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Multimedia-video-audio-tiedostot ovat varsinainen sekamelska erilaisiä nimiä, määrityksiä, 
lyhenteitä. Uusia ja vanhoja, toinen toistaan parempia, huonompia, monikäyttöisiä, käytöstä 
poistettuja, jne. Tässä tulee minitietopaketti, jonka avulla pääset alkuun ja jos on tarvetta, voit 
hankkia lisää oppia aiheesta googlettamalla.

Koodekki, Codec 
Multimedia, siis audio- ja videotiedostot, sisältää valtavan määrän bittejä. Jotta multimediadatan 
siirto ja varsinkin tallennus onnistuisi joustavasti, kumpikin data on sitä varten pakattava eli pantava
pienempään tilaan. Sen hoitaa koodekki, pakkauksenhallintaohjelma. 
Kun pakatut signaalit otetaan käyttöön, koodekki purkaa ja palauttaa ne alkuperäiseen asuun (tai 
ainakin riittävän samanlaiseksi). Koodekki muokkaa tallennetun audion ja videon bittivirraksi, joka 
sitten koostetaan kuviksi ja ääneksi. Codec, Coder/Decoder, pakkaa ja purkaa.
Koodekkeja käytetään tietokoneiden (ääni- ja videokoodekki) lisäksi mm. puhelimissa 
(puhekoodekki).

Yleisiä videokoodekkeja ovat mm: 
WMV Windows Media Video, 
MPEG Moving Pictures Expert Group (videomuodot MPEG-1, MPEG-2), 
MPEG-4 on joukko vapaita koodekkeja (mm. H.264).
Videon tiedostotarkenne voi olla: .mpg, .mov, .wmv, .rm.

Yleisiä audiokoodekkeja ovat mm: MP3, AAC, Vorbis, Windows Media Audio 9.
Audion tiedostotarkenne voi olla; .wav, .aif, .mp3, .mid.

Englanninkielisessä maailmassa puhutaan encodereista (encoding),  konvertoimisesta (converting), 
rippereistä (rippers), jotta kaikki olisi entistä sekavampaa. 
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Container, säiliö
Kun toistetaan elokuvaa/videota, se koostuu minimissään yhdestä video- ja yhdestä audio-
bittivirrasta. Teknisesti ei ole mielekästä toistaa erikseen kahta eri dataa, siksi audio ja video ja muu 
data (esim. teksti) on pakattu yhdeksi tiedostoksi jota kutsutaan container file format. 
Container, säiliö, on tiedostoformaatti, johon säilötään koodekkien pakkaamaa dataa ja muuta 
tarvittavaa tietoa. Se on ikäänkuin kirjekuori jossa pidetään kirjaa siitä mihin ja miten eri 
(kuva-/ääni-)elementit on säilötty ja mitä koodekkia on käytetty videon ja mitä audion 
pakkaamiseen. Toistossa Container pitää huolta mm. toistettavien ääni- ja kuva-signaalien 
ajoituksesta, hoitaa mahdolliset tekstit, erikielisyysjutut ja kaiken muun tarvittavan.  

Tässä muutama yleinen container:
AVI, or the MPEG container ( .mpg , .mpeg ), Applen MOV Quicktime ( .mov ), RM Realmedia ( 
.rm ), MP4 ( .mp4 ), ASF, joka on Microsoftin formaatti WMV ja WMA-tiedostoille, FLV, Flash 
Video, MPEG video Flash Playeria varten, OGG on avoimen koodin container, samoin kuin 
Matroska (.mkv). GPP puolestaan on kännyköiden videotiedosto. Jotkut containerit ovat 
yksinomaan äänitiedostoja varten: WAV (Windows) ja AIFF (Apple) 

Matroska (ven. Maatuska-nukke)
on avoimen koodin container, säiliö/kääre, 
siinä on tuki lähes kaikille mahdollisille koodekeille, 
se säilöö samaan tiedostoon erilaisia ääni- video- ja tekstitysvirtoja. 
Se on teknisesti kehittynein, laajennettava ja alustariippumaton
multimediasäilö.  

We currently have 4 different extensions specified :
* .mkv : Used for Video files, as well those containing audio (movies) or video only
* .mka : Used for audio only files, can contain any supported audio compresion format, such as 
MP2, MP3, Vorbis, AAC, AC3, DTS, or PCM
* .mk3d : For files with stereoscopic (3D) video
* .mks :Used for Subtitles that an 'elementary' matroska stream 

Lisää tietoa containereista: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format
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Subtitles (text, *.mks)

Metadata (date, author, title)

Video stream (*.mkv)

Audio stream (*.mka)

Container (Matroska)

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format


WebM 
Tärkein syy webin/internetin nopealle kehittymiselle on se, että sen tärkeimmät tekniikat (HTML, 
HTTP ja TCP/IP) ovat avoimia (open source) kenen tahansa kehittää ja ottaa käyttöön vapaasti. 
Video on tulossa nettiin entistä tärkeämpänä. Sen laajentumista edistää WebM, joka on vapaa, 
korkealaatuinen, erikoisesti nettikäyttöön kehitetty container formaatti. Kehitystyöstä vastaa 
Google, jolla on tavoitteena mediaformaattikokonaisuus, josta tulee avoin standardi HTML5-
videolle. Projektin tärkein osa on VP8 pakkausformaatti, jolla on laaja ict-yritysten tuki. 
Audioformaatiksi valittiin Ogg Vorbis, jota useimmat selaimet tukevat ilman plugineja. Kaikissa 
selaimissa joissa on HTML5-tuki osaavat suoraan WebM, jopa Android (känny, pad) osaa sen.   

WebM pakkaa ja purkaa
- videon VP8-/VP9-koodekilla, 
- äänen Vorbis- tai Opus-koodekeilla ja 
- tekstin WebVTT, 
jotka kaikki säilötään Matroska-containeriin. 

   

http://www.webmproject.org/about/

Vuonna 2010 Google kertoi, että WebM (Vorbis-audio/VP8-video) formaatti tulee osaksi Matroska 
container formaattia.  

Youtube käytti aiemmin yksinomaan Adobe Flash-säilöä jossa video oli H.264-koodekilla pakattu. 
Googlen ostettua Youtuben se alkoi kehittämään omaa järjestelmää. 

Perusasetuksin YouTube esittää videon tarkkuudella 320 vaakapistettä × 240 pystypistettä. 
Yleisesti ottaen on suositeltavaa, että videoleike ladataan YouTubeen tästä syystä 4:3-kuvasuhteella 
480 × 360 -tarkkuudella tai 16:9 kuvasuhteella 1 280 × 720 -tarkkuudella, mikä on 
puolitäysiteräväpiirtotarkkuus. 
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