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Referat	

	
Inom	video-transmission	och	–komprimering	är	det	viktigt	att	det	finns	standarder	
att	följa.	ITU-T	och	ISO/IEC	har	därför	utvecklat	nästa	generations	videokodek	som	
heter	H.265/HEVC.	Standarden	brukar	vanligtvis	kallas	för	endast	HEVC	vilket	står	
för	 High	 Efficiency	 Video	 Coding.	 Den	 nya	 standarden	 gör	 det	 möjligt	 för	
konsumenter	att	 få	 tillgång	 till	 ultrahögupplöst	 videomaterial	både	via	 internet	
och	 televisionssändningar.	 HEVC	 har	 utvecklats	 med	 målen	 att	 reducera	 bit-
hastigheten	med	hälften	 jämfört	med	H.265/AVC	(Advanced	Video	Coding)	och	
även	 förbättra	 parallellismen	 under	 komprimering	 och	 dekomprimering,	 med	
upprätthållen	 bildkvalitet.	 Syftet	 med	 denna	 avhandling	 är	 jämföra	 dessa	 två	
standarder	med	varandra	och	undersöka	vilken	som	är	bättre.	De	olika	jämförelser	
som	görs	behandlar	bland	annat	effektivitet	och	resultat	men	även	vilken	standard	
som	är	enklare	att	anamma	med	tanke	på	olika	licenser.	Testerna	som	utfördes	
visar	att	HEVC	är	den	effektivare	kodeken.		
	
Nyckelord	 —	 Advanced	 Video	 Coding,	 High	 Efficiency	 Video	 Coding,	 kodek,	
videokomprimering,	H.265/HEVC,	H.264/AVC,	.	
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1. Introduktion	
	

Konsumtionen	av	video	har	under	de	senaste	åren	ökat	markant	och	en	enskild	

aktör,	 till	 exempel	 Netflix,	 kan	 ensamt	 stå	 för	 stora	 delar	 av	

bandbreddsförbrukningen	 på	 internet	 [1].	 Bandbreddsförbrukningen	 ökar	

ytterligare	då	konsumenterna	 förväntar	 sig	videomaterial	av	allt	högre	kvalitet.	

Konsumenter	förväntar	sig	nu	att	video	skall	strömmas	eller	sändas	i	hög	kvalitet,	

till	 exempel	 i	 ’Full	 HD’	 [2].	 Det	 börjar	 även	 bli	 vanligt	 att	man	 bland	 annat	 vill	

strömma	 ultrahögupplöst	 video,	 även	 kallad	 ’4K’	 då	 det	 har	 fyra	 gånger	 flera	

bildpunkter	än	den	vanligt	använda	Full	HD.	Detta	ökar	belastningen	på	nätverken	

ytterligare	då	datamängden	som	krävs	är	fyra	gånger	så	stor.	Sedan	finns	även	den	

grupp	av	användare	som	ser	på	videomaterial	på	sina	mobila	enheter,	till	exempel	

smarttelefoner	och	surfplattor,		vilket	medför	ytterligare	belastning	på	internet.	

Trenden	är	lika	här,	det	vill	säga	att	konsumenterna	vill	ha	en	allt	högre	bildkvalitet	

och	enheterna	får	en	allt	högre	skärmupplösning	[2].	

	

För	att	möjliggöra	den	ökande	konsumtionen	och	högre	bildkvalitet,	samt	även	

minska	belastningen	på	internet	har	gruppen	JCT-VC,	Joint	Collaborative	Team	on	

Video	Coding,	utvecklat	nästa	generations	videokodek	med	namnet	H.265/HEVC.	

Den	nya	standarden	godkändes	2013	men	har	ännu	inte	hunnit	tas	i	bruk	på	en	

bred	skala.	Detta	göra	att	den	nu	relativt	gamla	H.264/AVC	ännu	används	av	de	

flesta	 aktörer	 som	 distribuerar	 videomaterial.	 Härefter	 kommer	 jag	 att	 kalla	

H.265/HEVC	och	H.264/AVC	för	HEVC	respektive	AVC.	

	

De	kraven	som	ställdes	på	HEVC	när	det	utvecklades	var	att	den	effektivare	skulle	

kunna	dra	nytta	av	dagens	hårdvara	vars	arkitektur	är	väldigt	orienterad	för	att	

köra	parallella	processer	[2].	Ett	annat	viktigt	krav	som	ställdes	var	hur	effektivt	

HEVC	skall	kunna	komprimera	videomaterial.	JCT-VC	satte	ett	mål	på	upp	till	50	%	

effektivare	 komprimering	med	 upprätthållen	 bildkvalitet	 jämfört	med	 AVC	 [2].	

Den	effektivare	komprimeringen	kan	utnyttjas	på	två	sätt.	Det	första	är	att	minska	

på	 bithastigheten,	 vilket	 medför	 lägre	 bandbreddsförbrukning	 och	 mindre	
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filstorlek	men	med	samma	bildkvalitet.	Det	andra	sättet	är	att	använda	samma	

bithastighet	 jämfört	 med	 den	 föregående	 komprimeringen,	 vilket	 leder	 till	 att	

bildkvaliteten	kommer	vara	högre,	men	med	samma	bandbreddsförbrukning	som	

tidigare.	

	

Med	 det	 som	 bakgrund	 kommer	 HEVC	 att	 jämföras	 mot	 AVC	 för	 att	 se	 vilka	

skillnader	 det	 finns	 i	 underliggande	 teknik.	 Skillnaderna	 mellan	 de	 två	

standardernas	tekniker	undersöks	för	att	ta	reda	på	vad	som	bidrar	till	den	mera	

effektiva	 komprimeringen	 i	 HEVC.	 Denna	 undersökning	 kommer	 i	 största	 del	

koncentrera	 sig	 på	 HEVC	 och	 vilka	 fördelar	 den	 har	 mot	 AVC.	 Med	 det	 sagt	

kommer	även	nyheter	i	användningslicenser	att	granskas	för	att	se	om	det	finns	

något	som	kan	försvåra	övergången	till	HEVC	eller	göra	den	långsammare.	Orsaken	

att	licenser	tas	upp	är	för	att	få	en	mera	heltäckande	jämförelse	som	är	jämnare,	

då	det	inte	bara	handlar	om	tekniska	skillnader	och	framsteg	utan	även	kostnader	

för	användning.	

