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МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВОГО ВІДЕО 
 

Порівняно основні алгоритми стиснення цифрового відео, їх переваги та недоліки, області та особливості 
застосування. Зокрема розглянуті такі методи як: кодування довжин серій, різниця кадрів, компенсація руху, векторне 
квантування, дискретне косинус перетворення, дискретне вейвлет перетворення. Складена їх порівняльна 
характеристика. Дано визначення поняттю «вид стиснення» і пояснено його значимість для дослідження. 
Проаналізовано дослідження і публікації з використання обраних алгоритмів для обробки цифрових зображень та відео. 
Докладніше розглянуто принцип роботи стиснення за допомогою дискретного вейвлет перетворення та пояснено 
причини його успішності у порівнянні з іншими алгоритмами. Акцентується увага на природі сприйняття людиною 
візуальної інформації та на характері деталей, які можна опустити без втрати якості з точки зору людського ока. 
Ключові слова: цифрове відео, стиснення відео та зображень, вид стиснення, якість стиснення, вейвлет-перетворення, 
алгоритми обробки відео. 

 
Постановка проблеми. Розвиток комп’ю-

терних та інтернет технологій призвів до ство-

рення людством революційного методу збері-

гання інформації – цифрових носіїв. Оцифрова-

ні дані можуть зберігатися безстроково, їх мож-

на нескінченно копіювати, змінювати та пере-

міщати. Фактом є те, що у цифрового носія все 

ж таки існує ліміт обсягу даних, який він може 

у собі містити. Чим вища якість даних, таких як 

відео, зображення чи аудіо – тим більше місця 

вони займають на запам’ятовуючих пристроях. 

На щастя цифрові дані підлягають стисненню – 

зменшенню їх обсягу на носії за допомогою 

різноманітних алгоритмів кодування. 

Стиснення є найбільш доцільним для візуальної 

інформації – зображень і тим паче відеороликів. 

Стисканню підлягають растрові цифрові 

зображення, кожна найменша точка яких 

(піксель) може зберігати до 4 байтів інформації, 

що враховуватиме 232 різних кольорів і їх 

відтінків. Зображення з великою роздільною 

здатністю та при налаштуваннях найбільшого 

вибору кольорів займають багато місця на 

цифрових носіях. Відеоролик, який є, по суті, 

послідовністю зображень, при умові, що його 

не було стиснено, важитиме недоцільно багато. 

Нестиснені відеофайли неможливо використо-

вувати для публікацій у мережі інтернет, довго-

тривалого зберігання у великих кількостях чи 

монтажу у відео-редакторах. У світлі цих 

факторів проблема стискання цифрових відео-

даних потребує найбільшої уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У світлі суттєвих змін у підході до створення, 

зберігання та обробки візуальної інформації 

набули актуальності питання дослідження та 

розробки найбільш універсальних методів 

стиснення відео. Зокрема, у [5] С. Гургіч, К. 

Керс та М. Гургіч розглядають теоретичне 

підґрунтя для використання вейвлетів з метою 

стиснення візуальної інформації, детально 

пояснюють принцип роботи та сфери 

застосування алгоритму, а у [4] А. Гершо та Р. 

Грей досліджують метод стиснення, що 

базується на векторній квантизації. У [6] автори 

К.Х. Талукдер і К. Харада описують стиснення 

зображень за допомогою вейвлета Хаара, 

порівнюючи алгоритм з дуже схожим дискрет-

ним косинус перетворенням. В цілому основні 

алгоритми стиснення привернули до себе увагу 

дослідників і більшість з існуючих методів вже 

знайшли застосування у тому чи іншому 

вигляді, але деякі специфічні варіації цих 

алгоритмів поки що чекають оприлюднення. 

Метою даної роботи є огляд існуючих ме-

тодів стискання відео файлів, аналіз алгоритмів, 

що використовуються у методах, порівняння їх 

з точки зору ефективності та області засто-

сування, а також більш детальний огляд методу 

стиснення за допомогою вейвлет-перетворень. 

