






























































































































































































































































































































































































































































































Kapitola 6 

1.2 Uložení digitalizovaného videosignálu 
Lze odvodit i potrebné kapacity paméti pro uložení príslušného počtu snímku: 
U klasického analogového videorekordéru v reálném režimu záznamu pri použití vi

deokazety o délce 3 hodiny (E180) je možno uložit 540 OOO snímku. 
Pokud bychom chtéli obdobným zpusobem uložit barevné snímky v digitálni podobe 

s 1 O bit vzorkováním v plné rozlišovací schopnosti dané standardem CCIR bez kompri
mace potrebovali bychom paméť o kapacite: 

540 OOO x 8,8 Mbit = 4752000 Mbit (4,6 GB) 

Pokud bychom tedy použili k uložení videodat pevný disk bežného počítače o kapa
cite napr 40GB, a byl-li by vyhrazen pauze pro videodata, kapacita by nám nestačila an 
na 1 O hod in kontinuálního záznamu jedné kamery. 

1.3 Komprese videosignálu 
Bez vývoje kompresních algoritmu by zustal digitálni systém CCTV ješté dlouhc 

pouhou teorií. Všem postupum videokomprese je společné, že odstraňují nadbytečné 
(redundantní) a zbytečné (irelevantní) informace z obrazu. 

Nadbytečné informace se identifikují podle druhu digitalizace obrazu v rádkovÉ 
rozteči pravoúhlé mrížky obrazových bodu. Pritom reprezentují sousední obrazové bod) 
velmi často stejný jas a barevný odstín. To znamená, že príslušná informace je již k dis
pozici, je ale vétšinou vícenásobné opakována pro popis rozsahu oblasti s daným jaserr 
a barevným odstínem. Efektivním popisem je možno tyto redundance odstranit, aniž b) 
pozorovatel rozeznal jakýkoliv rozdíl. Príkladem muže být prenos obrazu záberu kamef) 
bez pohybu ve snímané scéne. Sled snímku popisuje vždy stejný obraz se stejným infor
mačním obsahem (hodnotou dat). Stačí tedy vyslat na prijímací stranu informaci o tom 
že se nie nezmenilo a opakovat na prijímací strane stále první ze sekvence snímku. Tírr 
se značné redukují datové toky, aniž by pozorovatel zaznamenal jakékoli zhoršení kvalit) 
obrazu. 

Redukce zbytečných informací, které nemuže pozorovatel postrehnout vychází buc 
z psychofyzikálních vlastností lidského zraku, nebo jsou to informace mimo oblast zájmL 
pozorovatele, jaka napr. barevné odstíny v pozadí scény. Klasifikace rozdílných typu in 
formací však není možné provádét zcela bezchybné, proto také muže kódovací zarízen 
nékteré relevantní informace zkreslit. Pri rekonstrukci kódovaného obrazu se pak mohol 
objevit tzv. artefakty - dusledky chyby kódování. 

Vlastní postup komprese lze laicky popsat asi následovné: 
• Aktuálni obraz predvídej z minulosti pokud možno nejlépe, jak jen to jde. 
• Prenášej pauze to, co ješté nebylo prenesene (redundance) a to, se nedá pred· 

povídat z minulosti (zmeny) a eliminuj zbytečné informace s co nejmenším zatíže
ním kapacity paméti. 

• Odhad zpresni procesem výpočtu pohybu jednotlivých obrazových bodu v ráme 
snímku a predvídáním jejich nové polohy. 

Na trhu existuje více, mezi sebou nekompatibilních standardu. Každý výrobce zarí· 
zení pro digitálni zpracování obrazu volí spíše s ohledem na tržní zamerení zarízení né· 
který z existujících standardu . Nékteré standardy jsou spíše vhodné pro archivaci, jiné pre 
prenos. Každý má své výhody a nevýhody a záleží pauze na koncepci vývojáru a marke· 
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