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1. Bevezető 

Az otthoni 3D megjelenítő készülékek rohamos terjedése lehetővé teszi a 

felhasználók számára, hogy nappalijukban 3 dimenziós videó tartalmakat 

nézzenek. 

William Freese-Greene, brit tudós már 1893-ban rögzített szkeccseket három 

dimenzióban. Az elmélet lényege, hogy az emberi látás mechanizmusához 

hasonlóan, megfelelő szögben elhelyezett két kamerával kell rögzíteni a jelenetet, 

majd egy alkalmas eszköz segítségével a néző fejében megvalósul a térbeli film 

befogadásának illúziója. A háromdimenziós film ötlete nagyon régen 

megfogalmazódott már többek között a vérbeli tudós, a film feltalálójának is 

elkönyvelt Auguste Lumiere is kísérletezett a 3D technikájával. 1903-ban be is 

mutatta „A vonat érkezése” háromdimenziós változatát vetített mozgóképnek 

létezett 3D változata. 

 A '20-as, majd az '50-es és a '80-as években is számos, ám többnyire elvetélt 

kísérlet született a 3D-s blockbuster megteremtésére. Az '50-es évektől kezdve 

mindenki egészen biztos volt abban, hogy a hang és a színek megjelenését 

követő újabb nagy, technikai alapú megújulást a harmadik dimenzió vászonra 

varázsolásától várhatjuk. Az első nagyobb költségvetésű 3D-filmet (Viaszbabák 

háza, 1953) a makói születésű André de Tóth rendezte, aki egyik szemére vak 

volt, tehát a térbeli effektusok percepciójára képtelenül készítette el 

háromdimenziós filmjét. Az '50-es években egy másik magyar filmrendező, 

Bodrossy Félix, itthon folytatott jelentős kísérleteket a térhatású film és mozi 

kifejlesztésére. 

Napjainkban a mozi forgalmazás soha nem látott visszaesést mutat, a filmiparnak 

muszáj volt tehát előrukkolnia valamivel, ami visszacsábítja a nézőket a 

vetítőtermekbe. 

Steven Spielberg cége, a Dreamworks 2009-ben az összes projektjét – mintegy 

tizenötöt – háromdimenziós technikával készíti, sőt legjobbjuk, a Madagaszkár 2 

már elsősorban a 3D-s vetítésre specializált IMAX-mozikban aratta sikereit. Bár a 

költségek még mindig jóval magasabbak, mint egy hagyományos technikával 



 

 

készített film esetében, a digitális technikának köszönhetően lényegesen 

kisebbek, mint például a '80-as években, az IMAX-mozik születése idején.  

A '80-as években kezdődött 3D-moziláz óta, amelyet leginkább az IMAX-generált, 

a természetfilmek és egyéb tudományos ismeretterjesztő munkák domináltak. Az 

említett alkotások közös nevezője az, hogy rendkívül látványosak, így kiváló 

alapot szolgáltatnak arra, hogy a 3D-s film mint médium megmutathassa vizuális 

erejét, lehetőségeit. 

     Ha még távolabbra tekintünk, a háromdimenziós film fejlődése két fő irányt 

vehet – a régi Mélies–Lumiere-féle (látszólagos) ellentétpár leképezéseként. 

Egyrészt folytatódhat az IMAX-mozikban ma is látható természetfilmekhez 

hasonló alkotások vetítése, amelynek célja a jövőben is a valóság minél 

tökéletesebb leképezése lehet. Ezen belül – az igen közeli jövőben – az élő 

közvetítések jelenthetik az újdonságot. Amerikában a digitális háromdimenziós 

mozik már élőben adják a legnézettebb sporteseményeket, így aztán a 

SuperBowl-döntőn is együtt rohanhatunk a csatárral, majd vele együtt öklelhet fel 

az ellenfél játékosa.  

 A másik irány a látványra és játékosságra koncentráló filmkészítés. Először 

nyilván olyan populáris műfajok keretei között valósulhatnak meg ezek a filmek, 

mint a sci-fi, a fantasy vagy éppen a musical, amelyekkel a film és a színház 

régóta kutatott közös nevezője is megteremthető lenne. Ahogy a 3D technológia 

egyre olcsóbbá válik, úgy az underground művésze(te)k is végre szerepet 

kaphatnak.    

