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 متهيـد
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد  
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)شأن حقوق امللكية الفكرية  سياسة قطاع االتصاالت الراديوية ب

يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  ما يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية في 
 واملشار إليها يف  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين ITU-R 1القرار 
R/go/patents/en-t/ITUhttp://www.itu.in  حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

 ( en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 
BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S  الساتليةاخلدمة الثابتة 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 
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 *BT.1908  R-ITU-0  التوصيـة 
 يوية املدركة للتطبيقات اإلذاعية املوضوعي للجودة الفيدتقنيات القياس 

 اليت تستعمل التلفزيون عايل الوضوح يف وجود 
 خمفضةإشارة مرجعية 

(2012) 

 التطبيق  جمال

يف   (HDTV)حتدد هذه التوصية طرائق لتقدير اجلودة الفيديوية املدرَكة للتطبيقات اإلذاعية اليت تستعمل التلفزيون عايل الوضوح 
 وجود إشارة مرجعية منخفضة. 

 

 ، الدويل لالتصاالت الحتادلإن مجعية االتصاالت الراديوية 

 إذ تضع يف اعتبارها 

 اإلذاعة الفيديوية أوتوماتياً طاملا أُقر أبهنا وسيلة قّيمة تفيد منها دوائر صناعة االتصاالت؛ أن القدرة على قياس جودة  (  أ 

تصف طرائق موضوعية لقياس اجلودة الفيديوية املدركة لتلفزيون إذاعة رقمية ذات  ITU-R BT.1683أن التوصية  ب(
 وضوح معياري يف وجود مرجع خمفض؛

تصف قيم معلمات ملعايري التلفزيون عايل الوضوح من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا على   ITU-R BT.709أن التوصية  ج(
 الوضوح؛  طرائق تقييم ذاتية جلودة الصورة يف التلفزيون عايلتصف  ITU-R BT.500الصعيد الدويل، وأن التوصية 

 على نطاق واسع يف جمال اإلذاعة؛ أن التلفزيون عايل الوضوح يشيع استخدامه ( د
تقدم به فريق  التلفزيون عايل الوضوح على نتائج تقرير عن  يف قطاع تقييس االتصاالت، بناءً  9أن جلنة الدراسات  (  ه

، اليت حددت موضوعيًا قياس اجلودة الفيديوية املدركة ITU-T J.342، وضعت التوصية (VQEG)ديوية خرباء اجلودة الفي
 خمفضة؛  يف وجود إشارة مرجعية  عايل الوضوحللتلفزيون 

 الذاتية، أن القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة للتلفزيون عايل الوضوح من شأنه أن يكّمل طرائق التقييم (  و

 توصي

من أجل القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة   1 ابستخدام منوذج اجلودة الفيديوية املوضوعي الوارد يف امللحق 1
 خمفضة.  للتطبيقات اإلذاعية اليت تستعمل التلفزيون عايل الوضوح يف وجود إشارة مرجعية 

____________________ 
 .R 1-ITUطبقاً للقرار  2020 فرباير تعديالت صياغية على هذه التوصية يف 6أجرت جلنة الدراسات   *
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 1 امللحق 

 مقدمة 1

 (HDTV)وية الستخدامها يف التطبيقات غري التفاعلية للتلفزيون عايل الوضوح توفر هذه التوصية طريقة لقياس اجلودة الفيدي
. وقد ُوضع النموذج لتقدير درجات اجلودة ذاتياً. وقد قورن النموذج (RR)عندما ميكن استخدام طريقة قياس املرجع املخفض 

نت التحليالت أن دقة هذا النموذج تضاهي . وبيّ ITU-T BT.500بتقديرات درجة اجلودة الذاتية املستخرجة ابستعمال التوصية 
 . (PSNR)دقة منوذج ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء 

أن يعمل بشكل صحيح، فينبغي أن يتيسر املصدر الفيديوي غري املشوه  للنموذج لكي   (RR)وإذا أريد لنموذج املرجع املخفض 
. وتؤدي طريقة التقدير  RRمدخالت النموذج   ا يستخلص املعلمات. وهذه املعلمات املستخلصة إىل جانب التتابع الفيديوي املنحط ه 

 السواء.  ماين( والتقدير املوضوعي للجودة الفيديوية، على من عملية املعايرة )أي الكسب/التخالف والتسجيل املكاين/الز  ال ك 

وخمتلف أحوال  MPEG-2و ITU−T H.264من أحوال احنطاط التشفري  الالتحقق، على السواء، كاختبار  وقد تضمنت مواد
ة الشبكات أخطاء اإلرسال )من قبيل أخطاء البتات والرزم املفقودة(. وميكن استخدام النموذج يف هذه التوصية لرصد جود

املنشورة لضمان جاهزيتها التشغيلية. وقد تشمل اآلاثر املرئية أشكااًل من االحنطاط من حيث البعد املكاين والزماين على السواء. 
وميكن استخدام النموذج يف هذه التوصية أيضًا الختبار األنظمة الفيديوية يف املخترب. وعندما يستخدم ملقارنة نظامي فيديو 

 خمتلفني، م
ُ
لذلك  ( لتحديد دقة النموذجITU-T J.149ستصوب استخدام الطريقة الكمية )كتلك الواردة يف التوصية ن امل

 بعينه.  السياق

األراتل . وقد أخذت معدالت االستبانة و Mbit/s 30و  1بني  ماوتُعترب هذه التوصية مالئمة للخدمات اإلذاعية املرسلة مبعدل 
 ختبار التحقق:االتالية يف االعتبار يف 

• 1080/59,94/I  
• 1080/25/P 
• 1080/50/I  
• 1080/29,97/P . 

