
videó- és hangkódolás terén napjainkban bekö-
vetkezett fejlõdésnek köszönhetõen az MPEG-2
formátum vált a digitális videóközvetítések

(digital video broadcasting, DVB) és a DVD tárolóeszköz
alapjává. Eszközök széles palettája támogatja ezt a formá-
tumot. Az MPEG-2-mozifájlok mérete általában 3–6 GB
körül mozog, ami megfelelõ a DVD-k esetében, de túl sok
a CD-R hordozókhoz. Hasonlóképpen a jó minõségû
MPEG-2-videók jól mûködnek a DVB-S vagy DVB-T háló-
zatokon, nemigen használhatók azonban az IEEE 802.11b
vagy a házi HomePlug-átvitelben. Az ilyen feladatok meg-
oldására kezdték el kidolgozni a továbbfejlesztett tömö-
rítési módszereket, amelynek eredményeképpen végül
az MPEG-4 szabványossá vált. Az MPEG-4 formátum
képes 700 MB alá csökkenteni a filmek méretét, miközben
viszonylag elfogadható képminõséget ad.
Mivel igen sok multimédiás tartalom DVD-hordozón,
MPEG-2-állományokban érhetõ csak el, át kell õket kó-
dolnunk, hogy MPEG-4 megfelelõikhez hozzájuthassunk.
Ebben a cikkben a linuxos keretrendszeren alapuló, nagy
teljesítményû DVD-átkódolásra képes Condor metaszámí-
tási (metacomputing) rendszert mutatjuk be. Bár kötött
számú géphez létezik néhány hálózati párhuzamos átkó-
doló eszköz, minket most nem érdekelnek a párhuzamos
átkódoláson alapuló metaszámítási rendszerek. A meta-
számítás olyan szerkezetet jelent, ahol a fizikai kinézetet
elrejtjük és helyette egy egyszerûsített virtuális gépet
jelenítünk meg. A példa kedvéért: az általunk használt
Condor eszköz az elérhetõ gépek idejébõl „lop el” egy
szeletet, amikor azt sem felhasználó, sem elsõbbséget
élvezõ folyamat nem használja.

Háttér
Az olcsó DVD-lejátszók megjelenésének köszönhetõen
virágzott a DVD-filmpiac, és ebben nem kis szerepe volt
annak, hogy a DVD tárolóeszközként sokkal megbízhatóbb,
mint a VHS-kazetták. A DVD-rögzítési piac ugyanakkor
még gyerekcipõben jár. Mivel a CD-R technológia már jó
ideje létezik, és a CD-R lemezek sokkal olcsóbbak, mint a
DVD-lemezek, az otthoni felhasználók kidolgozták, hogy
miképpen lehet a DVD-filmeket CD-ken tárolni, megköze-
lítõleg azonos minõségben. Az ilyesfajta megoldás a mosta-
nában megjelent kódolási módszerek megjelenésével vált
lehetõvé; ezek az MPEG-4 szabványon alapulnak, és
nagyon jó tömörítési aránnyal dolgoznak. A DVD-lemezek

