
2008:265 

C - U P P S A T S

Structure and development of a
post production pipeline

 Johannes Lindberg

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Datorgrafik 

Institutionen för LTU Skellefteå
Avdelningen för Fritid och Underhållning

2008:265  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/265--SE



Förord
Som en avslutning av mina 3 år av studier på datorgrafikutbildningen vid gsCEPT, LTU i 
Skellefteå, har jag gjort mitt examensarbete på postproduktionsföretaget Dreamfield, 
också de belägna i Skellefteå. Dreamfield arbetar framförallt med rörlig bild inom reklam, 
musikvideo, tv, web-baserade kampanjer och spelfilm. 
Under min tid på företaget har jag arbetat med dom i deras projekt, men även med mitt 
examensprojekt som är en förberedande undersökning för utveckling av en ny 
projektpipeline för postproduktion. Där fokus lagts på den inledande och icke tekniska 
delen som handlar om struktur och hantering av material, en viktig del som tyvärr ofta blir 
förbisedd på grund av tidsbrist eller bristande insikt.

Jag vill nu tacka alla på Dreamfield för att jag fått vara hos er och göra mitt arbete, det har 
varit en otroligt rolig och lärorik period och jag ser med nöje fram emot att fortsätta arbeta 
inom denna kreativa bransch.
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Sammanfattning
Dreamfield, i fortsättning kallat DF, har vuxit under de senaste åren och deras arbeten har 
uppmärksammats både nationellt och internationellt, vilket bidragit till att företaget nu har 
möjlighet att arbeta med större och mer utmanande projekt. I denna bransch handlar det 
mycket om teknik, och utvecklingen av denna går snabbt framåt, så det gäller att kunna 
arbeta så effektivt som möjligt. DF har tidigare arbetat i både Mac- och PC-miljö, men har 
nu köpt nya arbetsstationer och arbetar nästan enbart i Mac-miljö. I samband med detta 
byte har det även introducerats en del ny programvara i deras pipeline, och det tidigare 
arbetssättet skall få en viss förändring. Den utveckling av pipeline som skall göras är 
framförallt en fråga om strukturering och standardisering, vad arbetar vi med för filer, var 
ligger dom och vad heter dom?
Tanken är att det nya arbetssättet fortsättningsvis skall kunna tillämpas på de flesta 
projekt, vilket i sig inte är helt självklart då förutsättningarna och önskemålen mellan 
projekten ser olika ut, och en pipeline är under ständig utveckling i takt med tekniken. 
Jag kommer inte gå in på den tekniska delen av utvecklingen av pipeline, då den snabbt 
blir alltför svår och teknisk för gemene man. Det jag istället riktat mitt fokus på är hur DF 
ska planera sin arbetsstruktur för att ha kontroll över allt material i sin pipeline, en viktig 
förändring som dom arbetar med just nu. Utifrån denna planering läggs en grund på vilken 
ett fortsatt arbete kan göras, något som är till viss del är påbörjat i skrivande stund.

Structure and development of a post production pipeline

2 Johannes Lindberg, gsCEPT 2008



Abstract
During the time of the writing of my bachelor thesis I had the opportunity to work at a post 
production company in Skellefteå called Dreamfield, who specialize in moving images for 
commercials, music videos, web based campaigns, tv and film.

This thesis will be focusing on the initial work of the development of a new pipeline for post 
production, it will not focus on the technical side of the work, but instead on the structure 
behind. With file structure, naming conventions and format standards as three of my main 
points of view. How these should be used in order to have everything organized, and to 
get a more streamlined pipeline.

I will give an example of DF’s pipeline, and talk about how possibilities have changed with 
the investment in new hardware and software. This thesis will hopefully provide a better 
starting point for the guys at DF when they are ready to start the work with the 
development of their new pipeline.
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1. Introduktion
1.1 Inledning

Vad är postproduktion, Dreamfield och högdefinitionsvideo

Från engelska Wikipedia kan man läsa det här om postproduktion:

“Post-production occurs in the making of audio recordings, films/movies, photography and digital art, videos 
and television programs. It is the general term for all stages of production occurring after the actual recording 
and ending with the completed work.

Post-production is in fact many different processes grouped under one name. These typically include:
Video editing suite

    * Editing the picture / TV program
    * Editing the soundtrack.
    * Writing and recording the soundtrack music.
    * Adding visual special effects - mainly computer generated imagery (CGI) and digital copy from which 
release prints will be made (although this may be made obsolete by digital cinema technologies).
    * Transfer of film to Video or Data with a telecine and color corrector.

Typically, the post-production phase of creating a film takes longer than the actual shooting of the film, and 
can take several months to complete.

Other film production stages include (very broadly) - writing the screenplay, script development (rewriting), 
financing, pre-production, Production and film distribution / marketing.”

I korta drag kan man alltså säga att postproduktionen tar vid då själva inspelningen är klar, 
och resultatet av postproduktionen är den slutgiltiga filmen, kampanjen etc. Den vanliga 
tanken är nog att filmen i stort sett är klar efter inspelningen, då det i själva verket ofta tar 
längre tid med all postproduktion.
DF har kunskapen och möjligheterna att göra en hel produktion själva, då i samarbete 
med deras “partners” Direktörn och Fabrikörn, som är Mattias Fjellström, producent och  
Ted Kjellson, regissör. Men som fristående företag vill DF helst begränsa sig till att vara 
med från inspelningen och framåt i produktionen, då deras specialkunskaper ligger inom 
postproduktion med visuella effekter, grading, grafik och redigering som grund.

