ПРЕДИСТОРИЯ
(или „Моята борба...” с „...най-упоритите петна”)
Добрият софтуер е от съществено значение за всеки компютърен хардуерен
модул. Особено добре това се илюстрира при компютърните ТВ тунери:
безспорен факт е, че дори и най-скъпият тунер може да съсипе нервите на
своя собственик, ако управлението е сложно или трябва да се разучават и
ползват една или няколко външни програми докато бъде постигнат
качествен образ и звук. В потвърждение на тази теза може да се направи
елементарен експеримент, като се извърши търсене в интернет по ключови
думи „проблеми с тунер“ „проблеми с драйвер“, „липса на звук от тунер”, „липса
на изображение от тунер” и пр. Обемът на резултатите със сигурност ще бъде
учудващ – описания на проблеми с драйвери, софтуер и вопли за помощ са
почти повсеместни, докато постове с добри отзиви се срещат повече от рядко.
С добър софтуер и правилни настройки процесите на запис са достатъчно
опростени – с няколко клика на мишката на компютъра могат да се предоставят
всички задачи за запис на филм или друго предаване, при това дори без
необходимост от каквато и да е специална намеса в работата на системата.

Дотук добре... докато после от монитора отново започне „зомбиране” с
натрапчиви реклами, които се „въртят” непрекъснато в ефира! За разлика от
записан материал „в суров вид” (примерно директно на CD/DVD), при гледане
на компютър обаче има много полезна възможност - рекламите могат просто да
бъдат „превъртени”, като се „уловят“ в скалата на възпроизвеждане (progressbar) позициите, от които рекламните блокове започват и свършват. Все пак да
се повтарят такива операции многократно безспорно е досадно, особено ако
трябва е да се съхрани архив, като се прехвърли записан файл от компютъра
на външен носител в избран формат (примерно MPEG 4).
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СТОП! Видео файловете са подръка в компютъра и проклетите „най-упорити
петна” и „най-новия прах, с който да бъдат изпрани” могат просто да бъдат
безжалостно ликвидирани с няколко клика на мишката!
В следващия пример за видеомонтаж се използва наличният лицензиран
софтуер, който е включен в комплекта на ТВ тунери Beholder - програмата
InterVideo WinDVD Creator.
В средата на софтуерния комплекс Behold ТV процесите на видеозапис от
външен източник (камера, DVD, видеокасетофон) или от ефир не се различават
съществено:
-

ако трябва да се прехвърли в цифров вид домашно видео от външен
източник, просто в програмата Behold TV се избира бутон
и в
основното „падащо” командно меню се посочва съответен източник на

сигнал

Б.р. В по-старите версии на Behold TV бутоните за външни входове на основния панел за
управление са два отделни за съответен източник на сигнал „композитен вход”.

-

Ако се записва от ефир не трябва да се избира нищо допълнително –
достатъчен е клик върху иконката за запис

Забележка: Behold TV позволява да се излъчва видео в ІР-мрежа. За по-голяма
сигурност преди запис е желателно да се проверява дали в панела за настройки за
запис
не е променяна опцията „запис във файл” (активна по подразбиране) с
„излъчване в мрежа”, за да не се търси впоследствие излъчен, но незаписан файл...

При запис може да се използва всеки от достъпните в системата кодеци. В
случай, че се записва ТВ-програма в реално време се препоръчва
предварително да бъде отделено време за избор и настройки на кодеци.
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Внимание! Обикновено един и същи филм, записан от ефир заема повече
място на съответния носител в сравнение с компресиран със същия кодек и
със същото качество, но презаписан от готов (фабричен) компакт-диск.
Причината е в това, че при запис от ефир по няколко пъти „текат” рекламни
блокове, поради които времето на видеоматериала „набъбва” и може да се
окаже, че предвиденото дисково пространство е недостатъчно. А да се гледа
филм, който прекъсва точно преди „добрите” да раздадат правосъдие на
„лошите” едва ли е приятно преживяване?
Как да се справим с това?
Добре е предварително да се познават някои тънкости. Става въпрос за това,
че за обикновен запис може да се ползва практически всеки инсталиран кодек.
Най-важните въпроси са:
− какво КАЧЕСТВО се цели да бъде постигнато?
− с какво се предполага, че ще се гледат в последствие записани
материали - на външно DVD-устройство (което поддържа съответни
формати), на компютъра с определена програма (плейър), или и двата
варианта?
Още един важен момент, който трябва да се отчита е, че много програми за
видеомонтаж
декомпресират
видеофрагменти
покадрово,
т.е.
възстановяват всеки отделен кадър. Този метод има своите недостатъци:


