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سرده: یچک شد  شده که ويديع تعداد و حجم وير شرده ذخيصورت فاوها بهيديوها باعث  ستجو و يگذارهيشوند. امروزه، نماردوبدل ره و يل ف ، ج
 يهاجموعهوها، به ميديو يزمان يبندو، قطعهيديو يابيل، جستجو و بازين گام در تحليبرخوردار است. اول ييت بااليو از اهميديل فشرده ويفا يابيباز

ساليت يريقابل مد يهامعنادار و قطعه شات است. در  ستاندارد جدياخ يهاا همان  شردهير ا از به ين که به وجود آمده است H.265و يديو يسازد ف
سترش و تول شديو در ايديو يابيل و بازيجهت تحل ييهاد روشيگ ستاندارد  ساس مين ا شيردد. در اگيدًا اح و  يزمان يبندقطعه يبرا ين مقاله رو

 يهاپرچم يعني ياز اطالعات کدگذار يکامل با استفاده از نوع خاص يسازر فشردهيبدون غ H.265شده با استاندارد و فشردهيديو ص شات دريتشخ
شده ارائهيتبد ستفاده ن ست ل که تا کنون ا ضراين روش مقاديدر ا .شده ا صفر پرچيب غير  سراها، ل قابيتبد يهاماکرو بلوک يهامر  ند يکه در 

ا ب شدهدهد روش ارائهيها نشان مشيشود. آزمايص داده ميک آستانه مناسب، مرز شات تشخيبا  تيت فشرده وجود دارد محاسبه و در نهايرشته ب
  ص دهد. يرا تشخ هاشاتو، يديو يسازر فشردهيبدون غ % ۳/۸۴ يو فراخوان %۸۰دقت 

 .ويديو يبندشات، قطعه صي، حوزه فشرده، تشخHEVC/H.265 ييويدياستاندارد و :يدیکل يهاواژه
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Abstract: The huge number and volume of video and video usage have caused most of them saved and transferred as compressed 
video. Nowadays, indexing, searching and retrieving video directly in compressed domain has been taken great attention. The first step 
in video indexing and retrieval is segmenting a video into chronological sets and manageable pieces or shots. In recent years, a new 
video coding standard say H.265 has been introduced and it is needed to develop the methods and algorithms for analyzing, indexing 
and retrieving H.265 compressed video. In this paper, a novel method has been proposed for shot detection in H.265 compressed video 
without full decompression. In the proposed method, macro block coding information which is in headers of compressed H.265 bit-
stream by a threshold is used for shot detection of compressed video. The results indicate that the proposed method detect video shots 
in H.265 video by 80% accuracy and 84/3% recall. 
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  مقدمه -1
و، يديو يگذاراشـــتراک ياجتماع يهانترنت، شـــبکهيرشـــد روزافزون ا

ده مناسب، باعث ش يربرداريت تصويهمراه با قابل يهار و دستگاهيتصاو
ـــده و انتقالرهيذخ يهااز داده ياديو حجم زيدير و ويتصـــو را در  يش

ستگاه شبکهد شکها و  شده ].۲، ۱ل دهد [يها ت شر ساس آمار منت ، بر ا
ساليديد ويمصرف و تول  ].۳ش است [يدر حال افزا % ۳۰۰انه با نرخ يو 

ن حجم يدر ا يابيباز و ن اطالعات باعث شـــده جســـتجوياد ايحجم ز
شود [يتبد ضرورت کي و) به يديو( يداريد م از اطالعاتيعظ ]. ۵، ۴ل 
جب ايا ل، يو تحل هيتجز يبرا ييهاکيجاد و بهبود تکنين امر مو

نکه يو با توجه به ا ]۶ن نوع اطالعات شــده اســت [يا يابيجســتجو و باز
ت آن را ي]، پس قابل۷هســـتند [ يار غنيبســـ يوها ازلحاظ اطالعاتيديو

ن يشــوند، بر ا يبندطبقه يق و جزئيار دقيبســ يهادارند که به دســته
افته يگســترش بر محتوا يو مبتنيديل ويو تحله يتجز يهاروش اســاس
  ].۸است [

ــــاس  يو مبتنيديــل ويــو تحله يــدر روش تجز بر محتوا، بر اس
ها ويديگردد، ويها استخراج مويديصورت خودکار از وکه به ييهايژگيو

ما ـــده و مورد تجز يگذارهين بازيو تحل هيش قرار  يابيل، جســـتجو و 
که در يطوراند، بهافتهيتوسعه  ياگسترده طوربهها ن روشيرند، ايگيم

، تيدر ساوها يديهوشمند وت يري، مديخبر يدادهايل رويو تحله يتجز
ـــاز]، پنهان۹[ يرينظارت تصـــو ]، اســـتخراج ۱۰و [يديو يخطا يس

مت۱۱[ يديکل يهاقاب ند]، قســـ ] از ۱۳، ۱۲[ ييويديداد ويرو يب
  گردد. يبر محتوا استفاده م يمبتن ويديل ويو تحله يتجز يهاروش

گام در تجزياول ندبر محتوا، قطعه يو مبتنيديل ويو تحل هين   يب
و به يديو يهام کردن رشــتهيوها اســت که هدف آن تقســيديو يزمان

 ا صــحنهيمانند شــات  يتيريقابل مد يهامعنادار و قطعه يهامجموعه

ست.  شات ويا ست که اطالعات يپ يهااز قاب يو، گروهيديک  سته ا و
ل رنگ، حرکات و يه به هم، از قبيشـــب يداريد يهايژگيکســـان و وي

ـــاتن يالگوها را دارند. انتقال حالت ب  يجيو تدر يناگهان ، دو نوعهاش
 يدهد که، دو قاب متواليرخ م يزمان ١ا ســـختي يدارد. انتقال ناگهان

ستق طوربه ه وند خورديژه) پيو يهاش (جلوهيرايگونه وچيم و بدون هيم
ن قاب شــات يبالفاصــله پس از آخر ين انتقال، شــات بعديدر ا .باشــند

 يناگهان م که انتقاليريجه بگيم نتيتوانين ميشود، بنابرايظاهر م يقبل
افتد. در ياتفاق م يک شـــات و قاب اول شـــات بعدين قاب ين آخريب

افتد که دو قاب با استفاده ياتفاق م يزمان ٢ا نرمي يجيمقابل، انتقال تدر
ن انتقال يشـــوند. در ايق ميد تلفيژه در طول دوره توليو يهااز جلوه

ـــات متواليهمســـا يهاقاب ر يکند، نظير مييتغ يآرامبه  يه در دو ش
 . پس]۴[ يجيگر اثرات تدرير، محو شــدن، تار شــدن و ديتداخل تصــو

مورد استفاده قرار  يگذارصشاخ ين عنصر برايترياهيعنوان پاشات به
  ].۱۴-۱۶[ رديگيم

 يهاو به واحديدين اســـت که ويص مرز شـــات ايهدف از تشـــخ 
 يها با توجه به محتواو، قابيديک وي]. در ۱۸، ۱۷م شود [يتقس ياساس
افتد، يکه انتقال شات اتفاق ميه به هم هستند. هنگاميار شبيبس يبصر

]. پس هر ۱۹ر تشــابه و عدم تشــابه ظاهر خواهد شــد [ير در مقادييتغ
 يو زمان يمکان يهايژگيو استخراج و يديکل يهاشات با استخراج قاب

ســه يص شــات مقايتشــخ ياهيپا يهااز راه يکيشــود. ينشــان داده م
شت يدو قاب متوال يهاسلکيپ ست. ا هم سر پ صورت سه بهين مقايا
... صــورت  ن ويانگيســتوگرام، ميگر آن مثل هيد يا آمارهايکســل يپ
ــپس بازيگيم ــباهت بيبر پا يابيرد، س ــو يژگين ويه ش  يژگير و ويتص

ص يکرد تشــخيشــود. رويانجام م داده گاهيپاشــده در رهيذخ يهانمونه
شات شرده و غ ياستردهگ طوربهتواند يم مرز  سته: دامنه ف  ريبه دو د
  م شود.يفشرده تقس

 و بريديص شــات ويو تشــخ يبندل، قطعهيو تحل هيه تجزيپا طوربه
 مروربه] ۴شـــود. در [ير فشـــرده انجام ميدر حوزه غها کســـليپ يرو
شرديدر حوزه غ ييويديو يگذارشاخصا ي يبندقطعه يهاکيتکن ه ر ف

شده سال پرداخته  ست، اما در  ستاندارهاياخ يهاا شرده ير ا  يسازف
 يهاک ارســـال دادهين ترافيوها و همچنيدياد ويل حجم زيو به دليديو
فاده از زه استيداشته و انگ يترعيها گسترش سرشبکه يبر رو ييويديو
  شتر شده است.يبها ن استاندارديا

شوند لذا يم ا ردوبدليره يصورت فشرده ذخوها بهيديامروزه اکثر و
 يکي]. ۲۳-۲۱ت [در حوزه فشــرده به وجود آمده اســ يابيباز يهاروش

و يديو يســازفشــرده ينهيدر زمر يدهه اخ ين اســتانداردهايتراز مهم
د از يک عضــو جديعنوان به  H.265اســت که H.26xاســتاندارد خانواده 

