα φπσο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ δπν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ, 

βνεζψληαο ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ λφεζε λα ζπλππάξρνπλ θαιχηεξα.   

 Ζ κνπζηθνζεξαπεία έρεη ζηφρν ζε ζεξαπεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη 

ηε ζεξαπεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ κνπζηθή κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο  επεξεάδεη ηελ πγεία κε 

ζεηηθφ ηξφπν θαη βνεζά ζην άγρνο. Έρεη γίλεη απνδεθηφ πιένλ φηη ε πξνζθνξά ηεο κνπζηθήο απεπζχλεηαη ζε 

ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο παζήζεηο.   

 

6.2.2 Πσο επεξεάδεη ε κνπζηθή ηελ ςπρνινγία 
 
 Ζ επαθή κε ην ξπζκφ πξνυπάξρεη ηεο γέλλαο αθνχ νη ήρνη αθνχγνληαη κέζα ζηε κήηξα. Αιιά θαη 

κεηά ηε γέλλεζε, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, ζπλήζσο ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ, θξαηνχλ ηα κσξά ηνπο 

ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο. Έηζη ηα βξέθε αθνχλ ην θηχπν ηεο θαξδηάο θαη νη θφβνη ηνπο 

θαηεπλάδνληαη. 

 Ζ θαηάιιειε γηα θάζε άλζξσπν κνπζηθή, νδεγεί ζηε ραιάξσζε - ζηε κπτθή ππνηνλία θαη έπεηηα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εθνξία. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ επεξεάδνληαη απφ ηε κνπζηθή. 

ηαλ θάπνηνο αθξνάηαη κηα κνπζηθή πνπ ηνπ αξέζεη, ελεξγνπνηνχληαη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθή απφιαπζε θαη απηή ηεο ηξνθήο. 

 Μέζσ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ραιάξσζεο πνπ πξνζθέξεη καο επηηξέπεη λα μεθχγνπκε απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη λα ηαμηδέςνπκε ζε αλακλήζεηο θαη θαληαζίεο. Άιια είδε καο θηλεηνπνηνχλ λα 

ρνξέςνπκε λα γπκλαζηνχκε λα αλεβάζνπκε ηελ δηάζεζε καο θαη λα αθεζνχκε ζηνπο δηάθνξνπο ξπζκνχο 

ηνπο. 

 Ζ ραιάξσζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ραξάο, βνεζάεη ζηε 

δεθηηθφηεηα εμσηεξηθψλ εξεζηζκψλ. ' απηφ ην ζηάδην ε κνπζηθή απνθηά ξφιν ζεξαπεπηηθφ.  

 

 

 

 

 

 

6.3 Μνπζηθνζεξαπεία 

 
 Ζ κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ζηνπο 
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αλζξψπνπο  πνπ ε επηθνηλσλία κέζσ ιέμεσλ είλαη αλεπαξθήο. 
 Ζ κνπζηθνζεξαπεία δελ  έρεη σο ζθνπφ νχηε ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε αιιά νχηε θαη ηελ ςπραγσγία.  

Ζ κνπζηθή ζηε κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν επηθνηλσλίαο, έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο απεπζχλεηαη θαη ζε άηνκα πνπ 

ελψ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

έθθξαζεο. 

 Ζ κνπζηθνζεξαπεία μεθίλεζε έρνληαο σο αμίσκα ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηλφκαζηε ζηελ 

κνπζηθή, αλεμαξηήηνπ αξξψζηηαο ή αλαπεξίαο. Ζ κνπζηθή απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία πνπ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδνληαη  κε ηελ ίδηα καο ηελ αλζξψπηλε νληφηεηα. 

  

6.4 Οη κνπζηθέο ηνπ δξόκνπ 

 
 Ζ κνπζηθή ηνπ δξφκνπ είλαη εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ςπρήο, απφ ηελ αγάπε 

γηα επαθή θαη φκνξθεο λφηεο. Οη «Μνπζηθνί ηνπ δξφκνπ» είλαη νη δεμηνηέρλεο πνπ δε βάδνπλ ζηε κνπζηθή 

νχηε θξαγκνχο, νχηε ηακπέιεο. 
 Μεζσ ηεο αλάγθεο ηνπο γηα έθθξαζε, βγαίλνπλ ζην δξφκν βξίζθνπλ θάπνην ζεκείν πνπ ζα πεξάζεη 

αξθεηφο θφζκνο θαη εθζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην επξή θνηλφ. Έλα θνηλφ πνπ ελψ απαξηίδεηαη απν φισλ ηψλ 

είδσλ αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθά γνχζηα ν θάζε ελαο, δέλ είλαη ην ίδην απαηηεηηθφ κε θάπνην θνηλφ κέζα ζε 

έλα θαηάζηεκα πνπ ζα παίδνπλ ηα ίδηα άηνκα πνπ πηζαλφο λα ερνπλ ήδε αθνχζεη ζην δξφκν. Λφγσ ηεο 

ηακπέιαο ή ηνπ νξίνπ πνπ ζα ππάξρεη ζε θάπνην θαηάζηεκα ην θνηλφ ζα θξίλεη πεξηζζφηεξν απ΄νηη ζην 

δξφκν, πηζαλφο ιφγσ ησλ πξνζδνθεηψλ ηνπ, θάλνληαο ην θιίκα πην βάξπ γηα ηνπο θαιιηηέρλεο. ην δξφκν 

ππάξρεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία, ειεπζεξία έθθξαζεο, σξαξίνπ, επηινγψλ απν ηελ εκθάληζε κέρξη ην είδνο 