tartalmának CD méretûre kódolása azonban a legtöbb
asztali PC számára még mindig túlságosan számításigényes.
A párhuzamosítás ígéretes megoldásnak tûnik a DVD-átkó-
dolás felgyorsításához. A legnyilvánvalóbb megközelítés
a kézi párhuzamosítás, azaz amikor kézzel daraboljuk
az állományt, majd különbözõ gépeken átkódoljuk a dara-
bokat, végül az eredményt újraegyesítjük. A kézi párhuza-
mosítás azoknak lehet megfelelõ, akik a teljes folyamatot
nyomon szeretnék követni. Ugyanakkor, ha nagy teljesít-
ményû, „küld el és felejtsd el” DVD-átkódolást szeretnénk
megvalósítani, érdemes kihasználni a metaszámítás elõnyeit.
A folyamatok párhuzamosításához a folyamatot elemi
feladatokra kell bontani, majd ütemezni õket, végül begyûj-
teni az eredményt. Ennek megfelelõen szükségünk lesz
egy erõforrás-kezelõ eszközre. A legalapvetõbb metaszámí-
tási és párhuzamosítási szolgáltatásokat megtaláljuk a
Condor és a Globus programokban. Mi a Condort választot-
tuk, mivel nem bonyolítja a dolgokat, könnyen telepíthetõ
és beállítható, valamint kiválóan mûködik Linux alatt és
nem kell hozzá külön fürtöt építeni.
A Condor számításigényes feladatokra kihegyezett munka-
terhelés-kezelõ rendszer. Akárcsak más teljes értékû
parancsfájlrendszerekben, a Condorban is megtaláljuk
a munkafolyamat-rendezési lehetõséget, az idõzítési szabá-
lyokat, az elsõbbségi sémákat és az erõforrás-ellenõrzést.
A felhasználók elküldik soros vagy párhuzamos munkáikat
a Condornak, az pedig elhelyezi õket a sorban. A rendsza-
bály alapján eldönti, hogy mikor és hol kell lefuttatni a
kódot, figyeli a fejlõdésüket, végül természetesen értesíti
a felhasználót a munkafolyamat befejezésérõl.
Miközben a hagyományos munkafolyamat-kezelõ rendsze-
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DVD-átkódolás Linux-metaszámítással
A Condor mint nagy teljesítményû DVD-átkódoló rendszer Linuxhoz.

Vezérfonal

A 1. táblázat A tesztgépek
név processzor MHz memória Kflops Mips
gigabájt Intel Pentium 4 1700 256 DDR 528 205 1388
kilobbájt Intel Pentium 4 1700 256 DDR 624 242 1355
nazgul Intel Celeron 433 192 152 593 491
titan Intel Pentium II 350 320 67 987 398
brio Intel Pentium II 350 192 72 281 398
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rek képességeihez hasonló tulajdonságokkal is rendelkezik,
a Condor különleges felépítése miatt olyan helyzetekben
is sikeres lehet, amelyekben a hagyományos rendszerek
kudarcot vallanak. A Condor egyedi szerkezete lehetõvé
teszi, hogy befogja az egyébként unatkozó asztali gépek
szabad processzoridejét. Például beállíthatjuk a Condort
úgy, hogy csak akkor használja az asztali gépeket, amikor
az egér és a billentyûzet használaton kívül áll. A Condor
érzékeli, ha egy gép többé már nem érhetõ el (például
billentyûleütést tapasztal), és létrehoz egy átlátszó ellenõr-
zõpontot, majd a feladatot áttelepíti egy másik, egyébként
üzemen kívüli gépre. A Condor képes valamennyi I/O
kérelmet átlátszó módon visszairányítani az elküldõ gépre,
ennek eredményképpen bármely közösség zökkenõmen-
tesen képes egyesíteni számítási erejét.
A metaszámításra képes üzleti átkódoló alkalmazások jelen-
legi hiánya valószínûleg azzal magyarázható, hogy a meta-
számítás erõsen kötõdik a Unix tudományos közösségéhez.

A szórakoztatóprogram-tervezõk viszont mindig is a
metaszámítás-ellenes windowsos világnak szentelték teljes
figyelmüket. Például a linuxos átkódolófejlesztések szem-
pontjából kulcsfontosságú a legfrissebb DivX kodek (a cikk
születésének idején ez a v.5.0.5-ös), ami még mindig nem
fut hibátlanul a Pentium 4-es linuxos gépeken. Az elõzõ
kiadás a v.5.0.1alpha volt, ezt a megbízhatatlanra sikerült
változatot az elõzõ évben adták ki. Ez a példa jól mutatja,
hogy milyen gondokkal kell megküzdeni, amikor metaszá-
mításokat támogató linuxos rendszereken szórakoztató
alkalmazásokat próbálunk megvalósítani.
Bár rengeteg átkódoló alkalmazás létezik, itt csak szerin-
tünk legérdekesebb hármat mutatjuk be:

• FlaskMpeg: ez az egyik elsõ átkódoló rendszer – jelen-
leg az egyik legnépszerûbb ilyen rendszer a windowsos
világban. Nem támogatja a párhuzamosítást.

