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اس سال  2006زین ٍیذئَیی هطسزن ) (JVTوار خَد را تِ تخص وذگذاری ٍیذئَ چٌذزػَیزی) (mvcوِ تِ ػٌَاى
اسساًذارد  H.264/AVCاسر ،لزارداد .اسساًذارد  mvcدر سال  2008تِ ازوام رسیذ .در عی اسساًذارد ساسی mvc
خزٍصُ دیگزی تِ ًام هذل ٍیذئَ چٌذزػَیزی هطسزن ) (jmvmوِ تزٍی رٍضْای وذگذاری خیطزفسِ ٍ تِ غَرذ
خساًسیل هفیذ اسر زوزوش وزدُ اسر .زفاٍذ  MVCتا  jmvmدر ایي اسر وِ اتشارّای وذگذاری وِ در jmvm
ٍخَد دارًذ در ً MVCیسر ،هاًٌذًَ :ر ،زػحیح ٍ حزور .در ایي همالِ زىٌیه ّای وذگذاری  mvcتِ اًذاسُ jmvm
زَغیف ضذُ اًذ ٍ زوزوش تیطسز رٍی وذگذاری اسر.
واژگان كليدي :وذگذاری ٍیذئَ چٌذ زػَیزی– هذل ٍیذئَ چٌذ زػَیزی هطسزن– دیذ -اتشارّای وذگذاری

 1مقدمه
1

تا خیطزفر در سهیٌِ زىٌَلَصی ًوایص ٍیذئَ سِ تؼذی اس دیذ هطسزن ،یه ٍالؼیر اسرٍ .یذئَ سِ تؼذی تِ دٍ سیز هدوَػِ
زمسین هیطَدٍ :یذئَیی تا یه ًمغِ دیذ آساد ٍ [1]2زلَیشیَى سِ تؼذی .[2]3در ٍیذئَ تا یه ًمغِ دیذ آساد هطسزی هیزَاًذ
ًمغِ دیذ خَد را در فضای سِ تؼذی اًسخاب وٌذ .زلَیشیَى سِ تؼذی ضاهل ًوایص زلَیشیَى دٍ تؼذی 4وِ تِ سِ تؼذی اضافِ
ضذُ اسر.
اسسزیَاسىَج 5خیطزفسِ هیسَاًذ حزواذ سز را تَسیلِ وذ ضىٌیً ٍ 6وایص اس سٍایای دیذ چٌذ گاًِّ ٍ 7وشهاى حوایر وٌذ.
هحسَی تاالوِ تا دیذّای چٌذ گاًِ تیاى ضذُ اسر ّز وذام یه سىاًس دٍ تؼذی سٌسی اسر وِ زَسظ دٍرتیٌی وِ تزای
زلَیشیَى دیدیسال دٍ تؼذی اسسفادُ ضذُ ،گزفسِ ضذُ اسر 8MVC .یه زىٌَلَصی ولیذی تزای لادر ساخسي سِ تؼذی تِ
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اًسمال خٌْای تاًذ ٍ 1حوایر هٌاتغ وذ ضىي اسر H.264/AVC ٍ MPEG-2 .هیزَاًذ دٍ دیذ را تَسیلِ لزار دادى دیذ
راسر ٍ چح در خْر هَلر اًدام دٌّذ .در  MPEG-2دیذ چح هیزَاًذ وذگذاری 2ضَد .در ضىل ًزخ تیر 3واّص یافسِ ٍ
ٍ دیگز دیذّا هی زَاًذ زَسظ الیِ زمَیر ٍ وذگذاری ضًَذ] .[3در  H.264/AVCاعالػاذ ٍیذئَ اسسزیَ تزای ًوایص ایٌىِ
چگًَِ دٍ دیذ در یه خزیاى تیسی هززة ضذُ اًذ ،دٍ فزم هیزَاًٌذ فزم هٌسمل وٌٌذُ تاضٌذ .ػالیك ٍ خیطزفسْا در سِ تؼذی
هٌدز تِ زَلیذ تیص اس دٍ دیذ ضذُ اسر ،تزای هَاخِ ضذى تا ایي ًیاس  MPEGدرخَاسر خیطٌْاد دادُ اسر] ٍ [4ضزٍع تِ
اسساًذاردساسی وزدُ اسر .در هیاى ّوِ راُحلْا  MVCیه راُ تِ ػٌَاى وذگذاری  MVCخیطٌْاد ضذُ اسر .در سال
 2006اسساًذاردساسی  MVCدر( JVTزین ٍیذئَیی هطسزن) 4گٌداًذُ ضذُ اسرّ JVT .واًٌذ JMVM

5

اسر.