 Korántsem biztos, hogy a háromdimenziós kép önmagában képes megmenteni a 

mozikat: a legújabb technológiai hírek között már azt olvashatjuk, hogy egyre 

inkább elterjedőben van a 3D házimozi rendszer, azaz hamarosan otthon is 

részesülhetünk a háromdimenziós mozgókép csodálatos élményében.  

 

  



 

 

2. 3D technológiák 

2.1. Anagliph 

Az anaglif rendszer színszűrők használatán alapszik.  Az anaglif képhez a 

nézőnek szüksége lesz egy olyan szemüvegre, amelynek a jobb és bal szeme 

eltérő színszűrőt használ. A gyakorlatban ez a legtöbbször vörös-cián 

kombinációt jelent, de a szemüveg lehet akár sárga-kék is. Az anaglif kép a jobb 

és bal szem számára is tartalmazza az információkat, azonban a bal szemen lévő 

színszűrő kiszűri azokat az információkat, amelyek csak a jobb szemre tartoznak, 

és fordítva. Ez a rendszer nem tartozik a fejlett 3D-s technológiák körébe, ezért 

további vizsgálata nem indokolt. 

2.2. Polarizált 

A polarizált 3D megoldás a képernyő vertikális felbontásával dolgozik, tehát a 

sorokkal, így ennél a rendszernél nem fontos a képernyő frissítési frekvenciája. 

Egy FullHD televízió felbontása 1920 x 1080 pontot jelenít meg, azaz 1920 

oszlopot és 1080 sort. A 3D módban a sorok fele a jobb szemnek, a másik fele 

pedig a bal szemnek van rendelve. Ezt a megoldást főként a JVC eszközei 

alkalmazzák. 

Tehát ez a technológia mindkét képet egyszerre jeleníti meg. Az 

elválasztásukhoz pedig egy polarizált szemüveget használnak, hasonló, mint 

amilyen a napszemüvegekben található. Az ilyen szemüvegek eliminálják a vizes 

utakról, a vízfelszínről vagy az autók motorháztetőjéről a fényvisszaverődést. A 

szemüveg üvegeit kétféleképpen polarizálhatják: lineárisan és körösen. Míg a 

napszemüvegek esetében a lineáris polarizáció is elegendő, addig a 3D-s képek 

nézésére szolgáló szemüvegekbe már körös polarizáció szükséges. 

 

Ennek köszönhetően a kép akkor sem változik meg, ha egy kicsit megdöntjük a 

fejünket, ráadásul egyszerre több ember által is nézhető. Ebben az esetben 

viszont jóval alacsonyabb a betekintési szög, mint az aktív technológiánál. 

 



 

 

A polarizált üvegek az egyes szemekbe csak az oda kirendelt sorokat juttathatják. 

Itt nincs semmiféle váltakozás az üvegekben és nincs szükség szinkronizálásra 

sem. A megoldás fő vonzereje az olcsósága, hiszen az ilyen technológiával 

felvértezett szemüvegek ára még a 10 eurót (kb. 2800 Ft) sem haladja meg. 

Azonban ezek az üvegek sem teljesen tiszták. Ezek is csökkentik a 

fényerősséget, befolyásolják a kontrasztot és a színeket. A gyakorlatban azonban 

bebizonyosodott, hogy ebben az esetben is sokkal jobb minőségű a kép, mint az 

aktív szemüvegeknél. Azonban ez nem lesz mindig így. Az aktív szemüveget 

gyártó cégek rohamléptekkel fejlesztik a megoldásaikat a minél tökéletesebb 

megjelenítés érdekében. 

 

A polarizált megoldásnál a sorok számát kétfelé kell osztani, ezért egy olyan 

jelenség következik be, amely a technológia legnagyobb hátrányát jelenti. Ez a 

vertikális felbontás csökkenése – azaz minden szem csupán 1920 x 540 pontot 

lát. A két szemből a sorokat nem lehet összeadni, mivel a „szem” kamerák egy 

szinten vannak az optikai tengellyel, egyedül az egymásközti távolságuk 

különbözik. A probléma megoldását a vertikális felbontás megduplázásában 

látják, ehhez viszont speciális képernyőkre, kamerákra és egyéb komplikált 

dolgokra lenne szükség. 