رار قو مورد توجه يديو يســـازفشـــرده ينهين خانواده پرکاربرد در زميا
  ]. ۲۰است [ گرفته

از دو قسمت کدگذار و کدگشا  H.265و يديو يسازفشرده استاندارد
ــک ــدهليتش ــت. فا ش ــدن به کدگذار ا يو برايديل وياس ــرده ش ن يفش

ستاندارد  سريو با  شوديداده ما ز و يشامل، گام کوانتا هاپارامتر از يک
 دودًاححجم  بال فشرده يک فايو ... به  هاقابانواع  قرار گرفتن يچگونگ

يمن عمل باعث ي. پس اگردديمل يو تبديديو يل اصـــليفا هزارم کي
شردهل ين فايا شود سبت به و يليو با حجم خيديو شدهف و يديکمتر ن
صل سرعت ب ره ويذخ يا شبکه منتقل گردد. در ا يشتريبا  قاله ن ميدر 
ش ست که از رو شدهارائه يرو شردهل يفا يا ه از بيبدن نو  ويديو شدهف
م يت تقسيريقابل مد يهاقطعهرا به  وهايديو توانيمو، يديو يل اصليفا

ت که سن ايشده ا ارائهروش  يهاتياز مز يکيص داد. يو شات را تشخ
) يسازفشردهر يشده (بدون غل فشردهيفا يمًا از رويروش مستقن يادر 

  .کنديمدا يپ يص شات دسترسيو جهت تشخيديبه اطالعات و
 Bو  Pنوع  يهاقابنســـبت به  Iنوع  يهاقابنکه يا به توجه با 
 يط و برايبر اساس شرا گاهًااز اطالعات هستند و  يشتريحجم ب يدارا

 باکم ويديول فشـــرده ياز به کم شـــدن حجم فايبالدرنگ ن يکاربردها
ـــتدر کدگذار  Iنوع  يهاقابکردن تعداد  ـــدهارائه درروش، اس از  ش

 يبرا ويديو شــدهفشــردهل يفا  Pند قاب نوع ياطالعات موجود در ســرا
  شود. يص شات استفاده ميتشخ

ما، اســتفاده از اطالعات موجود  يشــنهاديروش پ ين نوآوريمهمتر
ت ين اطالعات در رشــته بياســت، ا Pقاب نوع  ٣شــاخص يهادر پرچم
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اســتفاده  يچ روشــيرند و تا کنون در هيگيو قرار ميديفشــرده شــده و
ست. اطالعات اينگرد ستقن پرچميده ا شردهيفا يمًا از رويها م ه شدل ف

ـــدهارائهروش  يهاتيمزاز  يکيگردد. ياســـتخراج م ن مقاله يدر ا ش
ن روش يص شــات اســت، همچنيکم در تشــخ يدگيچيو پ ســرعت باال

اعث ت بين مزيز دارد، ايق شات را نيمحل دق ييشناسا ييتوانا شدهارائه
 ر فشرده کردن با استفاده ازيرا بدون غ ويديول فشرده يبتوان فا ودشيم

  کرد. يسازخالصهن مقاله، يدر ا شدهارائهروش 
ص يتشــخ و ويديول فشــرده يل فايو تحل هيتجز ين روش برايدر ا

شناسا صفريب غيضرا ييشات از  ستفاده م ٤ليتبد يهابلوک ر  شود. يا
 يمراتبک مجموعه ساختار سلسلهيک پرچم در ي، از يشنهاديدر روش پ

ـــت که با يبيفه آن کاهش تعداد ضـــرايوظ که د منتقل شـــود، ياس
ستفاده ضافيشده است. اا سبات ا م يمستق طوربهو  ين پرچم بدون محا
شـــدت د و زمان محاســـبه را بهيآيب ماکرو بلوک به دســـت مياز ترک

شبيدهد. نتايکاهش م شان مشيو آزما يسازهيج  روش  دهد دريها ن
لکه ســت بين ويديور فشــرده کردن ياز به غينکه نيشــده، عالوه بر اارائه 

ود وج هاشــاتق ين مکان دقييص و تعيتشــخ يبرا ييار بااليدقت بســ
 يل اطالعات بصــريو تحل هيتجز يک ابزار قدرتمند براين روش يا دارد.
  است. يکاربرد يهااز برنامه ياف گستردهيدر ط

شده  قات انجامياز تحق يامرور خالصهله بهن مقايا يدر بخش بعد
شات در حوزه فشرده پرداخته ميو تشخ يابيباز يبرا سپسيص   شود، 

شود، روش يشرح داده م H.265 در بخش سوم مقاله ساختار استاندارد
در بخش چهارم مورد  ير و کدگذاريتصــو يپارامترها يبرا يشــنهاديپ

ست. در بخش پنجم عملکرد روش پ قرار گرفتهمطالعه   يراب يشنهاديا
ــود، در بخش يم يابيارز يکدگذار يانواع مختلف مجموعه پارامترها ش

 ميکنيسه ميگر مقايد يهان مقاله را با روشيششم روش ارائه شده در ا
  شده است.در بخش هفتم مطرح  يريگجهيت نتيو در نها

 نهیشیپ -2

 ا با پردازش،يم يصــورت مســتقبه ياطالعات کدگذار فشــرده، حوزه در
 گردد. مقاالتيص شــات اســتفاده ميو تشــخ ويديو يگذارهيجهت نما

به ۲۳-۲۱[ کدگذار يهايژگيو مرور انواع]    يمســـتخرج از اطالعات 
له و کان يهايژگيازجم ها( ي، حرکتيم گذار يبردار کد کت) و   يحر

ـــات در يل و  تشـــخيو تحل هيتجز ي، براويديو پردازد. يم ويديوص ش
 صيو تشخ يگذارهيکه جهت نما ين عناصر و اطالعات کدگذاريترمهم

و   ستوگرام رنگي]، ه۲۴ت [ياند از: نرخ بشوند عبارتيشات استفاده م
 نوع ] و۲۵[ ٥ينوســيل گســســته کســيب تبديبافت با اســتفاده از ضــرا

 نوع و DC بي]، ضـــرا۲۶حرکت [ يبردارها و ماکرو بلوک يکدگذار

گذار ها و ماکرو بلوک يکد کت [ يبردار گذار ]، نوع۲۷حر  يکد
گذار ]، نوع۲۸اطالعات [ تيب نرخ و بلوکماکرو و  ماکرو بلوک يکد
ـــدت لبه [۲۹حرکت [ يبردارها و جهت آن  ي] و بردار حرکت۳۰]، ش

]۳۳-۳۱.[ 

ل گســســته يب تبدي، از ضــرايو حرکت يمکان يهايژگيدر حوزه و
ــ ــيکس ــاو ينوس ــده  ير کدگذاريتص ــترده طوربهش  ديتول يبرا ياگس

] ۲۶توان اســـتفاده کرد. در [يفشـــرده م يهاويدياز و يژگيو يبردارها
ل گسسته يب تبديضرا بر يمبتن ويديو يزمان يبندقطعه بر اساس يروش
 ييويديو يهاداده يروبر  حرکت يبردارها و ينوع کدگذار ،ينوسيکس

شرده ستاندارد ف شده   MPEGشده با ا ست، درارائه   يبرا روش نيا ا
شات ناگهانيتشخ  يهاهيناح در حرکت يبردارها تعداد سهيمقا از يص 

چند  يعلت اســتراتژ به تميالگور نيشــود. ايم اســتفاده شــده، انتخاب
ست، اما يخوب دقت و باال پردازش سرعت يدارا يامرحله  که يلکمش ا

شــات  در اءياشــ حرکت يچگونگ که اســت نيا وجود دارد روش نيا در
 ] که۲۷در [ ين مشکل با ارائه روشيا .شودينم داده صيتشخ يجيتدر

گذار نوع و DCب يبر ضـــرا يمبتن اســــت، کمتر  بلوک ماکرو يکد
ستفاده از روش ارائه  DCب يضرا(کند يم ييخودنما ] ۳۴شده در [با ا

سبه با روش نيا شوند). دريد ميتول  DC بيضرا مربع و انسيوار محا

شرده يهاقاب يبرا ستاندارد ف شخص و  MPEG/MPEG-2شده با ا  م
داده  صيتشــخ يجيتدر راتييتغ نمودار، در يســهم يهاشــکل کردن

 مجموع اســت، يخوب دقت يو دارا ســاده روش نســبتًا نيا .شــوديم

 .است پارامتر ۷ تميالگور نيا يبرا ازيموردن يپارامترها
 هاشاتق يمحل دقص يص شات، تشخياز عوامل مهم در تشخ يکي

 يزمان يبندقطعه بر اساس  يبيروش ترک کي] با ارائه ۲۸[ است که در
توانســتند محل  تيب نرخ و بلوک ماکرو يکدگذار نوع بر يمبتن ويديو
 نيا در ص دهند.يتشخ MPEGرا در استاندارد  يناگهان يهاق شاتيدق

 حرکاتتعداد  و ماکرو بلوک ســطح در تيب نرخ اطالعات از فقط روش

 طوربــه تمين الگوريشـــود. ايم اســـتفــاده هــابلوک مــاکرو ينيتخم

 داد، اما دريم صيتشــخ قاب دو نيرا ب يناگهان شــات يمراتبســلســله
  .دچار مشکل است يجيتدر يهاص شاتيتشخ
شخ يبرا  شاتيت ستاندارد  يجيتدر يهاص   از روش MPEGدر ا

