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Era Internetu i nowych mediów



Czym jest 4K

• Nowy standard wyświetlania i obróbki obrazów cyfrowych wysokiej 
rozdzielczości

• Dwa formaty obrazu
– DCI (Digital Cinema Initiatives) – 4096x2160
– Quad HD (poczwórne HD) – 3840x2160

• Technologia pozwalająca na wyświetlanie i obróbkę obrazów w tych 
rozdzielczościach



Kino cyfrowe (DCI)

• Digital Cinema Initiatives (DCI)

– organizacja zrzeszająca największe studia filmowe

– załoŜona w 2002 r. w celu ustanowienia standardów dla kina cyfrowego 

– http://www.dcimovies.com/

• Standard „Digital Cinema System Specification” ustanowiony 20 lipca 2005 

(v.1.0) z późniejszymi zmianami (obecnie v.1.2)

– Rozdzielczości dla kina cyfrowego (DCI)

• 2K (2048x1080)

• 4K (4096x2160)

– Kompresja JPEG2000

• Maksymalny strumień wideo dla 4K to 250 mbit/s

• Pojedyncza ramka max. 1,3 MB (24 fps)



Porównanie rozdzielczo ści



Jakość obrazu



Odwzorowanie perspektywy



Przyszło ść – technologia 8K

• Dla wielu zastosowań 4K okazuje się niewystarczające, stąd teŜ trwają prace 
nad 8K (4x 4K)
– Rozdzielczość: 8192x4320
– UHD – Ultra High Definition lub NHK Super-Hi Vision
– 36 MP (megapikseli)

• Próbne transmisje planowane podczas igrzysk olimpijskich 2012 w Londynie
• Pierwszy prototyp kamery 8K (NHK)



Inicjatywy w USA

• CineGrid Initiative
– Cel: Współpraca międzynarodowa w 

zakresie  rozwiązań 4k:
• Jednostek naukowych, 
• Centrów superkomputerowych
• Sieci regionalnych oraz 

narodowych
• Producentów sprzętu audio-

wideo
• Studiów filmowych

– Coroczne spotkania
– Inkubator projektów
– Ścisła współpraca z przemysłem
– PCSS członkiem CineGrid

od 2008



The High Performance Digital Media Network

• Dynamicznie przydzielane dedykowane zasoby sieciowe dla usług nowych 
mediów

• Wykorzystanie zasobów sieciowych dostępnych w ramach GLIF 
(Global Lambda Infrastructure Facility)

• Projektowanie i rozwój dynamicznych, specjalizowanych usług połączeniowych 
dla L0/L1 

• Implementacja koncepcji: Infrastructure As a Service (IaaS):
– wszystkie  fizyczne zasoby  

dostępne jako 
obiekty oprogramowania

• Projekt finansowany przez NSF
• http://www.hpdmnet.net/



Działania Komisji Europejskiej w FP7 – nowe media

1. Call FP7-ICT-2007-1 ICT-2007.1.5: Networked Media
– Interoperable multimedia network and service infrastructures
– End-to-end systems and application platforms

2. Call FP7-ICT-2009-4 ICT-2009.1.5: Networked Media and 3D
– Content aware networks and network aware applications (e.g. games)
– 3D Media Internet
– Immersive media experiences beyond HDTV and electronic cinema

3. Call INFRA-2010-1.1.29: Advanced Digital Visualisation Facilities
– A project under this topic should aim at integrating the key virtual reality 

visualisation facilities, holographic image processing facilities and other 
computer graphics and animation facilities for advanced visualisation of 
scientific information