 التحقق ابلنسبة لكل استبانة:اختبار  وعيت الشروط التالية يف وقد رُ 
 

 عوامل االختبار

 مشذرة وتدرجيية 920 1 × 080 1 االستبانة الفيديوية:

 رتالً يف الثانية 25و 29,97معدالت األراتل الفيديوية: 

 Mbit/s 30إىل  1معدل البتات الفيديوية: 

 اثنية كحد أقصى 2جتمد الرتل الزماين )التوقف والتخطي( 

 أخطاء اإلرسال مع فقدان الرزم

 .1080، وضغط وإرسال وإزالة ضغط مث عودة التحويل إىل P/720إىل  1080من  SRCحتويل 

 تكنولوجيات التشفري

H.264/AVC (MPEG-4 Part 10) 

MPEG-2 
. وألن من الشائع  (HRC)التحقق كجزء من شرط االختبار يف دارة مرجعية مفرتضة اختبار  قد اعتربت يف خطة  P/720ويالحظ أن 

 أفضل.  تالئم هذا النسق على حنو   P HRCs/720ئي أن  يف الوقت الراهن كجزء من عملية العرض، رُ   P/720التوسع يف  
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 التطبيق 1.1

 تشمل التطبيقات لنموذج التقدير املوصوف يف هذه التوصية العمليات التالية، دون أن تقتصر عليها: 
 رصد اجلودة الفيديوية يف املستقِبل عندما تتوفر القنوات اجلانبية. 1)

 رصد اجلودة الفيديوية يف ُعقد القياس الواقعة بني نقطة اإلرسال ونقطة االستقبال. 2)

، (PSNR)ويوفر النموذج املوصوف يف هذه التوصية أداء مماثاًل من الناحية اإلحصائية ألداء ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء 
 القياس.  إلشارة املرجعية املخفضة عند نقطةومع ذلك ميكن استخدامه لتقدير اجلودة الفيديوية عندما تتيسر ا

 التحديدات 2.1

ميكن استخدام منوذج تقدير اجلودة الفيديوية املوصوف يف هذه التوصية بدياًل عن االختبار الذايت. وتقع عادة قيم الرتابط بني   ال 
ميكن استخدام هذه التوصية  ال . و 0,98 إىل  0,95 اختبارين ذاتيني مت تصميمهما وتنفيذها بعناية )أي يف خمتربين خمتلفني( يف مدى 

إلقامة مقارانت بني األنظمة الفيديوية )من قبيل مقارنة نظامي كودك أو مقارنة عملييت تنفيذ خمتلفتني لنفس خوارزمية الضغط(. 
 . (PSNR) ىل الضوضاء وليس أداء منوذج تقدير اجلودة الفيديوية أفضل، من الناحية اإلحصائية، من أداء ذروة معدل اإلشارة إ 

يتم التحقق من النموذج يف هذه  ملويف حال مجود الرتل، تتوفر يف شروط االختبار عموماً فرتات من مجود الرتل ألقل من اثنيتني. و 
التوصية لقياس جودة الفيديو يف ظرف إعادة ختزين احتياطي )أي الفيديو الذي يتزايد فيه التأخر أو التجمد دون التخطي(.  

رتاًل يف  25رتاًل يف الثانية و  29,97 خيترب النموذج يف معدالت أراتل أخرى غري تلك املستخدمة يف أنظمة التلفزيون )أي  ملو 
 الثانية، يف أسلوب مشذر أو تدرجيي(. 

تندرج يف هذا التقييم، فإن   ملومن اجلدير ابملالحظة أنه يف حالة تكنولوجيات تشفري وإرسال جديدة تفضي إىل تشوهات 
 ذايت. النموذج املوضوعي قد يتمخض عن نتائج مغلوطة. ويف هذه احلالة يستدعي األمر إجراء تقييم

 الشائعة.  يتم تقييمه على أساس حمتوى ’الرأس املتكلم‘ وهو من سيناريوهات املؤمترات الفيديوية  مل ويالحظ أن النموذج يف هذه التوصية  

 املراجع  2

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس االتصاالت وغريها من املراجع أحكاماً تشكل من خالل اإلشارة إليها يف هذا النص جزءاً 
جزأ من هذه التوصية. وقد كانت مجيع الطبعات املذكورة سارية الصالحية يف وقت النشر. وملا كانت مجيع التوصيات ال يت

إىل املراجعة، يرجى من مجيع املستعملني هلذه التوصية السعي إىل تطبيق أحدث طبعة للتوصيات واملراجع  ختضع واملراجع األخرى 
قائمة توصيات قطاع تقييس االتصاالت السارية الصالحية. واإلشارة إىل وثيقة ما يف هذه  األخرى الواردة أدانه. وتُنشر ابنتظام

 التوصية ال يضفي على الوثيقة يف حد ذاهتا صفة التوصية. 
مع  املرجعية املخفضة ألنظمة البث الفيديوي  واإلشارةطرائق املعايرة لإلشارة املرجعية الكاملة ، ITU-T J.244 (2008)التوصية 

 .ء تسوية اثبت للمجاالت املكانية والزمانية مع كسب وختالف اثبتنيسو 

 التعاريف  3

 مصطلحات معّرفة يف أماكن أخرى 1.3

 تستخدم هذه التوصية املصطلحات التالية املعرّفة يف أماكن أخرى:

األشخاص املقّيمني حتديد جودة أو تشوه برانمج من قبيل صور تُعرض على فريق من تقييم ذايت )صورة(:  1.1.3
 جلسات مشاهدة.  يف
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قياس أداء سلسلة برانمج ابستخدام صور شبيهة ابلربانمج وطرائق قياس )أدوات(  قياس إدراكي موضوعي )صورة(:  2.1.3
 ذايت. تقييماختبار  موضوعية للتوصل إىل دليل من شأنه تقريب سوية الدرجة اليت ميكن احلصول عليها من

 االحتاد.  شركة تقرتح منوذج جودة فيديوية الختبار التحقق واحتمال اإلدراج يف واحدة من توصيات   منظمة أو داعية:   3.1.3

 مصطلحات معّرفة يف هذه التوصية 2.3

 تعّرف هذه التوصية املصطلحات التالية: 

 األراتل املتكررة( يف الثانية.  -عدد األراتل الفريدة )أي جمموع األراتل  معدل األراتل: 1.2.3

أخطاء تُفرض على تدفق بتات الفيديو الرقمية يف بيئة ختضع لدرجة عالية من التحكم. ومن  أخطاء اإلرسال احملاكاة:  2.2.3
أمثلة ذلك حماكاة معدالت فقدان الرزم وحماكاة أخطاء البتات. وتعّرف على حنو واضح املعلمات املستخدمة للتحكم يف أخطاء 

 احملاكاة.  اإلرسال

أي خطأ يُفرض على اإلرسال الفيديوي. ومن أمثلة ذلك أمناط أخطاء اإلرسال احملاكاة وظروف  أخطاء اإلرسال:  3.2.3
 احلية.  الشبكة

 خمتصرات 4

 تستخدم هذه التوصية املختصرات التالية: 

ACR  انظر التوصية( درجة الفئة املطلقةITU-R BT.500) (Absolute Category Rating) 
ACR-HR  انظر التوصية( درجة الفئة املطلقة مع مرجع خفيITU-T P.910)  

(Absolute Category Rating with Hidden Reference) . 

