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Abstract
The Linux based operating system and a pool of audio and video software has to offer very powerful tools to grant
from average computer users to cutting edge scientists the joy of working with audio and video in conjunction with
free software. However, there are still some usability issues. What the key components of a Linux sound system?
What the advantages of Linux OS? Why Linux for audio and video applications? What the future of Linux in
audiovisual applications? This paper describes the factors that make the Linux operating system attractive for sound
and video practitioners and proposes distributions that have been created to design and build a version of Linux
specifically for professional musicians, recording engineers and video artists. The second part of the paper
introduces a wide spectrum of available software, from low-level tools such as the Low latency kernel; the
Advanced Linux Sound Architecture; and JACK interconnection audio system, through high level user interfaces for
audio and video. There is a full range of excellent free applications available on Linux platform from notation, midi,
audio editors, sequencers and encoders/ decoders to video editing and capture software. Finally, the paper intends to
clarify and resolve some current issues on audiovisual development; the acceptance of Linux for music applications,
and define other future plans and directions.
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1. Εισαγωγή
Η συντριπτική πλειοψηφία προσωπικών υπολογιστών τρέχουν σε windows OS και ένα
σηµαντικά µικρότερο ποσοστό τρέχει σε Mac OS. Μοιραία σχεδόν όλη η βιοµηχανία
λογισµικού για εφαρµογές ήχου και µουσικής δουλεύει πάνω σε αυτά τα δυο συστήµατα.
Ωστόσο, το παρών άρθρο δεν θα αναφερθεί στα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αλλά
προτείνει ένα εναλλακτικό λειτουργικό σύστηµα και κάποιες από τις εφαρµογές του για ήχο και
εικόνα. Ο λόγος για το Linux και τις εφαρµογές ανοιχτού κώδικα.
Τι είναι το Linux λοιπόν; από που έρχεται; γιατί Linux και τι µπορεί να κάνει το Linux;

2. Άδειες έκδοσης λογισµικού
Παραδοσιακά υπάρχουν δύο τρόποι ανάπτυξης λογισµικού, αυτός όπου η εργασία γίνεται από
ιδιώτες προγραµµατιστές και εταιρίες όπως η Microsoft και η Steinberg, και αυτός που η
εργασία γίνεται στα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα. Το ενδιαφέρων του άρθρου
εστιάζεται στον δεύτερο τρόπο και παραπέµποντας στο πανεπιστήµιο του Ελσίνκι στη