• Mencoder: a Linux-alkalmazások élvonalába tartozó
DVD-átkódoló program. Hatékonysága (kimenet a be-
menethez aránya) általánosságban valamivel alulmarad
a FlaskMpeg teljesítményéhez képest. Akárcsak az elõzõ
program, ez sem támogatja a párhuzamosítást.

• Dvd::rip: magas színvonalú linuxos átkódoló program,
amely egy másik programon, a Transcode-on alapul.
Eredménye nagyjából a Mencoderéhez mérhetõ
(csak sokkal lassabb – a ford.). A Dvd::rip támogatja a
párhuzamosítást – ennek a beállítása azonban nem túl
egyszerû, mivel az átkódolásban résztvevõ valamennyi
számítógépen külön be kell állítanunk. A beállítások
statikusak és nem válaszolnak a környezet változásaira
(ez fontos különbség a mi Condor-központú rendsze-
rünkhöz képest). A Dvd::rip nem engedélyezi a hang-
sávokat, amelyeket mûszaki okok miatt kénytelenek
vagyunk sorosan kódolni, amire a Dvd::rip fel is hívja
a figyelmünket, bár meg nem oldja (errõl bõvebben a
Dvd::rip honlapján olvashatunk). Mindazonáltal ez csak
kisebbfajta gond, hiszen az átkódolás összidejében
alapvetõen a videójel tömörítési ideje a mérvadó, füg-
getlenül attól, hogy a hangátkódolás párhuzamosan
vagy sorosan történik-e.

DVD-felosztás
A DVD az ISO/IEC 11172 (MPEG-1) és ISO/IEC 13818
(MPEG-2) szabványok alkészletén alapul. A DVD-film
három részre osztható: a videoobjektum- (VOB) állomá-
nyokra, amelyek legnagyobb mérete darabonként legfeljebb
1 GB lehet, a nyalábolásos (multiplexing) video- és
hangállományforrásokra.
Háromfajta MPEG-2-filmkocka (frame) létezik: I (Intra,
belsõ), P (Predictive, jósló) és a B (Bidirectionally-predictive,
kétirányban jósló). Az I képkockák teljes képkockákat jelöl-
nek, a P és B filmkockák csak az elõzõ, illetve következõ
képkocka közti különbségeket tárolják. Nyilvánvalónak
tûnik, hogy a videójel vágását valamelyik I filmkocka elején
kell elvégezni. Ez majdnem pontosan így is van, de azért
nem egészen. Figyelembe kell venni néhány egyéb jellem-
zõt is, például a képsûrûséget (framerate) és a méretet.
Ezek az adatok a sorfejléc (Sequence Header) részét képe-
zik – ezért aztán olyan csomagot kell kiválasztani vágási
pontnak, amelyik tartalmaz sorfejlécet. Szerencsére minden
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2. táblázat  Számítási eredmények 
(t = idõ, fps = képkocka/másodperc)

elosztás gép videó- film- összes idõ fps
kódolás (t) összefûzés (t)

g ---- 1:51:14 0: 01:32 2:03:52 19,6
apró gk--- 0:58:25 0: 02:57 1:09:00 35,1
darabok gk--b 0:53:53 0: 03: 32 1:04:31 37,6

g-ntb 1:13:04 0: 03:54 1:24:55 28,6
gkntb 0:47:33 0: 04: 07 0:58:55 41,2
g ---- 1:49:11 0: 01:31 1:59:23 20,3

mester– gk--- 0:56:23 0: 03: 03 1:06:10 36,7
munkás gk--b 0:51:06 0: 02:37 1:00:06 40,3