	

I	det	följande	kapitlet	tas	det	upp	hur	videokomprimering	går	till	i	stora	drag,	då	

det	kan	vara	nödvändigt	för	att	förstå	de	olika	teknikerna	som	jämförs	senare	 i	

avhandlingen.	Kapitlet	kommer	att	ta	upp	de	olika	stegen	som	görs	då	en	video	

komprimeras	av	en	kodek.	Det	måste	påpekas	att	det	kan	finnas	variationer	mellan	

de	steg	som	behandlas	och	hur	en	färdig	kodek	fungerar.	

	

2. Videokomprimering	

	

Innan	själva	 jämförelsen	mellan	HEVC	och	AVC	görs	kommer	en	grundläggande	

beskrivning	av	hur	en	kodek	fungerar	och	hur	videokomprimering	går	till.		De	olika	

stegen	som	utförs	vid	komprimering	kommer	att	förklaras.	Vad	stegen	gör,	hur	det	

går	 till	 och	 varför	 de	 görs.	 Det	måste	 påpekas	 att	 dessa	 steg	 är	 allmänna	 och	

beskriver	hur	en	generisk	videokodek	kunde	utföra	videokomprimering.	Orsaken	

varför	det	tas	upp	är	att	kommersiella	kodekar	i	grunden	utför	samma		steg	men	
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kan	använda	andra	sorters	metoder	och	tekniker	som	bättre	passar	för	just	den	

kodeken	och	ändamålet.	

	

Det	 finns	många	 olika	 sätt	 att	 komprimera	 bilder	 och	metoderna	 har	 förfinats	

efterhand	 som	 behoven	 ändrats	 och	 att	 nya	 problem	 uppstått	 [3].	 Vanligtvis	

försöker	man	åstadkomma	kompressionen	med	att	först	transformera	individuella	

bilder	i	en	video	från	den	spatiala	domänen	till	ett	domän	som	är	bättre	anpassat	

för	att	komprimeras	med	entropikodning	[3].	Med	den	spatiala	domänen	innebär	

en	hel	bildruta	utsträckt	i	x-	och	y-komponenter	där	i	det	här	fallet	alla	bildpunkter	

är	 oförändrade.	 Transformeringen	 görs	 i	 flera	 olika	 steg	 som	 gör	 data	 bättre	

lämpad	 för	 att	 till	 slut	 komprimeras	 med	 entropikodning,	 till	 exempel	 kan	

Huffmankodning	används	[3].		

	

Då	man	komprimerar	video-	eller	bildmaterial	har	det	även	stor	betydelse	vilken	

färgrymd	 som	 används.	 Olika	 färgrymder	 har	 olika	 ändamål	 och	

användningsområden.	 En	 viss	 färgrymd	 kan	 ha	 väldigt	 exakt	 och	 korrekt	

färgåtergivning.	Medan	en	annan	kan	vara	lämpad	för	att	komprimeras,	på	grund	

av	hur	vår	syn	fungerar,	utan	desto	större	försämring	i	färgernas	korrekthet	[3].	

	

Nedan	följer	nu	olika	områden	som	måste	beaktas	då	man	komprimerar	en	video	

och	hur	olika	tekniker	fungerar	och	samspelar	för	att	till	slut	få	den	komprimerade	

videon.	Dessa	metoder	är	som	tidigare	sagt	generiska	och	det	kan	finnas	skillnader	

i	hur	kommersiella	kodekar	fungerar.		

	

2.1 Färgrymd	

	

Vilken	färgrymd	som	används	kan	ha	en	stor	betydelse	när	det	kommer	till	bilder	

och	video	eftersom	vissa	behöver	mera	data	för	att	representera	en	bildpunkt.	Till	

exempel	’RGB’	är	en	typ	av	färgrymd	där	alla	komponenter	är	lika	viktiga	för	att	

representera	en	färg.	I	RGB	är	det	vanligt	att	man	använder	8	bitar	per	komponent,	

vilket	 resulterar	 i	att	varje	bildpunkt	kräver	24	bitar	 för	att	kunna	representera	
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’alla’	färger.	RGB	är	alltså	inte	optimalt	då	det	kommer	till	komprimering	då	alla	

färgkomponenter	är	lika	viktiga	[3].	

	

En	 färgrymd	som	däremot	 fungerar	bra	 inom	komprimering	av	video	är	YCrCb.	

Orsaken	 är	 att	 denna	 representation	 separerar	 ljusstyrkan,	 eller	 luminansen	 Y,	

från	färginformationen,	vilket	möjliggör	att	man	kan	utnyttja	det	att	människans	

syn	är	mera	känslig	 för	 ljus	än	 för	 färger	 [3].	Y	kan	räknas	ut	 från	R-,	G-	och	B-

komponenterna	enligt	följande:	

! = #$% + #'( + #)*	

Färginformationen	kan	 sedan	 representeras	 som	krominans	 eller	 färgskillnaden	

där	 varje	 krominanskomponent	 är	 skillnaden	 mellan	 respektive	 färg	 och	 Y-

komponenten	enligt	nedan:	

+$ = % − !	

+) = * − !	

+' = ( − !	

Fördelen	med	denna	representation	är	att	uppbyggnaden	möjliggör	att	inte	alla	

fyra	komponenter	måste	sändas	då	man	kan	räkna	ut	den	tredje	färgen	då	signalen	

rekonstrueras	till	RGB	i	samband	med	uppspelning.	

	

Den	 största	 fördelen	 kommer	 ändå	 då	 man	 kan	 representera	 Cr-	 och	 Cb-

komponenterna	 med	 en	 lägre	 upplösning	 jämfört	 med	 Y	 [3].	 Det	 finns	 olika	

mönster	som	används	för	att	visa	upplösningen	för	färgen.	Det	betecknas	enligt	

(Y:Cr:Cb).	 I	 figur	 1	 finns	 en	 illustration	 av	 hur	 de	 olika	mönstren	 ser	 ut.	 Några	

populära	 mönster	 är	 till	 exempel	 4:4:4,	 vilket	 innebär	 att	 alla	 komponenter	

kommer	ha	samma	upplösning	och	C-komponenternas	upplösning	bibehålls.	4:2:2	

innebär	i	sin	tur	att	C-komponenternas	horisontella	upplösning	kommer	halveras.	