Φινλανδία όπου στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο Linus Torvalds ξεκίνησε ένα φιλόδοξο
πρόγραµµα, την ανάπτυξη του πυρήνα ενός ελεύθερου λειτουργικού συστήµατος ανοικτού
κώδικα. Με περισσότερο από 15 έτη αφότου το άρχισε, ο Linus Torvalds είναι υπεύθυνος για το
πρόγραµµα ως σήµερα, ωστόσο στην ανάπτυξη του λειτουργικού έχουν συµβάλει χιλιάδες
άνθρωποι.
To χαρακτηριστικό του λειτουργικού συστήµατος του κ. Torvalds είναι οι όροι άδειας κάτω
από τους οποίους εκδίδεται. Το Linux OS και η συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών του
εκδίδονται µε τους όρους της άδειας GNU General Not Unix/ GPL General Public Licence
(άδεια για το ευρύ κοινό). Αυτή η άδεια ορίζει ότι:
1. Οποιεσδήποτε βελτιώσεις και αν γίνονται στον πηγαίο κώδικα ενός προγράµµατος, το
πρόγραµµα πρέπει να συνεχίσει να εκδίδεται υπό τους ίδιους όρους, του GPL απαγορεύοντας
κάποιον άλλο προγραµµατιστή να το χρησιµοποιήσει για δικό του οικονοµικό όφελος.
2. Όλες η αλλαγές, µετατροπές και βελτιώσεις να στέλνονται πίσω στον κύριο υπεύθυνο
ανάπτυξης το συγκεκριµένου προγράµµατος πριν ενσωµατωθούν.
Οι παραπάνω όροι και ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζονται διαφοροποιούν δραµατικά το ένα
λειτουργικό σύστηµα από το άλλο.
Στα Windows της Microsoft η άδεια κάτω από την οποία εκδίδονται τόσο το ίδιο το
λειτουργικό όσο και οι περισσότερες εφαρµογές του, ο πηγαίος κώδικας είναι κλειδωµένος
δηλαδή δεν είναι προσβάσιµος σε κανένα εκτός από τους δηµιουργούς. Έτσι, επιτρέπεται η
χρήση του λογισµικού µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους.
Στην περίπτωση του MAC OS Χ της Apple ο πηγαίος κώδικας είναι γενναιόδωρα διαθέσιµος
σε οποιονδήποτε τον θέλει για αλλαγές και βελτιώσεις υπό τον όρο «να κρατήσει τις αλλαγές
µόνο για τον εαυτό του» εάν το θέλει... Αυτή η «µικρή» λεπτοµέρεια κάνει τη µεγάλη διαφορά
του MAC OS Χ από το Linux OS.
Στο Linux αντίθετα ο κ. Torvalds είχε την ιδέα να φτιάξει ένα λογισµικό µε ανοικτό τον πηγαίο
κώδικα (open source). ∆ηλαδή, ο κώδικας του προγράµµατος να παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν
σε εκείνους που τον χρειάζονται µε την προϋπόθεση όµως των παραπάνω δυο όρων.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ελεύθερο λογισµικό (free software) δεν είναι το ίδιο µε
το δωρεάν λογισµικό (freeware). Το δωρεάν λογισµικό διανέµεται χωρίς κόστος αλλά κανείς δεν
µπορεί να έχει πρόσβαση στον πηγαίο του κώδικα, κανείς δεν επιτρέπεται να τον αλλάξει. Ενώ
στο ελεύθερο λογισµικό η λέξη «ελεύθερο» δεν έχει να κάνει µε το κόστος αλλά µε την
δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος.
Συνοψίζοντας, για να θεωρηθεί ένα λογισµικό ως ελεύθερο λογισµικό πρέπει να εξασφαλίζει
τις παρακάτω ελευθέριες τόσο στους χρήστες όσο και στους προγραµµατιστές που αναπτύσσουν
το πρόγραµµα. Αυτές είναι:
1. Η ελευθερία να χρησιµοποιεί κάποιος το πρόγραµµα για οποιοδήποτε σκοπό.
2. Η ελευθερία να µπορεί να µελετήσει και να αναλύσει όποιος θέλει πως το πρόγραµµα
δουλεύει, και να µπορεί να το προσαρµόζει στις ανάγκες του. (πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα
είναι προϋπόθεση γι’ αυτό).
3. Η ελευθερία να αναδιανέµονται τα αντίτυπα, έτσι ώστε να δηµιουργείται αίσθηµα
αλληλοβοήθειας και συνεργασίας.
4. Η ελευθερία να βελτιώνεις το πρόγραµµα, και να διαθέτεις τις βελτιώσεις δηµόσια έτσι ώστε
όλη η κοινότητα να ωφελείται. (πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση γι’ αυτό).