g-ntb 1:08:00 0: 03: 00 1:17:38 31,2
gkntb 0:42:55 0: 03: 58 0:52:35 46,1

3. táblázat Összehasonlító eredmények, 
State-of-the-Art átkódoló alkalmazások

összes idõ fps AVI méret (MB)
prototípus, 0:52:35 46,1 739,2
mester–munkás (gkntb)
Prototípus, 0:58:55 41,2 742,8
apró-darabok (gkntb)
prototípus 1:59:23 20,3 739,1
(egy processzor, g)
Mencoder 0.90 2:01:02 20,0 731,1
Linux (g)
FlaskMpeg 0.78.39 1:53:12 21,4 724,1
Windows (g)
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egyes I képkocka elõtt van ilyen sorfejléc.
Egy másik fontos kérdés a P és B filmkockák miatt szüksé-
ges képkocka-újrarendezés. Minden I filmkocka után követ-
kezhetnek B képkockák, amelyek P képkockáktól függenek,
ezek viszont az I képkocka elõtt jönnek. Amennyiben a
képanyagot éppen ez elõtt az I képkocka elõtt vágjuk el,
a képátkódolás egységességét (konzisztenciáját) nem tudjuk
fenntartani. Az egyik megoldás szerint a B képkockákat
az elõzõ adagba helyezzük át, ennek eredményképpen
a kép elõfeldolgozása valamivel bonyolultabb lesz.
Nyilvánvaló, hogy nem érdemes minden arra alkalmas
helyen szétszedni a filmet, hiszen így darabkák mérete
nagyon kicsi lenne. Általában körülbelül 300 KB adat talál-
ható két egymást követõ I képkocka közt, bár ez a hossz
erõsen függ a képsûrûségtõl, a képmérettõl és egyéb
jellemzõktõl.

Terheléselosztás
Projektünkben két alapvetõ terheléselosztó módszert vizs-
gáltunk. Az elsõ a Small-Chunks nevû módszer, amelynek
során a DVD-filmet adott méretû apró darabokra vágjuk
fel. A Condor minden elérhetõ számítógépnek kioszt egy
darabot. Amikor a gép befejezte a darab átkódolását, kér
egy másikat – ez a folyamat addig ismétlõdik, amíg a ki-
szolgálón még maradt feldolgozatlan darab. A másik
mester–munkás nevû megközelítésben a terheléselosztás
a mesterprocesszor által kiadott megosztásokon alapul – a
többi résztvevõ számítógép értelemszerûen munkás lesz.
Ezt a stratégiát gyakran alkalmazzák nagy teljesítményû
feldolgozásoknál. Ebben a projektben az egyes gépekhez
tartozó darabok méretét a tanulószakasz alapján osztjuk ki,
mint azt a következõ részben részletesen is ismertetjük.
Hangsúlyozzuk, hogy szándékosan nem foglalkozunk
a felhasználói felület vagy a gépek hibalehetõségeivel.
Amennyiben ezeket is számításba vesszük, a projektünkben
használt egyszerû mester–munkás (master–slave) megoldás
teljesítménye nagymértékben csökkenne. Az általunk
ismertetett két megoldás bemutatócélokat szolgál, hiszen
különleges esetek, egyrészt tiszta mester–munkás kiépíté-
süknek köszönhetõen, másrészt az apró darabok feldolgo-
zása miatt. Kíváncsiak voltunk, hogy az alkalmazás a tömö-
rítési idõ és a tömörített fájlméret tekintetében mindkét
véglet esetében hasonlóképpen viselkedik-e. A cikkünkben
közölt eredmények azt sugallják, hogy a kis darabokon
alapuló megoldás egyszerûsége miatt elõnyösebb lehet
(nincs szüksége tanítószakaszra), illetve természetesebben
illeszkedik a Condor gépelérhetõség-kezelõ rendszeréhez.