Det är många saker som kan påverka hur processen ser ut med deras arbete i projekten, 
några av dessa kan vara beroende på vilket media det ska visas i, budget, kundkrav/
önskemål, tid osv. Jag kommer att ge exempel på arbetsflöde i en produktion för web i  
bilaga (7.1), detta taget från ett projekt DF gjorde i samarbete med North Kingdom för 
kunden Coke Zero, där de skapade en web-kampanj inför fotbolls-EM 2008.

Idag pratas det mycket om HD-video men vad innebär det egentligen? I korta drag kan vi 
säga att HD (High Definition) eller hög definition, innebär att en bild är uppbyggd av ett 
större antal bildpunkter (pixlar), det är alltså mer information i bilden och därmed bättre 
kvalitet. En bild i 1920x1080p, eller full HD har alltså mer pixlar och bättre kvalitet än en 
bild i 768x576PAL som är den standard vilken gamla tv-apparater i Sverige använder. Vad 
siffrorna innebär är att den andra siffran (ex.1080) är antalet horisontella rader som bilden 
är uppbyggd av, medan den första siffran (ex.1920) är antalet bildpunkter (pixlar) på varje 
horisontell rad. En bild i 1920x1080p full HD har alltså 2 073 600 pixlar, medan en bild i 
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720x576 PAL SD bara har 414 720 pixlar. De format som används i film- och 
reklambranschen är 2k och 4k vilket innebär storlekar på bildrutorna så stora som 
2048×1556 pixlar för 2k och 4096x3112 pixlar för 4k. Bild på en jämförelse av en bildruta i 
2k och 4k mot en för HDTV finns i kapitel 3 avsnitt 3.3-Gammal och ny teknik.
Vad det här innebär i slutändan är att en bild med högre upplösning, alltså fler pixlar, kan 
förstoras upp till större storlek eller betraktas närmare utan den kvalitetsförlust som mindre 
bilder får. Eftersom all video egentligen bara är bildserier med fler eller färre bilder per 
sekund så handlar det alltså alltid om kvaliteten och storleken på varje enskild bildruta.

Såhär ser storleken på bildrutorna ut från amerikansk tv-standard NTSC, upp till full HD i 
1080p, vilket är det man säger när man pratar om HDTV. Alltså antalet horisontella rader 
som bildrutan är uppbyggd av, ju fler desto högre upplösning. En till bild finns i avsnitt 3.3

Image from wikipedia.com, subject: List of common resolutions

1.2 Syfte

Detta arbete görs med anledning av att DF har känt ett behov av att ta företaget till nästa 
nivå, att utvecklas vidare. Företaget har anställt fler personer och investerat i ny utrustning 
som gett möjligheter till större projekt, vilket gjort att dom nu är i ett läge då dom måste se 
över sitt sätt att arbeta. En förändring av företagsstrukturen har påbörjats och det är därför 
jag har valt detta ämne, som består i att; Se över hur filhantering och mappstruktur ser ut, 
hur man hanterar materialet mellan varandra, hur man namnger filer och vilken 
formatstandard man använder, allt detta för att undvika förvirring och underlätta 
arbetsflödet i projekten. Detta arbete skall ge en plattform att arbeta vidare med, så att DF 
är väl förberedda när arbetet tar vid av utvecklingen av deras pipeline och struktur. 
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1.3 Avgränsning

Arbetet har fokuserats på den inledande och icke tekniska delen av arbetet i processen, 
det handlar alltså inte om några tekniska förändringar av pipeline utan mer av strukturen 
bakom, som även den har en högst påtaglig påverkan av det övriga arbetet. Resultatet av 
detta arbete är en grund från vilken det fortsatta arbetet kan utgå.

2. Metoder
2.1 Mål

Resultatet som jag hoppas uppnå för DF:s räkning är att se varför det gamla arbetssättet 
inte fungerar så bra, vad den nya utrustningen ger för möjligheter och att förbereda för det 
kommande arbetet med utveckling av pipeline. 
Projektets mål för mig personligen är att få en förståelse och kunskap om hur projekten 
bedrivs och strukturen för postproduktion, ett kreativt område som jag finner otroligt 
intressant.