3. Πλεονεκτήµατα
Οι παραπάνω όροι του ελεύθερου προγράµµατος εξασφαλίζουν εκ’ των προτέρων κάποια
πλεονεκτήµατα και έχουν σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ακόµα περισσότερων. Τα κύρια
πλεονεκτήµατα θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
- Χαµηλό κόστος: Το Linux και η πλειοψηφία των εφαρµογών του δεν κοστίζει τίποτα. Ο
καθένας µπορεί να το κατεβάσει ελεύθερα είτε τον πηγαίο κώδικα είτε τα CDs εγκατάστασης
του λειτουργικού από τους κατάλληλους δικτυακούς τόπους.
- Σταθερότητα και αξιοπιστία: Το Linux µπορεί να τρέχει για µήνες ή ακόµα και για χρόνια
χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση, πόσο µάλλον να κρεµάει
- Κοινότητα: ως χρήστης ή προγραµµατιστής γίνεται κάποιος µέλος µιας κοινότητας η οποία
είναι καταρτισµένη σε τεχνικά θέµατα και διαθέσιµη να βοηθήσει.
- Βελτιώσιµο: Το Linux µπορεί να προσαρµόζεται για συγκεκριµένα ολοκληρωµένα σύστηµα. Η
διάθεση του πηγαίου κώδικα κάνει ευκολότερη την προσαρµογή και γλιτώνει τις εταιρίες από
φορτικές και περιοριστικές άδειες χρήσης.
- Προσαρµογή: Το Linux µπορεί να προσαρµόζεται για τις µεµονωµένες απαιτήσεις στο πιο
χαµηλό επίπεδο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται
προκειµένου να επιτευχθεί αυτό που θέλει.
- Ασφάλεια: Με τις κατάλληλες ρυθµίσεις στον πηγαίο κώδικα του λογισµικού το Linux µπορεί
να προσφέρει µε αποτελεσµατικότητα προφύλαξη και ασφάλεια σε συγκεκριµένα και ευαίσθητα
σηµεία. ∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλές εταιρικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις ασφάλειας
χρησιµοποιούν Linux.

4. Linux για ήχο και εικόνα
Ως συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν προγραµµατιστές να χρησιµοποιήσουν όλα αυτά τα
πλεονεκτήµατα του Linux και να διαµορφώσουν ένα λειτουργικό σύστηµα εξολοκλήρου
αφοσιωµένο και διαµορφωµένο για εφαρµογές ήχου και εικόνας. Τρία είναι τα σηµεία κλειδιά
τα οποία µε την κατάλληλη διαµόρφωση καθιστούν το Linux ως ένα σύστηµα απαιτήσεων για
εφαρµογές ήχου και εικόνας. Το χαµηλό επίπεδο (ο πυρήνας), το µεσαίο επίπεδο και το ανώτερο
(οι εφαρµογές).
4.1 Χαµηλό επίπεδο
Στο χαµηλό επίπεδο (Low-level) βρίσκεται ο πυρήνας (kernel) ο οποίος είναι η βάση του
λειτουργικού συστήµατος Linux. Είναι ο τελευταίος κρίκος επικοινωνίας µεταξύ του άυλου και
του υλικού κόσµου, µεταξύ το λογισµικού και των κυκλωµάτων ενός υπολογιστή. Ο πυρήνας
έχει βελτιωθεί και προσαρµοστεί έτσι ώστε να παρέχει πολύ υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας
ψηφιακού ηχητικού και βίντεο σήµατος ή µε αλλά λόγια να µη καθυστερεί καθόλου στιν
εκτελέσει ορισµένων πράξεων γι αυτό και ονοµάζεται «πυρήνας χαµηλής λανθάνουσας» (Low
latency Kernel). Η χαµηλή λανθάνουσα είναι εξαιρετικά σηµαντική σε προγράµµατα
πολυκάναλης ηχογράφησης στο σκληρό δίσκο (hard disk recording) και σε εφαρµογές που
εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο όπως software synthesizers, διαδραστικές εφαρµογές όπως
max/msp, pd, reactor). Σκοπός λοιπόν είναι να µειώσει το χρόνο απόκρισης µεταξύ ερεθίσµατος
και αντίδρασης. Με το βελτιωµένο πυρήνα αυτός ο χρόνος φτάνει τα 3 χιλιοστά του

