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Анотація 

Аналіз внутрішніх методів оцінки ефективності роботи окремих алгоритмів в відеокодеку. 
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Abstract 

The internal evaluation methods of the separate video codec algorithms’ effectiveness of work are analyzed. 

Keywords: Rate Control, Subblock split, Scene Change Detection, Motion Estimation. 

 

Внутрішній аналіз відеокодека націлений на вивчення ефективності роботи окремих алгоритмів і 

пристроїв відеокодека.  

Аналіз якості роботи відеокодека методом «Повної якісної оцінки» показав високу кореляцію з 

усіма основними алгоритмами кодека і може слугувати мірою якості відеокодека в цілому [1]. Аналіз 

якості роботи відеокодека методом видалення довільних кадрів з вихідної відеопослідовності, найбі-

льшою мірою перевіряє ефективність роботи методу бітрейт-контролю (Rate Control) і методу визна-

чення нової сцени (Scene Change Detection). При використанні даного аналізатора як інструменту 

внутрішнього аналізу, перед початком тестування необхідно вирівнювати параметри, що відповіда-

ють за величину Group Of Pictures (GOP) структури, і параметр, що визначає мінімальну кількість 

кадрів типу Bidirectional prediction між кадрами типу Intra і Predicted. 

Для оцінки алгоритмів компенсації руху, можна використовувати аналіз синтетичних відеопослі-

довностей з варійованою швидкістю переміщень об’єктів. При цьому, необхідно використовувати 

найбільш повільні модифікації відеопослідовностей – переважно в діапазоні складності від 1 до 3. У 

іншому випадку, результати будуть нечіткими, так як в роботу включиться алгоритм визначення змі-

ни сцени (Scene Change Detection). Крім алгоритмів компенсації руху (Motion Estimation), даний ана-

лізатор тестує алгоритм розбиття на блоки (Subblock split). Це відбувається внаслідок того, що алго-

ритм розбиття на блоки – є основоположним для методу компенсації руху і має істотний вплив на 

якість перетвореної відеопослідовності.  

Аналіз якості роботи відеокодека методом додавання гучних кадрів в відео послідовність, може 

бути ефективно використаний як показник якості роботи алгоритму, що визначає зміну сцени (Scene 

Change Detection), і методу бітрейт-контролю (Rate Control) [2].  

Підводячи підсумок, можна сказати, що для проведення внутрішнього аналізу відеокодека були 

розглянуті алгоритми, що найбільше впливають на якість перетвореної відеопослідовності, а також 

слід зазначити, що на якість роботи відеокодека впливає кількість кадрів між кадрами типу Intra, кі-

лькість кадрів типу Bidirectional prediction, розміри макроблоків та наявність ідентифікатора зміни 

сцени.  
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