2.2 Problembeskrivning

Det största problemet är den brist på erfarenhet som jag själv har inom området, det är 
väldigt mycket nytt att lära sig och förstå, teknik, format osv. Det är även viktigt att kunna 
kommunicera och förstå hur DF vill ha det. Därför har jag arbetat med dom i deras projekt 
och känner att jag har fått en bra inblick och  förståelse för deras arbetssätt, vilket är viktigt 
för att nå ett bra resultat för alla inblandade.
Andra problem är att en delar av tekniken, utrustning och mjukvara är ny för alla 
inblandade, mycket av arbetet med att utveckla en väl fungerande pipeline sker genom 
testande, vilket inte har funnits tid för än, som i sin tur har förändrat projektets utgång. 
Arbetets fokus har till viss del riktats om, då jag funnit att vissa delar inte varit nödvändiga 
att gå in på, och att fokus borde läggas på annat. Mina ambitioner från början var inte 
rimliga då jag märkte omfånget av det arbete som jag först hade planerat att göra, det 
fanns helt enkelt varken tid eller behov för det jag först hade tänkt.
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3. Resultat
3.1 Förberedelser

Jag började med att arbeta med dom i deras projekt, där jag fått en inblick i deras 
arbetssätt och hur dom strukturerar upp arbetet. Detta har varit lärorikt och jag har kunnat 
föra en bra dialog om vad det är som fungerar bra och mindre bra. Vi har haft 
planeringsmöten där vi pratat om hur man kan arbeta i framtiden, tilllvägagångssätt, 
företagsstruktur, och hur en ny pipeline skall ta form. 
Det som vi kommit fram till är att tre av de viktigaste sakerna som påverkar det nya 
arbetssättet är filstruktur, naming conventions och formathantering. Dessa har lagts fokus 
på och redogörs nedan, det finns även en del bilder på detta i bilagorna.

Jag kommer även beskriva enkelt hur DF:s pipeline sett ut och hur ny teknik kommer att 
påverka den, inget djupgående tekniskt utan så enkelt som möjligt.

3.2 Workflow - Ny vs. Gammal

Ungefär såhär ser den pipeline som DF använder sig av idag för hantering av HD-material 
i 2k ut:

Image rights Apple Inc, image from Color - User Manual

Istället för den grå del med namnet “Color” kan man tänka att där går materialet genom 
DF:s compositingavdelning där dom alltså, lägger till material och bearbetar bilderna innan 
dom skickas vidare för den slutgiltiga redigeringen. Till compositing används i huvudsak 
programmen Shake, Combustion och After Effects. Men det förekommer även andra 
program för tracking, rotoscopeing, matchmoving osv. “Online Media” eller “Online Edit” 
innebär att materialet man arbetar med i processen håller samma upplösning som det 
skall vara vid slutleveransen, något som bara är möjligt om man har utrustning som är 
tillräckligt kraftig att hantera det format man skall leverera i. T.ex tungt material i 2k.
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För DF:s del har inköpet av nya arbetsstationer gjort att man nu till skillnad från tidigare 
kan arbeta med material i HD så högupplöst som upp till 2k, högre än så kräver 
investering i utrustning långt över det DF har behov av.
Tidigare har dom tagit in materialet högupplöst och direkt skalat ner det för att kunna 
arbeta med det, vilket ibland har varit ett problem då klienten vid senare tillfälle efterfrågat 
materialet i högre upplösningar.

Då såg deras pipeline för hantering av HD-material i 2k ut såhär:

Image rights Apple Inc, image from Color - User Manual

Skillnaden är alltså att materialet direkt skalas om till kopior eller “Offline Duplicates”, vilka 
man använder genom pipeline för att sist spara ut materialet i den slutgiltiga upplösningen.

Men nu har dom alltså så kraftfulla arbetsstationer att dom kan arbeta med högupplöst 
material, men då blir begränsningarna istället i att sådant material snabbt blir väldigt 
utrymmeskrävande och att hanteringen blir svår. Högupplöst material kan innebära krav på 
hårddiskutrymme upp till 230mb/sek av film, men DF jobbar aldrig material högre än 
130-140Mb/sek okomprimerad film. Okomprimerad innebär att filerna inte gjorts om till 
något mindre krävande format, exempelvis ProRes 422 som du kan läsa mer om i avsnitt 
3.6 filformat. 
Att arbeta över nätverk är ju även det något som man ibland måste, då är det i dagsläget 
omöjligt för DF att hantera material i den storlek som vi nämnt tidigare. För att hantera 
sådana datamängder över nätverk handlar det om höga investeringskostnader i servrar, 
hårddiskar och bandbredd, något som varken finns behov eller planer för. Men man 
funderar däremot på att börja arbeta med Final Cut Server, en ny programvara som 
erbjuder resurs och versionshantering över nätverk från servrar. Detta system verkar högst 
intressant och kommer att testas inom kort, systemet är framtaget för postproduktion, och 
av det jag läst så borde det fungera bra för DF.
Hur hanterar man situationen i dagsläget då? Läs mer om detta i under avsnitt 3.6-
Formathantering. Ordförklaringar finns i kapitel 5.
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3.3 Utrustning -  gammal och ny teknik 

DF började i PC-miljö men i om med en omstart av företaget letade dom efter en bättre 
redigeringsmiljö och gick då över till Mac och Final Cut, detta för att det var det mest 
prisvärda systemet. Det var även svårt att hitta videoredigeringskort på high end-nivå till 
PC, genom vilka man kunde ta in material av högre kvalitet (SDI).
Viss programvara fungerar dock fortfarande bättre på PC än Mac, därför har Dreamfield 
fortfarande kvar några PC-arbetsstationer för att jobba med till exempel Autodesk 
Combustion.
Men den största anledningen om man frågar dom på företaget varför valet har blivit att gå 
över till en Mac-miljö så handlar det om enkelhet, driftssäkerhet och handhavande. Enligt 
dom fungerar det helt enkelt bättre, i alla fall efter deras behov. Men det här är ju den 
ständiga diskussion inom datorvärlden, och där undertecknad även vet vilken sida han 
ställer sig på om det blir tal om det.