2.3. Active Shutter, azaz az aktív szemüveges techn ológia 

Egy ilyen 3D-s képernyő váltakozva rajzolja ki a képet, hol az egyik, hol a másik 

szemnek. Tehát 120x villan át egyetlen másodperc alatt a „kép a jobb oldali 

szemnek, kép a baloldali szemnek, kép a jobboldali szemnek, kép a baloldali 

szemnek…”. Mindegyik szemre 60 darab kép van rendelve egyetlen másodperc 

alatt. Minél nagyobb a frekvencia, annál folyékonyabb a jelenet a szemünknek. 

Ezért is vannak a piacon az olyan készülékek, amelyek 240, sőt akár 480 Hz-re is 

képesek. Ám nem elég hogy a kép minél többször villanjon fel, mert a megfelelő 

képet a megfelelő szembe kell juttatni. És ez egy 120, 240 vagy 480-as 

frissítésnél egyáltalán nem könnyű feladat. Egy ilyen képernyő nézése közben a 

felhasználó fejére szükséges felhelyezni egy speciális, aktív szemüveget. Ahogy 

a nevükben is benne van, ezek a szemüvegek tényleg aktívak, ugyanis átlagos 

üveg helyett, LCD kijelzővel rendelkeznek. Ez a képernyő kétféle állapotban 



 

 

működik. Amikor ki van kapcsolva, a képernyő üvege szinte teljesen áttetszővé 

válik. Viszont, amikor aktiválódik, azonnal elsötétedik, és szinte lehetetlen 

keresztülnézni rajta. 

Ennek a technológiának a legnagyobb hátránya a szinkronizálás. Mivel a 

szemüveg a jelet a TV-től kapja ezért sem a távolság nem lehet túl nagy, sem a 

szemüveg vevőegysége nem merülhet le. A szemüveg töltése aktív használat 

esetén napi teendő, ugyanis lemerült állapotban nem képes a két szemhez 

érkező képek szétválasztására. 

2.4. Szemüveg nélküli technológiák 

A szemüveg nélkül is térbeli látványt nyújtó rendszereket autosztereoszkóp 

rendszereknek nevezzük. Az autosztereoszkóp megjelenítőknek két alapvető 

típusa van, amelyek között a kitakarás módja alapján tehetünk különbséget. Az 

egyik változat angol neve parallax barrier (amit magyarul látószög korlátnak 

fordíthatunk le), míg a másik megoldás a lenticular (magyarul lentikuláris) névre 

hallgat. Ahogyan lenni szokott, mindkét megoldásnak vannak előnyei és 

hátrányai is, a nagyobb képméretű eszközöknél azonban inkább a lentikuláris 

verzió felé mozdultak el a gyártók. 

Az LG megoldásának érdekessége, hogy követi a szemünket. Ezzel a módszerrel 

elvileg ki lehet küszöbölni a szemüveg nélküli rendszerek leggyengébb pontját: az 

egyes nézési zónák között átmenetet. Az arckövetés a káva felső részébe 

integrált webkamera segítségével történik, amelynek képét elemezve a rendszer 

mindig kiszámolja, hogyan éppen merre kell vetíteni a bal és a jobb szemnek 

szánt képet. Az LG parallax barrier eljárást használja, ám a fény útját szabályozó 

szűrő a néző helyzetétől függően folyamatosan változik.  A monitor felbontása 

1920×1080 pixel, képátlója pedig 25 col. A felbontás 2D-ben Full HD, 3D módban 

viszont ennek csak a negyede. Az elektronika a tévékből már ismerős módon a 

normál 2D tartalomból is képes térbeli képet számolni – persze itt is igaz, hogy az 

élmény valódi 3D tartalmakkal az igazi.  

Az iPont is 2011 elején mutatta be egy koncepció TV megoldását, amely a 

szemüveg nélküli 3D-t részesíti előnyben. Az iPont terméke valós időben alakítja 

át szemüveg nélkül látható (autosztereoszkóp) 3D-tartalommá a "hagyományos", 

szemüveges 3D-képeket. 