Основні результати досліджень. Стис-

нення відео файлів, так само як і зображень, 

відбувається за рахунок опущення певних 

деталей зображення для зменшення обсягу 

файлу. При цьому неминуче втрачається якість 

зображення, і метою алгоритмів стискання є 

знаходження ідеального співвідношення якість/ 

стиснення, такого, при якому досягається мак-

симальна ступінь стиснення і в той самий час 

деградація зображення для людського ока 

залишається мінімально помітною. Виходячи з 

цього виділяють наступні види стиснення: 

 Без втрат якості. При такому виді 

стиснення зображення після декомпресії в 
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точності збігається з оригіналом, тобто втрати 

даних у процесі стиснення не відбуваються. 

 З втратами якості. Стиснення, при якому 

відбувається втрата даних зображення, тобто 

оригінал побітно не збігається з результатом. 

 Без втрат якості з точки зору 

сприйняття. При такому стисненні втрати 

якості, якщо і відбуваються, то залишаються 

непомітними для людського ока. 

 З природною втратою якості. У цьому 

випадку деградація зображення стає помітною, 

але не переходить межі впізнавання основних 

об’єктів зображення. [1] 

У світі поширені усі види стиснення і вибір 

кожного з них залежить від вимог до відео 

файлів, що висуваються у конкретних випад-

ках. Художні фільми не можуть дозволити собі 

втрачати якість зображення, так як від цього 

залежить успішність кінофільму серед глядачів, 

але записи з камер відеоспостереження у супер-

маркеті не мають таких критеріїв, так як їх 

обсяг дуже великий і дрібні деталі на них не 

потрібні. Всі широко використовувані відео-

компрессори використовують технології стис-

нення з втратами якості. При досить високих 

коефіцієнтах стиснення всі вони будуть стиска-

ти з неприродною втратою якості. Таким чи-

ном, вибираючи той чи інший компресор для 

стиснення цифрового відео, необхідно досягти 

стиснення принаймні з природними втратами 

якості. [1-2] 

Для огляду були обрані наступні алгоритми 

стиснення: кодування довжин серій, різниця 

кадрів, компенсація руху, векторне квантуван-

ня, дискретне косинус перетворення, дискретне 

вейвлет перетворення. Порівняльна характе-

ристика алгоритмів приведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння основних методів стиснення відео 

Алгоритм Переваги Недоліки Застосування 

Кодування довжин 

серій 

Простий алгоритм Не підходить для 

стиснення реальних 

відеозаписів 

Цифрові 8-бітні зображення, 

комп’ютерні анімації з 

невеликою кількістю кольорів 

Різниця кадрів Краще стиснення, ніж 

незалежне стиснення 

окремих кадрів 

Необхідність введення 

ключового кадру 

Відео з великою кількістю 

повторюваних кадрів 

Компенсація руху Краще стиснення ніж у 

різниці кадрів 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру 

Відео, де переважно є сцени з 

переміщенням одного об’єкту 

відносно нерухомого фону 

Векторне 

квантування 

Процес декодування 

дуже швидкий 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру; 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні  

Відео високої якості, яке має 

небагато повторюваних 

елементів 

Дискретне косинус 

перетворення 

(ДКП) 

Краще стиснення, ніж 

при векторному 

квантуванні 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні; 

Закруглення гострих кутів 

зображення 

Відео високої якості, яке має 

небагато повторюваних 

елементів 

Дискретне вейвлет-

перетворення 

(ДВП) 

Краща якість, ніж у 

ДКП і відсутність 

«блочності» 

Деяка ступінь розмиття 

зображення 

Те саме, як і у ДКП 

 