ηεο κνπζηθήο. Σα ιάζε ζπγρνξνχληαη επθνιφηεξα, θαη εθεί ν θάζε κνπζηθφο βιέπεη ην θνηλφ πνπ ηνπ 

αληηζηνηρεί απν ηνλ θφζκν πνπ πεξλάεη. Τπάξρεη απεπζείαο επαθή κε ην θνηλφ. πσο αλαθέξεη ν Γιαχθνο 

απν ηνπο ηξίν Μπέξγθεη,  ην θνηλφ θαη ν θαιιηηέρλεο επηθνηψλνπλ κεηαμχ ηνπο, νδεγνχλ ν έλαο ηνλ άιιν 

ψζηε λα βγεί ην θαιχηεξν απνηειέζκα. Μεζσ απηνχ εμειίζεηαη ν κνπζηθφο ψζηε λα γίλεη πην αξεζηφο ζην 

θφζκν πνπ ηνλ αθνχεη. Πεξα απν απηφ θάζε θαιιηηέρλεο πνπ πξνβάιεη ηελ ηέρλε ηνπ ζην δξφκν, είλαη ζαλ 

λα αλνίγεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο κεζάδνληεο, πνπ ζα νξίδνπλ ηελ εηθφλα πνπ ζα πξνβάιεη 

ή αθφκα θαη ηα κπλήκαηα πνπ ζέιεη λα δψζεη ν θαζέ έλαο κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ φπσο ιελέ ν Οξθέαο, ν 

Γηάλλεο θαη ν Νίθνο σο ηξίν αιφκε. 
 Γηα πνιινχο ν δξφκνο απνηειεί κέζσ γηα λα εμειίμνπλ ηελ ηέρλε ηνπο, λα ηνπο γλσξίζεη ην θνηλφ θαη 

λα πξνσζήζνπλ ηνπο εαχηνπο ηνπο. Κάζε έλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ θηινδνμίεο θαη ιφγνπο πνπ παίδεη ζην 

δξφκν. Άιινη ην θάλνπλ γηα εμάζθεζε, άιινη γηα λα δήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδία ηνπο απν ηα έζνδα 

πνπ θεξδίδνπλ απν ην δξφκν πνπ αλάινγα ηελ επνρή, ηελ πεξηνρή, ην είδνο ή ηελ πνηφηεηα ηεο κνπζηθήο  

φπσο θαη άιινπο παξάγνληεο. Έλαο απν ηνπο ιφγνπο είλαη επίζεο λα επηθνηλσλήζνπλ ηδέεο, λα θάλνπλ ηηο 

“πξνηάζεηο” ηνπο ζηελ θνηλσλία. 
 Ζ κνπζηθή ζην δξφκν δίλεη ρξψκα, ξπζκφ, ελα θάπσο επδίαζεην θιίκα ζηηο πφιεηο. Πνιιέο θνξέο 

ππάξρεη θφζκνο πνπ δελ είλαη θαη ηφζν επδίαζεηνο πνιιέο θνξέο αθνχγνληαο κνπζηθή αιιαδεη ε δίαζεζε 

ηνπ. πσο αλαθέξεη ν Γηνχια, θαπνηα θνξά πνπ έπαηδε πεξλνχζε έλαο αλζξσπφο θαπψο ζθπζξσπφο θαη 

αθνχ αληάιαμαλ θάπνην βιέκκα ν άλζξσπνο απηφο ρακνγέιαζε αιιάδνληαο θάπσο ε δηάζεζε ηνπ. 

Παίδνληαο ζηνπο δξφκνπο ιεηηνπξγνχλ ελ κέξε σο κνπζηθνζεξαπεπηέο, αιιάδνληαο ην θιίκα κηαο πφιεο κε 

πνιινχο θαηνίθνπο πνπ ηξέρνπλ απν ππεξεζία ζε ππεξεζία, θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα πνπ γεληθφο ιφγσ 

πηέζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θηλνχληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο εηζάγσληαο άγρνο θαη έληαζε 

ζε φ,ηη θαη λα θάλνπλ. Ζ αιιαγή απηή κπνξεί λα κελ είλαη αληίιεπηε αιια ζίγνπξα βνεζάεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, βειηηψλνληαο ην κεζνδίαζηεκα κεηαμχ θάπνησλ αγρνηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εμνκαιχλνληαο ηεο. 
 Τπάξρνπλ θαη ηα λνκηθά πιαίζηα, πνπ κεηαμχ ησλ πφιεσλ είλαη δηαθνξεηηθά, ζηελ Γεξκαλία ιφγνπ 

ράξε απαηηήηε κηα θαζεκεξίλε άδεηα πνπ θνζηίδεη 10€ θαη επηηξέπεη ζηνπο κνπζηθνχο λα παίδνπλ κέρξη κηα 

ψξα ζε θάζε ζεκείν θάπνηνπ δξφκνπ. ηελ Διιάδα ζην άξζξν 2121/1993 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  
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Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα. Αιιά πεξα ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο δελ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ππάγεηαη φκσο ζε επξσπατθε 

λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη σο πνιηηηζκηθή παξέκβαζε θαη εμήγεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα 

θνξνινγεζεί θαη δελ ζεσξείηαη επαηηεία. Πξφθεηηαη γηα ηε WIPO Performances and Phonograms Treaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηβιηνγξαθία / Πεγέο 

«Adobe Premiere for macintosh», Adobe Press, 1994. 
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