Nästa	steg	är	4:2:0	som	även	halverar	den	vertikala	upplösningen.	I	jämförelse	så	

kräver	4:2:0	hälften	så	få	bitar	för	att	representera	en	bild	jämfört	med	4:4:4	[3].		
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Figur	1	Region	av	4x4	bildpunkter	med	luminans-	och	krominans-stickprov	

2.2 Intra-	och	inter-förutsägning	

	

I	en	bild	finns	det	ofta	en	hög	korrelation	mellan	de	olika	bildpunkterna	bilden	är	

uppbyggd	av,	det	vill	säga	närliggande	bildpunkter	är	ofta	lika.	Om	man	

föreställer	sig	en	bild	med	en	klar	himmel,	kan	man	konstatera	att	himlens	färg	

oftast	är	enhetlig.	Korrelationen	utnyttjas	i	vad	som	kallas	för	intra-	och	inter-

förutsägning	(eng.	intra-	&	inter-prediction).	Inter-förutsägning	innebär	att	

bildpunkter	från	samma	bildruta	kommer	att	förutsägas	baserat	på	andra	

närliggande	bildpunkter,	det	vill	säga	spatiala	data.	

	

	Då	en	kodek	komprimerar	en	bild	försöker	algoritmen	minimera	data	som	sänds.	

Sättet	som	det	görs	på	är	att	man	endast	skickar	skillnaden	mellan	olika	bildrutor	

om	möjligt,	till	exempel	början	av	en	ny	scen	måste	skickas	komplett.	Den	mest	

enkla	intra-förutsägningen	kommer	att	subtrahera	värdet	av	nästa	bildpunkt	

med	föregående	och	i	stället	sända	resten	som	ofta	kommer	vara	nära	noll	på	

grund	av	korrelationen	mellan	bildpunkter	[3].	

	

Då	inter-förutsägning	används	av	kodeken	kommer	även	den	temporala	

korrelationen	att	utnyttjas.	Det	innebär	att	tidigare	sända	bildrutor	eller	bilder	

som	sänds	i	framtiden,	kan	användas	för	att	beräkna	en	så	liten	rest	som	möjligt.	

Orsaken	till	att	använda	bilder	från	framtiden	är	att	kodeken	kan	effektivera	

kompressionen	då	ett	föremål	gömts	bakom	ett	annat	eller	om	till	exempel	en	

dörr	öppnas.		

	

För	att	ytterligare	förminska	datamängden	som	sänds	används	även	

rörelsekompenserad	förutsägning	(eng.	motion-compensated	prediction)	[3].	
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Rörelsekompensationen	används	i	samband	med	inter-förutsägningen	för	att	

förflytta	objekt	som	rör	sig,	istället	för	att	direkt	skicka	skillnaden	mellan	bilder.	

Förflyttningen	kan	göras	så	att	kodeken	beräknar	vektorer	för	hur	objektet	rört	

sig,	och	sedan	använder	referensbildens	objekt	och	flyttar	det	objektet	med	

vektorernas	information.	

	

2.3 Transformkodning		

	

Efter	att	en	bild	har	blivit	behandlad	med	intra-	eller	inter-förutsägning	kommer	

bilden	 att	 transformeras	 till	 ett	 domän	 som	 är	 bättre	 lämpad	 för	 att	 utföra	

komprimering	 på.	 Data	 i	 bilden	 kommer	 efter	 transformationen	 att	 vara	

representerad	i	transformkoefficienter,	som	är	vanliga	heltal	[3].	Målet	som	man	

försöker	uppnå	är	att	minska	på	korrelationen	i	bilden	med	att	lämna	kvar	ett	litet	

antal	viktiga	koefficienter	och	ett	stort	antal	icke	nödvändiga	koefficienter.	Bilden	

kan	 sedan	 kvantiseras	 så	 att	 de	 onödiga	 koefficienterna	 tas	 bort.	 Transformen	

minskar	inte	på	bildens	datamängd,	kvantiseringen	som	följer	har	dock	dataförlust	

vilket	minskar	på	mängden	data	[3].	

	

Det	finns	olika	metoder	för	att	transformera	en	bild,	bland	annat	blocktransform	

och	 bildtransform.	 Skillnaderna	 mellan	 block-	 och	 bildtransform	 är	 att	

blocktransformen	utförs	på	fyrkantiga	delar	av	bilden	medan	en	bildtransfrom	kan	

göras	 på	 till	 exempel	 hela	 bilden	 samtidigt	 [3].	 Blocktransformen	 använder	 en	

diskret	cosinustransform	för	att	utföra	transformationen	medan	bildtransformen	

använder	 sig	 av	 vad	 som	 på	 engelska	 heter	 ’discrete	 wavelet	 transform’.	

Bildtransformen	kommer	dock	inte	behandlas	utförligare	i	denna	avhandling	då	

varken	HEVC	eller	AVC	använder	tekniken.	

	

2.4 Kvantisering	

	

Eftersom	 olika	 transformer	 inte	 åstadkommer	 någon	 komprimering	 i	 sig,	 utan	

bildens	data	delas	endast	i	delar	av	olika	relevans.	Därför	kommer	bilden	sedan	



	 10	

att	kvantiseras	 [3].	Kvantiseringen	går	ut	på	att	dividera	matrisen	med	de	olika	

transformkoefficienterna	med	ett	heltal.	De	koefficienter	som	är	viktiga	för	bilden	

kommer	att	bli	ett	heltal	olika	noll	medan	de	onödiga	koefficienterna	blir	noll.	Då	

koefficienter	nu	nollställts	kommer	det	innebära	en	förlust	av	data	[3].	Om	man	

sedan	vill	återskapa	matrisen	multipliceras	koefficienterna	nu	med	samma	heltal	

som	man	 tidigare	dividerade	med.	Noll-koefficienterna	kan	 inte	återskapas	och	

kommer	fortsättningsvis	vara	noll.		

	

Kvantiseringen	kan	göras	i	olika	grader	där	grovheten	bestämmer	den	slutgiltiga	

bildkvaliteten.	En	grov	kvantisering	kommer	nollställa	flera	koefficienter	jämfört	

med	en	fin	kvantisering	som	sparar	flera	koefficienter.	Ju	grövre	kvantisering	desto	

bättre	kompression	men	även	sämre	bildkvalitet	[3].	