 يبردارها و ماکرو بلوک يکدگذار نوع بر يمبتن ويديو يزمان يبندقطعه
ستفاده ي] معرف۲۹[ حرکت که در  کي ن روشيشده است. در اشده، ا

شبکه بر يادو مرحله طرح  پردازش و شوديم دنبال يعصب يهااساس 

 رد. در روش ارائه شـــدهيگيم انجام هيهمســـا يهاقاب يرو قًا ازيدق

ده مانند يچيپ يمرزها و ياضير مدل با يناگهان شات مانند ساده يمرزها
ستفاده با يجيشات تدر  شوند،يم داده صيتشخ يعصب يهاشبکه از ا

ــخ يبرا ــات صيتش  و عقب به رو يهاتعداد ماکرو بلوک از يناگهان ش
ماکرو  و هايابيدرون از تعداد يجيشــات تدر صيتشــخ يبرا و جلو،روبه
 در ،باال دقت يدارا روش نيشــود، ايم اســتفاده عقب به رو يهابلوک

   .ص شات استيو تشخ پردازش
ــده، در مطرح يهاعالوه بر روش ــ۳۰[ ش ــخ يبرا ي] روش ص يتش

ـــات ـــات يبندز دســـتهيو ن يناگهان يهاش ، در يجيتدر يهاانواع ش
شرده ستاندارد ف ست. در ا MPEG يسازا شده ا شدتيارائه   ن روش، 

س يمتوال يهاقاب نيب هالبه ست کهگردد، قابل يم يبرر  کي در ذکر ا
ست، به يميقد يهالبه شدت از شتريب هالبه شدت ،يشات ناگهان  ا
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 .شـــونديم محو ديجد يهالبه محل از يميقد يهالبه ب،يترت نيهم
سليپ شمارش با ن،يبنابرا شده يهاک  توانيم لبه يشدهخارج و وارد

  کرد. يبنددسته و صيتشخ را يجيو تدر يناگهان شات
شده است، ز به آن اشاره يقبل ن که در يحرکت يهايژگيدر حوزه و

 بر اســاس شــات صيو تشــخ ويديو يگذارهينما يبرا ي] روشــ۳۱در [

ــد. ارائه حرکت يبردارها  تيموقع از ســتوگراميه کي روش نيا در ش
 نشان داده شدهو  ليکتش شوديم استفاده حرکت جبران که در هابلوک

ست، ه  و ويديو يگذارهيدر نما ييباال ييکارا بلوک تيموقع ستوگراميا
    .دارد شات صيتشخ

 يبندطبقه يبرا روش کي ]۳۲[ ، دريحرکت يهايژگيدر ادامه و
ن يشد. در ا ارائه H.264/AVCبا استاندارد  شدهفشرده ويديو در هاشات
 کي ســـپس و اســـتخراج حرکت يبردارها از جهت، اطالعات روش،

 ليکتش زمان طول در هاقاب يبرا حرکت يبردارها جهت از ستوگراميه
ده ينام يزمان ،يمکان يهاعبکم آنچه يها براســتوگراميه نيشــود. ايم

 اســت، با اديز هامکعب نيا تعداد از آنجا که شــود ويم ليکتشــ شــده،

ستفاده  صيتشخ و هاقاب يبندطبقه به K-means يبندطبقه روش از ا
 حرکت ستوگراميه گرفيتوص کيز ي] ن۳۵در [ .شوديپرداخته م شات

شخ ين برايدورب ست يمعرف شات صيت  اطالعات روش نيا در .شده ا

 هر حرکت محاســـبه بردار لهيوســـبه يمتوال يهاقاب حرکت خام

بردار  يلدهايف نام به گرفيتوصــ کي تا گردديم اســتخراج ماکروبلوک
ماکرو  هر در ۳×۳ه يناح نه يبرا گرفيتوصـــ نيشـــود، ا جاديا حرکت
 از اســتفاده با شــود، ســپسيم هيتجز تاکي ريمقاد به محاســبه و بلوک

 ص داده يتشــخ هاشــات ، ويبندطبقه هاقاب بانيپشــت بردار نيماشــ

  شوند. يم
ســتوگرام ياســتفاده از ه با ]۱۵، در [يکدگذار يهايژگيدر حوزه و

ستاندارد  HOG شدهساده سمت کدگذار ا شخ H.265شات در ق ص يت
ها کســليب پي، شــيواقع يکدگذار قبل از ن روشيشــود. در ايداده م

ــ يو افق يهر دو جهت عمود يبرا ــتفاده از ش  يب اختالف مرکزيبا اس
و  يقاب فعل يهاانسيســه واريشــوند، ســپس با مقايها محاســبه مقاب
قاد قاب متوالين واريانگير ميم به يقبل يانس دو   يصـــورت داخلکه 

 شود. يم ص دادهيشوند، مرز شات تشخيم يکدگذار
شـــده در دامنه فشـــردهص شـــات يک روش تشـــخيز ي] ن۲۲در [

روش ن يا اســت. شــنهادشــدهيپ H.265  ييويديو يکدگذار اســتاندارد
 روش اســت،  H.265در اســتاندارد ٦ليواحد تبد عيتوز زيبر آنال يمبتن

به  ليواحد تبد در مرحله اول، اندازه :شامل سه مرحله است يشنهاديپ
يمحاســبه م ليواحد تبد تعداد هراندازه. در مرحله دوم، ديآيدســت م
. در مرحله آخر، دو شـــوديم ميمربوطه ترســـ ســـتوگراميو ه شـــود

شان م يتجرب جينتا .شونديم سهيمرتبط باهم مقا ستوگراميه  دهدين
 يوبکم عملکرد خ يمحاسـبات يدگيچيپ کيبا  يشـنهاديپ تميکه الگور

سب م شکلکنديرا ک ست که يدارد ان روش وجود يکه در ا ي. اما م ن ا
نوع   يهانکه قابيبه ا توجهاست و با  Iم يفر ين روش تمرکز بر رويدر ا

I نوع  يهانســـبت به قابP,B از اطالعات را در  يشـــتريب يليحجم خ

 به خاطرکه  ييهاويديوم ياســـتر ين روش برايپس ا دارنديمخود نگه 
شدن حجم فا شرده، از تعداد قاب نوع يکمتر  ستفاده  يکمتر Iل ف يما

  ست.يمناسب ن اصًال کنند
را در حوزه  يتم قويک الگورين مقاله ين مشکل ما در ايحل ا يبرا 

ــدهفشــرده ــتاندارد  ش که از اطالعات موجود در  مياداده ارائه H.265اس
ج ي. نتاکنديمص شـــات اســـتفاده يتشـــخ يبرا  Pم نوعيند فريســـرا
 هاشات يخوببهه است توانست يشنهاديروش پ دهديمنشان  هاشيآزما

 ضــمنًاص دهد، يتشــخ H.265با اســتاندارد  شــدهفشــرده ويديورا در 
  دارد. يط کدگذاريرات شرايينسبت به تغ يمقاومت خوب

  H.265ساختار استاندارد  -3
گذار کارا ييويديو يکد جدH.265باال ( ييبا  ندارد يدتري)  تا ن اســـ
 / ISOو  ITU-Tتوســط  ۲۰۱۰ســال اســت که در  ييويديو يکدگذار

IEC ن ي]. ا۳۷شد[ يين نسخه آن نهاياول ۲۰۱۳د و در سال يجاد گرديا
بهتر نسبت به استاندارد  يساز، نرخ فشرده%۵۰بهبود با هدف  استاندارد

 ].۳۹، ۳۸د [شتر وارد بازار شيب يدگيچيبا پ يول  H.264/ AVCيقبل
خود را از  يســـطح باال يهايژگياز و يتعداد H.265اســـتاندارد  

از پارامترها، از جمله،  ياو مجموعه ٧شـــبکه يه انتزاعيواحد ال ليقب
ها ها ريم تصـــويتنظ يپارامتر پارامتر ته يتنظ يو  را  ييويديوم رشـــ

ـــت، عالوه بر ا  H.264از د از يک نوع جدي H.265ن، يبه ارث برده اس
پارامترها نام مجموعه  به  پارامترها   يز معرفيرا ن  ٨ييويديو يمجموعه 

  ].۴۲کند [يم

  H.265  در استاندارد يکدگذار -3-1
به نام  يبر اساس ساختار يورود يها، در ابتدا قاب265H. در استاندارد

شوند يم ميقست ۶۴×۶۴کسان ي يهاماکرو بلوکبه  ٩درخت چهارگوش
 ،يواحد درخت کدگذارند، يگويم ١٠يواحد درخت کدگذارکه به آن 

ن امکان در يا اســت. H.264مشــابه مفهوم ماکرو بلوک در اســتاندارد 
صورت لزوم هر  ستاندارد وجود دارد تا در  سمت ماکرو بلوکا  يهابه ق

سکوچک شود. با توجه به ايتر تق ضاينکه ايم  ستاندارد از ف  ينگر ين ا
YCbCr ک يشـــامل  يواحد درخت کدگذار هرکند پس ياســـتفاده م