Дана стаття ставить за мету розглянути 

можливість стиснення високоякісного відео, 

такого, яке не має великої кількості повто-

рюваних елементів і не підлягає стисненню 

алгоритмами, що сильно залежать від наявності 

таких елементів. Дискретне косинус 

перетворення широко застосовувалося завдяки 

своїй універсальності і ефективності, але на 

зміну йому прийшло стиснення за допомогою 

вейвлетів. Технічно, стиснення з ДВП багато 

чим нагадує ДКП, але має ряд переваг: 

 Схеми вейвлетного кодування при 

високому рівні стиснення уникають утворення 

блочних «артефактів»; 

 Краще підходять для сприйняття 

людським зором; 

 Стиснення ДВП є масштабованим так як 

алгоритм може бути застосований до 

зображення велику кількість разів з метою 

отримання кращого стиснення; 

 Стиснення ДВП дозволяє регулювати 

рівень розмиття чи різкості зображення; 



Альманах науки 

 

64 

 Дуже ефективно на низьких 

швидкостях; 

 ДВП забезпечує ефективне розкладання 

сигналів перед стисненням; 

Виходячи з наведених переваг доцільно 

розглянути принцип роботи алгоритмів 

стиснення за допомогою ДВП. [1-4] 

ДВП-алгоритм заснований на передачі 

сигналу (наприклад зображення) через пару 

фільтрів: низькочастотний і високочастотний. 

Фільтр низьких частот видає грубу форму 

вихідного сигналу. Високочастотний фільтр 

видає сигнал різниці або додаткової деталізації. 

У свою чергу, результат на виході високочас-

тотного фільтра (додатковий сигнал деталізації) 

може бути пропущений через той самий 

алгоритм повторно. Таким чином отримується 

рекурсивне масштабоване стиснення. 

Простим прикладом ДВП є ДВП Хаара. 

Нехай маємо чорно-біле зображення. У такому 

випадку кожний піксель зберігає значення 

яскравості від 0 до 255 і важить 1 байт. У 

«реальних» зображень, таких як фотографії, є 

одна особливість - яскравість сусідніх пікселів 

зазвичай відрізняється на невелику величину. 

Справді, у світі рідко можна побачити різкі, 

контрастні перепади яскравості. А якщо вони і 

є, то займають лише малу частину зображення. 

Нехай маємо рядок яскравостей значень пік-

селів. Алгоритм вейвлет-перетворення (зок-

рема, вейвлет Хаара) поділяє цей рядок на пари 

і виділяє з них напівсуми і напіврізниці. Отри-

мані «напівсуми» - це середні значення в парах 

пікселів. Тобто, фактично, так як напівсум в два 

рази менше, ніж вихідних пікселів, значення 

напівсуми - це зменшена копія вихідного зобра-

ження. Напівсуми опосередковують значення 

яскравості, тобто «відфільтровують» випадкові 

сплески значень. Можна вважати, що це певний 

частотний фільтр. Аналогічно, різниці «виді-

ляють» серед значень міжпіксельні «сплески» і 

усувають константну складову. Тобто, вони 

«відфільтровують» низькі частоти. [5] 

Таким чином, перетворення Хаара - це пара 

фільтрів, які поділяють сигнал на низькочас-

тотну і високочастотну складові. Кожен фільтр 

являє собою 2D Вейвлет-перетворення з індек-

сом, що вказує на тип фільтра (високочастот-

ний або низькочастотний) для відокремлюва-

них горизонтальних і вертикальних компо-

нентів. За допомогою цих фільтрів зобра-ження 

розкладається на чотири зображення (рис.1).  

 

 
Рис.1 Результат розкладання зображення після ДВП. 

 

Серед них три - типи деталізації зображень 

для кожного напрямку, горизонтальні (Високі-

Низькі), вертикальні (Низькі-Високі) і діагоналі 

(Високі-Високі), а останнє зобра-ження – це 

зменшена вдвічі копія оригіналу, пропущена 

через фільтр низьких частот (Низькі-Низькі) і 

позбавлена вищевказаних деталізацій. Щоб 

отримати вихідний сигнал, потрібно просто 

знову об'єднати усі складові. 