За монтаж е необходимо значително повече място, отколкото е обемът
на редактиран файл (на практика почти няколко пъти)
 След монтаж, при изготвяне на окончателния материал всеки кадър се
компресира отново. В резултат на това качеството на всеки кадър
(веднъж вече намалено с компресия при процеса на видеозапис) се
влошава отново поради повторното компресиране.
 Програмата за видеомонтаж трябва да умее да „разбира“ и да работи с
даден формат. Разбира се, могат да се използват най-нови софтуерни
решения в областта на кодеците, но няма гаранции, че всички те се
поддържат от програмите за видеомонтаж.
Извод: при избор на формат за запис трябва да се подходи по-сериозно.
Препоръчва се да се използват следните формати: MPEG-1,2, WMV или
некомпресиран формат (в последния случай се постига максимално
качество на картината, но такъв видеофайл заема най-много място на диск).
Конфигурация на тестовата платформа.
По принцип за домашен видеомонтаж е напълно достатъчен съвременен
компютър. HDD с голям обем е необходим за записване на големи фрагменти
видео с максимално качество.
Внимание! Във файлова система FAT32 размерът на един файл е ограничен
до 4 GB, поради което се препоръчва да се използва NTFS.
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Мощен процесор е необходим за конвертиране в MPEG или MPEG 4 в реално
време, т.е. за запис на филм директно във формат MPEG, както и в процеса
на обработка на видеофайлове. Ако има колебание - Intel или AMD,
еднозначен отговор е Intel. Athlon XP също е подходящ, но голяма част от
кодеците са оптимизирани именно за Pentium 4.
При подготовката на материала е използван тестов компютър с процесор Intel Pentium
2.4C (800 MHz, HT), 512 Мб памет DDR400 (2x256 Kingston) и 60 GB HDD, ОС Windows XP.

Първа фаза - видеозапис
Крайният резултат зависи на първо място от качеството на видеозаписа. За
последваща обработка записва върху HDD. Избира се източник на видеопоток.

В примера източник е ефирeн TV-сигнал. Ако ще се записва от домашен
видеомагнетофон или аналогова видеокамера се избира съответен
източник - композитен или S-Video. За запис на ТВ-програма се избира
съответен канал. Behold TV дава възможност да се зададе и запис по
разписание /от-до определено време, в зададен ден и пр./.
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Следваща стъпка: избор на параметри за запис. Behold TV позволява
видеозапис буквално във всеки масово разпространен формат.

В съответната секция могат да се изберат настройки на параметри за запис с
различни кодеци.
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•

Най-често при capture се използва AVI (Audio-Video Interleaved - формат с
редуващи се блокове аудио- и видеоинформация).

Форматът е разработен от Microsoft за съхранение и възпроизвеждане на видео в
рамките на API Video for Windows. В програмата под "AVI" се подразбира
некомпресиран поток от аудио видео данни. Този формат позволява видеозапис
с избрана резолюция, съвместим е с практически всички програми за видеомонтаж.
Като недостатък на този формат може да се посочи само големият обем на записан
файл (при разрешение 640х480 за 1 минута видео трябва примерно 1 Gb). Разбира
се, винаги е по-добре да се записва с високо качество. В краен случай, ако
файловете се окажат прекалено обемни, нищо не пречи впоследствие да бъдат
компресирани или „поизрязани”.
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•

Формат DV е ориентиран към масовия потребител. Основната разлика
спрямо болшинството формати за видеокомпресия се състои в невъзможност
за потребителите да изменят каквито и да е параметри на
кодиране/декодиране на видео. При формат DV коефициентът на
компресиране на видеосигнал е фиксиран 5:1 съответно поток 3.515 МB/s.
Разрешение за стандарт PAL е 720x576, за стандарт NTSC - 720x480. Формат
DV е удобен за начинаещи видеолюбители - тъй като не могат да бъдат
променяни посочените параметри, не може да се навреди на записа поради
незнание или непредпазливост. Освен това фиксираните параметри на
формата позволяват да се избегне задълбочаване в материята и съществено
облекчават работата с видео в DV-формат. Фиксираният формат дава
възможност лесно да се определи колко място ще заеме видеозапис:

- 1 час видео - 12 гигабайта;
- 1 минута видео - 210 мегабайта;
- 1 гигабайт видео - 4 минути и 45 секунди
Този формат също така е подходящ за последващ монтаж, т.к. е „разбираем” за
практически всички програми за видеомонтаж.
•

Формат WMV позволява да се получи много прилично качество при
незначителен обем на файловете и слабо натоварване на процесора.