δευτερολέπτου ενώ ένα σύστηµα χωρίς το βελτιωµένο πυρήνα µπορεί να δηµιουργήσει
καθυστέρηση µέχρι και 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αρκετά πέρα από οποιοδήποτε
αποδεκτό όριο για επαγγελµατικές εφαρµογές ήχου και εικόνας.
4.2 Μεσαίο επίπεδο
Το µεσαίο επίπεδο περιλαµβάνει βιβλιοθήκες µε οδηγούς για συσκευές όπως το ALSA
(Advanced Linux Sound Architecture) το οποίο παρέχει οδηγούς για κάρτες ήχου. Επίσης στο
µεσαίο επίπεδο περιλαµβάνονται και διάφορα εργαλεία διαχείρισης του midi και audio σήµατος
µεταξύ hardware και software όπως το JACK (Jack Audio Connection).
Το JACK (εικόνα 1) -κάτι παρόµοιο µε το rewire τις Steinberg- είναι ένα εικονικό σύστηµα
διαχείρισης του ηχητικού σήµατος το οποίο συνδέει διάφορες εφαρµογές µεταξύ τους χωρίς να
επιδρά στην απόδοση της λανθάνουσας και χωρίς να υπάρχουν απώλειες σε πληροφορία, κατά
συνέπεια δεν δηµιουργούνται καθυστερήσεις και προβλήµατα συγχρονισµού. Για παράδειγµα,
είναι δυνατό να οδηγηθεί η έξοδος του ακουστικού σήµατος ενός MIDI sequencer το οποίο
τρέχει ένα εικονικό (software) συνθεσάιζερ στο κανάλι εισόδου µια εφαρµογής ηχογράφησης
στο σκληρό δίσκο (hard disk recording) ο οποίος µε τη σειρά του την ίδια στιγµή να ηχογραφεί
ένα ηχητικό σήµα από µια άλλη εφαρµογή.
Στο µεσαίο επίπεδο ανήκει και µια µεγάλη οµάδα από plug-ins εφφέ το LADSPA (Linux
Audio Developers Simple Plugin API) όµοιο µε τα VST-plugin στάνταρτ µε τη διαφορά φυσικά
ότι τα LADSPA διανέµονται ελεύθερα και είναι ανοιχτού κώδικα.
Τέλος, το Video for Linux Two ή καλύτερα το V4L2, µιας και οι προγραµµατιστές του Linux
αρέσκονται στα ακρωνύµια, παίζει τον ρόλο του ALSA αλλά για συσκευές εικόνας. Το Video
for Linux Two είναι µια σουίτα µε οδηγούς διαφόρων τύπων βίντεο συσκευές και διαχείρισης
δεδοµένων για βίντεο. Το LADSPA µαζί µε το ALSA, V4L2 και το JACK υποστηρίζονται
σχεδόν από όλες της εφαρµογές.
4.3 Ανώτερο επίπεδο
Το ανώτερο επίπεδο (Upper level) είναι το επίπεδο του χρήστη. Είναι εκεί όπου όλες οι
εφαρµογές τρέχουν. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από εφαρµογές οι οποίες
καλύπτουν όλα τα σταδία µιας επαγγελµατικής παραγωγής για ήχο και εικόνα.

Εικόνα 1 –Το JACK µπορεί να συνδέει διαφορετικές εφαρµογές µεταξύ τους αλλά και µε
συσκευές ήχου.