Technologia 4K/8K a nowoczesne sieci

Rodzaj strumienia Strumie ń danych Interfejs sieciowy

4K JPEG2000 (DCI) 250 Mbit/s 1 Gbit/s

4K JPEG2000 (DCI) 3D 2x 250 Mbit/s 1 Gbit/s

4K nieskompresowane 6 Gbit/s 10 Gbit/s

4K nieskopres. 3D 12 Gbit/s 40 Gbit/s

Rodzaj strumienia Strumie ń danych Interfejs sieciowy

8K JPEG2000 1 Gbit/s 10 Gbit/s

8K JPEG2000 3D 2x 1 Gbit/s 10 Gbit/s

8K nieskompresowane 24 Gbit/s 40 Gbit/s

8K nieskopres. 3D 48 Gbit/s 100 Gbit/s



Zastosowanie HPC: czas renderingu 4k 3D

PC (1 CPU) Klaster 10 
CPU

Klaster 100 
CPU

1 klatka 5 min 37 s 4 s

1 sekunda 2 godz 15 min 96 s

1 minuta 120 godz. 15 godz 1,5 godz

1 godzina 10 miesięcy 1 miesiąc 4 dni



Struktura w ęzła 4K w PCSS



Zastosowania 4K: Stereoskopia

• Pozyskiwanie materiału video
– Wykorzystanie dwóch kamer filmujących ten sam 

obraz pod dwoma róŜnymi kątami
– Komputerowo wygenerowane obrazy 

stereoskopowe jako efekt symulacji lub grafiki 3D 
(rendering)

• Wyświetlanie obrazu stereoskopowego
– UŜycie dwóch projektorów 4K

i filtrów polaryzacyjnych
• Zastosowania

– Wspomaganie projektowania (CAD)
– Wizualizacja

symulacji komputerowych
– Rozrywka (kino 3D)



Zastosowania 4K: telemedycyna

• Transmisja wideo obrazu skomplikowanych operacji do zdalnego 
zespołu specjalistów konsultujących przebieg operacji on-line
– Niezbędna duŜa szczegółowość obrazu oraz odwzorowania barw
– Niezawodność transmisji

• Filmowanie przebiegu operacji i diagnostyki medycznej w celach 
edukacyjnych
– Transmisje na sympozjach i konferencjach
– Edukacja studentów medycyny



Zastosowania 4K: Monitoring wizyjny

• Problem: rozpoznawanie twarzy w 

tłumie  np. na lotniskach, 

dworcach, stadionach

• Dzięki duŜej rozdzielczości 

pojedyncza klatka obrazu zawiera 

wystarczającą ilość szczegółów do 

rozpoznawania poszczególnych 

twarzy

• Przydatność dla Policji, StraŜy 

Granicznej i innych słuŜb

• Ograniczenia: skalowalność przy 

duŜej liczbie danych i 

ograniczonym czasie 

przetwarzania



Zastosowania 4K: Projektowanie in Ŝynierskie

– Motoryzacja
• Projektowanie cyfrowych modeli pojazdów oraz wizualizacja 3D
• Wykorzystanie modeli cyfrowych do przeprowadzania testów 

bezpieczeństwa oraz aerodynamiki i ergonomii

– Architektura i urbanistyka
• Projektowanie i wizualizacja modeli budynków i konstrukcji 

inŜynierskich (mosty, wiadukty, hale)
• Testowanie ergonomii i funkcjonalności, a takŜe wytrzymałości i 

bezpieczeństwa konstrukcji



Zastosowania 4K: Wizualizacja procesów naukowych

• Wiele dziedzin nauki wymaga duŜych rozdzielczości do wizualizacji 
procesów naukowych i obliczeniowych
– Fizyka - wizualizacja badań nad cząstkami elementarnymi i 

mechaniką kwantową
– Biochemia – wizualizacja cząsteczek i reakcji chemicznych, 

genetyka, obrazowanie struktur i mutacji DNA
– Meteorologia – wizualizacja skomplikowanych procesów 

pogodowych i klęsk Ŝywiołowych (tornada, cyklony, trzęsienia ziemi)
– Astronomia i radioastronomia – odwzorowanie gwiazd i planet, a 

takŜe radiowych obrazów nieba



Centra dystrybucji i strumieniowanie

Lokalizacja X - zdalne 
centrum dystrybucji filmów

Lokalizacja A
Sala kinowa

Lokalizacja B
Sala kinowa

Lokalizacja C
Dom kultury

Transmisja
strumieniowa

4K

Film A
(4K)