 

 

   



 

 

3. Nagy TV gyártók „okos” TV megoldásai 

 

A 3D technológiákat megvizsgálva látható, hogy jelenleg nincs egységes 

irányvonal a TV gyártók köreiben. Sajnos ugyanez mondható el a TV-n futtatott 

alkalmazások tekintetében is. Ahhoz, hogy a 3D-s tartalmakat a felhasználók által 

is elérhetőek legyenek, egy központi 3D VoD tár megalkotására van szüksége. 

Viszont a TV-n történő kereséshez, illetve lejátszáshoz minden 3D képes TV-n 

meg kell oldani a felhasználói hozzáférést. Azaz szükséges egy olyan alkalmazás 

fejlesztése, amely a központi 3D VoD tárral kommunikál, illetve az ott található 

tartalmakat elérhetővé teszi. 

Sajnos a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé egy egységes program fejlesztését 

az összes 3D televízió számára, mivel minden TV gyártó a saját megoldásait 

alkalmazza. Néhány gyártó ( LG, Philips, Sharp ) azonban rájött arra, hogy 

társulva a többiekkel, illetve a fejlesztőkörnyezetet szabványosítva gyorsabb 

eredményeket érhet el. A következő pár bekezdésben a legnagyobb TV gyártók 

„okos”TV fejlesztési irányait vázoljuk fel, ezáltal képet kaphat az olvasó az 

elkövetkező pár év várható folyamatairól. 

3.1. Samsung 

A legnagyobb TV gyártók közül a Samsung kezdte el a nagyközönségnek a 3D 

TV-k forgalmazását először 2010-ben. Népszerűségüket mutatja, hogy az 

Egyesült Államokban körülbelül 60 százalékos piaci részesedést szereztek. Míg 

2010 nagy újdonsága a tévézésben a harmadik dimenzió megjelenése volt, addig 

2011-2012 a számos forrásból érkező tartalmak évei lesznek. A Samsung most 

bevezetett SMART TV modelljei mind képesek számítógép közbeiktatása nélkül 

is az internetes tartalmak megjelenítésére, így a kedvenc weboldalak TV-re 

optimalizált formában olvashatók a tévé képernyőjén. Továbbá az okos tévékre a 

fényképezőgéptől kezdve a külső merevlemezeken, SSD-ken, blu-ray olvasókon 

vagy akár notebookokon át a mobiltelefonokig számtalan készülék 

csatlakoztatható kábellel vagy a nélkül, és a rajtuk tárolt tartalom akár egy 

okostelefon távirányítóként vagy billentyűzetként történő használatával is 

elérhető.  

 



 

 

 
1. ábra Samsung SmartHub 

 

 

Ezen képességek mellett a különböző tartalmak keresése is leegyszerűsödik, 

mivel egy központi felületen, a tartalmak fizikai helyétől függetlenül magán az 

okostévén oldható meg. A facebook felhasználók tévézés közben egy kis 

ablakban cseveghetnek barátaikkal, vagy megoszthatják a nekik tetsző 

tartalmakat velük. Ezen túl a világ egyik legnépszerűbb internetes 

telefonszolgáltatása, a 663 millió taggal büszkélkedő Skype is elérhető, amely 

ráadásul a normál monitorokhoz képest óriási tévékijelzőn különleges élményt ad. 

 

A Samsung 2011-es Smart TV-i az alábbi funkciókat kínálják: 

 

A "Search All" funkcióval egyszerűen kereshetők a TV-n vagy más DLNA képes 

készüléken (pl. notebook, háttértároló, mobil eszközök, fényképezőgép, 

videokamera stb.) tárolt tartalmak. 

 

A „Web Browser", azaz a beépített böngésző révén bármelyik weboldal szabadon 

meglátogatható közvetlenül a készülékről (6500-as LED TV-től felfelé). 

 

A „Samsung Apps", a világ első TV-re fejlesztett alkalmazásboltja ingyenes és 

fizetős tartalmakat, köztük magyar alkalmazásokat kínál a sport, szórakoztatás, 

játék, illetve a tudomány területén. 

