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تكنيكهاي كدگذاري در كدگذاري ويدئو چندتصويزي و مدل ويدئو 

  چندتصويزي  مشتزك
 

 2ساره ريگی و و * 1الله اهلل دادي

ًزم افشار،  یارضذ هٌْذس زاى،وارضٌاسیساّذاى، ا ،یوارتزد-یهذرس داًطگاُ ػلو -* ٍ 1

 lile.allah@yahoo.comَزز،یواهد

rigi_sareh@yahoo.com زاى،یتزق، ساّذاى، ا یٌذسهذرس آهَسش ٍ خزٍرش، وارضٌاس ارضذ هْ -2

 ػٌَاى تِ وِ (mvc)زػَیزیچٌذ ٍیذئَ وذگذاری تخص تِ را خَد وار  (JVT)هطسزن ٍیذئَیی زین 2006 سال اس

 mvc ساسی اسساًذارد عی در. رسیذ ازوام تِ  2008 سال در  mvcاسساًذارد. لزارداد اسر،  H.264/AVC اسساًذارد

 غَرذ تِ ٍ خیطزفسِ وذگذاری رٍضْای تزٍی وِ  (jmvm)هطسزن چٌذزػَیزی ٍیذئَ هذل ًام تِ دیگزی خزٍصُ

 jmvm  در وِ وذگذاری اتشارّایدر ایي اسر وِ  jmvmتا  MVCزفاٍذ . اسر وزدُ زوزوش اسر هفیذ خساًسیل

 jmvm اًذاسُ تِ mvc وذگذاری ّای زىٌیه همالِ ایي در. حزور ٍ زػحیح ًَر، ًیسر، هاًٌذ:  MVC در دارًذ ٍخَد

 .اسر وذگذاری رٍی تیطسز زوزوش ٍ اًذ ضذُ زَغیف

 

 اتشارّای وذگذاری -دیذ –هطسزن چٌذ زػَیزی ٍیذئَ هذل –چٌذ زػَیزی ٍیذئَ وذگذاریكليدي:  گانواژ

 

 مقدمه 1
َ سِ تؼذی تِ دٍ سیز هدوَػِ ٍیذئ یه ٍالؼیر اسر. ،اس دیذ هطسزنسِ تؼذی  1تا خیطزفر در سهیٌِ زىٌَلَصی ًوایص ٍیذئَ

2ٍیذئَیی تا یه ًمغِ دیذ آساد زمسین هیطَد:
3ٍ زلَیشیَى سِ تؼذی [1]

زَاًذ در ٍیذئَ تا یه ًمغِ دیذ آساد هطسزی هی .[2]

وِ تِ سِ تؼذی اضافِ  4ًمغِ دیذ خَد را در فضای سِ تؼذی اًسخاب وٌذ. زلَیشیَى سِ تؼذی ضاهل ًوایص زلَیشیَى دٍ تؼذی

  . رضذُ اس

 ٍ ّوشهاى حوایر وٌذ. 7ٍ ًوایص اس سٍایای دیذ چٌذ گاًِ 6را تَسیلِ وذ ضىٌی زخیطزفسِ هیسَاًذ حزواذ س 5اسسزیَاسىَج

هحسَی تاالوِ تا دیذّای چٌذ گاًِ تیاى ضذُ اسر ّز وذام یه سىاًس دٍ تؼذی سٌسی اسر وِ زَسظ دٍرتیٌی وِ تزای 

MVC. زفسِ ضذُ اسرگ ،ى دیدیسال دٍ تؼذی اسسفادُ ضذَُزلَیشی
8

یه زىٌَلَصی ولیذی تزای لادر ساخسي سِ تؼذی تِ  

                                                 
1-video 
2-free-viewpoint video  
3-3d tv  
4-2d  
5-stereoscopic  
6-decoding  
7-multiple view  
8-multiview coding  
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زَاًذ دٍ دیذ را تَسیلِ لزار دادى دیذ هی  MPEG-2   ٍH.264/AVCٍ حوایر هٌاتغ وذ ضىي اسر. 1اًسمال خٌْای تاًذ

واّص یافسِ ٍ  3ردر ضىل ًزخ تی .ضَد 2زَاًذ وذگذاریدیذ چح هی MPEG-2در  راسر ٍ چح در خْر هَلر اًدام دٌّذ.