	

2.5 Entropikodning	

	

Efter	 att	 en	 bild	 har	 transformerats	 och	 kvantiserats	 kommer	 själva	

komprimeringen	att	göras	med	hjälp	av	entropikodning.		Entropikodningen	går	ut	

på	att	data	analyseras	och	man	ersätter	sedan	ofta	förekommande	tecken	med	en	

kortare	 bit-sekvens	 jämfört	 med	 mera	 sällan	 förekommande	 tecken.	

Huffmankodning	fungerar	på	ett	likvärdigt	sätt	och	används	även	i	samband	med	

videokomprimering	[3].	

	

Före	 själva	entropikodningen	kommer	 först	de	 kvantiserade	koefficienterna	att	

ordnas	 om	 till	 en	 lineär	 räcka	 genom	 att	 ta	 ut	 koefficienterna	 i	 ett	 sicksack-

mönster,	börjande	från	det	övre	vänstra	hörnet	[3].	De	ordnade	koefficienterna	

kombineras	sedan	till	par	(eng.	[run,	level]	pair)	enligt	(x,y),	där	x	är	antalet	nollor	

före	koefficienten	och	y	är	själva	koefficienten.	Se	tabell	1	för	ett	exempel.	Paren	

som	 nu	 uppkommit	 kommer	 sedan	 att	 komprimeras	 med	 till	 exempel	

Huffmankodning	 eller	 aritmetiskkodning.	 Här	 måste	 även	 påpekas	 att	 ifall	

rörelsekompenserad	förutsägning	använts	så	måste	dessutom	rörelsevektorerna	

sändas,	 utöver	 paren.	 Vektorerna	 är	 oftast	 komprimerade	 på	 samma	 sätt	 som	

koefficientparen	[3].	
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Ordnade	koefficienter	 24	 3	 -9		 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 12	

Längd-nivå	par	 0,	24	 0,	3	 0,	-9	 	 1,	2	 	 	 	 	 	 5,	12	

Tabell	1	Exempel	av	koefficienter	och	par.	Längd	är	antalet	nollor	före	nivån,	som	är	själva	koefficienten.	

	

3. Jämförelsemetoder		

	

I	det	här	kapitlet	kommer	olika	metoder	som	används	för	att	jämföra	kvaliteten	av	

bildmaterial	att	presenteras.	Det	finns	både	objektiva	såväl	som	subjektiva	mått	

av	bildkvalitet.	Metoderna	 som	 tas	 upp	 är	 till	 exempel	 en	objektiv	metod	 som	

beräknar	 introducerade	 störningar	 som	uppkommit	 vid	 komprimering.	Då	man	

evaluerar	bildkvalitet	är	det	ofta	viktigt	att	även	utföra	subjektiva	bedömningar	då	

ingen	objektiv	metod	kan	återskapa	upplevelsen	av	att	se	på	en	video	[3].	På	grund	

av	att	det	 i	 slutändan	är	människor	 som	ser	på	videomaterialet	är	en	subjektiv	

bedömning	befogad.	

	

Metoderna	som	används	i	denna	avhandling	kommer	att	vara	mycket	enkla	och	

ställer	 endast	 två	 videosekvenser	 mot	 varandra.	 En	 videosekvens	 kommer	 att	

komprimeras	med	både	AVC	och	HEVC	och	sedan	utförs	en	subjektiv	bedömning	

av	kvaliteten.	Filstorleken	kommer	även	att	granskas,	likaså	beräkningstid,	PSNR	

och	processoranvändning	vid	komprimering	och	uppspelning	av	respektive	filer.	

Komprimeringen	kommer	att	göras	med	FFmpeg	3.0	’Einstein’	[4]	och	både	AVC	

och	 HEVC	 körs	 med	 standard	 inställningar	 för	 ett	 konsistent	 test	 som	 kan	

återskapas.		

	

3.1 Uppdelning	av	bildrutor	

	

För	 att	 sedan	 granska	 hur	 bilduppdelningen	 gått	 till	 kommer	 programmet	

CodecVisa	 [5]	 att	 användas.	 I	 programmet	 kan	 man	 bild	 för	 bild	 se	 hur	

uppdelningen	gjorts	och	se	vilken	metod	som	använts	för	blocken.	På	det	sättet	
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kan	man	enkelt	jämföra	hur	uppdelningen	gått	till.	Syftet	är	att	se	vilka	skillnader	

det	finns	i	valen	respektive	kodek	gjort.		

	

Syftet	är	att	granska	vad	för	skillnader	det	finns	 i	blockuppdelningen	som	HEVC	

och	 AVC	 gör.	 I	 samband	 med	 detta	 undersöks	 även	 skillnaden	 mellan	 HEVC:s	

’Coding	 Tree	 Unit’	 och	 AVC:s	 ’Macroblock’	 som	 är	 namnen	 på	 respektive	

kodekarnas	datastruktur	för	bildblock.	

	

3.2 Beräkningseffektivitet	

	

För	 att	 ta	 reda	 på	 hur	 effektiva	 de	 båda	 kodekar	 är	 kommer	 effektiviteten	 att	

betraktas	på	olika	sätt.	Bland	annat	tiden	som	krävs	för	att	komprimera	en	video	

och	filstorleken.	Det	mest	intressanta	måttet	på	effektivitet	är	ändå	förhållandet	

mellan	 tidsåtgång	 och	 den	 komprimerade	 filens	 storlek.	 Måttet	 är	 intressant	

eftersom	 det	 både	 beaktar	 beräkningsintensiteten	 men	 även	 hur	 stor	

minskningen	 av	 filstorleken	 varit.	 Här	 kommer	 ett	 högre	 värde	 tyda	 på	 bättre	

effektivitet.	