Film A
(4K)

Film B
(HD)

• Brak problemów z dystrybucją kopii
• Szansa dla kin w małych miejscowościach
• Oglądanie światowych premier
• Elastyczne moŜliwości rozliczania
• Wybór jakości transmisji
• Bezpieczeństwo



4K/8K Public Screening

Technologia 4k w transmisjach on-line: np. EURO2012



Podsumowanie

• Technologia  4k/8k (3D) umo Ŝliwia now ą jako ść wizualizacji

• Polscy naukowcy maj ą szans ę na wł ączenie si ę w nurt 

badań EC poświęconych wizualizacji i nowym mediom, ale

• Infrastruktura i wyposa Ŝenie laboratoriów musi by ć 

sfinansowane ze środków krajowych 

• Czy w Polsce mo Ŝe powsta ć taka infrastruktura?

• Czy EURO2012 jest dobrym wydarzeniem na ogólnopolsk ie 

wdro Ŝenie  i demonstracje takiego systemu?



Zapraszamy na demonstracje technologii 4k Zapraszamy na demonstracje technologii 4k 

w piątek o godz. 11.00 sala Aw piątek o godz. 11.00 sala A
4kvideo4kvideo--pcss@lists.man.poznan.plpcss@lists.man.poznan.pl



Agenda

• Technologia

– czyli co nam piszczy w monitorze

• Nauka

– US kontra EU

– trochę matematyki, czyli bez sieci i KDM ani rusz

• Zastosowania

– co naukowiec Kowalski i kibic Nowak moŜe z tego mieć?



Rozmiar nieskompresowanego strumienia 4K

• Rozdzielczość 4K (4096x2160) to ok. 9 mln pikseli

• Pojedyncza klatka 4K RGB (24 bit) to 26 MB

• Wideo to 24 fps (klatki na sekundę), co daje

– 624 MB / sek. = około 5 Gbit/s

• W zaleŜności od zastosowanego kodowania koloru lub technologii 

(np. HD-SDI) wartość ta moŜe wzrosnąć aŜ do 7,5 Gbit/s

– 37,5 GB / min

– 2,25 TB / godz



Działania EC w FP7 (2/3)
• Call FP7-ICT-2009-4 ICT-2009.1.5: Networked Media and 3D Internet (80 MEuro)

• Content aware networks and network aware applications
– Architectures and technologies for converged and scalable networking and delivery of multimedia content 

and services
– Open architectures making the most of both the ever increasing device/edge processing power and 

network bandwidth, especially for real time highly demanding immersive collaborative environments (e.g. 
games)

• 3D Media Internet
– Architectures and technologies for Future Media Internet and 3D processing enabling mass distribution, 

caching, filtering, aggregation and networking of 3D content and enhanced user quality of experience
– Technologies for 3D content representation with configuration/adaptation capabilities in multiple virtual 

worlds, with user controlled management of ownership, identification, trading, rights associated to 
presence in (possibly) multiple 3D domains

– Architectures and technologies ensuring that 3D augmented worlds are tightly coupled to the physical 
world, for commercial or social applications, beyond games.

• Networked search and retrieval
– Networked technologies and architectures with repositories and cached content optimizing networked 

search, adaptation and access to relevant multimedia information composed
– Adaptive technologies based on relevance or contextual and user feedback enabling personalisation of 

multimedia networked search
• Immersive media experiences beyond HDTV and electronic cinema

– End to end architectures for next generation multimedia and cinema experiences beyond HDTV and 
current electronic and digital cinema



Działania EC w FP7 (3/3)

• Call INFRA-2010-1.1.29: Advanced Digital Visualisation Facilities

• BudŜet: 162 MEuro (dla wszystkich aktywności 2010-1.1.x)

• A project under this topic should aim at integrating the key virtual reality 
visualisation facilities, holographic image processing facilities and other 
computer graphics and animation facilities for advanced visualisation of 
scientific information.