Този формат също е подходящ за последващ монтаж. Както и в предходния
случай, в прозореца за настройки на WMV могат да се задават разрешение,
профил (за определено качество) и др. параметри. Допълнително в съответните
модули и секции могат да се задават време за старт и край на запис, аудио ниво и
пр. В зависимост от избраното разрешение и скорост на поток, видео във
формат WMV може да бъде съизмеримо по качество с MPEG, а понякога дори
да бъде и по-висококачествено.
Желателно е да се използва скорост на поток от 768 Кbs и повече - така
качеството ще бъде достатъчно високо. Размерите на файлове при
разрешениие 640х480 и скорост 768 Kbs са примерно 5 МВ. При такава скорост на
поток качеството ще е съизмеримо с МР4 формат, но характерните за МР4
„кубчета” („гребеновиден“ ефект) при движещи се обекти няма да са видими. При
скорост на поток 1500 Kbs качеството ще бъде значително по-високо, но и
размерите на файловете нарастват двукратно.
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Като недостатъци на кодека могат да бъдат отнесени:
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-

Не всички програми за видеомонтаж работят с него;

-

Прекомпресиране при изготовяне на окончателен файл.

•

Формат MPEG :

•

VCD - съкращение от VideoCD e международен стандарт за запис на видео на
компакт-диск. Широко разпространени са версии 1.1 и 2.0, които на практика не
се различават по отношение на качеството. Възпроизвеждат се от почти всеки
DVD, VCD или SVCD плейър. DAT-файлове се възпроизвеждат от всеки MPEG
плейър. Поддържани разрешения: 352х288 и 352х240 (тук и впоследствие за
PAL и NTSC). Постоянен Bit Rate 1150 kbps, аудиокомпресия в MPEG-1 layer 2 44100Hz.

•

SVCD - Super VideoCD. Следващо развитие на VCD от Philips. Не получава
широко разпространение, но някои (особено азиатски DVD плейъри) работят с
него. На диск 700 МВ се побират около 30 минути видео, но с много добро
качество. Поддържани разрешения: 480х576 и 480х480. Променлив Bit Rate от
2600 kbps, звук се компресира в MPEG-1 layer 2 - 44100Hz.

•

DVD - Digital Versatile Disk. Най-популярният за момента формат за цифрово
висококачествено видео на оптични дискове. Може да се възпроизвежда на
компютър с DVD-ROM с подходящи програми. Препоръчва се хардуерна
поддръжка за по-качествено възпроизвеждане. Поддържани разрешения:
720x480, 704x480, 352x480, 352x240 (NTSC) и 720x576, 704x576, 352x576,
352x288 (PAL). Постоянен и променлив Bit Rate до 9.8 Мbps. Компресиране на
звук в MPEG-1 layer 2, MPEG-2, Dolby Digital (AC3), DTS, PCM (некомпресирано
audio) от 32 kbps до 912 kbps.

Такова подробно обяснение на формати и разрешения се налага, тъй като описаните
кодеци са стандартизирани и не понасят “волности“ при запис.
В по-новите версии на програмите, в настройките за запис има опция "MPEG". Тук
може да се настрои запис във формати MPEG и MPEG 2 с разширени параметри.
(например да се избере скорост на поток, тип на кодиране, честота на кадри,
съотношение на страните и пр.).
Настройки на видео енкодер:

 За MPEG-1 се избира разрешение 352х288 или 352х240 и се изключва
деинтерлейсинг.
 За SVCD - 480x576 и 480x480.
 За MPEG-2 (или DVD) се избира разрешение 640х480 или 720х576 и 720х480 и
се включва деинтерлейсинг, ако е необходимо. Непременно трябва да се
провери дали мощността на компютъра позволява захват и компресиране
на данни с такива параметри. Т.к. филтърът за деинтерлейсинг изисква
допълнителни хардуерни ресурси, може да бъде изключен и данните да се
обработят впоследствие. Ако се планира запис на DVD-ROM за последващо
гледане на телевизор, интерлейс може да не се премахва, но за гледане на
компютър материалът трябва да се обработи с филтри за деинтерлейсинг.
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Трябва да се обърне внимание на MPEG-опциите:
Ако е избран MPEG-1 в прозореца трябва също да се посочи MPEG-1, респ. за
MPEG-2 и DVD – да се посочи MPEG-2.
За VCD трябва Bit Rate да е 1150Kb/s.
Различно е ако се записва във формат MPEG-2/DVD.
Трябва да се помни - от тези величини зависят размерите на файла. Ниски
величини влошават качеството на видеото, високи увеличават размера на
файла. Необходимо е да се подбират оптимални величини, останалите параметри
могат да бъдат оставени със зададени стойности по подразбиране.