5. Εφαρµογές για Ήχο
Έχοντας, ένα λειτουργικό σύστηµα γρήγορο σε εφαρµογές που τρέχουν σε πραγµατικό χρόνο,
χωρίς προβλήµατα συγχρονισµού, ευελιξία και σταθερότητα, αυτό που αποµένει είναι οι
κατάλληλες εφαρµογές για να εκµεταλλευτούν όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα. Με µια σύντοµη
αναφορά των κυριοτέρων εφαρµογών ήχου διαπιστώνεται εύκολα ότι σήµερα το Linux καλύπτει
σχεδόν όλες τις κατηγορίες εφαρµογών ήχου.
Το πρώτο που αναζητείται σε ένα σταθµό εργασίας ήχου είναι προγράµµατα για µίξη,
εκτέλεση και ηχογράφηση. Το Gamix είναι ένας γραφικός µείκτης για όλες της κάρτες που
υποστηρίζονται από το ALSA. Το XMMS είναι κατάλληλο για να εκτελεί αρχεία ΜΡ3 και να
παίζει CDs, το GRip για µετατροπή Audio CD σε MP3 και το Gcombust για αντιγραφή CD.
Στις εφαρµογές επεξεργασίας ήχου η ναυαρχίδα είναι το SND του Bill Schottstaedt ένα από τα
πιο παλιά προγράµµατα επεξεργασίας ήχου. Το SND Κάνει χρήση της γλώσσας
προγραµµατισµού Common LISP Music µια γλώσσα προγραµµατισµού εξειδικευµένη για
επεξεργασία ήχου κάτι παρόµοιο µε τη Csound. Το SND µε µια µατιά δεν φαίνετε να κάνει κάτι
παραπάνω από ότι ένας άλλος επεξεργαστής ήχου. Η αλήθεια όµως βρίσκεται στην απεριόριστη
δυνατότητα ευελιξίας και επεκτασιµότητας που έχει µέσο του προγραµµατιστικού του
περιβάλλοντος και τη δυνατότητα δηµιουργίας εξειδικευµένων εργαλείων επεξεργασίας ήχου.
Στον πολύ ευαίσθητο τοµέα της πολυκάναλης ηχογράφησης σε σκληρό δίσκο και µίξης (Hard
Disk Recording and mixing) το Ardour µε δηµιουργό τον Paul Davis κατέχει την πρώτη θέση.
Το Ardour είναι ένας σταθµός εργασίας ψηφιακού σήµατος και ένα πολυκάναλο πρόγραµµα
ηχογράφησης σε σκληρό δίσκο. Είναι ικανό για ταυτόχρονη ηχογράφηση 24ων ή περισσότερων
καναλιών στα 32 bit ανάλυση και 48kHz συχνότητα δειγµατοληψίας ενώ διαθέτει ένα πολύ
ισχυρό µείκτη µε µόνο περιορισµό στον αριθµό καναλιών όσα η ισχύει του υπολογιστή. Το
Ardour λειτουργεί σαν αντικαταστάτης εξειδικευµένων στούντιο ψηφιακών συσκευών
ηχογράφησης όπως το Tascam 2424 και ADAT και αισιοδοξεί να είναι εφάµιλλο µε
καταξιωµένες στο χώρο εφαρµογές λογισµικού όπως Pro Tools, και Nuendo.
Στον απαιτητικό χώρο των εφαρµογών επεξεργασίας ήχου σε πραγµατικό χρόνο το Pure Data
(Pd) δηµιούργηµα του Miller Puckette προσφέρεται σαν ένα περιβάλλον προγραµµατισµού για
εφαρµογές ήχου σε πραγµατικό χρόνο και όχι µόνο. Με ένα έξτρα πακέτο το GEM δίνεται η
δυνατότητα διαδραστικής επεξεργασίας εικόνας σε πραγµατικό χρόνο.
Τα πολύ δηµοφιλή προγράµµατα Midi, sequencers αποτελούν µια ολοκληρωµένη λύση ενός
πολυκάναλου εικονικού στούντιο για Linux. Εδώ, το Rosegarden είναι ένα sequencer για MIDI
και audio χρήση, ενώ περιλαµβάνει δυνατότητες επεξεργασίας ήχου και παρτιτούρας. Το
Rosegarden είναι πιθανώς ο πιο στενός συγγενής του Cubase για Linux. Τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσµατα περιλαµβάνουν αναπαραγωγή και ηχογράφηση Audio, MIDI είσοδο έξοδο, piano
roll, υψηλής ποιότητας εκτύπωση παρτιτούρας, εφαρµογή εφφέ σε πραγµατικό χρόνο και άλλα.
Στην κατηγορία των λογισµικών σύνθεσης ήχου το SuperCollider3 (SC3) του James
McCartney µαζί µε το Csound του Barry Vercoe έχουν τη δικιά τους ιστορία στο χώρο της
σύνθεσης ήχου. Το καθένα µε τη δικιά του εξειδικευµένη γλώσσα προγραµµατισµού προσφέρει
ευκολία στον µουσικό αλλά και απεριόριστες δυνατότητες στον ερευνητή.
Τέλος, αρκετά προγράµµατα έχουν δυνατότητες απεικόνισης και επεξεργασίας µουσικής
σηµειογραφίας όπως τα Common Music Notation, Rosegarden αλλά δυστυχώς ακόµα
υπολείπονται δυνατοτήτων και ευχρηστίας.