اعالػاذ ٍیذئَ اسسزیَ تزای ًوایص ایٌىِ  H.264/AVCدر  .[3]ٍ دیگز دیذّا هی زَاًذ زَسظ الیِ زمَیر ٍ وذگذاری ضًَذ

ػالیك ٍ خیطزفسْا در سِ تؼذی  زَاًٌذ فزم هٌسمل وٌٌذُ تاضٌذ.دٍ فزم هی ،چگًَِ دٍ دیذ در یه خزیاى تیسی هززة ضذُ اًذ

ٍ ضزٍع تِ  [4]درخَاسر خیطٌْاد دادُ اسر MPEGتزای هَاخِ ضذى تا ایي ًیاس  ،ٍ دیذ ضذُ اسرهٌدز تِ زَلیذ تیص اس د

در سال  خیطٌْاد ضذُ اسر. MVCیه راُ تِ ػٌَاى وذگذاری  MVCحلْا اسساًذاردساسی وزدُ اسر. در هیاى ّوِ راُ

JMVM 5ّواًٌذ  JVT (گٌداًذُ ضذُ اسر. 4)زین ٍیذئَیی هطسزن JVT در MVCاسساًذاردساسی   2006
اسر.  

MVC  ِتٌاتزایي [5]گزددتزهی ،هطسزن وِ آخزیي ٍرصى اسر خیص ًَیسهؼوَال ت .JMVM  تْسز اسMVC .ّای راتشا اسر

خیص تیٌی دیذ درًٍی وِ زػحیح حزواذ ٍ  MVCدر  هٌسمل گطسِ اسر. JMVMتِ  JVTاس  وذگذاری هخػَظ ٍ هفیذ

خالغِ ضذُ اسر ٍ اوثز  [6]زىٌیىْای وذگذاری تا دیذ چٌذ گاًِ در  اسر. ضٌاخسِ ضذُ ،وٌذخیزٍی هی H.264/AVCاس 

)ضاهل ًَر ّااًذ. ایي زىٌیهخیطٌْاد دادُ ضذُ JVTآًْا تِ
6
IC)، حزواذ(

7
MS)، زخویي اخسالف  8فیلسزیٌگ تیٌی،خیص

وذگذاری  .[8]ى دیذّا اسروٌذ وِ هطىل اساسی زوزوش در هیاالگَریسن فیلسزیٌگ ػذدّای غحیح را فیلسز هی .[6][7]اسر

   تِ خٌْای تاًذ ووسزی ًیاس  ،[9][10]رسٍلَضي ّذف لزار دادُ اسر 1/4هسمارى عزح ٍ ًمطِ را در درٍى خفر اسسزیَ وِ تا

گٌداًذُ ضذُ اًذ سیزا اًْا یه فطار حاضیِ ای را فزاّن هی وٌٌذ یا فمظ تزای هَراد هحذٍد JMVMدر داخل  ICٍMS دارد.

در  ضَد:تمیِ همالِ تِ تخطْای سیز زمسین هی. هؼزفی ضذُ اًذ JMVMّای وذگذاریضًَذ. در ایي همالِ زىٌیهتىار تزدُ هی

رٍاتظ خیص تیٌی ضًَذُ ٍ زَغیف دیذ درًٍی اسر.  ارائِ ضذُ وِ ضاهل ساخسار خزیاى، MVCخیص سهیٌِ ای اس  2تخص 

 ِ گیزی همالِ اسر.ًسید 4تخص  ارائِ ضذُ اسر. 3در تخص  JMVMاتشارّای وذگذاری 

 MVCساختار كدگذاري -2

)الیِ اًسشاػی  NALدیذ در  ءضَد. اخشازػَیز در سهاى هطخع، اس یه دیذ هطخع، اخشاء دیذ ًاهیذُ هی MVCدر خزیاى

ة وذضىٌی هسػل یدیذ تِ یه ززز ءوذگذاری ضذُ وِ اٍلیي سهاى وذگذاری ضذُ اسر. دروذگذاری سهاى اٍل اخشا (9ضثىِ