	

3.3 Subjektiv	bedömning	av	bildkvalitet	

	

En	subjektiv	bedömning	är	oftast	inte	klassad	som	vetenskaplig,	men	i	det	fall	då	

man	bedömer	bildkvalitet	är	det	en	etablerad	och	accepterad	metod.	Orsaken	till	

varför	det	finns	standardiserade	modeller	för	subjektiv	bedömning	är	att	det	är	

svårt	och	inexakt	att	mäta	bildkvalitet	objektivt.	En	objektiv	mätning	kan	i	vissa	fall	

visa	att	sekvensen	har	en	hög	kvalitet	medan	en	subjektiv	bedömning	uppvisar	

undermålig	kvalitet.	[3]	

	

Den	subjektiva	bedömningen	är	ett	blindtest	där	deltagare	skall	gradera	par	av	

videosekvenser,	där	ena	sekvensen	är	oförändrad	och	den	andra	behandlad	på	

något	vis.	Sekvenserna	visas	 i	 slumpmässig	ordning	 för	att	 förhindra	att	en	viss	

sekvensen	döms	förhastat	på	förhand.	
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3.4 Peak	signal	to	noise	ratio	

	

Peak	 signal	 to	 noise	 ratio,	 eller	 förkortat	 PSNR,	 är	 en	 objektiv	 metod	 ur	

signalbehandlingen	 för	 att	 bestämma	 hur	 bra	 bildkvaliteten	 på	 komprimerat	

material	är	jämfört	med	originalet.	Detta	görs	genom	att	man	räknar	ut	skillnaden	

mellan	 den	 högsta	 möjliga	 signalstyrkan	 från	 originalet	 och	 störningarna	 som	

introducerades	 i	och	med	komprimeringen.	 	Störningen	räknas	ut	med	hjälp	av	

’mean	squared	error’,	förkortat	MSE.	MSE	är	en	metod	för	att	avgöra	skillnaden	

mellan	originalet	och	det	komprimerade	materialet.	Resultatet	då	man	använder	

PSNR	kommer	att	vara	ett	värde	i	decibelskalan	där	ett	högre	värde	tyder	på	en	

högre	kvalitet.	PSNR	är	en	populär	metod	för	att	mäta	bildkvalitet	eftersom	den	

är	enkel	att	beräkna.	Formlerna	för	att	beräkna	MSE	och	därefter	PSNR	är	följande:	

	

-./ =
1
12 3 4, 6 − 7 4, 6 8

9:;

9<=

>:;

?<=

	

@.A%BC = 10 log;=
29 − 1 8

-./ 	

	

Där	I	är	den	oförändrade	referensbilden	och	K		är	den	behandlade	bilden	man	vill	

evaluera	 bildkvaliteten	 på.	 Täljaren	 i	 logaritmen	 är	 kvadraten	 på	 det	 högsta	

möjliga	signalvärdet	där	n	är	antalet	bitar	för	en	bildpunkt.	

	

Värdet	 för	 PSNR	 kommer	 att	 räknas	 av	 FFmpeg	 och	 borde	 ge	 ett	 tillräckligt	

tillförlitligt	resultat.	Beräkningarna	kommer	att	göras	flera	gånger,	ifall	variationer	

finns,	för	att	försäkra	jämna	resultat.	Medeltalet	av	PSNR	beräkningarna	från	de	

olika	körningarna	kommer	att	användas	vid	jämförelsen.		

	

4. Jämförelse	

	

Här	näst	kommer	HEVC	att	jämföras	med	AVC.	Som	tidigare	nämnts	är	syftet	att	

ta	reda	på	vilken	kodek	som	är	bättre	och	vilken	som	är	enklare	att	ta	i	bruk.	Själva	
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granskningen	 av	 bildkvalitet	 kommer	 vara	 en	 enkel	 subjektiv	 jämförelse.	 Som	

tillägg	kommer	även	PSNR-värdet	att	beaktas	vid	den	subjektiva	bedömningen.	

PSNR	 kommer	 att	 ställas	 mot	 den	 subjektiva	 bedömningen	 för	 att	 se	 om	 en	

skillnad	i	PSNR	även	syns	i	bildkvaliteten.	

	

I	denna	jämförelse	har	följande	utrustning,	programvara	och	videor	använts:	

• MacBook	Pro	Retina	13"	2014,	OS	X	10.11.4,	Intel	Core	i5	2,6	GHz,	8	GB	

1600	MHz	DDR3	

• FFmpeg	3.0	Einstein	

• CodecVisa	4.35		

• MediaInfo,	MediaInfoLib	-	v0.7.83	

• Big	Buck	Bunny	Trailer	[6],	1920x1080p,	Theora	.ogg,	6401	Kbps,	25.2	MiB,	

35.2	s	

• Big	Buck	Bunny	[6],	1920x1080p,	Theora	.ogg,	11.5	Mbps,	818	MiB,	9	m	56s	

	

I	 följande	 avsnitt	 kommer	de	underliggande	 tekniker	 som	används	 i	 respektive	

kodek	att	behandlas.	Därefter	 i	avsnitt	4.2,	undersöks	hur	respektive	kodek	har	

delat	 upp	 bilden	 inför	 komprimering.	 Här	 granskas	 även	 vilken	 typ	 av	 kodning	

bilden	eller	olika	block	har	i	båda	kodekar.	

	

I	 avsnitt	 4.3	 kommer	 beräkningseffektiviteten	 att	 granskas.	 Tidsåtgången	 för	

komprimering	 kommer	 att	 mätas	 och	medeltalet	 av	 tidsåtgången	 kommer	 att	

användas.	Från	det	kan	man	sedan	räkna	ut	antalet	bilder	som	komprimeras	per	

sekund.	Antalet	bilder	per	sekund	är	ett	bra	mått	på	hur	komplexa	beräkningarna	

är,	där	 färre	bilder	per	 sekund	 innebär	högre	komplexitet.	 Förhållandet	mellan	

antalet	 komprimerade	 bilder	 per	 sekund	 och	 filstorlek	 kommer	 även	 att	

undersökas	för	att	få	ett	värde	på	hur	’effektiv’	kodeken	var.	Värdet	tolkas	så	att	

ett	högre	värde	tyder	på	högre	effektivitet.	

	

Jämförelsen	av	bildkvaliteten	kommer	göras	i	avsnitt	4.5	med	beaktande	av	PSNR-

värdena	 som	 presenteras	 i	 4.4.	 I	 det	 sista	 avsnittet	 diskuteras	 skillnader	 i	

licenskostnader	för	att	använda	kodekarna.	
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4.1 Implementerade	tekniker	

	

Det	 är	 oftast	 inte	 en	 enda	 ny	 teknik	 som	 drastiskt	 förbättrar	

komprimeringseffektiviteten,	utan	en	kombination	av	flera	små	förbättringar	som	

förbättrar	effektiviteten	i	slutändan.	Detta	gäller	både	för	AVC	och	för	HEVC.	[7]	

[2]	I	detta	avsnitt	ämnas	ändå	diskutera	vilka	skillnader	det	finns	mellan	AVC	och	

HEVC	sett	till	underliggande	tekniker.		

