
Laboratorium POTC: Kodowanie źródeł – sygnały video
Instrukcja do ćwiczenia

1) Kompresja video - standard MPEG-2  

a) Korzystając  z  programu  TMPGEnc  Plus1 (przy  ustawieniach  standardowych)  zakodować 
sekwencję video fast-motion-noise.avi. Przyjąć stałą przepływność strumienia wyjściowego - 
CBR  (parametr  Rate  control  mode).  Zmieniając  przepływność  binarną  (parametr  Bitrate) 
znaleźć minimalną wartość, przy której skompresowana sekwencja zachowuje jakość obrazu 
na  poziomie  sekwencji  oryginalnej.  Dla  wybranego  przypadku  obliczyć  współczynnik 
kompresji  oraz  redundancję.  Następnie  należy  wybrać  zmienną  przepływność  strumienia 
wyjściowego (Automatic VBR). Skompresować sekwencję video dla ustawień standardowych i 
obliczyć   współczynnik  kompresji  oraz  redundancję.  W  podsumowaniu  porównać  i 
skomentować rezultaty pomiarów, oraz wskazać na wady i zalety metod CBR i VBR.

b) Dla sekwencji slow-motion.avi powtórzyć pomiary z poprzedniego podpunktu. We wnioskach 
opisać wpływ wyboru sekwencji video na dobór wartości parametrów kodera.

c) Zakodować  sekwencję  high-motion.avi przy  zastosowaniu  standardowej  struktury  GOP 
(group of pictures) oraz typowych parametrach pracy programu (CBR) - obliczyć współczynnik 
kompresji  oraz  redundancję.  Następnie  należy  zmienić  strukturę  GOP,  wybierając  jedynie 
ramki I (opcja  I picture only) i zmieniając przepływność binarną dobrać wartość, przy której 
skompresowana sekwencja zachowuje jakość obrazu na poziomie sekwencji oryginalnej. Dla 
wybranego przypadku obliczyć współczynnik kompresji oraz redundancję. W podsumowaniu 
należy omówić wpływ struktury GOP na jakość video.

2) Strumieniowe sygnały video - standard MPEG-4  

a) Dla wybranych  sekwencji  video,  zmieniając przepływność binarną strumienia wyjściowego, 
wykonać pomiar  wartości  szczytowej  stosunku  sygnał-szum PSNR (aplikacja  MSU Video 
Quality Measure) po wykonaniu kompresji MPEG-4 (aplikacja VirtualDub-MPEG). Parametry 
pomiarów  podano  w  Tabeli  I.  Każda  sekwencja  powinna  zostać  opisana  za  pomocą 
parametrów  takich  jak:  rozdzielczość,  liczba  ramek  (długość  sekwencji),  liczba  ramek  na 
sekundę.  Do  kodowania  należy  użyć  standardowych  ustawień  kodeków.  Po  zakodowaniu 
sekwencji należy podać stopień kompresji oraz redundancję. We wnioskach należy porównać 
kodeki  oraz  omówić  jakość  kodowania  w  funkcji  przepływności  binarnej  strumienia 
wyjściowego.

Tabela I – Parametry kompresji

Sekwencja video Kodek
Przepływność binarna [kbps]

100 340 700 1140 2340

animated.avi
Divx 6.2

XviD MPEG4

fast-motion-noise.avi
Divx 6.2

XviD MPEG4

1 : Oprogramowanie (aplikacje) oraz sekwencje video potrzebne do wykonania ćwiczenia znajdują się 
na dysku lokalnym C: w katalogu \Video.
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