AVI  تشذير مسعي فيديوي (Audio Video Interleave) 
DMOS  متوسط فارق درجة الرأي (Difference Mean Opinion Score) 

FR مرجع كامل (Full Reference) 
FRTV تلفزيون مرجع كامل (Full Reference TeleVision) 

HRC دارة مرجعية مفرتضة (Hypothetical Reference Circuit) 
ILG   جمموعة املختربات املستقلة لفريق خرباء اجلودة الفيديوية(VQEG)  (VQEG's Independent Laboratory Group) 

MOS  متوسط درجة الرأي(Mean Opinion Score) 
MOSp متوسط درجة الرأي، متنبأ به (Mean Opinion Score, predicted) 

NR أو صفر( مرجع ال( (No (or Zero) Reference) 
PSNR ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء (Peak Signal-to-Noise Ratio) 

PVS  َتتابع فيديو معال  (Processed Video Sequence) 
RMSE جذر متوسط اخلطأ الرتبيعي (Root Mean Square Error) 

RR مرجع خمّفض (Reduced Reference) 
SFR معدل رتل املصدر (Source Frame Rate) 
SRC قناة أو دارة مصدر املرجع (Source Reference Channel or Circuit) 
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VQEG فريق خرباء اجلودة الفيديوية (Video Quality Experts Group) 
YUV حّيز اللون ونسق امللف (Colour Space and file format) 

 صطالحاتا 5

 شيء.  ال

 وصف طرائق قياس املرجع املخفض 6

 مقدمة 1.6

على نطاق واسع كقياس موضوعي للجودة الفيديوية، فمن  (PSNR)على الرغم من استخدام ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء 
ميثل متاماً اجلودة الفيديوية اإلدراكية. ولدى حتليل كيف يدرك الناس اجلودة الفيديوية، لوحظ أن جهاز الرؤية  ال املعروف أيضاً أنه 

احلواف يف الفيديو غري واضحة، مييل  تبيكساللدى اإلنسان حساس الحنطاط الصورة عند احلواف. بعبارة أخرى، عندما تكون 
على هذه  املقّيمون إىل إعطاء درجات تقييم منخفضة للفيديو حىت لو كانت ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء عالية. وبناءً 

 املالحظة، مت تطوير النماذج املرجعية املخفضة اليت تقيس أساساً أحوال االحنطاط عند احلواف. 

ل منوذج مرجع خمفض. وُتستخلص من التتابع الفيديوي املصدر وترَسل اخلواص اليت سوف تستخدم كيف يعم  1ويوضح الشكل 
عروض نطاق القنوات اجلانبية من أجل اخلواص، واليت اختربت يف   1لقياس اجلودة الفيديوية عند نقطة رصد ما. ويضم اجلدول 

 . (VQEG)رباء اجلودة الفيديوية الذي قام به فريق خ (HDTV)التلفزيون عايل الوضوح اختبار  إطار

 1كل ـالش

 خمطط بياين لنموذج املرجع املخفض
 

BT.1908-01 
 
 

 1دول ـاجل

 عروض نطاق القنوات اجلانبية 

 عروض النطاق املختربة نسق الفيديو

1080/60 Hz (29.97 fps) 
1080/30Pp (29.97 fps) 

56 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s 

1080/25Pp (25 fps) 
1080/50I Hz (25 fps) 

56 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s 

تتابع فيديوي  
 مصدر 

 قناة مستقِبل  مرسل 
تتابع فيديوي  
 مستقَبل 

 منوذج مرجع خمفض
استخالص اخلاصية لقياس  قناة

 اجلودة الفيديوية
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 (PSNR)منوذج املرجع املخفض لذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء   2.6

 (EPSNR)ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء عند احلواف   1.2.6

ي أساساً إىل قياس أحوال االحنطاط عند احلواف. ويف هذه النماذج، تطبق أواًل خوارزمية لتقصّ  (RR)د مناذج املرجع املخفض تعمَ 
كسالت احلواف هذه يكسالت احلواف. ويقاس بعدئذ مدى احنطاط بياحلواف يف التتابع الفيديوي املصدر لتحديد موقع ب

 عند احلواف. PSNRسب من متوسط تربيع اخلطأ هذا قيمة حبساب متوسط تربيع اخلطأ. وحتُ 

ومن املمكن استخدام أي خوارزمية لتقصي احلواف، رغم احتمال وجود بعض الفوارق الطفيفة يف النتائج. إذ ميكن مثاًل استعمال 
كسالت احلواف. وقد اقرتح عدد من معاِمالت التدرّج. ويف العديد من خوارزميات تقصي  يأي معاِمل تدرّج لتحديد موقع ب

ابستعمال معاِمالت  m,n(verticalg(وصورة التدرج العمودي   horizontalg)m,n(حساب صورة التدرج األفقي احلواف، يتم أواًل 
 على النحو التايل:  g(m,n)التدرّج. وميكن بعدئذ حساب صورة تدرج احلجم 

  

كسالت يكسالت احلواف. بعبارة أخرى، تعترب البيج احلجم للحصول على بتطبق عملية لتحديد العتبات على صورة تدرّ  ،وأخرياً 
 كسالت حواف.ياليت يتجاوز تدرّج حجمها قيمة عتبية حمددة بوصفها ب

ج أفقي صورة تدرّ  3صورًة مصدراً. ويظهر الشكل  2هذا اإلجراء. ويظهر الشكل  6إىل  2وتوضح األشكال من 
)m,n(horizontalg ّج صورة تدرّ  4 . ويظهر الشكل2 ج أفقي على الصورة املصدر يف الشكل، يتم احلصول عليها بتطبيق معاِمل تدر

  5يظهر الشكل . و 2 ج عمودي على الصورة املصدر يف الشكل ، يتم احلصول عليها بتطبيق معاِمل تدرّ m,n(verticalg(عمودي 
ثنينية )صورة القناع( اليت يتم احلصول عليها بتطبيق قيم صورة احلواف اال 6ف( ويظهر الشكل ج احلجم )صورة احلواصورة تدرّ 

 . 5 ج احلجم يف الشكلالعتبة على صورة تدرّ 
 

),(),(),( nmgnmgnmg verticalhorizontal +=
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 2كل ـالش

 الصورة املصدر )الصورة األصل(

BT.1908-02 

 3كل ـالش

صل عليها بتطبيق معاِمل تدرصورة تدرّ   ج أفقي ّّ ج أفقي ُيح
 2على الصورة املصدر يف الشكل 