Настройки за аудио кодиране:

Тук нещата са по-прости. По принцип винаги се посочва MPEG1 Audio Layer II и
48КHz. Това е най-разпространеният и поддържан аудио формат. Не се
препоръчва използване на други формати.
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Настройките на формат трябва да са такива, както на видеокодера! При
несъответствие на форматите е възможна неправилна работа на кодека, както и
аварийно затваряне на програмата.

Кратка рекапитулация за кодеци MPEG 1-2, DVD.
Формат VCD е най разпространен, но не е препоръчителен предвид относително
ниското качество на изображението. Формат SVCD дава по-високо качество на
изображението и позволява използване на по-високи разрешения Недостатък прекомпресирани сцени са осезаемо видни на готовото видео.
Формат MPEG-2 (или DVD) позволява постигане на най-високо качество. За
размерите на файловете е трудно да се каже нещо по-определено. Причината е в
това, че даденият формат позволява настройки не само на фиксирани скорости на
потоците, но и плаващи, при които програмата «сама» определя степента на
компресия в зависимост от изображението. При запазване на размерите на видео
фрагментите и окончателното видео даденият формат няма да се прекомпресира.
Към недостатъци на формата могат да бъдат отнесени само повишените изисквания
към производителността на компютъра (основното натоварване се пада на CPU) и
значително големите размери на файловете, но въпреки това десетки пъти по-малки
от некомпресиран AVI формат. В случая 2 часа видео с разрешение 640х480 заема не
повече от 10 GB (за разлика от AVI – 120 GB).
Статистика и контрол на параметри

При инсталирана файлова система NTFS под Windows 2000 или XP и достатъчно
свободно място на HDD може да се записва и без компресиране. Натиска се бутон
"start / пуск"
(за ръчен запис) или се задава време за стартиране и завършване (за
автоматичен запис „по разписание”). По принцип това са основните разлики между
запис от видеокасетофон или камера и запис от ефира. Така или иначе резултатът е
файл, който следва да монтираме. В конкретния пример („суров” запис от ефира)
остава най-важната задача –
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- да се изрежат рекламите и ако е нужно да се съкратят началните и финални
надписи (титри).

Стъпка втора: борба с рекламите

Стартира се програмата WinDVD Creator и се създава нов проект. WinDVD
Creator има и собствени средства за видеозапис - може да се прави запис
директно от тунер, но възможностите не са така широки, както при Behold TV,
поради което се препоръчва програмата да се ползва за запис от видеокамера
или видеомагнетофон, но не и от ефир в реално време.

За начало в WinDVD Creator се импортира записан видеофайл. Програмата
работи с фрагменти, а не с кадри. Това означава, че при използване на един
и същи формат на входа и изхода, програмата няма да прекомпресира
видеоматериала. Какво се постига с това:
•
•

Запазва се максимално КАЧЕСТВО на видеото, т.к. се прекомпресират
само сцени при преход;
Постига се голяма икономия на време. Така например едночасов
филм ще бъде прекодиран в зависимост от мощността на РС-то и
достъпната свободна памет от 45 до 25 минути (при по-мощни машини).
В случая, при който форматите на входа и изхода са еднакви, за
създаване на филм са необходими само няколко минути.

Трябва да се знае, че колкото повече части има във видеозапис, толкова
повече време трябва за изготвяне на финалния материал, при което може
да пострада качеството на изображение, т.к. прекомпресиране в случая е
неизбежно. При необходимост програмата има удобен help.
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Импортиран файл може да бъде изрязан както в началото, така и в края.
Но за да се намерят и отстранят реклами е необходимо да се раздроби видео
файлът на фрагменти. WinDVD Creator фрагментира запис по два признака:
−

по смяна на обстановка в кадър, и

−

по време.

Препоръчва се да се използва първият метод.
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Фрагментирането не е от най бързите процеси. За едночасов видеозапис
това може да продължи 10~15 минути или повече в зависимост от мощността
на процесора.