 

A Samsung Apps a fejlesztők számára is kinyitotta a kapukat. A Samsung 

ingyenesen kínálja letöltésre a fejlesztéshez szükséges SDK-t, amely számos 



 

 

olyan példaprogramot és megoldást tartalmaz, amely megkönnyíti a 

programozást, ezáltal meggyorsítja a fejlesztés idejét. 

A Samsung célja ezzel az, hogy minél több alkalmazás álljon a felhasználók 

rendelkezésére, hiszen a TV ilyen irányú képessége csak akkor használható ki 

teljesen, ha a felhasználók sok alkalmazás közül válogathatnak. Ez az üzleti 

modell egyszer már óriási sikert ért el az Apple színeiben, hiszen az iPhone-ok 

által elérhető AppStore gyorsította fel ezen készülékek robbanásszerű 

elterjedését. Véleményünk szerint a Samsung ezt kívánja lemásolni, és ezzel 

akar piacvezető „okos” TV gyártóvá válni. 

3.2. Sony 

A Sony is piacra lépett a saját „okos” TV megoldásával 2010 folyamán, hiszen 

szövetkezett a Google-el, és létrehozta a Sony Google TV-t. Ez a döntés 

alapjaiban határozta meg a fejlesztés irányvonalait, mivel így a platform alapja az 

Android lett. 2010 végén adta ki a fejlesztéshez szükséges SDK-t, azonban 

ennek a megoldásnak nem volt akkora sikere, mint a Samsung esetében. Ez 

valószínűleg annak tudható be, hogy a dokumentáció elég hiányos, illetve az 

interneten található fejlesztői leírások, és gyártói támogatás is meglehetősen 

szegényes. 2011 végén a változás jelei látszanak, valószínűleg a Sony is rájött 

arra, hogy jobb támogatást kell adnia a terméke mellé, ha azt akarja, hogy az ő 

megoldása terjedjen el a legjobban.  

3.3. LG 

Mivel az LG is a legnagyobb TV gyártók között foglal helyet, ezért ő sem 

maradhat le az „okos” TV fejlesztésben. Az LG megoldása is a Samsung útját 

követi, saját alkalmazások fejlesztését teszi lehetővé, és ezen alkalmazások 

terjesztését a saját megoldású „Market”-re bízza. Az LG TV-ken is egyre több 

alkalmazás érhető el, valamint a fejlesztők munkáját is nagyban megkönnyítik az 

SDK és a hozzá tartozó dokumentáció publikussá tételével. 



 

 

 

2. ábra LG Smart TV 

Az LG Smart TV-k egyik különleges szolgáltatása az ú.n. Prémium tartalmak. 

Prémium tartalmaknak nevezte el a gyártó azokat a népszerű hazai és 

nemzetközi internetes portálokat, amelyeknek megjelenése és tartalma a 

könnyebb átláthatóság, a gyors és egyszerű navigálás érdekében kimondottan az 

LG TV képernyőjéhez van igazítva. Így a menüpontok gyorsan átláthatóak, a 

cikkek könnyen olvashatóak. 

Az előre beállított Prémium tartalmak mellett, az LG Apps  (LG Alkalmazásbolt) 

további szórakozási és információs lehetőségeket nyújt.  Az itt található 

alkalmazások java része nem az LG által hivatalosan fejlesztett, ám ezen 

programok is általuk jóváhagyva kerülnek az alkalmazásboltba.  

3.4. Sharp 3D TV 

A Sharp 2011 es új modellje a Sharp LE830E már az eddig sokat említett ,,Smart 

TV” funkciókkal rendelkezik. Ez magába foglalja a Skype és internetes 

böngészés lehetőségét is. A továbbfejlesztett Quattron technológia a kristálytiszta 

2D és 3D képek, illetve a természetes,reális színek megjelenítéséért felel. Ezen 

TV-k már tartalmazzák a Sharp által AQUOS Net+ -nek elnevezett szolgáltatást 

is, amely lényegében ugyan azt tudja, mint a piacon lévő versenytársak. 