 بلوک دو همراه به ١٢ييروشـــنا يفضـــا يبرا ١١يبلوک درخت کدگذار

ارد ستاندا اســـت. ،١٣دانهرنگ يفضـــا يمتناظرش برا يکدگذاردرخت 
H.265 را ی یباال يريپذ، با انعطافمناسب يوکبل يبندمير تقســساختا

 ،١٤يواحد کدگذار ،يواحد درخت کدگذار مختلفم مفهور توسط چها
حد پ بد  ١٥ينيبشيوا حد ت ک از يهر ست. به وجود آورده ال يو وا
 واحد درخت ب (هماننديبه ترت ينيبشيو پ ليتبد ،يکدگذار يواحدها
 همراه به ييروشـــنا نمونه يبلوک درخت کدگذارک يکه از  يکدگذار

ــکرنگ نمونه از متناظرش يدرخت کدگذار بلوک دو ــده ليدانه، تش ش
ــت)  ــه اس ــه بلوک پ١٦يبلوک کدگذاراز س ــه بلوک  ١٧ينيبشي، س و س

بد ما يل برايت به  YCbCrنگی ر يهافضاک از يش هر ين حدکه   وا
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افته، اســـتفاده ياختصـــاص ليو واحد تبد ينيبشيواحد پ ،يکدگذار
  ].۴۲-۴۴د [کننيم

گذار هر  کد خت  حد در چک يهابه بلوک يوا م يتقســـ يترکو
 ي، بلوکيند. واحد کدگذاريگويم يبه آن واحد کدگذار که شـــوديم

درون  ينيبشيرد که پيم بگيش تصـــميد برايک کدگذار باياســـت که 
آن اعمال شـــود. اندازه واحد کدگذار  يرو ين قابيب ينيبشيا پي يقاب
ست، n ۲× n۲صورت به صحي  nا  ۶ تا ۳ن يتواند بيح است و ميک عدد 
تار ي ينيبشيپ ير کند. ســـپس براييتغ ک بلوک بر اســــاس ســــاخ
 ينيبشيگردد، انــدازه واحــد پيجــاد ميا ينيبشي، واحــد پينيبشيپ
صحي  nاست که n۲× n۲صورت به  تا ۲ن يتواند بياست و مح يک عدد 
 ليند تبديفرا يل که برايواحد تبد ،ينيبشير کند. بعد از واحد پييتغ ۶

ــاز يو چند ــت، ا ١٨يس ــه مربعيل هميگردد. واحد تبديجاد مياس  يش
 n۲× n۲صورت به ينيبشيواحد پمشابه تواند يشکل است و اندازه آن م

  است.  ۵ تا ۲ن يح بيک عدد صحي  n،باشد
جاد يا ينيبشيک واحد پيهر واحد کدگذار  يصـــورت برادر هر 

 ينيبشيتوان از دو حالت پيم ،ينيبشيل واحد پيتشــک يشــود. برايم
سپس واحد پ ين قابيب ينيبشيا پيو  يداخل ستفاده نمود.  از  ينيبشيا

شکيکم م يواحد کدگذار ضل را ميل مانده يشود و ت  بعددهد و يا تفا
   گردد.يجاد ميل ايتبدواحد  آن از

ست که تابع تبد يبيضرا يو حاوه یپا کوک بلیل، يواحد تبد  ليا
  يهااندازه .شده است اعمالآن  يرو يساز يچندو  ينوسيگسسته کس
 يابراست.  ۳۲×۳۲ و ۱۶×۱۶، ۸×۸، ۴×۴ل، يهر واحد تبد ياممکن بر

آن را درخت  که شـــوديل ميدرخت تشـــکک یل يواحد تبدهر جاد يا
بلوک  ياســـت که اندازه واقع ين بدان معنينامند. ايم هماندچهارگوش 

از  مانده با اســتفادهيگنال باقيســ يهايژگيتواند بر اســاس ويل، ميتبد
ف شـــود. يبر درخت چهارگوش مانده، تعر يمبتن يبندشـــنيک پارتي

 شــترير بيرات تصــوييتر اســت تغکوچک ليکه اندازه بلوک تبد ييجاها
 ]. ۴۲خواهد داشت [ يشترير رزولوشن بيبوده و تصو

شده  گرفته ينوسيل گسسته کسياز بلوک مانده، تبد در هر صورت
ضرا ضرايشود، ايم يساز يل، چنديب بلوک تبديو  سط ين   کيب تو

ه ک يشــوند، ســپس به همراه اطالعات کدگذاري، کد ميکدگذار آنتروپ
 بلوک، اندازه گام ينيبشينوع پل يرند، از قبيگيندها قرار ميدر ســـرآ

سط ي، بردار حرکت و غينيبشي، اطالعات پيساز يچند ره که خود تو
رند. يگيقرار م يت خروجياند، در رشـــته بکدگذار، کد شـــده يآنتروپ

شته ب ه ين اليشود، ايشبکه داده م يه انتزاعيبه واحد ال يت خروجير
بهيمقدار رشـــته ب بات را  بايصـــورت   يدرآورده و در واحدهات يت، 

  ]. ۴۳، ۴۲د [دهيم يمخصوص خود جا
ـــا يبرا جام مييکدگش با ي، عکس مراحل فوق ان شـــود. در واقع 

ــت ميب بلوک تبديضــرا ي، آنتروپييکدگشــا س د و با عکيآيل به دس
ند درخت يو اســتفاده از اطالعات ســرآ ينوســيل گســســته کســيتبد

به بلوک مانده م مانده،  با اســـتفاده از  يطرف م. ازيرســـيچهارگوش 
ـــت، بلوک يکه در ســـرآ ينيبشيپ اي نياطالعات تخم ندها موجود اس

، شــده اســت ييکه کدگشــا يقبل يهاا بلوکيها قاب ياز رو ينيبشيپ
تا  ندشــويب ميبا بلوک مانده ترک ينيبشيشــود. بلوک پياســتخراج م

ـــت آ يکدگذار يهابلوک هايبه دس  يهاب بلوکيت از ترکيد و در ن
  شود.يم ييواحد درخت کدگذار، کل قاب کدگشا يکدگذار

   يشنهادیروش پ  -4
ت يه برشت ييدر حجم نها ينوسيل گسسته کسيب تبدياز آنجا که ضرا

 ويديوبه  ياديز زيها نوآن رفتن نيب ازن يدارند و همچن يادير زيتأث
ند و از طرفيل ميشــــده تحمر فشـــردهيغ مان يکي يک ن يبرتراز ز

ه ل گسستيها، عکس تبددن به قابيکامل و رس ييکدگشا يهاقسمت
س سيک ست، اطالعات ينو سرآبه يا شته ب يندهايصورت پرچم در  ت ير
ندارد فشـــرده ويديو تا با اســـ تا غيجاد ميا  H.265شـــده  ر يشـــود 

 رد. يتر انجام گتر و راحتعي، سريسازفشرده
ل وجود يبدت يهاند بلوکين اطالعات که در ســراين مقاله از ايدر ا

ستفاده م شايکنيدارد ا شته ب ييم، تا بدون کدگ صًا انجامير صو  ت، خ
ــيگســســته کســ ليعکس تبد  يرا برا Pنوع  يهاقاب ي، محتواينوس

ــ ــخييتغ يبررس ــحنه يرات و تش ــات تحليص ص م. اطالعات يل کنيا ش
 شــاخص يهاها پرچمکه به آن هااز پرچم ياشــده در مجموعهاســتفاده

ل يب بلوک تبدياز ضرا يازآنجاکه بخش بزرگ و رنديگيمقرار  ،نديگويم
ــاز يپس از چند ــت م يس ــفر نگاش ــوند ايبه ص ف يها تعرن پرچميش

ضراشده شوند کاهش يکه با يبياند تا تعداد  شابنديد منتقل   ۱کل . در 
 است. شده داده نشانها آن يها و نحوه مقداردهن پرچمياز ا يانمونه

  
 ]H.265 ]40در  شاخص يهاپرچم از یمراتبسلسلهساختار  :1شکل 

ها بر به پرچم یب: نحوه مقدارده -ل یش بلوك تبدیمایالف: نحوه پ
  ل یت بلوك تبدیج: نقشه اهم -ه شدش انجامیمایاساس پ

ن شکل يشده است. در قسمت الف ا لياز سه قسمت تشک ۱شکل 
شانش آن يمايل و نحوه پيک بلوک تبدي ست، در قسمت  شده داده ن ا

ساس پ ييهاب پرچم ستند که بر ا سمت الف يشيمايه  انجام که در ق
سطح يترنييشوند و در پايم يشده مقدارده هر  ي، برامراتبسلسلهن 

شده، همانيمايبلوک پ شانقسمت ج  طور که درش  ست،  شده داده ن ا
شه به ي صطالح معنک نق شه اهميدار، يا ز ا ياطالعات يت که حاويا نق

ضرايت يجمله، مکان و مقدار هر موقع صفر) بلوک يتوجه (غب قابليا  ر 
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ت يگردد. ما از اطالعات موجود در نقشه اهميم يل است، مقداردهيتبد
  م کرد.يص شات استفاده خواهيها و تشخل قابيجهت تحل

و  شيمايل پيت، در ابتدا هر بلوک تبدينقشــه اهم يمقدارده يبرا
که در  يها مطابق مثالاز پرچم يااز آن توسط مجموعه يسپس اطالعات