 MVCهؼوَال تِ خیص ًَیس هطسزن وِ آخزیي ٍرصى اسر ،تزهیگزدد] .[5تٌاتزایي  JMVMتْسز اس  MVCاسر .اتشارّای
وذگذاری هخػَظ ٍ هفیذ اس  JVTتِ  JMVMهٌسمل گطسِ اسر .در  MVCخیص تیٌی دیذ درًٍی وِ زػحیح حزواذ ٍ
اس  H.264/AVCخیزٍی هیوٌذ ،ضٌاخسِ ضذُ اسر .زىٌیىْای وذگذاری تا دیذ چٌذ گاًِ در ] [6خالغِ ضذُ اسر ٍ اوثز
آًْا تِ JVTخیطٌْاد دادُ ضذُاًذ .ایي زىٌیهّا ضاهل ًَر) ،(6ICحزواذ) ،(7MSخیصتیٌی ،فیلسزیٌگ 8زخویي اخسالف
اسر] .[7][6الگَریسن فیلسزیٌگ ػذدّای غحیح را فیلسز هیوٌذ وِ هطىل اساسی زوزوش در هیاى دیذّا اسر] .[8وذگذاری
هسمارى عزح ٍ ًمطِ را در درٍى خفر اسسزیَ وِ تا 1/4رسٍلَضي ّذف لزار دادُ اسر] ،[10][9تِ خٌْای تاًذ ووسزی ًیاس
دارد MSٍIC .در داخل JMVMگٌداًذُ ضذُ اًذ سیزا اًْا یه فطار حاضیِ ای را فزاّن هی وٌٌذ یا فمظ تزای هَراد هحذٍد
تىار تزدُ هیضًَذ .در ایي همالِ زىٌیهّای وذگذاری JMVMهؼزفی ضذُ اًذ .تمیِ همالِ تِ تخطْای سیز زمسین هیضَد :در
تخص  2خیص سهیٌِ ای اس  MVCارائِ ضذُ وِ ضاهل ساخسار خزیاى ،رٍاتظ خیص تیٌی ضًَذُ ٍ زَغیف دیذ درًٍی اسر.
اتشارّای وذگذاری  JMVMدر تخص  3ارائِ ضذُ اسر .تخص ً 4سیدِ گیزی همالِ اسر.
-2ساختار كدگذاري MVC
در خزیاى MVCزػَیز در سهاى هطخع ،اس یه دیذ هطخع ،اخشاء دیذ ًاهیذُ هیضَد .اخشاء دیذ در ( NALالیِ اًسشاػی
ضثىِ )9وذگذاری ضذُ وِ اٍلیي سهاى وذگذاری ضذُ اسر .دروذگذاری سهاى اٍل اخشاء دیذ تِ یه زززیة وذضىٌی هسػل
ضذُاًذّ .وِ وذّای ٍاحذّای NALتِ وذگذاری زػَیزی تزهیگزدد .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ اخشا ٍاحذ دیذ تِ دًثال زززیة
دیذ اسر .وِ هوىي اسر اس زززیة افشایطی خیزٍی ًىٌذّ .وِ اخشا یه دیذ خایِای وِ تَسیلِ H.264/AVCلاتل وذگذاری
اسر .در  MVCاسسمالل تزای خیص تیٌی ّز سىاًس ٍیذئَیی وذگذاری ضذُ اسر .خیص تیٌی دیذ درًٍی درٍى دیگز دیذّا
اسر .اگز دیذ خیص تیٌی را اسسثٌاء تذاًین اخشاء دیذ تِ ٍسیلِ H.264/AVCحوایر هیضَد .هخػَغا همیاس خذیزی هَلسی
هَرٍثی در وذگذاری تا دیذ چٌذگاًِ گٌداًذُ ضذُ اسر .ساخسار خیص تیٌی وٌٌذُ ًَػی در ضىل ً 1وایص دادُ ضذُ اسر.
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تایذ زَخِ ضَد وِ MVCاسساًذارد اًؼغاف تیطسزی را فزاّن هیوٌذ .در ضىل  1هزخغّای خیصتیٌی ًوایص دادُ ضذُ اسر.
زػاٍیز خطسیثاى در درٍى ّوِ اخشا اسر .اخشاء دیذ خطسیثاى ٍ ّوِ اخشا دیذ در خزٍخی ّا هَفك ّسسٌذ (زززیة ًوایص) هی-
زَاًذ تِ عَر غحیحی وذ ضىٌی ضَد تذٍى وذ ضىٌی اخشاء دیذ لثلی در وذضىٌی ٍ تٌاتزایي تِ ػٌَاى ًمغِ دسسزسی زػادفی
اسسفادُ هیضَد .زػاٍیز خطسیثاى اس  T8ٍT0در ضىل  1هیزَاًذ زٌظین ضًَذ .در ضزایظ زسر [11] MVCتزای ّز زػَیز در
ّز 0/05ثاًیِ یه زػَیز خطسیثاى ٍخَد دارد.