BT.1908-03 
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 4كل ـالش

صل عليها بتطبيق معاِمل تدرّ صورة تدرّ   ج عمودي ج عمودي ُيح
 2على الصورة املصدر يف الشكل 

BT.1908-04 

 5كل ـالش

 جمج احلتدرّ صورة 

BT.1908-05 
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 6كل ـالش

صل عليها بتطبيق قيمة العتبة صورة حواف اثنينية    )صورة قناع( ُيح

 5ج احلجم يف الشكل على صورة تدرّ 

BT.1908-06 

 
كسالت احلواف. إذ ميكن مثاًل أن يطبق أواًل معامل تدرج عمودي يوبداًل من ذلك، ميكن استعمال إجراء معّدل للوصول إىل ب

والتوصل إىل على الصورة املصدر، والتوصل إىل صورة تدرج عمودي. مث يطبق معاِمل تدرج أفقي على صورة التدرج العمودي، 
صورة تدرج متعاقبة معّدلة )صورة تدرج أفقي وعمودي(. وأخرياً، ميكن تطبيق عملية حتديد عتبة على صورة التدرج املتعاقبة 

كسالت يف صورة التدرج املتعاقبة املعّدلة، اليت تتجاوز قيمة عتبية،  يكسالت احلواف. بعبارة أخرى، تعترب البياملعّدلة للتوصل إىل ب
،  m,n(verticalg(صورة تدرج عمودي  7 اإلجراء املعّدل. ويظهر الشكل 9إىل  7كسالت حواف. وتوضح األشكال من يببوصفها 

صورة تدرج متعاقب معدلة  8 . ويظهر الشكل2 يتم احلصول عليها بتطبيق معِامل تدرج عمودي على الصورة املصدر يف الشكل
. ويظهر  7 يق معاِمل تدرج أفقي على صورة التدرج العمودي يف الشكل)صورة تدرج أفقي وعمودي( يتم احلصول عليها بتطب

ثنينية )صورة القناع( اليت يتم احلصول عليها بتطبيق قيم العتبة على صورة التدرج املتعاقبة املعدلة يف صورة احلواف اال 9 الشكل
 . 8 الشكل
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 7كل ـالش

صل عليها بتطبيق معاِمل تدرج   عمودي صورة تدرج عمودي ُيح
 2على الصورة املصدر يف الشكل 

BT.1908-07 
 8كل ـالش

 صورة تدرج متعاقب معدلة )صورة تدرج أفقي وعمودي( يتم احلصول عليها 
 7بتطبيق معاِمل تدرج أفقي على صورة التدرج العمودي يف الشكل 

BT.1908-08 

 9كل ـالش

 ثنينية )صورة القناع( اليت يتم احلصول عليها بتطبيق قيم العتبة احلواف االصورة 
 8على صورة التدرج املتعاقب املعدلة يف الشكل 
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BT.1908-09 

احلواف تبعًا لطبيعة  ويالحظ أن كلتا الطريقتني ميكن فهمها مبثابة خوارزمية لتقصي احلواف. وميكن اختيار أي خوارزمية لتقصي 
 أشرطة الفيديو وخوارزميات الضغط. ولكن أداء بعض الطرائق قد يفوق أداء الطرائق األخرى.

مث تُنتج صورة قناع )صورة  (.8و 5يطبق أواًل معامل تقصي احلواف إلنتاج صور حواف )الشكالن  وهكذا، يف النموذج الراهن،
كسالت صور احلواف اليت تكون ي(. بعبارة أخرى، توضع ب9و 6احلواف )الشكالن ثنينية( بتطبيق قيمة العتبة على صور حافة ا

أنه ميكن  كسالت اليت تساوي قيمتها أو تزيد عن العتبة عند قيمة غري الصفر. ومبايعند الصفر والب etقيمتها أصغر من العتبة 
أنه   ا الفيديو. ومب املبني أعاله على كل رتل أو حقل يفمشاهدة الفيديو كتتابع من األراتل أو احلقول، فيمكن تطبيق اإلجراء 

راتل، فإن مصطلح "صورة" سوف يستعمل للداللة على حقل أو  ديوهات القائمة على احلقول أو األميكن استعمال النموذج للفي
 رتل.

 نتقاء اخلواص من تتابعات فيديوية مصدر ا 2.2.6

تتابع فيديوي   ألمر يستدعي استخالص جمموعة من اخلواص من كل صورة يف ، فإن ا (RR)أن النموذج هو منوذج مرجع خمفض  ا مب 
، يُنتقى عدد معني من (EPSNR RR)مصدر. ويف منوذج ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء عند احلواف يف املرجع املخفض 

كسالت احلواف، يف بعض  ي كسالت وإرساهلا. ولكن عدد ب ي كسالت احلواف من كل صورة. وبعد ذلك، يتم تشفري قيم الب ي ب 
التتابعات الفيديوية، قد يكون ضئياًل جداً عند تطبيق قيمة عتبة اثبتة. ويف أسوأ سيناريو، ميكن أن تكون القيمة صفراً )صور خالية  

ن  أصغر من القيمة املعطاة، ميك ما كسالت احلواف يف صورة ي أو صور تردد منخفض جداً(. وملعاجلة هذه املشكلة، إذا كان عدد ب 
ة املعطاة. وبداًل من ذلك، ميكن انتقاء  كسالت احلواف أكرب من القيم ي للمستعمل أن خيفض قيمة العتبة حىت يصبح عدد ب 

كسالت حواف )أي صور خالية(  ي توجد ب  ال كسالت احلواف اليت تقابل أكرب القيم يف صورة التدرج األفقي والعمودي. وعندما ي ب 
كسالت حواف من كل رتل، ميكن  ي عشرة بانتقاء  وب عشوائيًا أو ختطي الرتل. فمثاًل، إذا تعني العدد املطل انتقاء  يف رتل ما، ميكن 

كسالت  ي نتقاء أكرب َعشِر قيم. ولكن هذا اإلجراء قد ينتج ب ج األفقي والعمودي حبسب قيمتها وا كسالت صورة التدر ي عندها فرز ب 
كسالت صورة التدرج األفقي  ي العدد املرغوب من ب انتقاء  أوالً  حواف متعددة يف مواقع متماثلة. وملعاجلة هذه املشكلة، ميكن