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)
www.alsa-project.org
JACK Audio Connection Kit
http://jackit.sourceforge.net/
Linux Audio Developer’s Simple Plug-in API
www.ladspa.org
Video for Linux Two
http://bytesex.org/v4l/
Planet CCRMA
www.stanford.edu/planetccrma/
A GNU/Linux Audio Distribution (AGNULA)
www.agnula.org
snd
http://ccrma.stanford.edu/software/snd/
Ardour
http://ardour.sourceforge.net/
Cinelerra
http://heroinewarrior.com/cinelerra.php3
Blender
http://www.blender3d.com
Red Hat
www.redhat.com
Debian Multimedia Distribution (Demudi)
www.demudi.org
Πίνακας 1: ∆ικτυακοί τόποι από διανοµές Linux, εργαλεία, εφαρµογές και λειτουργικά
συστήµατα

6. Εφαρµογές για Εικόνα
Στον τοµέα της επεξεργασίας εικόνας και βίντεο το Linux δεν υπολείπεται ούτε σε δυνατότητες
ούτε σε ποικιλία εφαρµογών.
Ξεκινώντας από της εφαρµογές εκτέλεσης βίντεο αρχείων το Mplayer είναι µια πλήρης
εφαρµογή ικανή να εκτελεί βίντεο αρχεία όπως MPEG, VOB, AVI, VIVO, ASF/WMV,
QT/MOV, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, RoQ, OGG. Το Mplayer παίζει VideoCD,
SVCD, DVD, ακόµα και DivX ταινίες.
Το Dvgrab είναι ένα πρόγραµµα που σώζει εικόνα και ήχο από ένα ψηφιακό camcorder σε
αρχείο AVI. Αυτά τα αρχεία µπορούν έπειτα να επεξεργαστούν περαιτέρω από άλλες εφαρµογές
επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.
Στην κατηγορία της τρισδιάστατης επεξεργασίας εικόνας (3D) εξέχουσα θέση έχει το Blender.
Είναι µια εφαρµογή για τρισδιάστατη διαµόρφωση, κινούµενο σχέδιο, φωτοσκίαση, διαδραστική
δηµιουργία και εκτέλεση. Επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργήσουν υψηλής ποιότητας
τρισδιάστατα γραφικά, ταινίες που παίζουν σε πραγµατικό χρόνο και διαδραστικά τρισδιάστατα
αντικείµενα.
Στην κατηγορία της σύνθεσης και επεξεργασίας ήχου και εικόνας το πρόγραµµα Cinelerra
παρέχει όλα τα εργαλεία για ένα αποτέλεσµα επαγγελµατικών προδιαγραφών. Μια εφαρµογή
απαιτήσεων τόσο από πλευράς χειρισµού όσο και από απαίτησης υπολογιστικής ισχύεις. Το
Cinelerra παρέχει µια πλήρη σουίτα εργαλείων για τη δηµιουργία ακόµη και µιας ολόκληρης
ταινίας µε περισσότερα από 40 βίντεο εφφέ, δυνατότητα επεξεργασίας και σύνθεσης βίντεο σε
απεριόριστο αριθµό καναλιών, batch processing, background rendering on clusters και πολλά
αλλά.
Μια πιο ελαφριά εφαρµογή στο πνεύµα του προγράµµατος Cinelerra είναι το Kino µια
εφαρµογή που χαρακτηριστικό της είναι η µη γραµµική επεξεργασία ψηφιακού βίντεο. Το Kino
επιτρέπει το χρήστη να καταγράψει, να δηµιουργήσει, να επεξεργαστεί και να παίξει ταινίες που
έχουν καταγράφει µε ψηφιακά camcorders DV. Αντίθετα µε άλλα παρόµοια προγράµµατα το
Kino κάνει εκτεταµένη χρήση του πληκτρολογίου για γρήγορη πλοήγηση και επεξεργασία της
ταινίας.