Hatalmas újítás azonban, hogy a Quattron LCD panelek az eddigi RGB mellett 

negyedik elsődleges színként a sárgát is tartalmazó (RGB + Y) részpixel struktúra 

révén jobb fényáteresztést és így sokkal alacsonyabb energiafogyasztást tesznek 

lehetővé.  



 

 

 
3. ábra RGB és az RGBY különbsége Sharp TV-n 

Sharp AQUOS LE830E sorozat esetében a 3D-s élményhez egy aktív 

szemüveget mellékelnek. A Quattron technológiának köszönhetően a  nagyobb 

fényerő a 3D képmegjelenítés szempontjából is hasznos. 

 

Nem rég mutatta be a Sharp az első olyan 3D képernyőjét, amelyhez nem 

szükséges a szemüveg viselete. A kisugárzó fény ugyanis befolyásolja a 

vertikális réseket, amelyeket a kép minden egyes szem irányába lead. Éppen 

ezért kell a felhasználónak mindig a megfelelő szögből és távolságból nézni a 

képernyőt.  

3.5. Több gyártó jóváhagyott szabvány 

Az LG, a Philips és a Sharp  2011 elején megegyeztek, hogy Smart TV 

modelljeikhez egységes technológiai követelményeket határoznak meg olyan 

nyílt szabványok esetére, mint a HTML5, CE-HTML és HbbTV. Az 

együttműködés első lépéseként bemutatták az közösen fejlesztett SDK (Software 

Development Kit) eszközkészlet első, béta változatát. Ezzel a szoftverrel a 

tartalomfejlesztőknek elég egyetlen alkalmazást fejleszteni, amely több okostévén 

is futtatható, kezdve az LG, a Philips és a Sharp Aquos Net+ eszközeivel. Mivel a 

Smart TV alkalmazásfejlesztők jelenleg rengeteg időt és energiát fordítanak 

applikációik különböző platformokon végzett tesztelésére, hogy azok több 

készüléken is használhatóak legyenek, várhatóan az LG, a Philips és a Sharp 

közös kezdeményezésével leegyszerűsödik az alkalmazások fejlesztése és 



 

 

felhasználása. Ez valószínűleg további lendületet ad az egész okostévé 

szegmensnek, és egyre több gyártó fog csatlakozni ezen kezdeményezéshez. A 

folyamatok leegyszerűsítésével a lefejlesztett tartalmakhoz több fogyasztó férhet 

hozzá és a fejlesztők több időt fordíthatnak alkalmazások létrehozására. 

A hírek szerint az LG, a Philips és a Sharp más okostévé gyártókat és 

alkalmazásfejlesztőket is vár, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és 

ötleteikkel tegyék egyszerűbbé a fejlesztés folyamatát, a közös SDK (Software 

Development Kit) eszközkészlet béta változata pedig 2011 őszétől már elérhető. 

3.6. Panasonic 

 

A Panasonic is lemaradt az „okos” TV fejlesztésben. 2011 őszén jelent meg a 

Viera SDK nevű fejlesztői környezetük, azonban mind a support terén, mind az 

elkészült alkalmazások számában jelentős lemaradásban van. Látható, hogy 

azon cégek, akik egyedül szeretnék a saját „okos” TV megoldásukat elterjeszteni 

jelentős hátrányban vannak a szövetséget alkotókkal (LG+Sharp+Philips), illetve 

az első ilyen megoldás szállítójával szemben (Samsung). A Panasonic is 

létrehozza a saját javascriptre épülő „smart” megoldását, azonban szövetségesek 

hiányában a TV-kre megjelenő alkalmazások száma jóval elmarad a többi 

gyártóétól. 

3.7. Toshiba 

A Toshiba is kínál Smart TV megoldást, azonban ez közel sem olyan kiforrott 

mint a Samung esetében. A Toshiba csúcsmodellje a 3D-ben jár élen, hiszen a 

55ZL2 modell kilenc egymástól 6,5 cm távolságban lévő nézőszögből teszi 

láthatóvá a korrekt sztereoszkópikus képet szemüveg nélkül. Arról, hogy a kilenc 

nézési pozícióból némileg elmozdulva se essen szét a 3D kép egy a készülékbe 

épített arckövető rendszer igyekszik gondoskodni. 