كسالت املنتقاة من صورة التدرج  يكسالت احلواف عشوائيًا من بني الب ي والعمودي عدة مرات ومن مث اختيار العدد املرغوب من ب 
، يُنتقى  (VQEG HDTV)ودة الفيديوية التلفزيون عايل الوضوح لفريق خرباء اجل اختبار  األفقي والعمودي. ويف النماذج املختربة يف 

كسالت  ي كسالت احلواف. ويتم احلصول على جمموعة الب ي كسالت احلواف عشوائياً من بني جمموعة كبرية من ب ي العدد املرغوب من ب
 التدرج.  هذه بتطبيق عملية حتديد العتبة على صورة 



 ITU-R  BT.1908-0   التوصية

 

12 

كسالت ي، يتم تشفري املواقع وقيم ب(EPSNR RR)املخفض ويف مناذج ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء عند احلواف يف املرجع 
 (7 × 3)الغوسي  LPFكسالت املنتقاة. ومع أن الرتشيح يغوسي على مواقع الب (LPF)احلواف بعد تطبيق ترشيح مترير منخفض 

الفيديوية. ويالحظ أن من ، ميكن استعمال مراشيح مترير منخفض خمتلفة تبعًا لألنساق VQEG HDTVاختبار  قد استخدم يف
كسالت حواف يف املناطق ’املقّلمة‘، فإن النموذج ينتقي ياملمكن تطبيق عملية ’التقليم‘ أثناء عملية التشفري. وجتنبًا النتقاء ب

 األحجام بعد التقليم. ويبني أيضًا عدد البتات املطلوبة 2(. ويبني اجلدول 10كسالت احلواف يف املنطقة الوسطى )الشكل يب
 سالت احلواف.يككسل ألي من بيلتشفري املوقع وقيمة الب

 2دول ـاجل

 البتات املطلوبة لكل بكسل حافة

 كسليبتات قيمة الب بتات املوقع احلجم بعد التقليم احلجم النسق الفيديوي
 جمموع البتات

 لكل بكسل 

 29 8 21 856 1 × 032 1 920 1 × 080 1 عايل الوضوح تدرجيي

 28 8 20 856 1 × 516 920 1 × 540 الوضوح مشذرعايل 

 

 10كل ـالش

 مثال التقليم واملنطقة الوسطى

BT.1908-10

13

13

24

32

 

 

كسالت يعدد ب 3 (. ويبني اجلدول1كسالت احلواف من كل رتل وفقًا لعرض النطاق املسموح به )اجلدول يينتقي النموذج ب
 املختربة. إرساهلا من أجل عروض النطاقاحلواف لكل رتل اليت ميكن 
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 3دول ـاجل

 كسالت احلواف لكل رتل/حقليعدد ب

 kbit/s 56 kbit/s 128 kbit/s 256 النسق الفيديوي

 211 105 46 عايل الوضوح تدرجيي

 109 54 24 عايل الوضوح مشذر

 

 11كل ـالش

 نسيايب للنموذجخمطط ا

BT.1908-11 

 التسجيل املكاين/الزماين وتسوية الكسب/التخالف 3.2.6

كسالت التتابع الفيديوي املعال، وهو التتابع الفيديوي يكسالت احلواف يف التتابع الفيديوي املصدر وبيالفرق بني بقبل حساب 
املستقَبل عند املستقِبل، يطبق النموذج أواًل عملية تسجيل مكاين/زماين وتسوية كسب/ختالف. وقد استخدمت طريقة املعايرة 

(،  B)امللحق  ITU-T J.244وإلرسال خواص الكسب والتخالف مبوجب التوصية . ITU-T J.244( يف التوصية B)امللحق 
. وعندما يكون التتابع الفيديوي مشذراً، تطبق عملية VQEG HDTVاختبار  من عروض النطاق املتاحة يف 30%استعمل 

األراتل يف التتابعات  ريقة املعايرة على بينما تطبق ط -احلقول الزوجية، واحلقول الفردية، واألراتل املتوالفة  –املعايرة ثالث مرات 
( وخطأ احلقول الفردية أكرب  PSNR الفيديوية التدرجيية. فإذا كان الفرق بني خطأ احلقول الزوجية )ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء 

تستخدم نتائج التسجيل مع األصغر. وإال،   PSNR( ذات الذروةy، زحزحة xمن قيمة العتبة، تستخدم نتائج التسجيل )زحزحة 
 . dB 2، وضعت قيمة العتبة عند VQEG HDTVاختبار  األراتل املتوالفة. ويف 

كسالت احلواف املستخرجة من التتابع الفيديوي املصدر. ولكن يوعند نقطة الرصد، ينبغي تسوية التتابع الفيديوي املعال مع ب
(.  12 كسالت حواف من التتابع الفيديوي املصدر )الشكلير سوى بضعة بيتيس ال إذا كان عرض نطاق القناة اجلانبية صغرياً، ف

(. وملعاجلة هذه املشكلة، يستخدم النموذج 13ومن مث قد يكون التسجيل الزماين غري دقيق إذا مت ابستعمال رتل وحيد )الشكل 
النموذج انفذة تتألف من عدد   عال، ينشئ التتابع الفيديوي امل انفذة من أجل التسجيل الزماين. وبداًل من استعمال رتل وحيد من

تسجيل مكاين/زماين ومدى 
 حبث كامل

 البداية

 تقدير الكسب/التخالف

يطبق (، ∆ ,Y∆Xلكل زحزحة مكانية ممكنة )
. EPSNRتسجيل زماين ابستخدام انفذة وحتسب 

 VQMمبثابة  EPSNRأخرياً، تنتقى أصغر قيمة 
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هذا اإلجراء. وحيسب متوسط اخلطأ الرتبيعي  14من األراتل املتجاورة للتوصل إىل الزحزحة الزمانية املثلى. ويوضح الشكل 
(MSE)  :ضمن النافذة على النحو التايل 

 

هو بكسل حافة ضمن النافذة له بكسل مقابل يف التتابع  i(SRCE(هو متوسط اخلطأ الرتبيعي للنافذة، و windowMSE حيث
كسالت يهو جمموع عدد ب winNهو بكسل التتابع الفيديوي املعال الذي يقابل بكسل احلافة، و i(PVSE(الفيديوي املعال، و

اخلطأ الرتبيعي للنافذة هذا مبثابة الفرق بني رتل يف التتابع الفيديوي . ويستعمل متوسط windowMSEاحلواف املستعملة حلساب 
 املعال والرتل املقابل يف التتابع الفيديوي املصدر.