ست، کد م ۱شکل   تيش بلوک از موقعيمايشود. پيقسمت الف آمده ا
شود و يشروع م ن فرکانس)ي(باالتراست  ۰که مقدار آن عدد  ۰شماره 

سمت موقعبه شماره يصورت مورب به  است  ۹که مقدار آن عدد  ۱۵ت 
 ش، کدگذار بهيماير پيکند. در مســـين فرکانس) حرکت ميترنيي(پا
ضرياول سيب غين  صفر که ر ضرير  صات آن  ستفاده از يد مخت ب را با ا

تا يکد م Y)  Last_ significant_ coefficient_ (X&يهاپرچم ند  ک
و  يت شـــروع شـــود و از افزونگين موقعيت از اينقشـــه اهم يمقدارده

صفرهايره بيذخ  يباال يهادر فرکانس يساز يکه بعد از چند ييمورد 
 د.يبه عمل آ يريشوند جلوگيجاد ميل ايبلوک تبد

شخصيبه موقع سط ت م شده در پاراگراف قبلشده تو  پرچم ذکر
ره ت شمايت از موقعينقشه اهم يند، (مقداردهيگويز مين يمرز فرکانس

ــکل در قســمت الف  ۶ ــروع م۱ش ــود) در کدگذاري، ش هر بلوک،  يش
شخص م ضرايم فر ص يمرز همگن يابا فرکانس باالتر از  يبيگردد که 

ستند (موقع شه اهمياز به ذخي) و ن۵ تا ۰شماره  يهاتيه ت يره در نق
ضرا سيمرز اغلب غن ياتر از نييبا فرکانس پا يبيندارند، و  صفر ه تند ر 

 شوند.يره ميت ذخي) و در نقشه اهم۱۵ تا ۷شماره  يهاتي(موقع
ش را ادامه خواهد يمايکدگذار پ، يمرز فرکانس شدن مشخصبعد از 
ضرا سيداد و  تر از نييپا يهافرکانس ب بايضرا يو همه يب مرز فرکان

 _Significant_ coefficientک، توســط پرچم يرا به تفک يمرز فرکانســ

flag ضرايکد م ضرايتوجه ب قابليکند ( صفر، با مقدار يب غيا  و  کير 
صفر يتوجه ر قابليب غيضرا صفر، با مقدار  ت، يشوند). در نهايکد ما 
ضرايتر از ب بزرگيضرا ضراب بزرگيک،  شخص يب منفيتر از دو و   م

ده، ذکر ش يکه در پاراگراف بعد يهاب توسط پرچميو به ترت گردنديم
  د. يقسمت ب نگاه کن ۱شوند. به شکل يکد م

 يدهندهنشــان  Coefficient_ abs_ level_ greater 1_ flagپرچم 
قاله) ن ميک است (پرچم مورد استفاده در ايشتر از يتوجه بقابلب يضرا

 يدهندهنشـــان Coefficient_ abs_ level_ greater 2_ flagو پرچم 
ست،  DCو مقدار  ير منفيجز مقادشتر از دو (بهيتوجه بب قابليضرا ) ا
 يهاکد کردن نشـــانه يز براين Coefficients_ Significant_flag  پرچم

  رد.يگي، مورد استفاده قرار مير منفيمقادا يسازگار 
ن مقاله از ي، ما در ا۱شــکل شــده در  مشــخص يهان پرچميدر ب 
ــا عنوان   coeff_abs_level_greater1پرچم يمحتوا کــه در  CGFب

سله سل ساختار  سرايمراتبمجموعه  ستاندارد ي، در قسمت  و  H.265ند ا
دون و ب ميااستفاده کردهل فشرده) وجود دارد، يفا( ت فشردهيدر رشته ب

 م.يکنين پرچم را محاسبه ميا يت، محتواير فشرده کردن رشته بيغ
گســـســـته ل يب تبديدهد که ضـــراين پرچم نشـــان ميدر واقع ا 
ن يل بعد از تخميزان بزرگ هستند. از آنجا که تبديبه چه م ينوسيکس

ضرار قابلييشود، تغيانجام م ا ين نادرست يدهنده تخمب نشان يتوجه 

ر يياست که خود نشان از تغ يمرجع با قاب فعل يهاقاب ير محتواييتغ
ــتيا در واقع نشــان از ايها محتوا در قاب ــات اس از اختالف  ؛ لذاجاد ش

CGF شيها و تشخقاب ير محتواييص تغيتشخ يها بران قابيب ات ص 
   م. يکنياستفاده م
ضرا ۱تم يده طبق الگورين ايا يسازادهيپ يبرا ب يدر ابتدا مجموع 
ـــت ميک در هر بلوک تبديشـــتر از يتوجه بقابل م و يآوريل را به دس

 ويديوک يدر  P يهاک از قابيهر  يب را براين ضــرايســپس مجموع ا
را از مجموع  يجار Pقاب  CGFت مجموع يم. در نهايکنيمحاســـبه م

CGF  قابP ا يها م تا اختالف آنيکني) کم م۱رابطه ( قبل بر اســاس 

Dif_CGF  ،شود سب ين اختالف از ياگر امشخص  ستانه منا ک مقدار آ
ها شات اتفاق ک از قابيص داد که در کدام يتوان تشخيشتر باشد ميب

  افتاده است. 

ل يب تبدي) مشخص است، ما اختالف ضرا۱طور که در رابطه (همان
صفر بزرگيغ شته قاب Pنوع  يمتوال ک، در دو قابيتر از ر   يهارا در ر
انه ک آستين اختالف از يم، اگر ايکنيشده محاسبه مفشرده ويديوک ي

دو قاب  يشــود که محتوايشــتر باشــد، مشــخص مي) ب۲طبق رابطه (
 دارند و شات اتفاق افتاده است.  يادياختالف ز

)۲(  ( )_ , 1Dif i i ThresholdCGF - >  
 مطرح يمحاســبات يهاکه طرح ان کرديتوان بيم يصــورت کلبه 
کنند. پس اگر يف ميرا توصــ ين دو قاب متواليزان شــباهت بيشــده، م

شـــتر از حد يب ين دو قاب متوالير صـــفر، بيب غيجمع اختالف ضـــرا
  شود.يص داده ميشات تشخ) ۱(تم يشود، بر اساس الگور آستانه

  ص شات ی: روند تشخ1تم یالگور

)۱(  
( ) ( )( )

_ ( , 1)

1
0

4 4

Dif i i

j jn absj picturewidth pictureheight

CGF

CGF CGF

- =

- -
å = ´

´

  

  ۱  شروع
 ۲ افت کنيو را دريديت فشرده ويرشته ب

 leng ←  ۳ تيموجود در رشته ب يهاميفر تعداد

۰ n ←  ۴ 

۲۵۰۰ Threshold  ←  ۵ 

 ۶ را تکرار کن ۱۲تا  ۷دستورات  ( n <= leng ) کهيتا زمان

۰shot ←  ۷ 

 CFG(n) ۸  ← يم جاريفر CFGر پرچم يمجموع مقاد

- CFG(n-1) CFG(n) dif_CFG ←  ۹ 

 shot ← ۱۰ يم جاريفر شماره ) dif_CFG  >=Threshold(اگر

shot ۱۱ را چاپ کن 

n+1 n ← ۱۲  
 ۱۳ انيپا
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  ج یو نتا يسازهیشب   -5
 يبر رو ،ص شاتين روش را جهت تشخيشده، اروش ارائه  يابيارز يبرا
ن يا يم. برايااجرا کرده H.265شـــده با اســـتاندارد فشـــرده يوهايديو

که از صـــدا و  يقاب ۹۰۰ ويديوو دو  يقاب ۴۷۱ ويديوک ياز منظور، 
ستفاده يافت گرديران دريا يمايس ست، اده، ا  يوها دارايدين ويشده ا

ش به يآزما يبرا هاويديوباشــند. يشــات از انواع مختلف م ياديتعداد ز
سپس اشده رهيل و ذخيتبد YUVفرمت  ل يعنوان فابه هاويديون ياند، 
ت يشـــود تا رشـــته بيداده م H.265به کدگذار اســـتاندارد  يورود

 جاد شود. يا) ينريل باي(فا هاويديوک از يهر  يشدهفشرده
 يشـــيافزار آزما، از نرمويديوا فشـــرده کردن هر ي يکدگذار يراب

 يمات و پارامترهاين تنظيو همچن  HM-16/9نسخهو يديو يسازفشرده
ستفادهفرض مشخصشيپ  ، يسازبعد از فشرده ].۳۶است [شده شده، ا

شردهيشده، بدون غطبق روش ارائه  ها را از قاب CGF، مقدار يسازر ف
 ســهيت با مقايم و در نهايکنيو اســتخراج ميديو يت فشــردهيرشــته ب
ت فشردهيشات را در رشته ب )۲) و (۱ر طبق رابطه (ين مقادياختالف ا