De nya arbetsstationerna som företaget köpt in är 3 stycken Mac Pro Dual Quad med 
6-10Gb RAM-minne. Denna nya datorkraft ger nya möjligheter inom redigering, 
compositing, grading och allmänt handhavande av stora filer. I samband med detta byte 
har även ny programvara introducerats, alla från Apple och flera ur deras Final Cut Suite. 
Dessa är Color för grading, Motion för grafiska element, Soundtrack Pro för ljudmixning 
och Shake för compositing. Dessa har snabbat upp och förenklat delar av projekten och 
kommer att bli användbara i framtida projekt. Beslutet att börja använda Shake har delvis 
tagits för att en ny compositor har anställts, med god erfarenhet från filmindustrin i London 
där han jobbat med Shake i huvudsak. Han har även erfarenhet inom 3d, då framförallt i  
Autodesk Maya. I dagsläget köper DF in all 3d från andra företag, materialet är då oftast 
skapat i Autodesk 3d Studio Max. Men DF har planer att i framtiden ha egen personal som 
gör 3d, när det blir aktuellt kommer programvaran att vara Autodesk Maya.

Marknaden inom spel- och reklamfilm har fått en ny revolutionerande produkt genom en 
kamera som heter RED, vilken erbjuder HD-upplöst material upp till 4k i en kvalitet som 
inte funnits inom samma prisklass tidigare. En sådan kvalitet som man tidigare bara fått till 
rimliga priser genom att filma på 35mm-film och scanna, kan man nu få digitalt. Att få 
materialet digitalt direkt snabbar upp produktionerna och sparar kostnader för överföringen 
från film till digitalt. Det finns andra fördelar också som att man nu kan kontrollera 
materialet redan vid inspelningen, eller testklippa direkt på plats då man kan tanka in 
materialet direkt in i datorn. Att arbeta med material i 4k är dock inget som man gör med 
enkelhet, det kräver otroliga datorkraft och om man dessutom vill arbeta online i 
postproduktion handlar det om arbetsstationer för 5-6 miljoner per styck. Inom 
reklambranschen handlar det ofta om online edit då man sitter med klienten och snabbt 
arbetar fram det önskade resultatet. På företaget Framestore i London t.ex. kan man hyra 
den tjänsten för material upp till 2k, för det ringa priset av £2000/timme. 
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Image rights RED Digital Cinema Camera Company, image from red.com

Denna bild förklarar hur stor en bildruta i 4k är, alltså den storleken man kan få ut från 
RED-kameran, man får då en uppfattning om vilket format vi pratar om.

I förra kapitlet under avsnittet Workflow - Ny vs. Gammal, såg man exempel på hur en 
pipeline för hantering materialet ser ut om man filmar digitalt direkt, exempelvis med en 
RED-kamera. 
Om vi jämför det med en pipeline när man filmar på 35mm-film så ser en sådan pipeline ut 
så här:

Image rights Apple Inc, image from Color - User Manual
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Där man ser att det inte bara är en kostnadsfråga utan även en logistisk, tids- och 
hanteringsaspekt att ta i akt. Tidigare handlade det om kostnad mot kvalitet, men idag kan 
RED-kameran erbjuda en nästan högre kvalitet till samma eller lägre pris, utan 
merkostnader och med så många saker som underlättar arbetet att det inte kan ses på 
annat sätt än som en smärre revolution för reklam- och filmbranschen. Den har mottagits 
med öppna armar och kommer innebära stora förändringar för mindre företag och 
independent-filmskaparna. Och i DF:s fall innebär det en möjlighet att arbeta med bättre 
material på ett enklare sätt, det gäller bara få kunderna att förstå mervärdet kontra 
kostnaderna.

3.4 Filstruktur - gammal och ny

Hur har den gamla strukturen sett ut? Vem har satt den och är den anpassad för oss? Vad 
är det som påverkar hur den nya skall se ut? 

Som ett första steg mot ett nytt sätt att arbeta handlar det om att skapa en ny filstruktur, 
den tidigare strukturen (bilaga 7.2) har kommit ifrån det nära samarbetet med ett annat 
företag inom samma bransch (North Kingdom). Men är det en struktur som passar DF? 
Nej egentligen inte, eftersom det är utvecklat för ett företag inom web-branschen. Den 
innehåller många saker som DF inte behöver och blir därför onödigt stor och komplicerad.
Nu skall en ny filstruktur arbetas in och det förslag (bilaga 7.3) vi lagt fram bygger på 
sådant arbete mer anpassat mot filmbranschen, vilket är närmare den bransch DF 
befinner sig i och därför mer passande. 