С получаване на множество малки сцени (вместо една голяма) се
разширяват възможностите за изменение на запис. В долната част на
програмата има времева скала, в която могат да се „завлекат“ получените
фрагменти. За да се сглоби видео не е необходимо да се преместват всички
фрагменти. Всеки фрагмент започва от определен момент и може да
продължава до края. Това е един вид виртуално начало на следващата
сцена.
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Местата на фрагментите могат да се разместват. Например, ако се монтира
едночасов запис на видеоклипове от музикални канали, може да се промени
тяхната последователност. Всеки фрагмент (както и целият видеофайл)
може да бъде изрязан по дължина. Това се прави по два начина:
-

С двата плъзгача, позволяващи да се изреже част от файла от
началото и от края, или
За по-точно редактиране може ръчно да се въведе време, което да
бъде изрязано както от началото, така и от края на фрагмент.
Времето се въвежда с точност до една стотна от секундата.

По принцип редактиране може се извърши само с изрязване и без
фрагментиране.
Например, ако трябва да се изреже реклама „...с какъв прах да се изпере
петно...”, която тече от втората до третата минута и 37-ма секунда на
видеото – на лентата се пренася два пъти един и същи пълен видеофайл,
нефрагментиран.

Първата част се изрязва от първата минута до края.
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Втората част - до отметка 3 минути и 37 секунди от началото.
Просто и бързо!
При необходимост да се изреже друга част се процедира по същия начин още
веднъж – добавя се трето копие на монтажната маса и се изрязват
втората и третата част. По този начин се процедира колкото пъти е
необходимо.

При достигане на нежелани реклами - режете безпощадно! Целта е рекламата
да не „пробие” отбраната на времевата скала и да не попадне във финалното
видео.
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Това може да се направи както чрез изрязване на видео файла по време,
така и като не се включват фрагментите с реклами във финалното
видео. За целта във финалната времева лента се поставят само фрагменти до
рекламите тези след тях. Дължината на всеки фрагмент може да бъде
променяна до една стотна от секундата.

Ако трябва да се добавят субтитри (например да се изреже Intro-то на филм и
на негово място да се поставят други надписи) програмата предоставя голям
набор от субтитри-шаблони в разни стилове и с различни спец-ефекти. При
изработка на колекция от клипове могат да бъдат правени плавни преходи с
помощта на десетки ефекти.
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Ако се прави DVD-диск, за няколко минути може да бъде създадено удобно
меню за управление, с което да се прескача от фрагмент на фрагмент. В
програмата са заложени десетки шаблони с фонови картинки и стилове за
създаване на обложки, както и емулатор на DVD за предварителен преглед
(как ще изглежда създаваното меню на екрана на телевизора).

След унищожаване на рекламите остава последната фаза - рендеринг на
видео, за да бъдат събрани фрагментите в един файл, готов за запис на
компакт-диск или DVD. Ако на изхода се цели експортиране в друг формат
трябва да се припомни, че това също е продължителен процес (като
фрагментацията, дори повече). Ако изходното видео обаче ще е в същия
формат като входния (без прекомпресиране), този процес ще протича
достатъчно бързо.

Вместо епилог
В състава на софтуерния комплекс Behold TV се поддържа мощен
инструментариум за борба с рекламите и полезни допълнения, с които може да
се обогати създаването на собствено видеопродукция. Това са десетките
плъгини за процесинг и деинтерлейсинг, които са написани специално за Behold
TV и се поддържат както на оригиналния сайт, така и в български вариант на
www.beholder-europe.com, където има също така пълно описание на функциите,
менютата за настройки, начинът за включване и специфични особености при
използване на системата от плъгини. Без да се навлиза в дълбочина, в унисон
с тематиката на този материал ще бъдат споменати само някои основни
възможности:
Още в процеса на видеозапис при съчетаване на плъгините Logo Extractor и
Logo Detector системата може да извършва различни действия при започване
на рекламен блок. Стъпките са елементарни:
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С помощта на Logo Extractor се отделят и съхраняват статични елементи на
видеоизображение, логотипи на канали и пр.