گزدد. زَخِ داضسِ تاضیذ وِ اخشا ٍاحذ دیذ تِ دًثال زززیة هیتِ وذگذاری زػَیزی تز NALوِ وذّای ٍاحذّایاًذ. ّضذُ

وذگذاری  لاتل H.264/AVCای وِ تَسیلِدیذ اسر. وِ هوىي اسر اس زززیة افشایطی خیزٍی ًىٌذ. ّوِ اخشا یه دیذ  خایِ

وذگذاری ضذُ اسر. خیص تیٌی دیذ درًٍی درٍى دیگز دیذّا  اسسمالل تزای خیص تیٌی ّز سىاًس ٍیذئَیی MVCدر  اسر.

ضَد. هخػَغا همیاس خذیزی هَلسی حوایر هی H.264/AVCدیذ تِ ٍسیلِ ءاسر. اگز دیذ خیص تیٌی را اسسثٌاء تذاًین اخشا

ضذُ اسر.  ًوایص دادُ 1هَرٍثی در وذگذاری تا دیذ چٌذگاًِ گٌداًذُ ضذُ اسر. ساخسار خیص تیٌی وٌٌذُ ًَػی در ضىل 

                                                 
1-bandwidth  
2-coding  
3-bit rate  
4-joint video team  
5-joint multiview video model  
6-illumination compensation 
7-motion skip  
8-filtering  
9-network abstraction layer  
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. اسر تیٌی ًوایص دادُ ضذُّای خیصهزخغ 1وٌذ. در ضىل اسساًذارد اًؼغاف تیطسزی را فزاّن هی MVCتایذ زَخِ ضَد وِ

-دیذ خطسیثاى ٍ ّوِ اخشا دیذ در خزٍخی ّا هَفك ّسسٌذ )زززیة ًوایص( هی ءزػاٍیز خطسیثاى در درٍى ّوِ اخشا اسر. اخشا

ضىٌی ٍ تٌاتزایي تِ ػٌَاى ًمغِ دسسزسی زػادفی دیذ لثلی در وذ ءَد تذٍى وذ ضىٌی اخشازَاًذ تِ عَر غحیحی وذ ضىٌی ض

تزای ّز زػَیز در  MVC [11]در ضزایظ زسر .زَاًذ زٌظین ضًَذهی 1در ضىل  T0ٍT8ضَد. زػاٍیز خطسیثاى اس اسسفادُ هی

 ثاًیِ یه زػَیز خطسیثاى ٍخَد دارد. 0/05ّز

 

 MVC [14]ٌی:ًوًَِ ساخسار خیص تی1ضىل

در زػَیز خطسیثاى ٍ غیز خطسیثاى هوىي اسر دارای دیذ هسسمل تاضٌذ. در حالی وِ سىاًس ٍیذئَیی وذگذاری ّوِ زػاٍیز 

SPS 1خطسیثاى ٍ غیز خطسیثاى دارای ٍاتسسگی دیذ ّسسٌذ. ٍاتسسگی دیذ هسسمین تِ ّز دیذ ٍاتسسِ اسر ٍ سیگٌال آى در
 

وِ تِ  ،ضَد تزای دیذّایی وِ هوىي اسر در دٍ لیسر هزخغ تاضٌذًِ وذگذاری هیاسر. سیگٌال دیذّای ٍاتسسِ خذاگا

دیذی وِ ّن خلَ ٍ ّن  .ضًَذیٍ خلَ /ػمة دیذّا ًیش ًاهیذُ ه1/لیسر0دیذ ٍاتسسِ تِ لیسر لیسر اٍلَیر ًاهگذاری ضذُ اًذ.