Зазвичай, коли ми дивимося на портрет, нас 

більше цікавить низькочастотна складова, а 

значить при стисненні частина високочастот-

них даних можна відкинути. Тим більше, що во-

на зазвичай має менші значення, а значить 

більш компактно кодується. 

Ступінь стиснення можна збільшити, засто-

совуючи перетворення Хаара багаторазово. Для 

цього вищевказані операції можуть бути повто-

рені на фрагменті низька-низька (НН) з вико-

ристанням другого етапу ідентичної групи фі-

льтрів. Таким чином, типове 2D Вейвлет-перет-

ворення, яке використовується у стисненні 

зображення, формує ієрархічну структуру, 

показану на рис.2. [6] 
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НН ВН 3 
Високі-Низькі 2 

Високі-Низькі 1 НВ 3 ВВ 3 

Низькі-Високі 2 Високі-Високі 2 

Низькі-Високі 1 Високі-Високі 1 

Рис.2 Структура багаторазового застосування ДВП. 

 

Висновки. Проведене дослідження показа-

ло, що, хоча більшість методів стиснення відео 

є дуже вузько направленими і застосовуються 

для відео файлів, що відповідають тим чи 

іншим конкретним умовам, коли річ йде про 

повно кольорове високоякісне відео (таке як 

відеозапис реальних подій) одними з найкра-

щих алгоритмів являються дискретні косинус 

перетворення і дискретні вейвлет перетворен-

ня. Зважаючи на це, вейвлети мають перевагу 

так як дають більш приємне для людського ока 

згладжування, дозволяють регулювати рівень 

стиснення і можуть бути застосовані 

багаторазового до одного зображення. 

Всі ці переваги роблять дискретне вейвлет 

перетворення актуальним для подальшого 

дослідження, а саме випробовування різних 

видів вейвлетів для стиснення візуальної 

інформації, знаходження ідеальних 

співвідношень якість/швидкість/стиснення для 

тих чи інших областей застосувань.  
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Левченко В.В. 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОГО ВИДЕО 
Сравнены основные алгоритмы сжатия цифрового видео, их преимущества и недостатки, области и 
особенности применения. В частности рассмотрены такие методы как: кодирование длин серий, разница 
кадров, компенсация движения, векторное квантование, дискретное косинус преобразование, дискретное 
вейвлет преобразование. Составлена их сравнительная характеристика. Дано определение понятию «вид 
сжатия» и объяснена его значимость для исследования. Проанализированы исследования и публикации по 
использованию избранных алгоритмов для обработки цифровых изображений и видео. Подробнее рассмотрен 
принцип работы сжатия с помощью дискретного вейвлет преобразования и объяснены причины его успешности 
по сравнению с другими алгоритмами. Акцентируется внимание на природе восприятия человеком визуальной 
информации и на характере деталей, которые можно опустить без потери качества с точки зрения 
человеческого глаза. 
Ключевые слова: цифровое видео, сжатие видео и изображений, вид сжатия, качество сжатия, вейвлет-
преобразования, алгоритмы обработки видео. 

 

Levchenko V.V. 
METHODS OF DIGITAL VIDEO PROCESSING 
The main algorithms of digital video compression, their advantages and disadvantages, areas and application features 
were compared. In particular, such methods as: run length coding, frame difference, motion compensation, vector 
quantization, discrete cosine transformation, discrete wavelet transformation are considered. Their comparative 
characteristics are compiled. The definition of "type of compression" is given and its significance for research is 
explained. Studies and publications on the use of selected algorithms for processing digital images and video are 
analyzed. The principle of operation of compression by means of a discrete wavelet transformation is considered in more 
detail and the reasons for its success in comparison with other algorithms are explained. Attention is focused on the 
nature of human perception of visual information and on the nature of details that can be omitted without loss of quality 
from the point of view of the human eye. 
Keywords: digital video, compression of video and images, compression type, compression quality, wavelet transforms, 
video processing algorithms. 
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