ضىلً:1وًَِ ساخسار خیص تیٌی[14] MVC

در زػَیز خطسیثاى ٍ غیز خطسیثاى هوىي اسر دارای دیذ هسسمل تاضٌذ .در حالی وِ سىاًس ٍیذئَیی وذگذاری ّوِ زػاٍیز
خطسیثاى ٍ غیز خطسیثاى دارای ٍاتسسگی دیذ ّسسٌذٍ .اتسسگی دیذ هسسمین تِ ّز دیذ ٍاتسسِ اسر ٍ سیگٌال آى درSPS

1

اسر .سیگٌال دیذّای ٍاتسسِ خذاگاًِ وذگذاری هیضَد تزای دیذّایی وِ هوىي اسر در دٍ لیسر هزخغ تاضٌذ ،وِ تِ
لیسر اٍلَیر ًاهگذاری ضذُ اًذ .دیذ ٍاتسسِ تِ لیسر/0لیسر ٍ1خلَ /ػمة دیذّا ًیش ًاهیذُ هیضًَذ .دیذی وِ ّن خلَ ٍ ّن
ػمة ٍاتسسِ را داردً B-VIEW ،اهیذُ هیطَد ،هثل دیذ 1،3،5در ضىل  .1دیذی وِ فمظ ضاهل دیذ خلَ تاضذ ،دیذ-6-4-2
 ،7دیذ ً P-VIEWاهیذُ هیضَد.
در MVCاخشا هی زَاًذ تزای خیص تیٌی دیذ درٍى اسسفادُ ضَد وِ تَسیلِ اخشا دیذ ٍاتسسِ در لیسسی اس زػاٍیز وذگذاری
ضذُ اسر .در MVCزػاٍیز هزخغ اًؼغاف خذیز لادر تِ اضافِ وزدى اخشا ّسسٌذ ٍ لیسر زػاٍیز را هززة هیوٌٌذ] .[12تؼذ
اس آى وِ لیسسْای زػاٍیز هزخغ ساخسِ ضذ وذگذاری MVCدلیما هاًٌذ H.264/AVCاسر.
-3ابزار كدگذاري درJMVM
در  JMVMدٍ اتشار وذگذاری در هطخػِ MVCاسرًَ .ر ٍ رًگ هیزَاًٌذ در ضزایظ ًَری هخسلف تزای دیذّای چٌذگاًِ
اسسفادُ ضًَذ .اگز چِ ضزایظ زٌظیواذ هٌاسة هیزَاًٌذ هطىل را حل وٌٌذ اها ّویطِ گاراًسی ًویضًَذ IC .زىٌیىی تزای
حل هطىل سغح وذگذاری اسر ،تَسیلِ زفزیك زفاٍذ هؼاًی هزخغ سیاُ ٍ سیاُ اغلی در عی حزواذ .ایي زفاٍذ ًَر تزای
تلَن ّای ICتىار هیرٍد .در وذ ضىي ICتَسیلِ اضافِ وزدى حزواذ دٍتارُ ساخسِ هیضَد ٍ ًَر زغیز هیوٌذ ّواًغَری وِ
در هؼادلِ سیز ًطاى دادُ ضذُ اسر.
-sequence parameter set

3

1

در ایي هؼادلِ تالنّا دٍتارُ تاسساسی ضذُاًذ .سیگٌال تالی هاًذُ ،هزخغ اسر ٍ ًَر زغیز یافسِ اسر .در وذگذاری ّز حزور
ًیاسّا را در ًسایح هزخغ ّا خسسدَ هیوٌذ .
 MSیه 1MVاتشاری اسر تزای دٍتارُ اسسفادُ وزدى  MVSاس اخشاء دیذ در یه سهاى هطاتِ ،اها دیگز دیذّا وِ تزای
 2MBاس حزواذ اسسفادُ هیوٌٌذ] [13هطاتِ ّ SVCسسٌذ در حالی وِ لادر تِ ارزماء ًویتاضٌذ .در  JMVMیه اخسالف
خْاًی تزای ًگْذاری ٍ خثزاى  MBتا حالر  MSتِ هحاسثِ اخسالف هحلی تا دلر  8خیىسل دادُ ضذُ اسر.
یه هثال اس دٍتارُ اسسفادُ وزدى MBاسسفادُ اس MSاسرّ ،واًغَر وِ در ضىل ً 2طاى دادُ ضذُ اسر MB .دارای ًماط
هخسلفی اس چْار زا  8*8در هزخغ دیذ درًٍی اسر MVS .تلَوْایی ّسسٌذ وِ تزای خیص تیٌی حزواذ در درٍى دیذ خاری
اسسفادُ ضذُاًذ .خیچیذگی در وذ ضىٌی افشایص هییاتذ اگز چِ تز اثز خسسدَ ،اخسالف هٌغمِای واّص هییاتذ.

ضىل :2اسسخزاج تزدار حزور در خزش حزور]. [14

-4نتيجه گيزي
در عی اسساًذاردساسی JMVM ،MVCتِ ٍخَد آهذ وِ ضاهل اتشارّای وذگذاری اسر وًِ MVCذارد .در ایي همالِ
اتشارّای وذگذاری ًطاى دادُ ضذُ اسر ٍ تا خیص تیٌی دیذ درًٍی در MVCهمایسِ ضذُ اسر ٍ تا همایسِ آى دٍ دریافسین
وِ اتشارّای وذگذاری  JMVMهیزَاًٌذ ًزخ اًسمال تیر هسَسظ در حذٍد %5را فزاّن وٌٌذ.
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