При включване на плъгин Logo Detector се сравнява фрагмент от
изображението с шаблон на така записан с помощта на Logo Extractor
логотип и при изчезване на същия от екрана могат да се извършват
определени действия (да се включи пауза ако например в същия момент се
извършва запис, да се намали звук и други).
По този начин плъгинът може да се използва за ефективна борба с
реклами, тъй като по принцип при рекламни заставки най-често логотип на
ТВ-канал не се излъчва!
В резултат може да се спести до 30% място при запис на диск, като се изрежат
реклами, а обикновеното гледане да се направи значително по-комфортно.
Друг интересен плъгин е Logo Killer, с помощта на които да се скрие или да се
направи по-незабележим на екрана всякакъв логотип (лого) в произволен
телевизионен канал.

Logo Killer е особено полезен при запис от ефир, с което на записа се
придава индивидуален и по-професионален вид
Следващ интересен плъгин е My Logo, който е предназначен за наслагване,
подмяна или вграждане на произволно избрано (или собствено) лого върху
видеоред при програмен запис във файл или видеоизлъчване в мрежа,
като предварително се маскира логотип на ТВ-канал с BPP_Logo Killer:
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Доколкото освен за борба с реклами по-горе стана въпрос за допълнителна видео
обработка, в по-експресен стил заслужава да се обърне внимание и на други плъгини,
с които на всяка видеопродукция може да бъде придадена собствена индивидуалност:

Ефекти и полезни допълнения
Това са плъгини, които могат да бъдат използвани за
• преработване на "плоско" изображение в 3D "обемно" с анаглифна обработка
при гледане в реално време и при запис (от ефир/от външни източници) BPP_Anaglyph
• задаване на рамки около кадър (прозорец) и запълване с предпочитан цвят BPP_Border
• задаване на различни действия при отсъствие (пропадане) на сигнал BPP_Blank
• ефекти при преход между канали - BPP_CHSwitchingEffects
• инвертиране на цветове (вкл. в черно-бяло изображение - BPP_BW) и на
изображение (огледално, обърнато и пр.) - BPP_Inverse
• изучаване на чужд език - BPP_25Frame
• и други.

Информационни и други ПРОЗОРЦИ
Това са плъгини, с които в основния видеопрозорец могат да се извеждат
допълнителни информационни и други прозорци с
• графична информация – т.н. “Информери”, за които могат да служат
всякакви графични файлове във формат BMP, JPG, TIFF, обикновен или
анимиран GIF - BPP_Informer
•
текстова информация - възможности за извеждане на «бягащ ред» на
екран. Бягащ ред може да бъде всякакъв текст, съдържание на текстов
файл или друга текстова информация, зареждана от новинарски RSS-ленти в
Интернет - BPP_CrawlLine
• час/дата в различни програмируеми формати (особено полезно, ако се
документира видеоматериал, за който е важно да се доказва кога е записан) BPP_OSDClock
• и други.
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Не на последно място по значимост трябва да се отбележи, че преди да се пристъпи
към запис и видео обработка е логично да бъде постигнато качествено изображение,
за което при необходимост могат да се използват някои (или всички) плъгини за

Настройки и филтрация на изображение - плъгини, които могат да бъдат
използвани за:
• обработка и подобряване на изображение (борба с шумове, изкривявания,
артефакти и пр.);
• извеждане на справочна информация, графики
• и други
В тази група попадат BPP_AMPPlugin, BPP_AdvDenoise, BPP_MCDenoise,
BPP_UVDenoise, BPP_ChromaOffset, BPP_LineView, BPP_Sharpn, BPP_Denoise,
BPP_Levels, BPP_Gamma

Мащабиране, позициониране и отсечка на кадър,
кадър/видеопрозорец - BPP_Aspect, BPP_Scaler

пропорции на

Плъгини за Деинтерлейсинг (BPDеinterlace) - алгоритъм за премахване на т.н.
"гребеновидни" (рус.”расческа”, англ."comb") артефакти, които се проявяват при
извеждане на изображение от междуредов източник на прогресивен дисплей
(вж.«Interlace/Progressive изображение») - BPD_Smart, BPD_Blend2, BPD_Blend3,
BPD_BClip, BPD_FieldBob, BPD_Bob, BPD_Motion

Успех!
Превод и редакция на български език: http://beholder-europe.com/support/
Плъгини - Обща информация:
http://beholder-europe.com/support/plugins_info.html
Плъгини - Интегриране в програмата и включване. Особености:
http://beholder-europe.com/support/plugins.html
Интерлейсно и прогресивно изображение:
http://www.beholder-europe.com/support/deinterlace.html
По материали на
http://www.beholder.ru/
http://www.hwp.ru/
http://www.svcd.ru/
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