Mester–munkás tanulószakasz
A mester–munkás rendszerezõ tagja számára biztosítanunk
kell a szükséges adatokat; ehhez az összes gépet elõre ki kell
értékelnünk. A kiértékelést a tanítószakasz folyamán végez-
zük, ahol az egyes gépek képkocka/másodperc teljesítmény-
értékét becsüljük meg. Prototípusunkban ez a tanítószakasz
különféle apró videósorozatok átkódolásával történik,
ennek alapján becsüljük meg az egyes gépek
képkocka/másodperc értékét. Ezeket az eredményeket hasz-
náljuk fel az adatméretek kiszámításához, amely a
gép becsült teljesítményével arányos. Eszményi esetben
ezzel a megközelítéssel csökkenthetjük a DVD-átkódoláshoz
használt idõt, hiszen valamennyi számítógép egy idõben
fejezi be a munkát.

A próbarendszer kiosztása
Tesztrendszerünkben egy átlagos heterogén számítási
környezetet szimuláltunk, olyan gépeket is felhasználva,
amelyek felhasználhatósági élettartamuk végét járták.
Öt számítógépet kapcsoltunk össze (lásd az 1. táblázatot),
amelyeket számítási teljesítményük alapján három
csoportba osztottunk. Az elsõ csoportba két gép tartozott
(„gigabájt” és „kilobájt”), a második csoportba egyetlen gép
került („nazgul”), végül két gép alkotta a harmadik,
legkisebb teljesítményû csoportot („titan” és „brio”).
Valamennyi gép 100 Mb/s átvitelû ethernethálózatra csatla-
kozott és Red Hat Linux 8.0-s operációs rendszert használt.
Minden gép NIS-kiszolgálón keresztül megvalósított azonos
felhasználói téren és azonos fájlrendszeren („gigabájt” NFS-
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1. ábra Az egyes gépek átviteli sebessége, apró darabok módszere

2. ábra Az egyes gépek átvitele sebessége, mester–munkás módszer
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kiszolgálóján) osztozott. Végül a Condor 6.4.7-es változatát
telepítettük, amelynek központi vezérlõje „gigabájt” lett.
A Condort úgy állítottuk be, hogy a felhasználói tevékeny-
ségtõl függetlenül tartsa meg a feladatait a megfelelõ procesz-
szoron. Így a kipróbálás során bemutatott eredmények, mint
fentebb említettük, a lehetõ legjobb esetet mutatják.
A DVD-DivX párhuzamos átkódoló programot a következõ
könyvtárak támogatták:

• libmpeg2 0.3.1: DVD MPEG-2-folyam-demultiplexing
és -visszakódolás.

• liba52 0.7.5-cvs: DVD AC3-audio-visszakódolás.
• DivX 5.0.1alpha: MPEG-4-videokódolás.
• lame 3.93.1: MP3-audiokódolás.