وميكن حتديد حجم النافذة ابلنظر إىل طبيعة التتابع الفيديوي املعال. ويف تطبيق منوذجي، يوصى ابستخدام انفذة تقابل اثنيتني. 
 يؤمن أصغر قدر من متوسط اخلطأ الرتبيعي. وعالوةً  اكن جتربة نوافذ من أحجام شىت واستخدام أفضلها مموبداًل من ذلك، مي

 (.  18على ذلك، ميكن استخدام مراكز نوافذ خمتلفة للنظر يف ختطي األراتل نتيجة أخطاء اإلرسال )الشكل 

 12كل ـالش

 كسالت احلواف يف التتابع الفيديوي املصدر ينتقاء با

BT.1908-12 

 

 13كل ـالش

 كسالت احلواف يف التتابع الفيديوي املصدر يتسوية التتابع الفيديوي املعاجل مع ب

BT.1885-15

BT.1908-13

SRC

PVS

 

 −= 2))()((
1

iEiE
N

MSE PVSSRC

win

window
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 14كل ـالش
 كسالت احلواف ابستخدام انفذةيتسوية التتابع الفيديوي املعاجل مع ب

BT.1908-14

SRC

PVS

1 2 3 4

1 2 3 4

 

عندما يشفر التتابع الفيديوي املصدر مبعدالت ضغط عالية، ميكن للمشفر أن خيفض عدد األراتل يف الثانية ويكون للتتابع 
، ليس للتتابع الفيديوي املعال أراتاًل تقابل بعض أراتل التتابع  15(. ويف الشكل 15الفيديوي املعال أراتاًل متكررة )الشكل 
يستعمل النموذج أراتاًل متكررة يف حساب متوسط   ال(. ويف هذه احلالة، 8و 6و 4و 2الفيديوي املصدر )األراتل ذات الرتتيب 

ل )رتل صاحل( من كل فدرة متكررة. وهكذا اخلطأ الرتبيعي. بعبارة أخرى، يقوم النموذج بعملية تسجيل زماين ابستعمال الرتل األو 
 ( ضمن النافذة لعملية التسجيل الزماين.7و  5و  3، جمرد ثالثة أراتل )ذات الرتتيب 16يستخدم، يف الشكل 

 15كل ـالش

 مثال ألراتل متكررة

BT.1908-15

SRC

PVS

A

A

B C D E F G H

A C E E G G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

C

 

 الرتل الواجب تسويته 



 ITU-R  BT.1908-0   التوصية

 

16 

 16كل ـالش

 تسليم األراتل املتكررة

BT.1908-16

SRC

PVS

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

B FB Fz z DD

 
 

 17كل ـالش

 نوافذ من أحجام خمتلفة 
 

BT.1908-17

PVS

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H I

9

 
 

 18كل ـالش

 مراكز النوافذ  
 

BT.1908-18

PVS A B C D E F G H I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 الرتل الواجب تسويته 

 3حجم النافذة  

 3حجم النافذة  

 7حجم النافذة  

 الرتل الواجب تسويته 
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 واملعاجلة الالحقة  (EPSNR)حساب ذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء عند احلواف   4.2.6

كسالت املقابلة يكسالت احلواف يف التتابع الفيديوي املصدر والبيبعد عملية التسجيل الزماين، حيسب متوسط الفروق بني ب
.  )edgeMSE(التتابع الفيديوي املعال، الذي ميكن أن يفهم أبنه متوسط اخلطأ الرتبيعي يف احلافة يف التتابع الفيديوي املعال  يف

 التايل: عند احلواف( على النحو PSNR)أي قيمة   EPSNRوأخرياً، حتسب قيمة

  

 هي قيمة الذروة يف الصورة. pحيث 
ابلنظر يف هذه اآلاثر اليت حتدد كمياً  EPSNRمن اجلودة الفيديوية، تتم تسوية قيمة  أن من شأن تشوهات شىت أن ختفض اومب

 التالية. يف الفقرات

 Iمقاس السد  1)

 i ، حيسب تقدير درجة السد للرتل الذي ترتيبه8للنظر يف آاثر السد، حيسب متوسط فروق العمود. وابفرتاض عملية ’مودولو‘ 
 التايل: على النحو

 فرق عمودأكرب  
=][iBlk   اثين أكرب فرق عمود 

 الرتل. حبساب متوسط درجات السد يف (Blocking)حيسب تقدير درجة السد النهائي 


i

iBlk ][ 1  = Blocking عدد األراتل 
 أخرياً، تستعمل املعادالت التالية:

IF(BLOCKING > 12 and 25≤ EPSNR<30) adjust_EPSNR_blk1=3 

IF(BLOCKING > 5 and 30≤ EPSNR<35) adjust_EPSNR_blk1=5 

 IIمقاس السد  2)

مثالً( يستخدم أيضًا مقاس سد اثن. وحلساب  MPEG2يف  ماابفرتاض أن تشوهات السد ميكن أن حتدث كل اثمن عمود )ك
 (: 19 النحو التايل )الشكلمقاس السد الثاين، حيسب أواًل الفرق األفقي املطلق على 

 ( ) RLh AvgAvgkjd −=, 

 حيث:

 ( )
−=

+=
0

1

,
2

1

p

L kpjFrameAvg  ،( )
=

+=
2

1

,
2

1

p

R kpjFrameAvg 

)(log10
2

10

edgeMSE

P
EPSNR=



 ITU-R  BT.1908-0   التوصية

 

18 

 19كل ـالش
  )k, j( hd(( حساب الفرق األفقي املطلق

BT.1908-19

k

AvgL AvgR

j
dh  ( j, k = Avg – Avg) | |L R

 

 التايل: على النحو j( عند املوقع hSBمث يعّرف جمموع السد األفقي ) 

 ( ) ( ) ( )( )( )
2

1

)(,,1,][













−+−= 

 heightk

Lhh AvgkjdukjFramekjFramejSB 

 دالة وحدة اخلطوة وتكون:  (·)uحيث متثل 
2 127   عندما ( )







+−

+−
=

3128/)127(3

3127117
)(

s

s
s خالف ذلك 

 على النحو التايل:  )hFB(وبعد تكرار اإلجراء ابلنسبة جلميع األراتل، يتم حساب السد األفقي لألراتل 

 ( )

21

)8(mod0

1


















= 





j

widthj
hh jSBFB 

 يلي: ما( ابستثناء كل اثمن عمود، كhNFBوابلنسبة لكل رتل، حيسب فرق العمود )