Τέλος, το CinePaint είναι µια εφαρµογή για ζωγραφική και επεξεργασία εικόνας µε την
ιδιαιτερότητα ότι είναι σχεδιασµένο να δουλεύει µε φιλµ των 35µµ ή και µεγαλύτερης ανάλυσης
εικόνες. Χρησιµοποιείται κυρίως για καρέ-καρέ επεξεργασία της εικόνας µια ταινίας. Το
CinePaint είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές και στην βιοµηχανίας του σινεµά καθώς έχει
χρησιµοποιηθεί σε ταινίες όπως το Scooby-Doo, Harry Potter και άλλες.

Εικόνα 2 – Το Rosegarden (δεξιά) είναι ένα ολοκληρωµένο MIDI + Audio sequencer, το
οποίο περιέχει και επεξεργαστή παρτιτούρας. Το Blunder (αριστερά) ένα επαγγελµατικό
πρόγραµµα για τρισδιάστατη επεξεργασία εικόνας

7. Επίλογος
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο του Linux και των εξειδικευµένων λειτουργικών και εφαρµογών
έχουν µπει πολλά ερευνητικά κέντρα και οµάδες. Προσφέρουν ολοκληρωµένα πακέτα/ διανοµές
εργαλείων και εφαρµογών για ήχο και εικόνα που πολλές φορές στήνονται ακόµα και από τη
βάση του λειτουργικού συστήµατος προκειµένου να καλύψουν και της απαιτητικές ανάγκες.
Μια διανοµή από τις πιο παλιές είναι το PlanetCCRMA που αναπτύσσεται στο Stanford της
Καλιφόρνια από τον Fernando Lopez-Lezcano. Το PlanetCCRMA µε κατάλληλες προσαρµογές
βελτιστοποίησης τρέχει πάνω στο FedoraCore της Redhat και περιέχει πληθώρα από εφαρµογές
ήχου και εικόνας. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και από την οµάδα του DEMUDI (Debian
Multimedia Distribution) το οποίο χρησιµοποιεί σαν πλατφόρµα το Debian Linux OS. Οι
παραπάνω δυο διανοµές προϋποθέτουν πλήρη και µόνιµη εγκατάσταση του λειτουργικού
συστήµατος στον υπολογιστή κάτι το οποίο πολλές φορές δρα ανασταλτικά για τον χρήστη.
Έτσι, προκειµένου αυτή η διαδικασία να απλουστευθεί έχει δηµιουργηθεί το Live CD η αλλιώς
«λειτουργικό χωρίς εγκατάσταση». Η τεχνική του Live CD, βασίζεται στη Linux διανοµή
Knoppix και έχει αρχίσει να τραβά το ενδιαφέρον τόσο των προγραµµατιστών όσο και του

χρήστη, αφού ο δεύτερος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε περισσότερο από το να εκκινήσει από
το CD-ROM του υπολογιστή ανεξάρτητα από το λειτουργικό που είναι εγκατεστηµένο στον
σκληρό δίσκο. Μια από τις πιο ολοκληρωµένος διανοµές ήχου/ εικόνας σε Live CD είναι το
Dynebolic.
Τέλος, την «επανάσταση» του ελεύθερου λογισµικού και του ανοιχτού πηγαίου κώδικα έρχεται να
συµπληρώσει το λεγόµενο free hardware µε πρωταγωνιστή το MIT και τον Nicholas
Negroponte προσφέροντας φορητούς υπολογιστές στην τιµή των 100 δολαρίων Αµερικής και
φυσικά µόνο µε ελεύθερο λογισµικό και Linux λειτουργικό σύστηµα.
Το Linux µε την εξαιρετική σταθερότητα του συστήµατος και την πληθώρα εφαρµογών που
διαθέτει, γίνεται µια φυσική επιλογή για το σχεδιασµό ενός χαµηλού κόστους συστήµατος
υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας. Ένα λειτουργικό σύστηµα φτιαγµένο ειδικά και από ειδικούς
αποκλειστικά και µόνο για εφαρµογές ήχου και εικόνας.
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