	

Den	största	skillnaden	mellan	HEVC	och	AVC	är	sättet	som	bilden	delas	upp	och	

datastrukturen	 som	används.	Den	 föregående	AVC	 standarden	använder	 sig	 av	

något	 som	på	 engelska	 kallas	 för	macroblock.	 Ett	macroblock	 är	 en	 som	 störst	

16x16	bildpunkters	del	 av	bilden	och	 som	minst	 4x4.	 [7]	 En	bildruta	delas	då	 i	

massor	av	block	som	sedan	komprimeras	som	’en	helhet’,	det	vill	säga	som	en	liten	

bild.	Här	används	sedan	något	av	de	YCrCb	mönstren	som	förklarades	i	2.1.		

	

I	HEVC	så	heter	nu	datastrukturen	för	coding	tree	unit,	CTU,	och	är	en	trädstruktur	

med	fyra	löv.	Den	största	nyheten	är	att	en	CTU	kan	vara	upp	till	64x64	bildpunkter	

vilket	förbättrar	kompressabiliteten.	[2]	Enheterna	kan	fortsättningsvis	gå	ned	till	

en	storlek	motsvarande	ett	macroblock	i	AVC	men	det	bestäms	helt	och	hållet	av	

kodeken	[2].	Vid	konturer	och	runt	objekt	med	rörelse	är	vanligtvis	blocken	små	

för	att	förbättra	kvaliteten.	I	övrigt	kan	alla	olika	block	vara	betydligt	större	i	HEVC	

jämfört	med	AVC	[2].	

	

Ytterligare	en	skillnad	mellan	AVC	och	HEVC	är	att	enheterna	i	HEVC		inte	behöver	

vara	symmetriska,	vilket	macroblock	i	AVC	måste	vara	[2]	[7].	I	figur	2	illustreras	

dessa	skillnader.	Denna	förbättring	möjliggör	att	konturer	enklare	kan	följas	utan	

att	närliggande	block	krymps	i	onödan.	Exempel	på	hur	blockuppdelningen	gått	till	

i	en	riktig	video	behandlas	i	avsnitt	4.2.	

	

Andra	 förbättringar	 som	 implementerats	 i	 HEVC	 är	 bland	 annat	 exaktare	

rörelsevektorer.	För	det	första	finns	det	flera	riktningar	att	använda.	AVC	använder	

åtta	riktningar	vid	förutsägning	medan	HEVC	stöder	upp	till	33	riktningar.	För	det	
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andra	använder	HEVC	en	mera	exakt	metod	utan	mellansteg	för	att	 interpolera	

värden	mellan	verkliga	bildpunkter.	[2]	

	

	

För	 att	 ytterligare	 förbättra	möjligheten	 till	 parallella	beräkningar	har	det	 även	

implementerats	 att	 bildrutor	 kan	 delas	 upp	 i	 delar	 som	 individuellt	 sedan	 kan	

komprimeras	och	dekomprimeras	[2].	Detta	gör	att	bildens	delar	kan	komprimeras	

på	enskilda	exekveringstrådar,	vilket	förbättrar	parallellismen.				

	

Sammanfattningsvis	 finns	 det	 flera	 olika	 element	 som	 tillsammans	 förbättrar	

prestandan	hos	HEVC.	Bland	annat	metoder	som	gör	kodeken	mera	effektiv	när	

det	 finns	 flera	 processorer	 tillgängliga,	 en	 effektivare	 datastruktur,	 men	 även	

tekniker	 som	 förbättrar	 kompressabiliteten.	 För	 att	 få	 en	 bättre	 överblick	 och	

förklaring	på	de	tekniska	skillnaderna	mellan	HEVC	och	AVC	rekommenderas	det	

att	läsa	Overview	of	the	HEVC	Standard	[2].	

	

4.2 Uppdelning	av	en	bildruta	

	

När	det	kommer	till	hur	HEVC	och	AVC	delar	upp	en	bild	i	block	finns	det	många	

och	 tydliga	 skillnader.	 Det	 första	 som	 upptäcks	 är	 att	 blocken	 i	 en	 bild	

Figur	2	Illustration	av	alternativ	för	blockuppdelning.	
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komprimerad	med	HEVC	är	betydligt	större	jämfört	med	samma	bild	komprimerad	

med	AVC.	I	figur	3	finns	en	bildruta	från	Big	Buck	Bunny	trailern.	För	att	vara	mer	

specifik	är	det	bild	nummer	tio	efter	att	jag	klippt	bort	de	första	19	sekunderna.	

Samma	bildruta	syns	även	i	figur	4.	Här	är	dock	bilden	komprimerad	med	HEVC	

istället.	Båda	filerna	är	sedan	öppnade	med	CodecVisa	som	sedan	analyserar	filen	

och	ritar	ut	de	olika	blocken.		

	

Det	man	kan	se	i	figur	3	är	att	AVC	har	delat	upp	bilden	i	ett	stort	antal	väldigt	små	

block.	Man	ser	även	att	alla	block	är	symmetriska	och	att	ett	antal	block	har	kodats	

med	intraförutsägning.	Här	är	de	röda	blocken	kodade	med	intra-	och	de	gröna	

men	inter-förutsägning.		

	

	
Figur	3	Bild	från	trailer	kodad	med	AVC.	Grön	betyder	inter	och	röd	betyder	intra.	

	

Om	man	därefter	betraktar	figur	4	ser	man	en	märkbar	skillnad	i	hur	uppdelningen	

skett.	Största	delen	av	alla	block	har	den	maximala	storleken	på	64x64	bildpunkter.	

De	 enda	 platserna	 blocken	 är	 små	 är	 på	 nedre	 kanten	 av	 bildrutan	 och	 runt	

pilskaftet.	Orsaken	 till	 detta	 är	 att	 kodeken	 försöker	 hålla	 en	 hög	 kvalitet	 runt	

objekt	 som	rör	 sig	då	 	 ’kameran’	 rör	 sig	uppåt	och	området	gömt	bakom	pilen	

uppenbaras,	speciellt	kaninens	näsa	har	prioriterats.		
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Figur	4	Bild	från	trailer	kodad	med	HEVC.	Cyan	betyder	att	interförutsägning	till	någon	annan	bild,	bakåt	

eller	framåt	i	tiden.	