( )( ) 2/1
7

1
)8(mod

1

2

1

.)(),(),1(),(
7

1
  
=



  






























−+−=

l
lj

widthj heightk

Lhh AvgkjdukjFramekjFrameNFB 

 يلي:  ما ، كHBLKسب خاصية السد األفقي النهائية، مث حتُ 

 ( )hhH NFBFBBLK /ln= 

. وابلنسبة للتتابعات الفيديوية املشذرة، حتسب خاصية السد VBLKويتم على غرار ذلك حساب خاصية السد العمودي، 
 يلي:  ما، كiالعمودي يف تتابع احلقل. وحيسب تقدير درجة سد الرتل الذي ترتيبه 

 VH BLKBLKiFrameBLK += 5.05.0)( 

 من درجات سد األراتل العليا.  10% متوسط  (BLOCKING2)ويساوي تقدير درجة السد النهائي 

 )k)k +1,jالرتل  (j+1, k)الرتل 
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 وأخرياً، تستعمل املعادالت التالية:

IF(BLOCKING2 > 1.5 and 25 ≤ EPSNR<30)  adjust_EPSNR_blk2=2 

IF(BLOCKING2 > 1.3 and 30 ≤ EPSNR<35)  adjust_EPSNR_blk2=2 

IF(BLOCKING2 > 1.5 and 35 ≤ EPSNR<40)  adjust_EPSNR_blk2=2 

IF(BLOCKING2 > 1 and 40 ≤ EPSNR<45)  adjust_EPSNR_blk2=2 

IF(BLOCKING2 > 0.5 and 45 ≤ EPSNR<55)  adjust_EPSNR_blk2=2 

لنهائية. فإذا كانت تشوهات السد ا EPSNRيبدو يف املعادالت الواردة أعاله، فإن آاثر هذه التسوية طفيفة على قيمة  ماوك
حتدث كل اثمن عمود، فمن املمكن ختطي هذه التسوية أو العثور أواًل على مواقع السد. ومن املمكن أيضًا استعمال دالة  ال

 . Φ(s) خمتلفة من أجل
 احلد األقصى من األراتل اجملمدة وجمموع األراتل اجملمدة  3)

 التالية:  أراتل جممدة طويلة. وللنظر يف األراتل اجملمدة الطويلة، تطبق املعادالتب أخطاء اإلرسال يف قد تتسبّ 

IF(MAX_FREEZE ≥ 8 and 25 ≤ EPSNR<30)  adjust_EPSNR_max_freeze=3 

IF(MAX_FREEZE ≥ 6 and 30 ≤ EPSNR<35)  adjust_EPSNR_max_freeze=3 

IF(MAX_FREEZE ≥ 3 and 35 ≤ EPSNR<40)  adjust_EPSNR_max_freeze=3 

IF(MAX_FREEZE ≥ 1.5 and 40 ≤ EPSNR<45)  adjust_EPSNR_max_freeze=2 

IF(MAX_FREEZE ≥ 1 and 45 ≤ EPSNR<95)  adjust_EPSNR_max_freeze=2 

ثوان، فينبغي  10تكن مدة التتابع الفيديوي  ملهي أطول فرتة ألراتل متجمدة. ويالحظ أنه إذا  MAX_FREEZEحيث 
 خمتلفة.  م عتبيةاستعمال قي

 يلي: ماوكذلك، يعترب جمموع األراتل اجملمدة ك

IF(TOTAL_FREEZE ≥ 80 and 25 ≤ EPSNR<30)  adjust_EPSNR_total_freeze=3 

IF(TOTAL_FREEZE ≥ 40 and 30 ≤ EPSNR<35)  adjust_EPSNR_total _freeze=4 

IF(TOTAL_FREEZE ≥ 10 and 35 ≤ EPSNR<40)  adjust_EPSNR_total _freeze=3.5 

IF(TOTAL_FREEZE ≥ 2 and EPSNR ≥ 40)  adjust_EPSNR_total _freeze=1.5 

ثوان، فينبغي  10تكن مدة التتابع الفيديوي  ملويالحظ أنه إذا هو جمموع فرتة األراتل اجملمدة.  TOTAL_FREEZEحيث 
 خمتلفة.  استعمال قيم عتبية

 أخطاء اإلرسالالسد الناجم عن  4)

قد حيدث جتمد حملي للفدرات بسبب أخطاء اإلرسال. وكذلك يالحظ، يف املشاهد الساكنة، أن بعض الفدرات مماثلة للفدرات 
يف األراتل السابقة يف نفس املواقع. وللنظر يف الفدرات املتجمدة حمليًا بسبب أخطاء اإلرسال، تصنف الفدرات اليت حتتوي على 

بوصفها فدرات متماثلة )أي فدرات مماثلة للفدرات يف األراتل السابقة( أو بوصفها فدرات خمتلفة.   ماملرسلة إكسالت احلواف ايب
  EPSNR  (EPSNR_diff)للفدرات املتماثلة وللفدرات املختلفة. فإذا كان الفرق بني الذروتني  EPSNR وبعدئذ، حتسب ذرواتن

 يلي:  ماك    EPSNRعلى هذه املالحظة، تتم تسوية الذروة كبرياً، فيعين ذلك إمكانية حدوث أخطاء يف اإلرسال. وبناءً 

IF(8≤ EPSNR_diff≤ 30 and 25 ≤  EPSNR< 30)  adjust_EPSNR_diff= 3 

IF(9≤ EPSNR_diff ≤ 30 and 30 ≤  EPSNR< 35)  adjust_EPSNR_diff= 4 

IF(10≤ EPSNR _diff ≤ 30 and 35 ≤  EPSNR< 40)  adjust_EPSNR_diff= 6 

IF(9≤ EPSNR _diff < 10 and 35 ≤  EPSNR< 40)  adjust_EPSNR_diff= 2 

IF(9≤ EPSNR _diff ≤ 30 and 40 ≤  EPSNR< 45)  adjust_EPSNR_diff= 4 

 تسوية.  حاجة ألي  ال، ف100ولكن إذا كان جمموع عدد الفدرات املتماثلة أقل من 
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 EPSNRالتسوية النهائية للذروة  5)

 يلي: ماك  EPSNRأخرياً، تسّوى قيمة الذروة 

EPSNR <= EPSNR – MAX(adjust_EPSNR_blk1,adjust_EPSNR_blk2,adjust_EPSNR_max_freeze, 
adjust_EPSNR_total _freeze ,adjust_EPSNR_diff) 