Som grundtanke med den nya strukturen är att man istället för att bara arbeta under 
projektet, med en stor filstruktur, arbetar man i varje enskilt skott. Detta för att enklare veta 
vem som jobbar på vilka skott, samt att få en mer övergripande bild av projekten. En 
annan tanke är att dela in projekten i kategorier såsom web, tv, video och film. En problem 
som kan uppstå på grund av detta är tveksamheten var ett projekt skall ligga som är gjort 
för flera olika medier. 
Något man bör tänka på med sin filstruktur är att inte göra den onödigt stor och 
komplicerad, utan anpassad för ett smidigt användande där man förstår, eller snabbt kan 
gissa sig fram till var filen men letar ligger. 
Som en standard har vi satt namnen på mappar innehållande videomaterial till versaler 
(SCAN, OUT) medan mappar utan videomaterial är namngivna med gemener (track, roto). 
Detta gör att man snabbt kan se i vilka mappar den fil man letar kan finnas, då har man i 
alla fall sorterat bort en del, förutsatt att alla följer den struktur och standard man har satt.
Att ha alltför många undermappar i strukturen kan vara mindre smidigt, då man måste 
söka sig långt ner i strukturen för att hitta filerna, särskilt om detta skall upprepas ofta. 
Något man bör tänka på är att mappnamn och liknande i strukturen inte skall ha nummer 
framför sig, det gör det svårare att komma ihåg sökvägar en del av logiken försvinner. Det 
blir även svårare om man vill nå saker från terminalen till exempel, då man kan börja 
skriva bokstäverna i det mappnamn letar efter och datorn fyller i förslag på vad man 
troligtvis letar efter. Om man skulle använda sig av siffror före namnen måste man alltså 
veta vilken siffra det var, och om jag till exempel letar efter mappen med namnet “roto” så 
har jag ingen hjälp att tillgå utan måste veta siffrorna framför namnet.
Det är mycket att tänka på och det finns många sätt att planera strukturen på, vissa bra, 
andra mindre bra. Det som fungerar bra för några kanske passar sämre för andra, av olika 
anledningar. Det finns ett uttryck kallat KISS(Keep It Simple Stupid), som är passande för 
hur man än skall göra sin struktur. Arbetet går vidare och det förslag som vi arbetat fram 
finns alltså att se i bilagorna (7.3).
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3.5 Naming Conventions - vad heter filerna?

Förutom tydligheten, vad är det som påverkar hur namngivningen bör vara?
För att med enkelhet kunna se vad filer heter och vilken version man arbetar med är det till 
stor hjälp att namnge alla projektfiler på samma sätt, detta är ett arbetssätt som anammats 
med erfarenhet från större postproduktionsbolag som arbetar inom filmindustrin.

Vårt förslag ser ut såhär: 

För att förklara tanken med namngivningen skall jag gå igenom vad allt betyder. Det första 
i namnet är något jag valt att kalla programtypsnamn, alltså namnet på det sorts arbete 
som man gör med programmet som filen skapats i. I detta fall ett compositingprogram, 
därför står det bokstaven C, compositing förkortas vanligtvis till comp. Det andra är 
projektnamnet, i detta fall Coke Zero. Det tredje är namn och nummer på scenen man 
arbetar med. Det fjärde är en kommentar eller beskrivning på filen (ex.för mörk). Det femte 
är vilken filversion det är man arbetar med, vid stora förändringar eller renderingar sparar 
man en ny version av arbetsfilen. Det sjätte är sparad version, detta som en 
säkerhetskopia när man arbetar och gör små förändringar, även för att undvika korrupta 
filer. Och till sist är det filändelsen, som säger vilket program filen är skapad i.

Något som DF ofta använder sig av mellan programmen är bildsekvenser, för att det skall 
fungera bra i alla program är det bra om man har en standard på namngivning av 
bildsekvenser också. Vissa program säger att bildsekvenser börjar på position 0 i 
tidslinjen, medan andra sätter första bilden på steg 1 i tidslinjen, detta kan innebära 
problem. Om en bildsekvens innehåller 200 bilder men programmet säger att bild 1 börjar 
på 0 förstår ni förvirringen som kan uppstå, alla bilder blir alltså förskjutna ett steg och den 
sista bilden heter 199. För att undvika det skall man försöka att alltid döpa bildsekvenserna 
likadant, förslagsvis med bild1 som första bild i serien på position 1 i tidslinjen.
Hur bildsekvenserna tolkas av programmen kan även variera beroende på hur “padding” 
hanteras, padding är alltså hur många siffror som används för numrering av en sekvens.
Ex. sekvensen bild01-bild50 har en padding på 2, medan sekvensen bild0001-bild0050 
har en padding på 4. Det är säkrare att hålla en standard på padding 4, då det ofta kan 
uppstå problem i efterhand med sortering och hantering av bildsekvenser på grund av att 
datorn har svårt att lägga bilderna i rätt ordning. Vilket kan betyda att man får sitta och 
döpa om stora filsekvenser, vilket är tidsödande och jobbigt. 
Fler saker att tänka på vid namngivning av filer är att man ej bör använda mellanslag i 
namnen, då datorn har svårt att hantera ett mellanslag om det inte har ett snedstreck före. 
Parenteser kan även innebära problem, oftast i samband med sekvenser av bilder som då 
inte tolkas korrekt i rätt ordning.

Structure and development of a post production pipeline

9 Johannes Lindberg, gsCEPT 2008



3.6 Formathantering - Vilka format använder vi oss av?

I en djungel av format och codec är det viktigt att bestämma en standard att arbeta utifrån, 
detta för att motverka eventuella problem och missförstånd. Vad är det som avgör vilka 
format vi ska använda oss av? 
Saker som påverkar är så klart vilken utrustning som används för att spela in, kvalitet och 
format på det. Andra saker är vilket slutligt leveransformat eller media som materialet skall 
ut i, om man kan arbeta med “online edit” eller om det är “offline edit” som gäller. Allt sånt 
här påverkar och det finns många alternativ, nedan följer korta förklaringar på några format 
som DF:s arbetar med.