ـــاتيدهيص ميتشـــخ ويديو ي و يديموجود در و يواقع يهام و با ش
  م.يينمايسه ميمقا

 صــورتبه ۲۵۰۰و  ۲۰۰۰، ۱۵۰۰ن راســتا ســه آســتانه ثابت يدر ا
اســت، جهت به چالش  آمده به دســتمختلف  يهاشيآزماو با  يتجرب
ش ستفاده ييوهايديون مقاله از يدر ا شده ارائهدن روش يک ست شدها  ا
 نهيزمپسشـــباهت  يو حت يينوع شـــات و شـــدت روشـــنا ازنظرکه 

ستانه ثابتيدارند. پس با باهم ياديز يهاتفاوت شود تا د يد آ ر انتخاب 
ق آن يدارند شــات و محل دق باهم ياديز يهاتفاوتو که يديهر ســه و

  . مشخص شود
ص شات را با سه آستانه مذکور که به صورت يسه، تشخيمقا يبرا 
  :ميدهيآمده است، انجام م به دست يتجرب

  ۱۵۰۰ک، با آستانه ثابت يتر از توجه بزرگلب قابيمجموع ضرا ·
 ۲۰۰۰ک، با آستانه ثابت يتر از توجه بزرگب قابليمجموع ضرا ·
 ۲۵۰۰ک، با آستانه ثابت يتر از توجه بزرگب قابليمجموع ضرا ·

ص داده يدرســت تشــخ يهاتعداد شــات ۱در جدول  ۱و يديو يبرا
 که ييهاتعداد شاتص داده شده و ياشتباه تشخ يهاشده، تعداد شات

شخ ستانهيت شده با آ شده ان يب ۲۵۰۰و  ۲۰۰۰، ۱۵۰۰ يهاص داده ن
   است.

  1 ویدیها در وتعداد انواع شات 1جدول  

  
شکل  شات ناگهان يانمونه ۲در  شخدرست  ياز  و  شده داده صيت

شکل يهمچن شات تدر يانمونه ۳ن در  شخ يجياز  ست ت ص داده يدر
  .است شده داده نشانشده،  روش ارائه ياجرا ، با۱ ويديوشده در 

  

  
   1 ویدیودر  شده داده صیتشخ یاز شات ناگهان يانمونه :2شکل 

  

  
 1 ویدیدر و شده داده صیتشخ یجیاز شات تدر يانمونه :3 شکل

  
ص داده يدرســت تشــخ يهاتعداد شــات ۲در جدول  ۲ ويديو يبرا

 که ييهاص داده شده و تعداد شاتياشتباه تشخ يهاشاتشده، تعداد 
از  يانمونهشده است و ان يص داده نشده با سه آستانه مختلف، بيتشخ

روش ارائه شده  يز، با اجرايص داده شده نيدرست تشخ يجيشات تدر
شکل  ست. برا ۴در  شده ا شان داده  تعداد  ۳ز در جدول ين ۳و يديو ين

شاتص داديدرست تشخ يهاشات ص ياشتباه تشخ يهاه شده، تعداد 
ص داده نشــده با ســه آســتانه يکه تشــخ ييهاداده شــده و تعداد شــات

ست و ان يمختلف، ب شات ناگهان يانمونهشده ا شخ ياز  ست ت  صيدر
  نشان داده شده است. ۵روش ارائه شده در شکل  يداده شده، با اجرا

سين نتيتوان به ايشده مانجام يهاشيبا توجه به آزما ه، د کيجه ر
 دهشفشرده يوهايديتوانسته است، شات را در و يخوبشده بهروش ارائه

که  يعدد يارهايسـه بهتر، از معيو مقا يابيارز يص دهد، اما برايتشـخ
  م کرد.يان شده استفاده خواهيدر بخش بعد ب

  
   2و یدیو يها: تعداد انواع شات2 جدول

  

ص يشات تشخ
  داده نشده

 صيتشخشات اشتباه 
  شده داده

 صيتشخشات درست 
  شده داده

حد 
  آستانه

۱ ۴ ۹ ۱۵۰۰ 
۳ ۴ ۷ ۲۰۰۰ 
۱ ۱ ۹ ۲۵۰۰ 

ص يشات تشخ
  داده نشده

 صيتشخشات اشتباه 
  شده داده

 صيتشخشات درست 
  شده داده

حد 
  آستانه

۰ ۱۵ ۶ ۱۵۰۰ 
۰ ۱۴ ۶ ۲۰۰۰ 
۰ ۶ ۶ ۲۵۰۰ 
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 2 ویدیدر و داده شده صیتشخ یجیاز شات تدر يانمونه: 4شکل 

  
  3 ویدیو يهاتعداد انواع شات :3جدول 

  

  
  3 ویدیدر و داده شده صیتشخ یاز شات ناگهان يانمونه :5شکل 

  ج ینتا یابیارز -5-1
ــنجش کارا يارهاين بخش معيدر ا   ــامل، دقت ييمعروف س و  ١٩که ش

م. دقت و يکنيشــده محاســبه مروش ارائه در] را ۴۱اســت [ ٢٠يفراخوان
ــنجش موفق يارهاي، معيفراخوان ــخ ت روش ارائهيس ــده، در تش ص يش

ستند. دقت به ا ست که از م ين معنيشات ه شاتيا شخ يهاان   صيت
 ياست، و فراخوان شده داده صيتشخ، چه تعداد شات، درست شده داده
 صيتشخو، يديموجود در و يهااست که چه تعداد از شات ين معنيبه ا
  شود.ي) محاسبه م۴) و (۳ار از رابطه (ين دو معياست. ا شده داده

)۳(  c
R

c m
=

+  
)۴(  c

P
c fp

=
+  

 صيتشــخدرســت  يهاتعداد شــات cمقدار دقت،  R)، ۳در رابطه (
ص داده نشــده اســت. در رابطه يتشــخ يهاتعداد شــات m، شــده داده

)۴،(P  ن يو همچن يمقدار فراخوانfp ـــات که اشـــتباه  ييهاتعداد ش
  کند. يان ميرا ب شده داده صيتشخ

ص شــات، مقدار دقت و يشــده در تشــخروش ارائه  يســازادهيبا پ
شته ب يرا برا يفراخوان شردهير سه وت ف ستانهيديشده هر  سه آ  يو با 

سبه کرده شاتيامختلف، محا شخ يهام،  و نوع و مکان  شده داده صيت
 داده نشــان ۶تا  ۴ذکر شــده، در جداول  يهاز با مقدار آســتانهيها نآن

شات و عالمت  صيعدم تشخ يبه معنا ×است. در جداول، عالمت  شده
  شده است.  ص درست شات در روش ارائهيتشخ يبه معنا √

شـــده بر روش ارائه  يســـازادهي، پيفراخوان، دقت و ۴طبق جدول 
شردهيفا يرو ستانه ۱و يديشده ول ف سه آ ساس  مختلف، مورد  يبر ا
ـــان ميطور که نتان همانيو همچن قرار گرفته يابيارز دهد، با يج نش

ئه  نه روش ارا تا قت به ۲۵۰۰شــــده و آســـ  %۹۰ يفراخوانو  %۹۰د
گر يثابت د يهاآســتانه ، نســبت به۱و يدين آســتانه در ويم، ايادهيرســ

  داشته است. ص شاتيدر تشخ يعملکرد بهتر
 مختلف آستانهبا سه  هاشاتنوع و مکان ، 1و یدیو یابیارز :4جدول 

  
ص شات يشده در تشخروش ارائه  ينمودار دقت و فراخوان ۶شکل  

کند. يان مي، با ســه آســتانه مختلف ب۱و يديشــده ول فشــردهيرا در فا
ر ياز سا ۲۵۰۰آستانه ، مقدار شده داده نشانن شکل يطور که در اهمان
  ص شات داشته است. يدر تشخ يها عملکرد بهترآستانه
  

  
 1 ویدیمختلف در و يهاآستانه یدقت و فراخوان :6شکل 

 ۶۹  ۶۳
 ۹۰ ۹۰

 ۷۰
 ۹۰

 ۰

 ۵۰

 ۱۰۰

 ۱۵۰۰  ۲۰۰۰  ۲۵۰۰

1ویدیو 

دقت    فراخوانی     

ص يشات تشخ
  داده نشده

 صيتشخشات اشتباه 
  شده داده

 صيتشخشات درست 
  شده داده

حد 
  آستانه

۳  ۱  ۸  ۱۵۰۰ 
۴  ۲ ۷  ۲۰۰۰ 
۴  ۰ ۷ ۲۵۰۰ 

فيرد شات  يهاقاب 
 شده

 آستانه: نوع شات
۱۵۰۰ 

 آستانه:
۲۰۰۰ 

 آستانه:
۲۵۰۰ 

۱ ۶-۹  √ √ √  يجيتدر 

۲ ۵۱، ۵۲  √ √ √  يناگهان 

۳ ۷۱-۷۴  √ √ √  يجيتدر 

۴ ۹۳-۹۷  √ √ √  يجيتدر 

۵ ۱۲۹-۱۳۲  √ × √  يجيتدر 

۶ ۱۵۵-۱۵۸  √ √ √  يجيتدر 

۷ ۱۷۶-۱۸۰  √ × √  يجيتدر 

۸ ۲۱۳-۲۱۶  √ √ √  يجيتدر 

۹ ۲۳۴-۲۳۷  √ √ √  يجيتدر 

۱۰ ۳۹۵، ۳۹۶  × × ×  يناگهان 

 ۱۰ ۱۰ ۱۰ تعداد شات موجود 
 ۹  ۷ ۹ شده داده صيتشختعداد شات درست 

 ۱۰  ۱۱ ۱۳   شده داده صيتشخ يهاشاتتعداد کل 
  % ۹۰  % ۶۳ % ۶۹ دقت

  % ۹۰  % ۷۰ % ۹۰    يفراخوان 
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ـــده ول فشـــردهيدر ادامه فا         ـــده و  را با روش ارائه ۲و يديش ش
طور که در جدول همانم، ياش قرار دادهيمختلف مورد آزما يهاآســتانه

ــاهده م ۵ ــتانهيش به تفکين آزمايج ايد نتايکنيمش ف مختل يهاک آس
 ۲۵۰۰شده و آستانه  ها، با روش ارائهشيشده است بر اساس آزماان يب
ــ %۱۰۰ يفراخوان و %۵۰دقت به ــتانه در ويم که ايادهيرس ، ۲و يدين آس
ستانهين سبت به آ شخ يگر عملکرد بهتريثابت د يهاز ن  شات صيدر ت

  داشته است.
  

