CODEX AFSPRAKEN

ALGEMEEN
H264 Codex
Bit-depth minimum 8 bit
Bitrate minimum 30Mb/sec
Color sampling 4:2:2 MAX
Interframe

DELIVERY
DNxHD Codex (AVID)
DNxHR Codex
Bit-depth 8 of 10 bit
Bitrate minimum 50 Mb/sec
Color sampling 4:2:2
Interframe

Vragen:
Marc Vancraeyenest
me.and.my.camera@icloud.com

FILMGROEP
SPECTRUM
OOSTKAMP

FILMGROEP
SPECTRUM
The Passion That Brings Us Together
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BITRATE

CODEXEN voor film
De meest gangbare en bruikbare
codexen of folder containers voor video
toepassingen zijn:
H264 (algemeen en vrij te gebruiken)
PRORES (ENKEL Apple en beschermd)
DNxHD / DNxHR (AVID maar vrij in
gebruik op alle operating systemen)

De bitrate uitgedrukt in megebits
per seconde, drukt uit hoeveel
detail er van de beelden- en
geluidsstream wordt opgeslagen.
Dus hoe hoger hoe beter de
kwaliteit wordt maar hoe groter de
files worden.
BITRATE = KWALITEIT.

Een codex bevat intern hoe een beeld,
een geluid en bepaalde extra data
(metadata) worden opgeslagen.
De gemarkeerde codexen zijn wat men
noemt LOSSLESS, d.w.z. dat er geen verlies
is van informatie en materiaal tegenover de
originele opnames.

Dit bepaald hoe nauwkeurig de kleuren
worden opgeslagen en onderscheiden in
groepen van 4 beeldpixels met per pixel
een RGB waarde.
Gangbaar is:
4:2:0 (minimum formaat, maar niet zo
geschikt voor greenscreen of
kleurbewerkingen)
4:2:2 (Het opslag en delivery formaat)

De bitdepth bepaald hoe je 1 kleurwaarde
gaat onderscheiden van heel donker tot
maximum helderheid. 8 bits betekend dat je
dat doet in 256 stapjes, 10 bits doet het in
1024 stappen en 12 bits in 4096 stappen. Bij
greenscreen en kleurcorrecties is de bitdepth
belangrijk maar NIET het belangrijkste.

CINEFORM (open source project)
RAW (Fabrikant specifiek en meestal
overkill)

Color of Chroma Sampling

FOCUS U ZEKER OP DE HOOGSTE
KWALITEIT, JE MASTER, DIE JE GAAT
BEWAREN.
Gangbaar voor de mastervideo is een minimum
bitrate voor delivery van videomateriaal van 50
Mb/sec of 100 Mb/rate. Voor sommige
streaming-mediums zoals YouTube ed. wordt
dit beduidend lager met acceptatie daarbij
natuurlijk van het kwaliteitsverlies.

4:4:4 (Enkel bij RAW opnameformaat
een meerwaarde en dit dan nog enkel
voor colorgrading of specifiek
greenscreen toepassingen)

INTERFRAME vs INTRAFRAME
Interframe neemt ieder beeld frame
afzonderlijk en volwaardig op en is dus heel
snel reproduceerbaar en afspeelbaar in
montage. Het wordt wel voor grotere files.
Intraframe neemt per seconden enkel het
eerste frame volledig op en de volgende
frames zijn enkel de wijzigingen die
voorkomen tegenover het eerste volledig
opgenomen frame. Dus om frame 25 samen
te stellen heb je veel meer computerpower
nodig daar het systeem 25 frames moet
gaan samenstellen om dit 25ste frame te
vormen.