DPX
Digital Picture Exchange. Digitalt filformat från filmscanner, innehåller ett högt dynamiskt 
omfång i 10-bitar per kanal. Alltså i kanalerna röd, grön, blå och alfa, eller RGBA. Används 
som in och ut material i postproduktion när man hanterar filmat material från t.ex. 35mm-
film.

ProRes422
När man hör siffror som 140Mb/sek kan man förstå att det snabbt blir tungt att arbeta med 
materialet och vilken datorkraft som krävs, men för att underlätta hantering av material 
finns lösningar att tillgå. En lösning DF använder sig av är ett kodec utvecklat av Apple, 
detta heter ProRes 422 och är ett s.k. “intermediate codec” eller mellanhanterings kodec. 
ProRes är alltså ett “high-definition lossy video compression format” vilket innebär ett 
komprimeringsformat för högdefinitionsvideo med viss förlust av information. Framtaget för 
att underlätta hantering av HD-material vid redigering och postproduktion, ej för 
slutleverans. Om vi gör en snabb jämförelse så behövs det 140Mb/sek för okomprimerad 
1080 HD-video, komprimerad med ProRes behöver samma video i bara 23Mb/sek. Det att 
jämföra med standard definition eller PAL, som gamla tv apparater använder, som behöver 
27Mb/sek. Vilket alltså för postproduktionsföretag innebär att man inte behöver skala ner 
materialet för att arbeta med det, utan kan använda full upplösning utan att det behöver bli 
så tungt att arbeta med och utrymmeskrävande. Det i sin tur gör att man kan arbeta med 
datorer och hårddiskar som fortfarande räknas som standardnivå, och då spara stora 
summor i investeringskostnader. Det ger allts möjligheter att arbeta på en nivå långt över 
den som tidigare var möjlig när man pratade om HD-video.

Targa vs. EXR
DF har tidigare använt targa som en standard för bildhantering, men targa är begränsat till 
8-bitar per kanal och därför inte tillräckligt längre nu när man hanterar bildsekvenser i 
högre kvalitet än tidigare. Därför kommer det ersättas med HDR-formatet EXR, som kan 
hantera 16-bitar per kanal och ett högt dynamiskt omfång.

Redcode RAW
Filformatet som kommer från RED-kameran, omvandlas till DPX eller EXR, då inga 
program direkt kan hantera Redcode RAW. 

H264
Är ett standardformat för videokomprimering som skapar små filer utan allt för stor förlust 
av kvalitet, väldigt bra för video som bara skall användas som referenser eller för snabba 
tester och godkännanden. Inget produktionsformat.
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3.7 Pro’s & Con’s - Fördelar och nackdelar

Det är mycket att tänka på när man ska hantera material genom en hel pipeline, ett format 
som underlättar och fungerar bra i ett steg genom arbetsflödet kanske ger problem på ett 
senare stadie. Därför är det viktigt att tänka igenom vad som ska göras med det material 
man arbetar med, vilket slutmål man har, vilket media det skall användas i och vilka andra 
faktorer som påverkar. Vad ska man göra med materialet genom postproduktionen? Hur 
mycket information behöver man ha kvar i bilden, 8-bitar eller mer?

Konvertering är något som kan vara tidskrävande, en noggrann planering kan spara tid, då  
det ibland uppstår situationer då man måste konvertera material flera gånger. Om man är 
medveten om dessa saker, och har en bra planering och kunskap om format kan man 
undvika dubbelt arbete. En annan sak är att skala ner material för att det ska vara 
smidigare att arbeta med, vilket sen kanske blir bekymmer om kunden kommer och vill ha 
det i en högre upplösning. Det är därför viktigt att veta allt om slutleveranserna innan man 
planerar projektet.

Olika format hanteras på olika sätt och behåller inte alltid hela det dynamiska omfånget i 
bilden, vilket kan vara önskvärt då man har filmat på utrustning som ger material med högt 
dynamiskt omfång. Det är en ständig balansgång mellan utrymme, handhavande och 
behov. Det man kan säga är att det inte alltid finns något självklart val och vilket som är 
mest lämpligt för olika projekt varierar, i takt med den tekniska utvecklingen. Så det gäller 
att hänga med och våga prova och lära sig nya saker för att utvecklas, annars kör man 
fast och hinner inte med i branschen.
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4. Diskussion
4.1 Hur gick det då?

De resultat som jag nått är kanske inte helt de jag först var ute efter, detta på grund av att 
ju mer jag förstod omfånget av produktionerna och all teknik som användes, då insåg jag 
att det inte var rimligt att hinna med allt som först var planerat på ett bra sätt. Det är så 
otroligt mycket teknik som hanteras inom denna bransch, hårdvara, mjukvara, kameror, 
datorer, format, överföringstekniker, serverhantering, filstrukturer osv. Allt är svårt att ta in 
och det blir snabbt överväldigande, och ej ohanterligt i ett sådant här arbete. Det var det 
jag kände då jag valde att fokusera mig på den första delen av arbetet med utveckling av 
pipeline, nämligen planering av den bakomliggande strukturen, en viktig del av processen 
och arbetet som ofta hamnar i skymundan när ingen tar sig tid för det. Bra planering är 
aldrig slösad tid, något man tyvärr ofta märker i efterhand. 