 مختلف آستانهبا سه  هاشاتنوع و مکان ، 2و یدیو یابیارز: 5جدول 

  
ـــت که  وينجا ايدر ا طور که در ، همان۲و يدين نکته قابل ذکر اس
ست، از  ۵جدول  شده ا شان داده   يجيشات تدر ۴و  يشات ناگهان ۲ن
شک ستانه يت شده با آ ست، روش ارائه  شده ا سته  يخوببه ۲۵۰۰ل  توان

ست محل دق شخ شات ۶ن يق ايا سد %۱۰۰ يو به فراخوانص يرا ت  ،بر
ما به دل ـــاتل وجود يا  گاهًاکه  ويدين ويدر ا يطوالن يجيتدر يهاش
شماره  عنوانبه، (کنديمر خود يقاب را درگ ياديتعداد ز شات   ۴مثال 
ست)قاب  ۸۰شامل شخ عنوانبه يشتريتعداد قاب ب ا ص داده يشات ت

ست،  شات رد عنوانبهشده ا ، ۵۰و  ۳۴شماره  يهاقاب ۱ف يمثال در 
 ۵ف ي، در شـــات رد۳۴۲و  ۳۳۳شـــماره  يهاقاب ۴ف يدر شـــات رد

ها ۵۰۱و  ۴۸۹، ۴۴۵شـــماره  يهاقاب ـــات رديو در ن  ۶ف يت در ش
شخ عنوانبه ۷۶۰و  ۷۹۴، ۷۷۲ يهاقاب ست و  يشات ت شده ا ص داده 

برســـد، اگر در  %۵۰باعث شـــده اســـت که دقت روش ارائه شـــده به 
شتر از ي) که ب۶و  ۵، ۴، ۱ف يرد يهاذکر شده (شات يجيتدر يهاشات

شخ عنوانبهک قاب ي ست، يشات ت شده ا  عنوانبهک قاب را يص داده 
شات رديريشات در نظر بگ شماره  ۱ف يم (در  شات رد۳۴قاب  ف ي، در 

ف يو در شات رد ۴۴۵قاب شماره  ۵ف ي، در شات رد۳۳۳قاب شماره  ۴
شماره  ۶ شات ۷۷۲قاب  شده ديتشخ يها) و از  صرفيص داده  نظر گر 
   .ديم رسيخواه %۱۰۰م به دقت يکن

ص يشده در تشخروش ارائه ينمودار دقت و فراخوان زين ۷در شکل 
شرده ويشات، در فا ستانه مختلف ب۲و يديل ف سه آ ست. اني، با  شده ا

ر ياز سا ۲۵۰۰، مقدار آستانه نشان داده شدهن شکل يطور که در اهمان
  ص شات داشته است. يدر تشخ يکرد بهترها عملآستانه
  

  
 2 ویدیمختلف در و يهاآستانه یدقت و فراخوان :7شکل 

  
ل يفا يشده بر روروش ارائه  يسازادهي، با پ۶ت طبق جدول يدر نها
 يابيمورد ارز يمختلف، دقت و فراخوان يهابا آســتانه ۳و يديفشــرده و
 شده ودهد، با روش ارائه يج نشان ميطور که نتااست، همان قرار گرفته

ن آستانه در يم، ايادهيرس %۶۳ يو فراخوان %۱۰۰دقت به ۲۵۰۰آستانه 
در  يگر عملکرد نســـبتًا بهتريثابت د يها، نســـبت به آســـتانه۳و يديو

  داشته است. ص شاتيتشخ
  

  مختلف  آستانهبا سه  هاشاتنوع و مکان ، 3و یدیو یابیارز: 6جدول 

  
ص شات يشده در تشخ روش ارائه ينمودار دقت و فراخوان  ۸شکل 

سه آستانه مختلف ب۳و يديرا، در و  نيطور که در اکند. همانيان مي، با 
شانشکل  ستانه شده داده ن سا ۲۵۰۰، مقدار آ ستانهر ياز  ها عملکرد آ

 ص شات داشته است. يدر تشخ ينسبتًا بهتر

 ۲۸  ۳۰
 ۵۰

 ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰

 ۰

 ۵۰

 ۱۰۰

 ۱۵۰۰  ۲۰۰۰  ۲۵۰۰

2ویدیو 

دقت    فراخوانی     
فيرد  يهاقاب  

 شات شده

 آستانه: نوع شات
۱۵۰۰ 

 آستانه:
۲۰۰۰ 

 آستانه:
۲۵۰۰ 

۱ ۳۴-۵۵  √ √ √  يجيتدر 

۲ ۱۸۴، ۱۸۵  √ √ √  يناگهان 

۳ ۲۳۸، ۲۳۹  √ √ √  يناگهان 

۴ ۳۳۳-۳۵۸  √ √ √  يجيتدر 

۵ ۴۴۵-۵۱۳  √ √ √  يجيتدر 

۶ ۷۷۲-۸۵۲  √ √ √  يجيتدر 

 ۶ ۶ ۶ تعداد شات موجود  

داده شده صيتشخ تعداد شات درست   ۶ ۶ ۶ 

 ۱۲ ۲۰ ۲۱  داده شده صيتشخ يهاتعداد کل قاب 

 % ۵۰ % ۳۰ % ۲۸ دقت  
 % ۱۰۰ % ۱۰۰ % ۱۰۰    يفراخوان 

فيرد شات  يهاقاب 
 شده

 آستانه: نوع شات
۱۵۰۰ 

 آستانه:
۲۰۰۰ 

 آستانه:
۲۵۰۰ 

۱ ۱۵، ۱۶  × × √  يناگهان 

۲ ۱۰۶، ۱۰۷  × × √  يناگهان 

۳ ۱۸۰، ۱۸۱  × × ×  يناگهان 

۴ ۲۷۳، ۲۷۴  √ √ √  يناگهان 

۵ ۳۶۲، ۳۶۳  √ √ √  يناگهان 

۶ ۴۵۴، ۴۵۵  √ √ √  يناگهان 

۷ ۵۸۱، ۵۸۲  √ √ √  يناگهان 

۸ ۶۶۲، ۶۶۳  √ √ √  يناگهان 

۹ ۷۳۰، ۷۳۱  √ √ √  يناگهان 

۱۰ ۷۸۸، ۷۸۹  √ √ ×  يناگهان 

۱۱ ۸۶۱، ۸۶۲  × × ×  يناگهان 

 ۱۱ ۱۱ ۱۱ تعداد شات موجود 
داده شده صيتشخ تعداد شات درست  ۸ ۷ ۷ 

 ۷ ۹ ۹  داده شده صيتشخ يهاکل قابتعداد 

 % ۱۰۰ % ۷۷ % ۸۸ دقت  
يفراخوان  ۷۲ % ۶۳ % ۶۳ % 
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   3 ویدیمختلف در و يهاآستانه یدقت و فراخوان :8شکل 
 

ل عدم يبه دل ۲و يديمثال در و عنوانبهن نکته قابل ذکر است که يا
ـــاتن يو همچن هاقابتشـــابه  تعداد  گاهًاکه  يطوالن يجيتدر يهاش

 يهابلوکر صـــفر ير غي، مقدار مقادکنديمر خود يقاب را درگ ياديز
و هر چه يدين وي، در اشــوديم يشــتري، عدد بهاقاب تينها درل و يتبد

ص شــات باالتر يدر تشــخ يشــتر باشــد دقت و فراخوانيمقدار آســتانه ب
فت.  هد ر ثال عنوانبهخوا بت  م ثا نه  تا قتبه ۲۹۰۰با آســـ و  %۹۰ د

. ميادهيرس ويدين ويه ال فشرديص شات در فايدر تشخ %۱۰۰ يفراخوان
 يهاشاتو عدم وجود  هاقاباد يل شباهت زيبه دل ۳و يدين در ويهمچن
 هاقاب تينها درل و يتبد يهابلوکر صـــفر ير غيمقدار مقاد يجيتدر

و هر چه مقدار آســتانه کمتر باشــد، يدين وي، در اشــوديم يعدد کمتر
ا ب مثالعنوانبهص شــات باالتر خواهد رفت. يدر تشــخ يدقت و فراخوان
ستانه ثابت  شخ %۱۰۰ يو فراخوان %۱۰۰ دقتبه ۹۰۰آ شات يدر ت ص 