 

 

 
4. ábra Toshiba 3D TV 

 

Az 55ZL2 lentikuláris lencséket használ, és a mérnökök megoldották, hogy a 

készülék a néző szemeinek helyzetét követve több nézési pontot kalkuláljon ki, 

és a bal- és jobbszembe eljutó sztereoszkóp képek pixeleit ezeknek megfelelően 

jelölje ki. 

 

A lentikuláris lencséken át látható 3D kép előállításában csak a képernyő 

pixeleinek egy része vesz részt. Egészen pontosan a bal- illetve jobbszembe jutó 

kép egy-egy pixeléhez kilenc-kilenc képernyő pixel tartozik. Így a 3D kép 

felbontása 1280x720 képpont, míg a 2D kép felbontása a teljes HD felbontás 

négyszerese, azaz 3840 x 2160 pixel. 

4. A megfelel ő tartalom kérdésköre 

A 3D televíziózás elterjedésének sajnos van egy jókora akadálya. Ez pedig nem 

más, mint hogy mind a mai napig igen limitált a valódi 3D tartalmak mennyisége. 

A TV gyártók közül a Samsung jött rá először arra, hogy ez ellen a saját 

eszközeivel is fel kell vennie a harcot. Megalkotta az Explore 3D-t, amely egy kis 

alkalmazás a TV-n, mely az internetről szipkázza le a legújabb és nem utolsó 

sorban teljesen ingyenes 3D anyagokat. A kezdeti időkhöz képest egyre több 

tartalom található meg rajta (pl: természetfilmek, animációs filmek, mozi trailerek 



 

 

és videóklipek). A Samsung ígérete szerint a Explore 3D tartalmak a 

közeljövőben dinamikusan fognak bővülni.  

5. Backend 

A Backend rendszer elsődleges célja az adatbázis, konvertálás és streaming 

megoldás biztosítása. 

5.1. A backend strukturális áttekintése 

 

5.2. Adatbázis 

A Backend rendszer adatbázisa tárolja a rendszerben levő videók adatait, a 

konvertálás közbeni folyamat-adatokat, valamint az SmartTV-kre vonatkozó 

adatokat. 

Backend rendszer 

Adminisztráció 

Frontend rendszer 

Videótár Adatbázis 

Converter Playlist lekérdező 

Smart TV 

Streaming 

Adminisztrációs 

felület 



 

 

5.3. Videótár 

A Demo rendszerben a videótár funkcióját a szerver gépben levő HDD valósítja 

meg. Itt tárolódnak az input és output videók, 2 elkülönített mappában. 

5.4. Converter 

A Converter folyamatosan figyeli az adatbázist, került-e bele új, konvertálatlan 

videóanyag. Az új videóanyagokat a Videótárból olvasva átkonvertálja az 

adatbázisban tárol input formátumból minden olyan output formátumba, mely 

kezelése szükséges. A konvertálás az Output mappába történik. Konvertálás 

közben az előrehaladottságot folyamatosan jelezzük az adatbázis 

conversion_queue táblájában. Konvertálás végeztével a converted mezőt 

egyesre állítjuk. Minden konvertáláskor végzett művelet logolásra kerül a log 

mappában. 

A Converter direktben csatlakozik adatbázishoz, ennek paramétereit szükséges 

megadni számára (lásd lejjebb). 

5.5. Playlist lekérdez ő 

Ez az alkalmazás biztosítja a kapcsolatot az adatbázis és SmartTV között. 

Segítségével a SmartTV le tudja kérdezni azon videók listáját, melyet le tud 

játszani, kompatibilis vele.  

5.6. Streaming 

Biztosítja a videó streamelését a Videótárból a SmartTV irányába. A Demo 

rendszerben x264-es MP4 fájl kerül streamelésre HTTP Streamingen keresztül. 

5.7. Adminisztrációs felület 

Adminisztrációs felület, mely az alábbiakat biztosítja: 

• Videók felvitelét, listázását, módosítását, törlését biztosító felület 
• SmartTV felvitelét, listázását, módosítását, törlését biztosító felület 
• Konvertálás alatt levő tartalmak listázását biztosító felület 