Som fortsatt arbete efter detta handlar det för DF om att komma fram till hur dom vill ha 
det, att överväga hur deras struktur bör se ut och varför. Kanske göra tester på den och se 
om allt är logiskt, även för någon som inte är bekant med den sen tidigare. En bra struktur 
bör vara begriplig första gången man ser den, åtminstone om man får fundera en stund. 
Vidare om namngivning och formathantering handlar det också om att sätta en standard 
som man kan arbeta med, det kommer ständigt förändringar och förbättringar och nya 
saker. Till en början handlar det bara om att sätta något så att man själva i alla fall vet vilka 
format man handlar med, så att man kan undvika sådana bekymmer i sin pipeline. En 
tanke angående den namngivningsstandard som föreslagits i detta dokument är att man 
även bör tänka på hur man hanterar delen i namnet där man kan lägga en kommentar, hur 
skall denna del se ut om man har två ord (ex. to bright) skall detta skrivas (to_bright) eller 
hur vill man ha det. Kan bli förvirrande då understreck markerar nästa del av filnamnet. 
Inget stort bekymmer utan bara något att tänka på så att alla gör likadant, oftast kommer 
nog inte detta att vara något problem, men det handlar om att sätta en standard.
DF kommer förändra sitt arbetssätt en del, till en början handlar det mest om filhantering 
och servrar. Man ska bland annat testa om Final Cut Server kan vara något för dom, det 
verkar vara ett lovande system som är gjort för mindre postproduktionsbolag, och borde 
därför vara passande, men det kommer ta lite tid att kunna få allting att fungera. Nu är det 
ju tyvärr så att allt sådant här testande om omstruktureringar tar tid, vilket man inte haft 
under den tid jag varit där, det kommer bli en lite lugnare period så då kan det arbetet 
prioriteras.

Den tid jag lagt på mitt arbete känner jag är väl investerad, vi har tillsammans arbetat fram 
en grund på vilken DF kan arbeta vidare. Denna praktik har för min egen del varit otroligt 
berikande, jag har fått insikter i hur man arbetar på DF, och allmänt inom postproduktion 
för reklam och annan rörlig media. Det finns så otroligt mycket kvar att lära och jag 
försöker lära mig så mycket jag kan, all kreativitet och kunskap är inspirerande. Jag har 
dessutom fått den stora förmånen att arbeta vidare för DF i deras projekt nu under 
sommaren, något som jag är väldigt glad och tacksam över då jag trivts fantastiskt bra 
med mina kollegor och arbetet i övrigt.
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5. Förkortningar och ordförklaring

5.1 Förkortningar

DF - Dreamfield

HD - High Defintion, Hög Definition (video i detta fall)

CG - Computer Graphics, Datorgrafik

CGI - Computer Generated Images

VFX - Visual Effects, Visuella effekter

DPX - Digital Picture Exchange

EDL - Edit Decision List

HDR - High Dynamic Range

RGBA - Red Green Blue Alpha

5.2 Ordförklaringar

Post Production - Efterarbete i produktionen som tar vid efter inspelning, förändringar av 
   bild, tillägg av visuella effekter och en slutlig redigering.

High Definition - Högupplöst video med mer information i bilden och bildrutor i större 
   storlekar. HDTV börjar i upplösningar från 720p och full HD är 1080p, men
   inom film och reklam hanteras material upp mot 4k.

Naming Conventions - Namngivning av filer, för att hålla ordning på versioner och hålla en 
       viss standard.

Pipeline - Arbetsflödet genom projekt

Workflow - Arbetsflöde

Pixlar - Bildpunkter som bilden är uppbyggd av 1024x768 innebär att en bild är uppbyggd 
  av 768 horisontella rader, med 1024 punkter i varje. Eller 786 432 pixlar.

Offline Edit - Bearbetning av material i annan storlek än den för slutgiltig leverans, detta 
   oftast på grund av att materialet blir för tungt att arbeta med.

Online Edit - Som Offline Edit fast med slutgiltigt leveransformat genom hela arbetsflödet.

Compositing - Tekniken att genom digitala effekter kombinera rörliga bilder, ljud, stillbilder 
   och datorgrafik. källa Wikipedia
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Grading - Färgkorrigering av bilder för att förändra eller förstärka det man vill, används 
  även för att få ett enhetligt utseende på allt material, vanligtvis den sista process 
  man gör i postproduktionen.

Nodbaserat - Program som bygger på ett nätverk av noder med olika påverkan på bilden,  
   kopplingarna kan påverkas enkelt och man har god översikt på flödet.

Lagerbaserat - Program som påverkar bilden genom lager lagda över varandra, lite 
   mindre tydlighet och svårare att göra snabba förändringar. T.ex. Photoshop

Autodesk Combustion - Lagerbaserat compositing-program, mycket bra för grafiska 
     element. 