شرده ايدر فا سو يدين ويل ف ستانه ثابت انتخابيد ي. اما باميادهير  ک آ
شته دا يو عملکرد مناسبيديص شات در هر ويکه بتواند در تشخ شديم

گر يد يهانهآستانکه نسبت به يل ايرا به دل ۲۵۰۰باشد. ما آستانه ثابت 
  . مياگرفتهآستانه ثابت در نظر  عنوانبهداشته  يترمناسبعملکرد 

  هاروشر یبا سا شدهارائهسه روش یمقا -6
در  شده ارائه يهاروشن مقاله را با يدر ا شده ارائهن قسمت روش يدر ا

 ارائه يهاروشن راستا در ابتدا ي. در اميانمودهسه ي] مقا۲۲،۱۵مقاالت [
 ميانمودهان يز و مشـــکالت موجود را بيدر مقاالت مذکور را آنال شـــده

ـــدهمقاالت  يوهايديو يخود را رو يشـــنهاديســـپس روش پ  ذکرش
در  شـــدهاســـتفاده يوهايديونکه ي(با توجه به ا ميانموده يســـازادهيپ

ر مجزا ب صورت بهرا  شده ارائهروش  ،گر متفاوت هستنديکديمقاالت با 
 درو م) يانمودهدر مقاالت مذکور اجرا  شـــده اســـتفاده يوهايديو يرو
  . ميانمودهسه يمقا هم باک يج را به تفکينتا تينها

ستفاده از ه با ] ۱۵در مقاله [ سادهيا شات يشده گراد ستوگرام  ان، 
ستاندارد  شود. با توجه به يص داده ميتشخ H.265در قسمت کدگذار ا

شرده ذخ صورت به هاويدينکه امروزه ويا ، جهت دنشويمره و منتقل يف
صلياز به فاين روش نيا يسازادهيپ و) يدير فشرده ويل غيو (فايديو يل ا

 برزمانو يدير فشـــرده ويل غيو به فايديل فشـــرده ويل فايو تبد اســـت

دارد تا  قاب يادياز به زمان زين کدگذار يانجام کار رو ياســت، از طرف
ــورت بهو يديهر و يها ــات يو جهت تشــخ يجداگانه کدگذار ص ص ش
م که يارا ارائه داده يدين مشکل روش جديحل ا يسه گردد. ما برايمقا
ستقيم سرعت باال از رويتواند م شردهيفا يمًا و با   شده به اطالعاتل ف

  ص دهد.يو شات را تشخ يدسترس هاقاب
جدول  ئهروش  ۷در  له [ ارا قا قت و  نظر از] را ۱۵شــــده در م د

ه ک طورهمان، مياکردهسه ين مقاله مقايشده در ا ارائهبا روش  يانفراخو
ست، روش  ۷در جدول  شده ا شان داده  ن مقاله عالوه يشده در ا ارائهن

 ص شات نسبت به روش ارائهيدر تشخ يباالتر ينکه دقت و فراخوانيبر ا
س۱۵شده در مقاله [ سرعت ب شخين يار باالتري] دارد  شات يز در ت ص 

و يديل فشــرده ويفا ين مقاله بر رويدر ا شــدهارائهنکه روش يال ي(به دل
  ) دارد.شوديم يسازادهيپ

  
  ]15ارائه شده در [ روش با يشنهادیپ روش سهیمقا :7جدول

  يفراخوان  دقت  روش
  % H.265 ]۱۵[  ۹۵ %  ۹۲ص شات در کدگذار استاندارد يتشخ
  % ۹۴  % ۹۶  ويديل فشرده ويص شات، در فايتشخ يشنهاديروش پ

  
 عيوزت زيبر آنال يمبتنص شات يتشخ يک روش براي] ۲۲در مقاله [

شرده ويفادر  Iنوع  يهاقاب ليواحد تبد ساسو يديل ف ستاندارد بر ا  ا

H.265  ست. شده ارائه شکل ا ست ين روش وجود دارد ايکه در ا يم ن ا
شردهيفا يکه فقط بر رو جاد يا I نوع يهاکه با قاب ييوهايديو شدهل ف

 يهاقابنسبت به  Iنوع  يهانکه قابي، با توجه به اشودياجرا م اندشده
 و دارنديماز اطالعات را در خود نگه  يشـــتريب يليحجم خ Bو  Pنوع 

از به کم شدن حجم يبالدرنگ ن يکاربردها يط خاص، برايبر اساس شرا
ــتدر کدگذار  Iنوع  يهاقابکردن تعداد  باکمو يديل فشــرده ويفا ، اس

کمتر شــدن حجم  به خاطرکه  ييوهايديوم ياســتر ين روش برايا پس
 عنوانبه کننديماســتفاده  يکمتر Iنوع  يهاقابل فشــرده از تعداد يفا

تر ا يــ …IPBPBPBPBا يــ .…IPPPPPPPو يديــم ويمثــال اســــ
IPBBBBPBBBB…  ... ست. يمناسب ن اصًالو  

تواند يم که ميارا ارائه داده يدين مشـــکل روش جديحل ا يما برا
 يشده به اطالعات هر سه نوع قاب دسترسل فشردهيفا يمًا از رويمستق

د. اما با توجه به يل نماين اطالعات را تحليص شـــات ايو جهت تشـــخ
قاب نوعيا که  عات را دارد و در  يحجم کمتر P ن هااز اطال  يکاربرد

 قاله ن ميشده در ا ارائهن کاربرد را دارند، روش يشترين قاب بيبالدرنگ ا
و يديو يشـــدهفشـــردهل يشـــات را در فا Iنوع  يهااز به قابيبدون ن
  .ميدهيمص يتشخ

شرا سان برايط يجهت فراهم نمودن  ه نکيسه، با توجه به ايمقا يک
سه نوع قاب موجود در و يت را دارد که بر روين قابليمقاله ما ا  ويديهر 

خود  يشدهارائهشود، در ابتدا روش  يسازادهيپ) Bو  I ،Pنوع  يها(قاب
، مياص دادهي] اجرا و شات را تشخ۲۲مقاله [ شدهفشردهل يفا يبر رو را

له [يديســـپس دو و قا فاده در م ـــنبا (] ۲۲و مورد اســـت  رزولوش
ــر اســـــاس  )۱۹۲۰×۱۰۸۰ ــاب ــره ــت ــارام ــود يپ ــه خ ــال ــق  م

 ۸۸
 ۷۷

 ۱۰۰

 ۷۲  ۶۳  ۶۳

 ۰

 ۵۰

 ۱۰۰

 ۱۵۰۰  ۲۰۰۰  ۲۵۰۰

3ویدیو 

دقت  فراخوانی 
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)GOP=IPBBPBBPBB…ــده را بر رو ــرده و روش ارائه ش ن يا ي) فش
داده  نشـــان ۸در جدول  هاشيآزماج ي. نتامياکرده يســـازادهيپ هاقاب

ست. روش  شخ هاشات يخوببهنکه يعالوه بر ا شدهارائهشده ا  صيرا ت
شرايينسبت به تغ يداده، مقاومت خوب ر يياز جمله تغ يط کدگذاريرات 

  ها دارد.دمان قابيچ
  ]22ارائه شده در [ روش با يشنهادیپ روش سهیمقا :8جدول

  يفراخوان  دقت  روش
ه يال بر پيز تعداد واحد تبديص شات بر اساس آناليتشخ

  ]۲۲[و يديل فشرده ويدر فا Iقاب 
۸۸ %  ۸۳ %  

و بر يديو فشردهل يص شات در فايتشخ يشنهاديروش پ
 Iه قاب يپا

۹۰ %  ۸۸ %  

و بر يديو فشردهل يص شات در فايتشخ يشنهاديروش پ
  Pه قاب يپا

۹۰ %  ۸۲ %  

 يریگجهینت    -7

ر ياوتص يا شات بر روير صحنه ييص تغيتشخ يبرا ين مقاله روشيدر ا
ن روش يدر ا .ارائه شد H.265 ييويديو يکد شده در استاندارد کدگذار

ستخراج م يژگيدر ابتدا و ضرايشود و مقاديقاب ا صفر بلوکيب غير   ر 
ت قرار دارد به دســـت يکه در رشـــته ب يل، با اســـتفاده از پرچميتبد
ضرايمجموع اد، يآيم سبه م يب را براين  سپس با يکنيهر قاب محا م، 
 صيوها را تشــخيدياز و يار صــحنه در دنبالهييک آســتانه مناســب تغي
  م. يدهيم

 %۸۰تواند با دقت يشده مدهد روش ارائهيما نشان م يهاشيآزما 
ــردهيبدون غ %۳/۸۴ يو فراخوان ــازر فش ــاتو، يديل ويفا يس را از  هاش

شردهيديل ويفا ستاندارد و ف شخ H.265شده با ا ت روش يص دهد. مزيت
ئه ص يآن در تشـــخ يباال يکم و دقت و فراخوان يدگيچيشـــده پارا
شاتيو مکان دق يو ناگهان يجيتدر يهاشات ست. عالوه بر اها ق  ن، يا

  ار مناسب است. يبالدرنگ بس يکاربردها يبرا
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