Fördelarna	som	uppkommer	med	att	använda	större	block	är	att	det	blir	ett	färre	

antal	block	att	hålla	reda	på	vilket	minskar	på	mängden	extra	data	som	sparas.	

Förutom	de	större	blocken	är	även	de	osymmetriska	blocken	en	fördel	då	en	kant	

kan	ha	många	små	block	utan	att	andra	sidan	av	blocket	påverkas	nämnvärt.	Ett	

exempel	på	detta	syns	i	den	nedre	kanten	av	bilden.	

	

För	att	sammanfatta	så	är	det	enkelt	att	iaktta	skillnaderna	i	hur	respektive	kodek	

delar	upp	bilderna	i	block.	Att	göra	en	enkel	analys	av	hurdan	kodning	som	använts	

är	även	möjligt	men	en	komplexare	analys	och	granskning	av	valen	som	gjorts	går	

utan	för	denna	avhandlings	omfattning.	I	fallet	av	denna	jämförelse	ser	man	dock	

att	HEVC	verkar	använda	interförutsägningen	mera	än	vad	AVC	gör.		

	

4.3 Beräkningseffektivitet	

När	 det	 kommer	 till	 komprimering	 av	 data	 så	 är	 det	 konstaterat	 att	 en	 tätare	

kompression	 är	mera	 beräkningstung.	 Utvecklingen	 av	metoder	 för	 effektivare	

komprimering	har	ändå	möjliggjorts	av	utvecklingen	av	kraftfullare	hårdvara.	Det	

är	ett	faktum	att	HEVC	är	mera	beräkningsintensivt	jämfört	med	AVC.	I	de	testerna	

som	utförts	som	data	för	denna	avhandlingen	tog	komprimering	med	HEVC	i	snitt	

dubbelt	så	lång	tid	som	komprimering	med	AVC.	



	 19	

Om	man	bara	ser	på	tidsåtgång	kan	man	tycka	att	HEVC	är	ineffektivare	än	AVC.	

En	 annan	 viktig	 aspekt	 är	 ändå	 hur	 mycket	 kodeken	 lyckas	 komprimera	

videomaterialet.	 Därför	 kommer	 beräkningseffektiviteten	 att	 räknas	 som	 en	

proportion	mellan	tidsåtgång	och	slutgiltig	filstorlek.	I	detta	test	har	båda	filerna	

komprimerats	fem	gånger	med	respektive	kodek	och	medeltalet	av	tidsåtgången	

har	 använts.	 Då	 man	 vet	 antalet	 bilder	 som	 finns	 i	 en	 videosekvens	 och	

tidsåtgången	för	komprimering	kan	man	räkna	ut	antalet	bilder	som	komprimeras	

per	 sekund	 (bps).	Antalet	 bilder	per	 sekund	är	 ett	 bra	mått	på	hur	 snabb	eller	

beräkningstung	en	kodek	är.	För	att	sedan	få	med	hur	effektiv	kompressionen	var	

divideras	 antal	 bilder	 per	 sekund	 med	 filstorleken	 för	 videoströmmen.	 Här	

kommer	ett	högre	värde	tyda	på	en	högre	effektivitet.		Videoströmmens	storlek	

har	extraherats	med	hjälp	av	MediaInfo.		

	

Det	resultat	som	erhölls	för	båda	filerna	och	kodekar	kan	ses	i	tabell	2.	Det	man	

ser	är	att	HEVC	har	en	betydligt	längre	komprimeringstid,	i	snitt	dubbelt	så	lång	

som	AVC.	Däremot	 ser	man	även	 att	HEVC	har	 ett	 högre	 värde	 för	 effektivitet	

jämfört	med	AVC.	Trots	att	tidsåtgången	är	högre	kompenseras	det	därför	med	en	

betydligt	mindre	filstorlek	som	är	mindre	i	förhållande	till	effektivitetsvärdet	för	

AVC.	Man	kan	även	observera	att	HEVC	har	väldigt	stabila	värden	när	det	kommer	

till	hastigheten	vid	kompression.	AVC	sjunker	0,3	steg	i	hastighet	när	filstorleken	

blev	större	medan	HEVC	hålls	på	samma	nivå.	

	

Filstorleken	för	original	filerna	var	som	tidigare	nämnt	25,2	MiB	för	trailern	och	

818	MiB	för	hela	filmen.	

	

Typ,	storlek	 Tid/s	 Hastighet	 Bps	 Effektivitet	

AVC,	trailer,	9.08	MiB	 30,6	 1,1	 26,6	 2,9	

HEVC,	trailer,	3.22	MiB	 76,3	 0,4	 10,7	 3,3	

AVC,	film,	289	MiB	 735,0	 0,8	 19,5	 0,07	

HEVC,	film,	86.5	MiB	 1397,3	 0,4	 10,2	 0,12	
Tabell	2	Resultat	från	komprimeringstesterna	som	kördes	fem	gånger	för	var	fil	och	kodek.	Hastigheten	är	i	

förhållande	till	videons	uppspelningshastighet.	Effektivitet	=	bps/storlek.	
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Slutsatserna	som	dras	utifrån	detta	test	är	att	HEVC	är	mera	beräkningstungt	och	

tidskrävande	men	i	slutändan	är	kodeken	ändå	mera	effektiv	 jämfört	med	AVC.	

Grunderna	till	denna	slutsats	är	att	HEVC	har	ett	gynnsammare	förhållande	mellan	

tidsåtgången	och	filstorlek.		

	

4.4 Peak	signal	to	noise	ratio	

För	att	evaluera	bildkvaliteten	kommer	först	PSNR	värdena	att	granskas.	Värdena	

har	räknats	av	FFmpeg	och	räknades	tre	gånger	per	fil.	Resultatet	av	beräkningen	

blev	dock	samma	för	varje	fil	varje	gång	så	inget	medeltal	måste	användas.	Styrkan	

med	 ett	 objektivt	 test	 som	 detta	 är	 just	 att	 resultatet	 alltid	 blir	 samma,	 vilket	

kanske	inte	är	fallet	för	en	subjektiv	evaluering.	

	

I	 tabell	 3	 presenteras	 resultaten	 från	 beräkningarna.	 Värdena	 har	 räknats	 ut	

genom	att	jämföra	originalet	mot	respektive	komprimerad	fil.	I	tabellen	ser	man	

en	klar	trend	på	att	AVC	genomgående	får	högre	PSNR-värden	vilket	tyder	på	en	

högre	 bildkvalitet	 [3].I	 nästa	 kapitel	 kommer	 eventuella	 märkbara	 skillnader	 i	

bildkvalitet	att	diskuteras	närmare.	