Apple Shake - Nodbaserat compositing-program från Apple som används inom film- och 
   reklambranschen.

Autodesk Maya - 3d-programvara från Autodesk som används av många inom film och 
    spelbranschen, breda användningsområden och kraftfullt med stora 
    möjligheter för utveckling av användarna. 

Autodesk 3d Studio Max - 3d-programvara från Autodesk

Apple Motion - Programvara från Apple för att göra grafiska element både inom 2d och 3d, 
   enkelt och kraftfullt.

Apple Final Cut Pro - Programvara från Apple för redigering, 

Apple Soundtrack Pro - Programvara från Apple för ljudläggning och mixning

Codec - Kodec är en komponent som kodar och avkodar digitala dataströmmar eller 
  signaler på olika sätt.

Skott - Svensk direktöversättning från engelskans “shot” som i tagning eller scen.

Effektskott - Scen innehållande visuella effekter, VFX

Terminalen - Kommandoraden från vilken man kan anropa funktioner i datorn utan att 
   arbeta inne i programmen, användbart för den mer tekniske. 

RED - High Definition-kamera som tar bilder upp till 4K, motsvarande 35mm film fast 
  digitalt.

SD PAL - Standardformat för Svensk TV, 720x576 pixlar, totalt: 414 720 pixlar

2k - Bildruta i storleken 2048×1556 pixlar, totalt antal pixlar i bild: 3,186,688

4k - Bildruta i storleken 4096×3112 pixlar, totalt antal pixlar i bild: 12,746,752

Scanning -  Överföring av material från film till digitalt format

DPX - Digital Picture Exchange, filformat för digital film, formatet från scanning.

Structure and development of a post production pipeline

14 Johannes Lindberg, gsCEPT 2008



EDL - Edit Decision List, filformat med en lista från redigering med information och 
  tidskoder av material, som man sedan kan använda för att hämta högupplöst 
  video från källmaterialet. Används mellan offline edit och online edit för att spara 
  kostnaderna om man vill jobba med material på upp till 4k.

Padding - Numrering och hantering av bildsekvenser, ex. bild01 har en padding på 2, 
   medan bild0001 har en padding på 4. Bra när man arbetar med stora sekvenser

8-bit - antalet färger i varje kanal i en bild, 28 alltså 2x2x2x2x2x2x2x2 = 256 färgtoner i 
  RGB och Alpha-kanalen.

10-bit - antalet färger i varje kanal i en bild, 210 alltså 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 1024 
  färgtoner i RGB och Alpha-kanalen.

16-bit - antalet färger i varje kanal i en bild, 216 alltså  
 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 65533 färgtoner i RGB och Alpha-kanalen.

HDR - High Dynamic Range, Högt dynamiskt omfång. Det omfång av färginformation som 
  bilden har. 

Alpha-kanal - svartvit kanal som gör att man kan kontrollera genomskinlighet eller använda 
  som mask till olika ändamål, används mycket inom postproduktion. Alla format 
  hanterar inte alpha-kanal, vanligaste formatet för bilder med alpha är targa, .tga 
  med RGBA

RGB - Färgkanalerna i en bild, står för röd grön blå och är den information en bild är 
  uppbyggd av.

 

6. Referenser
6.1 Böcker

Apple Color - User Guide

6.2 Hemsidor

wikipedia.com - Den fria encyklopedin
red.com  - High Definition Cameras
dreamfield.se - Dreamfields hemsida
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7. Bilagor
7.1 Exempel på postproduktionsfasen av ett Dreamfield-projekt
Läs mer om detta projekt på:
http://www.idg.se/2.1085/1.149994
Following images courtesy of Dreamfield, Project Coke Zero. dreamfield.se, 
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7.2 Filstruktur - Gamla filstrukturen

Image courtesy of Dreamfield, dreamfield.se

7.3 Filstruktur - Nya filstrukturen

Image courtesy of Dreamfield, dreamfield.se

Structure and development of a post production pipeline

22 Johannes Lindberg, gsCEPT 2008



7.4 Red pipeline - workflow
Image rights RED Digital Cinema Camera Company, image from red.com

7.5 Citat om den nya kameratekniken och framtidens HD-video

"The Red camera is extraordinary. The Redvolution marks the tipping point of the 
democratization of filmmaking."

- Dean Devlin
Producer of Independence Day, Godzilla, The Patriot and Flyboys

 "I liked what they were doing – making a digital camera of the utmost quality, and making 
it affordable for indie filmmakers."

- Academy Award winning
Director, Peter Jackson
Director and Producer of The Lord of the RingsTrilogy and King Kong 

 "This is the camera I've been waiting for my whole career: jaw-dropping imagery recorded 
onboard a camera light enough to hold with one hand. ...RED is going to change 
everything."

- Academy Award winning
Director, Steven Soderbergh
Director and Cinematographer of Ocean's Eleven, Traffic and Solaris 

 "Film is dead. And by the way, so is video. The word is getting out that RED is the future, 
but for us it is right now. After holding these bad boys in our hands and putting the 
cameras through the full neveldine/taylor acid test our faith in the mad scientists at RED 
labs is unlimited. We're committed to RED for every project we've got in the pipeline."

- Mark Neveldine and Brian Taylor
Writers and Directors for Crank 
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