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МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Методи та засоби забезпечення якості зображення та звуку в
системах цифрового телебачення

РА

Метою роботи є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та звукової інформації у системах цифрового телевізійного
мовлення на якість відтворення телевізійних програм та можливість адаптації режиму передавання інформації до умов
розповсюдження сигналів цифрового телебачення.
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Завдання:
- Дослідити особливості формування сигнальних потоків у системі цифрового телебачення DVB;
- Проаналізувати вплив зовнішнього середовища на процес передавання сигналів цифрового телевізійного мовлення;
- Проаналізувати методи суб’єктивного та об’єктивного оцінювання якості зображення;
- Дослідити вплив зміни швидкості цифрового потоку тестової відеопослідовності у системі цифрового телевізійного мовлення на якість
відтворюваного зображення;
- Проаналізувати кореляційні взаємозв’язки між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання.
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ВИСНОВКИ:
1. На попередньому етапі обробки мультимедійного контенту використовують методи стиснення відепослідовності. Стандарт MPEG-4
включає в себе багато функцій стандарту MPEG-2 та інших подібних стандартів. Але на відміну від попередників, MPEG-4 здійснює не
тільки стиснення та декомпресію аудіо та відео, але й забезпечує роботу з інтерактивним контентом, взаємодіючи в першу чергу не з
масивами даних, а з медіа-об'єктами.
2. У результаті використання методу апаратного декодування сигналів цифрового телебачення якість відтворення значно поліпшується, а
навантаження на центральний процесор неабияк знижується, в порівнянні з програмним декодуванням. До переваг апаратних декодерів
можна віднести і те, що відеосигнал виводиться безпосередньо на телевізор, що дає можливість дивитися фільм на екрані телевізора, не
заважаючи роботі на комп'ютері. Але, звичайно, коштують такі декодери значно дорожче програмних.
3. У разі передавання інформаційних потоків засобами систем цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2 швидкість
передавання даних більша за умови меншого відношення сигнал/шум, порівняно з передаванням інформаційних потоків засобами систем
цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T.
4. Зорова система людини продовжує залишатися найбільш надійним і досконалим вимірювальним інструментом, що оцінює якість
цифрового зображення. Але оскільки цей метод оцінки не є об'єктивним і універсальним, активно розробляються інтегральні алгоритми
оцінки якості відеосигналу, що не залежать від суб'єктивних факторів.
5. Усереднена оцінки якості понижуються із зменшенням швидкості цифрового потоку (збільшенням стиснення). Чим менша швидкість
цифрового потоку, тим гірша якість зображення. Найгірша якість зображення при кодуванні відеопослідовності кодеком XviD.
6. Аналіз кореляційних взаємозв’язків між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання показав, що залежність між об'єктивною
метрикою SSIM та суб'єктивними оцінками найсильніша. Отже, об'єктивна метрика SSIM найбільш відповідає суб'єктивним оцінкам, тобто
оцінкам експертів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ MPEG
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На попередньому етапі обробки мультимедійного контенту
використовують методи стиснення відепослідовності.
Компресія відео у форматі MPEG-4 здійснюється за тією ж
схемою, що і в MPEG-2. При кодуванні вихідного
відеозображення кодек шукає і зберігає більш значущі кадри,
як правило, ті, на яких відбувається зміна сюжету. Замість
збереження проміжних кадрів алгоритм обробляє і зберігає
дані про зміни в поточному кадрі стосовно попереднього,
тобто диференційно. До того ж в процесі обробки
зображення кодек оперує з об'єктами довільної форми, на
відміну від формату MPEG-2, який міг оперувати тільки
прямокутними областями зображення. У результаті цього,
людина, що пересувається по кімнаті, буде сприйнята
форматом MPEG-4, як окремий об'єкт, що переміщається
щодо нерухомого об'єкта - заднього плану.

Переваги стандарту MPEG-4:
- вимагає меншу пропускну здатність каналів;
- більше послуг в тій же самій смузі пропускання;
- MPEG-4 здійснює не тільки стиснення аудіо та відео, але
й забезпечує роботу з інтерактивним контентом, взаємодіючи
в першу чергу не з масивами даних, а з медіа-об'єктами.
- можливість надавати нові конкурентоспроможні послуги
такі як відео за замовленням;
- вимагає меншого обсягу дискової пам'яті серверів для
зберігання відео-контенту і меншї пам'яті вбудованих в STB
жорстких дисків;
- знижує витрати на зберігання відео-контенту.
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ПРОГРАМНЕ ТА АПАРАТНЕ ДЕКОДУВАННЯ
СИГНАЛІВ ЦТМ

РА

На наступному етапі обробки відеовізуальної інформації використовують методи декодування сигналів цифрового телебачення. З
метою визначення кращого методу декодування сигналів цифрового телебачення, нами було здійснено порівняльне оцінювання
особливостей програмних та апаратних декодерів.