 التكييف اخلطي قطعة تلو األخرى  6)

قيمة معينة، تصبح اجلودة اإلدراكية مشَبعة. ويف هذه احلالة، من املمكن وضع احلد األعلى للذروة   EPSNRالذروةعندما تتجاوز 
EPSNR ًعلى ذلك، عندما يكون من املستصوب إقامة عالقة خطية بني الذروة  . وعالوةEPSNR  ومتوسط فارق درجة الرأي

(DMOS)اختبار  . ويف النموذج املخترب يف20 هو موضح يف الشكل مارى‘، ك، من املمكن تطبيق دالة خطية ’قطعة تلو األخ
 . 19 واحلد األدىن عند 50، ُوضع احلد األعلى عند (VQEG HDTV)التلفزيون عايل الوضوح لفريق خرباء اجلودة الفيديوية 

 20كل ـالش

 الدالة اخلطية قطعة تلو األخرى لعالقة خطية 

 DMOS و EPSNR بني

BT.1908-20

In

Out

L1 L2 U1 U2
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 1التذييل 
 )للعلم(

 (VQEG)استنتاجات فريق خرباء اجلودة الفيديوية 

، يرفع (VQEG)أجريت دراسات لقياسات اجلودة الفيديوية اإلدراكية يف إطار فريق غري رمسي، يدعى فريق خرباء اجلودة الفيديوية 
للتلفزيون عايل   Iاملرحلةاختبار  ، يف إطار  VQEGتقييس االتصاالت. وقام الفريقيف قطاع  12و  9تقاريره إىل جلنيت الدراسات 

 كاملة.   الوضوح أجري مؤخراً، بتقييم أداء خوارزميات مقرتحة لقياس اجلودة الفيديوية اإلدراكية إلشارة مرجعية
. ويالحظ أن صلب التقرير يشتمل على مقاسات أخرى VQEGواإلحصاءات الواردة أدانه مستقاة من التقرير النهائي للفريق 

حمسوبة على فرادى التجارب، وفواصل الثقة،  (RMSE)وعالقة جذر متوسط اخلطأ الرتبيعي  Pearsonفيها عالقة ترابط  امب
جرى على جمموعات فرعية من البياانت اليت تشتمل على تشوهات واختبار الداللة اإلحصائية على فرادى التج

ُ
ارب، والتحليل امل

 فقط(، ومنحنيات التشتت، ومعاِمالت التكييف. ITU-T H.264معينة )مثل تشفري التوصية 

 التحليل األويل 

حمسوب مبوجب التوصية   (PSNR). وذروة معدل اإلشارة إىل الضوضاء 4إبجياز يف اجلدول  RRيرد أداء منوذج املرجع املخفض 
ITU-T J.340  ومدرج يف هذا التحليل ألغراض املقارنة. وتعّرف "اجملموعة الكربىRMSE( املقاس األويل "RMSE  احملسوب

ف "جمموع فئة األداء على اجملموعة الكربى التجميعية )أي أن بياانت التجارب الست كلها مدونة يف مقياس واحد(. ويعرّ 
منوذج األداء األعلى أو مكافئاً إحصائياً لنموذج األداء األعلى.  ما( اليت كان فيها هذا النموذج إ6إىل  0األعلى" عدد التجارب )

. ويدرج PSNR( اليت كان فيها النموذج إحصائيًا أفضل من 6إىل  0" عدد التجارب ) PSNRهو أفضل من ماويعّرف "جمموع 
 حمسوبة على اجملموعة الكربى التجميعية.  Pearson" عالقة ترابط PSNRأفضل من اجملموعة الكربى  هو  ما"

 4دول ـاجل

 PSNR Yonsei56k Yonsei128k Yonsei256k املقاس

 RMSE 0,71 0,73 0,73 0,73اجملموعة الكربى 

 4 4 4 6 جمموع فئة األداء األعلى

 PSNR 6 4 4 4 هو مكافئ أو أفضل من ماجمموع 

 نعم نعم نعم نعم PSNR هو مكافئ أو أفضل من ما

 0,77 0,77 0,77 0,78 عالقة ترابط اجملموعة الكربى

يقل  ال أن أداء النموذج مماثل إحصائيًا لعروض النطاق الثالثة، يوصى ابستعمال هذا النموذج مع قناة جانبية بعرض نطاق  اومب
 .  kbit/s 56عن 

 التحليل الثانوي 

، للتقسيمات الفرعية يف اجملموعة  (RR)لنموذج املرجع املخفض  (RMSE)قيم جذر متوسط اخلطأ الرتبيعي  5يدرج اجلدول 
( وكذلك حبسب وجود MPEG-2أو  ITU-T H.264وَتقسم هذه التقسيمات الفرعية البياانت حبسب منط التشفري ) الكربى.

أن   ا . ومب(Coding)حتتوي على شوائب تشفري فقط  (HRC)إذا كانت الدارة املرجعية املفرتضة  ما أو  (Errors)أخطاء اإلرسال 
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  RMSEتعرض سوى قيم ال ات موزعة ابنتظام يف كامل مدى اجلودة، فتكن مصممة حبيث تكون فيها هذه املتغري  مل التجارب 
 ابلنسبة هلذه التقسيمات الفرعية. 

 5دول ـاجل

 HRC  PSNR Yonsei56k Yonsei128k Yonsei256k منط

 H,264    0,75 0,65 0,65 0,65 تشفري

 H,264   0,67 0,86 0,85 0,86 خطأ

 MPEG-2   0,78 0,81 0,81 0,80 تشفري

 MPEG-2   0,66 0,68 0,68 0,68 خطأ

 0,69 0,69 0,69 0,75 تشفري

 0,79 0,78 0,79 0,67 خطأ

 

 

 

 

 وغرافيا بليح يب

Recommendation ITU-T P.910 (2008), Subjective video quality assessment methods for multimedia 

applications. 

Recommendation ITU-T P.911 (1998), Subjective audiovisual quality assessment methods for 

multimedia applications. 

Recommendation ITU-T J.143 (2000), User requirements for objective perceptual video quality 

measurements in digital cable television. 

Recommendation ITU-R BT.500, Methodology for the subjective assessment of the quality of 

television pictures. 

Recommendation ITU-T J.340 (2010), Reference algorithm for computing peak signal to noise 

ratio of a processed video sequence with compensation for constant spatial shifts, constant 

temporal shift, and constant luminance gain and offset. 

 __________ 
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