-6-4-2، دیذدیذی وِ فمظ ضاهل دیذ خلَ تاضذ. 1در ضىل 1،3،5دیذ  ، هثلًاهیذُ هیطَد B-VIEW ،ػمة ٍاتسسِ را دارد

  .ضَدًاهیذُ هی P-VIEW، دیذ 7

زَاًذ تزای خیص تیٌی دیذ درٍى اسسفادُ ضَد وِ تَسیلِ اخشا دیذ ٍاتسسِ در لیسسی اس زػاٍیز وذگذاری اخشا هی MVCدر

تؼذ . [12]ٌذٌواٍیز را هززة هیزػاٍیز هزخغ اًؼغاف خذیز لادر تِ اضافِ وزدى اخشا ّسسٌذ ٍ لیسر زػ MVCضذُ اسر. در

 اسر. H.264/AVCدلیما هاًٌذMVCاس آى وِ لیسسْای زػاٍیز هزخغ ساخسِ ضذ وذگذاری 

 JMVMابزار كدگذاري در-3

زَاًٌذ در ضزایظ ًَری هخسلف تزای دیذّای چٌذگاًِ اسر. ًَر ٍ رًگ هی MVCدٍ اتشار وذگذاری در هطخػِ JMVMدر 

زىٌیىی تزای  ICضًَذ. ّویطِ گاراًسی ًوی اها زَاًٌذ هطىل را حل وٌٌذیواذ هٌاسة هیظزٌ اگز چِ ضزایظ اسسفادُ ضًَذ.

ایي زفاٍذ ًَر تزای  تَسیلِ زفزیك زفاٍذ هؼاًی هزخغ سیاُ ٍ سیاُ اغلی در عی حزواذ. ،حل هطىل سغح وذگذاری اسر

وٌذ ّواًغَری وِ ضَد ٍ ًَر زغیز هیاخسِ هیتَسیلِ اضافِ وزدى حزواذ دٍتارُ س ICرٍد. در وذ ضىيهیتىار  ICتلَن ّای

 در هؼادلِ سیز ًطاى دادُ ضذُ اسر.

                                                 
1-sequence parameter set  
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هزخغ اسر ٍ ًَر زغیز یافسِ اسر. در وذگذاری ّز حزور ، سیگٌال تالی هاًذُ .ذاًّا دٍتارُ تاسساسی ضذُدر ایي هؼادلِ تالن

 وٌذ .ًیاسّا را در ًسایح هزخغ ّا خسسدَ هی

MS یهMV
اها دیگز دیذّا وِ تزای  ،دیذ در یه سهاى هطاتِ ءاس اخشا  MVSدٍتارُ اسسفادُ وزدى  اتشاری اسر تزای 1

MB
یه اخسالف  JMVM در تاضٌذ.ویً در حالی وِ لادر تِ ارزماءّسسٌذ  SVCهطاتِ  [13]وٌٌذاس حزواذ اسسفادُ هی 2

 خیىسل دادُ ضذُ اسر.  8تِ هحاسثِ اخسالف هحلی تا دلر   MSتا حالر  MBْاًی تزای ًگْذاری ٍ خثزاى خ

دارای ًماط MB  ًطاى دادُ ضذُ اسر. 2ّواًغَر وِ در ضىل اسر،  MSاسسفادُ اس MBیه هثال اس دٍتارُ اسسفادُ وزدى

 تلَوْایی ّسسٌذ وِ تزای خیص تیٌی حزواذ در درٍى دیذ خاری  MVSدر هزخغ دیذ درًٍی اسر. 8*8هخسلفی اس چْار زا 

 یاتذ. ای واّص هیاخسالف هٌغمِ ،یاتذ اگز چِ تز اثز خسسدَر وذ ضىٌی افشایص هی. خیچیذگی داًذاسسفادُ ضذُ

 

 .[14] :اسسخزاج تزدار حزور در خزش حزور2ضىل 

 نتيجه گيزي -4

ًذارد. در ایي همالِ  MVCضاهل اتشارّای وذگذاری اسر وِ وِ تِ ٍخَد آهذ MVC،  JMVMساسیدر عی اسساًذارد

ٍ تا همایسِ آى دٍ دریافسین  همایسِ ضذُ اسر MVCدادُ ضذُ اسر ٍ تا خیص تیٌی دیذ درًٍی دراتشارّای وذگذاری ًطاى 

  .را فزاّن وٌٌذ 5%زَاًٌذ ًزخ اًسمال تیر هسَسظ در حذٍدهی JMVM اتشارّای وذگذاری وِ
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1-motion victor  
2-macroblock  
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