Програмні декодери

Переваги:

Переваги:
-
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Апаратні декодери
У процесі апаратного декодування якість відтворення

значно поліпшується;

При програмному декодуванні загальна вартість витрат
набагато нижча, ніж при апаратному;
- Не замилює картинку в 2D;
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-

-

Вміє декодувати цифровий сигнал Dolby Digital AC-3 в
аналоговий самостійно;
- Не займає PCI Slot.
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На апаратних декодерах встановлений власний процесор,
тому
ресурси
комп'ютера
вони
практично
не
використовують;

-

Недоліки:
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Є виходи під стереозвук і композитний ТВ вихід, вони
мають можливість виводити зображення як на монітор, так і
на екран телевізора;
- Параметри TВ-виходу значно вищі, ніж у TВ-виходу
відеокарт;
- Відсутні проблеми з розшифруванням закритих каналів;

Недоліки:
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- Апаратний декодер проявить всі свої переваги лише в тому - Вимагає звукову плату для відтворення звуку;
випадку, якщо зображення виводитися на телевізор.
- Високе завантаження центрального процесора
- При підключенні апаратного декодера до TFT-моніторів - Залежність від якісної підтримки відеокартою

Я

(особливо великих розмірів) виникає так званий ефект
«замилювання».

- Значно дорожче програмних.

функцій,
необхідних для зменшення навантаження на процесор при
виведенні відеозображення на екран і декодування MPEG-2
потоку.
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СТАНДАРТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ DVB
Стандарти супутникового цифрового
телебачення DVB-S та DVB-S2
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Стандарти цифрового наземного мовлення
DVB-T та DVB-T2
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ ЦТМ
Методи оцінювання якості

РА

методи, що враховують особливості
сприйняття зображень людиною:

- пікове відношення сигнал/шум
(PSNR);
- середньоквадратична абсолютна
різниця (MSAD);
- середня різниця (Delta).
Шкала методу DSIS

- індекс структурної схожості
зображення (SSIM);
- міра якості відео на основі
дискретного косинусного
перетворення (VQM);
- метрика мерехтіння між кадрами
(BFM);
- метрика оцінки рівня шуму (NE).
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методи, що не враховують особливості
сприйняття зображень людиною:
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- метод шкали погіршення з подвійним
подразненням (DSIS);
- метод неперервної шкали якості з подвійним
подразненням (DSCQS);
- метод неперервного оцінювання з одночасним
подвійним подразненням (SDSCE);
- методи категорійного судження;
- методи, основані на неперервному оцінюванні з
одним або з одночасним подвійним подразненням;
- метод динамічних суб’єктивних експертиз;
- метод безперервної якісної оцінки.

Методи об’єктивного вимірювання якості зображень

в,

Методи суб’єктивного вимірювання
якості зображень
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Кореляція об’єктивних метрик та суб’єктивних оцінок ( Співвідношення між: VQM та MOS, PSNR та MOS, SSIM та MOS)

Було обрано
тривалістю 1хв.

відеопослідовність

з

динамічним
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
сюжетом

Таблиця 1. – Результати експерименту оцінки якості зображення
об’єктивним методом

Характеристика відеопослідовністі:

РА

насиченість кольорів;
дрібні деталі;
швидке панорамування;
рух;
зміна масштабу зображення.
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Дослідження проведено для трьох значень швидкості цифрового
потоку – 400 кбіт/с, 1200 кбіт/с та 4000 кбіт/с.
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Кодеки, які використовувались в тестуванні:

Таблиця 2. – Результати експерименту оцінки якості зображення
суб’єктивним методом

1. H.264/AVC кодек формату MPEG-4, який використовують в
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системах ЦТМ для сигналів високої чіткості.

2. WMV 9 кодек формату MPEG-4, який використовують для
кодування мультимедійної інформації в телекомунікаційних
мережах.

3. XviD кодек формату MPEG-4, який використовують для
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кодування мультимедійної інформації в телекомунікаційних
мережах.

Таблиця 3. - Коефіцієнт кореляції Пірсона між кожною об'єктивною
метрикою та суб'єктивними оцінками