Párhuzamos videóátkódolás
Miután a videó darabolásával elkészültünk, a videóadat-
halmokat átadjuk a Condor átkódoló munkafolyamatainak.
Ezek a folyamatok a Condor Vanilla univerzumában futnak,
mivel a DivX könyvtárat dinamikusan töltik be.
Az átkódolásához szükséges adathalmazokat minden
átkódoló közvetlenül a forrás-VOB-ból olvassa. A kimenõ
adatokat ugyanabba a könyvtárba helyezik. Az olvasási,
illetve írási mûveletek képtõl képig alapon mûködnek:
a kódoló beolvas egy képet, átkódolja azt, majd kiírja az
eredményt. Ezzel a stratégiával jobb eredményeket érhe-
tünk el, mintha egész adatcsoportokat (chunks) küldenénk
a munkásokhoz és azoknak helyi fájlrendszerén dolgoznánk
fel, majd a teljes átkódolt adathalmazrészeket a kiszolgáló-
gépre visszaküldve összeállítanánk. Valamennyi gép NFS-t
használt a bemenõ VOB-állományok és a kimeneti könyv-
tár eléréséhez. A párhuzamos átkódolási szakasz után az
átkódolt eredmény több független fájlba kerül, amelyeket
a mestergépen egymáshoz fûzve kapjuk meg a kész 
DivX-filmet. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja be.
Kétfajta terheléselosztási módszert alkalmaztunk, a kis
darabokra vágást és a mester–munkás megközelítést.
A próbához felhasznált mozi, a „Mindent anyámról”,
körülbelül 1 óra és 37 perc hosszú, eredeti mérete 2,94 GB.
A 2. táblázat „gép” oszlopában rövidítés a próbagépek
nevének elsõ betûje, például a gigabytera g-vel a titánra 
t-vel hivatkozunk. A - (mínuszjel) azt jelenti, hogy az adott
gépet nem használtuk abban a tesztben. A kis darabokon
alapuló megoldásban használt darabméret 60 MB volt.
A videó-elõfeldolgozásra fordított idõt nem adtuk meg,
mivel minden esetben elhanyagolható mennyiség volt.
A 2. tábla alapján levonhatunk néhány következtetést.
Elõször is az fps oszlop alapján a terheléselosztás jobb lesz,
mind a mester–munkás megközelítés, mind a kis darabokra
vágás esetében. A különbség kicsi ugyan, de a felhasznált
gépek számának növekedésével párhuzamosan növekszik.
Általában véve a párhuzamosítás növeli az átkódolás telje-
sítményét, ami azonnal nyilvánvalóvá válik, amint egy újabb
hatékony gépet helyezünk üzembe (lásd a [g----] és a [gk---]
közti különbséget). Az alacsony teljesítményû gépek beillesz-
tésével csekély növekedés érhetõ el (lásd a [gk---] vagy [gk--b]
és a [gk--b] vagy [gkntb] eseteket). Mindazonáltal az alacsony-
kategóriás gépek együttes teljesítménye már figyelemre
méltó, különösen, ha egyetlen erõs géphez viszonyítva vizs-
gáljuk a növekedést (lásd a [g----] és a [g-ntb] különbségét).

A prototípus további tulajdonságainak vizsgálatához két
népszerû kódoló eszközt, a Mencodert és a FlaskMpeget
hasonlítottuk össze. A 3. táblázatban ezeket az eredménye-
ket foglaltuk össze. Prototípusunk egyprocesszoros válto-
zatának eredménye valahol a FlaskMpeg és Mencoder
teljesítménye között helyezkedik el. Az eredményfájl méret
tekintetében prototípusunk a legrosszabb esetben (apró
darabok módszere) mindössze 2,6 százalékkal nagyobb
DivX-mozit készített, mint a FlaskMpeg kimenete. A apró
darabok módszerével kapott valós tömörítési arány
(24,67%) és a FlaskMpeg teljesítménye (24,05%) közel
azonos – ha a feldolgozás sebességét figyelembe vesszük,
a különbség nem jelentõs. Érdemes megjegyezni, hogy
a FlaskMpeg a DivX v. 5.0.5 Pro kodeket használja, ami
Linux alatt a cikk születése idején még nem volt elérhetõ.
Ezért aztán amint a linuxos változat megjelenik, a tömö-
rítési teljesítmény különbsége tovább csökkenhet.
Végül az 1. és a 2. kép a prototípusrendszerek gépeinek
terheléselosztási teljesítményét mutatja be az apró darabok
és a mester–munkás megoldás esetén. A számítógépek nem
pontosan egy idõben fejezik be a munkát; ez várható is,
hiszen a kis darabok terheléselosztása csak megközelítõ-
leges. Továbbá a mester–munkás megoldásban a munkada-
rabok méretét a tanulószakasz alapján határozzuk meg,
ami jellemzõ, de nem teljesen pontos.

Összegzés
Cikkünkben a Linux-alapokra épülõ, nagy teljesítményû
DVD-átkódoló rendszert, a Condort mutattuk be. Ered-
ményeink alapján elmondható, hogy a metaszámítás alapú
párhuzamos átkódolás érdeklõdésre tarthat számot, és
figyelemreméltó növekedést tapasztalhatunk a ma létezõ
egyprocesszoros Windows alapú eszközökhöz képest.
Saját eredményeink szerint a mester–munkás módszer jobb
eredményt ad, mint a kis daraboké, de a különbség nem
jelentõs, gyakorlatilag jelentéktelennek tekinthetõ.
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