	

Kodek,	fil	 medel	 min	 max	

AVC,	trailer	 47,12	 39,63	 ∞	

HEVC,	trailer	 44,16	 36,37	 87,05	

AVC,	film	 43,56	 34,69	 79,79	

HEVC,	film	 40,27	 29,71	 74,17	
Tabell	3	PSNR-värden	i	decibel	beräknade	av	FFmpeg	

	

4.5 Subjektiv	jämförelse	av	kvalitet	

	

För	 att	 jämföra	 resultaten	 av	 komprimeringarna	 kommer	 en	 enkel	 subjektiv	

jämförelse	 av	 bildkvalitet	 att	 göras,	 ytterligare	 kommer	 skillnaderna	 i	 PSNR-

värdena	diskuteras	ifall	det	syns	en	märkarbar	skillnad.	Testet	har	utförts	genom	

att	först	se	på	videoklippen	och	sedan	på	vissa	nyckelscener	med	många	detaljer	
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pausa	för	att	granska	bilden.	Efter	att	ha	sett	på	alla	fyra	klipp	kan	det	konstateras	

att	 ingen	 skillnad	 i	 bildkvalitet	 kan	 observeras.	 Även	 efter	 att	 ha	 granskat	 de	

originalvideon	som	har	betydligt	högre	bithastighet,	kunde	ingen	märkbar	skillnad	

hittas.	Komprimeringen	hade	i	jämförelse	med	originalet	endast	lett	till	fördelar.	I	

de	komprimerade	filerna	gick	det	till	exempel	mycket	snabbare	att	hoppa	mellan	

scenerna.		

	

Om	PSNR	tas	med	i	ekvationen	kan	man	konstatera	att	de	skillnader	som	räknades	

ut	av	FFmpeg	inte	kan	observeras	på	något	sätt.	Redan	en	skillnad	på	3	decibel	

som	uppvisades	i	detta	test	borde	märkas	då	det	märktes	en	klar	skillnad	för	ett	

mindre	 värde	 som	visas	 i	 en	 jämförelse	 i	 [3].	 Testet	 visar	 alltså	 att	HEVC	är	en	

effektivare	 kodek	 jämfört	 med	 AVC.	 Men	 hur	 ser	 det	 ut	 när	 det	 kommer	 till	

licenskostnader?		

	

4.6 Skillnader	i	licenser	

	

När	det	kommer	till	standardiserade	tekniker	måste	man	oftast	köpa	ett	licens	för	

att	 få	 implementera	 tekniken	 i	 sina	 egna	 produkter.	 När	 det	 kommer	 till	

videokodek	är	det	 inte	avvikande.	Organisationen	som	sköter	om	licenserna	för	

både	HEVC	och	AVC	är	MPEGLA	[8]	[9].		

	

HEVC	och	AVC	har	väldigt	lika	licenser	i	sig,	skillnaderna	ligger	i	hur	stora	royaltyn	

som	utbetalas.	Båda	kodekar	har	en	undre	gräns	på	upp	till	100	000		sålda	enheter	

per	år.	Under	den	gränsen	får	enheter	säljas	utan	att	någon	royalty	betalas.	[8]	[9]	

	

För	AVC:s	del	är	priset	per	såld	enhet	$0,20	om	man	överstiger	100	000	enheter.	

Om	man	överstiger	5	miljoner	enheter	kommer	priset	per	enhet	vara	$0,10.	En	

övre	gräns	finns	även	och	det	maximala	beloppet	för	år	2016	är	$8,125	miljoner.	

Mellan	2017	och	2020	kommer	den	övre	gränsen	att	vara	$9,75	miljoner.	[8]	

	

Som	tidigare	nämnts	har	HEVC	samma	kostnadsstruktur,	förutom	att	det	finns	inte	

någon	 gräns	 för	 när	 styckepriset	 minskar.	 De	 första	 100	 000	 enheterna	 är	
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royaltyfria	 medan	 övriga	 har	 en	 kostnad	 på	 $0,20	 per	 enhet.	 Den	 maximala	

summan	på	$25	miljoner	är	också	betydligt	högre.	[9]	

	

5. Slutsats	och	diskussion	
	

När	det	kommer	till	vilken	kodek	man	skall	implementera	finns	det	många	olika	

aspekter	 att	 fundera	 på,	 bland	 annat	 kostnader	 och	 effektivitet.	 I	 denna	

avhandling	har	HEVC	jämförts	med	AVC	på	ett	flertal	olika	punkter.	Resultatet	av	

jämförelsen	är	att	HEVC	är	en	mycket	kompetent	videokodek	och	även	effektivare	

än	föregångaren	AVC.	Samma	slutsats	drar	även	Jens-Rainer	Ohm	et	al.		i	[10]	vilket	

är	 ett	 väldigt	 utförligt	 test.	HEVC	 är	 som	konstaterats	mera	 beräkningstung	 än	

AVC.	 Den	 längre	 beräkningstiden	 är	 dock	 i	 mitt	 tycke	 befogad	 i	 och	 med	 att	

kompressionen	är	betydligt	bättre.	Förhållandet	mellan	tid	och	filstorlek	enligt	mig	

är	fördelaktigare	för	HEVC	jämfört	med	AVC.		

	

Syftet	med	med	denna	 avhandling	 var	 som	 tidigare	 nämnts	 att	 undersöka	 ifall	

HEVC	 kan	 anses	 vara	 bättre	 än	 AVC.	 Enligt	 testerna	 som	 utfördes	 i	 denna	

avhandling	kan	det	konstateras	att	så	är	fallet.	Men	när	det	kommer	till	valet	av	

teknik	 behöver	 det	 däremot	 inte	 vara	 så	 ensidigt.	 Kostnader	 för	

användarrättigheter	 måste	 även	 beaktas.	 Kommer	 kostnadsbesparingen	 från	

minskad	 bandbreddsförbrukning	 eller	 sparat	 lagringsutrymme	 vara	 tillräckligt	

stora	för	att	det	skall	löna	sig	att	övergå	till	HEVC?	Den	frågeställningen	är	dock	

inte	inom	ramen	för	denna	avhandling.		
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