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Abstract: The purpose of this paper is to compare modern video codecs, that ensure delivery of 4K 
and 8K video content in high quality at reasonable bitrates. There are compared three video codecs: 
HEVC, VVC and the AV1. Video quality assessment is ensured by using four objective video quality 
metrics, which are: PSNR, SSIM, VIF and VMAF. For tests, there were chosen two from total of 
seven videosequencies with different parameters: very high resolutions, high framerates, wide range 
of spatial and temporal indexes and 3D and 360° projection. 
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1 ÚVOD 

Najnovšie zariadenia určené na sledovanie multimediálneho obsahu sú vyrobené s vysokým rozlíše-
ním (HD) zobrazovacích panelov, ktorými sú televízie (TV) s 8K rozlíšením a smartfóny a virtuálna 
realita (VR) s rozlíšením 4K. Zvlášť pre VR je potrebný obsah vo vysokom rozlíšením, pretože pri 
sledovaní 360° foto a video obsahu dochádza k výrezu v obraze. Tento obsah je potrebné zakódovať 
a dopraviť ho konečnému užívateľovi v dostatočnej kvalite pri čo najmenších nárokoch na distribú-
ciu dát. Obsah môže mať pridanú hodnotu vo forme vysokého dynamického rozsahu (HDR), stere-
oskopickej projekcie (3D), alebo 360° uhlu záberu. Preto je nutné použiť video kodeky s vysokou 
efektivitou kódovania a podporou všetkých týchto rozšírení. Použité videosekvencie majú dĺžku 10 
sekúnd a sú zakódované širokým rozsahom dátových tokov v rozmedzí 5 – 50 Mbit/s, preto je možné 
použiť výsledky vo viacerých oblastiach, akými sú TV vysielanie DVB-T2, Blu-Ray a streaming a to 
aj v 3D a VR. 

2 ZDROJOVÉ KÓDOVANIE 

Obraz je zložený z pixelov, kde každý je zložený z 3 subpixelov – červeného (R), zeleného (G) 
a modrého (B) – RGB sústava. RGB hodnoty sú prepočítané na luminančný (Y) a 2 rozdielové chro-
minančné signály (UV) – YUV sústava. YUV signál je chromaticky podvzorkovaný, typicky  na 
hodnotu 4:2:2 alebo 4:2:0. Snímky sú medzi sebou premiestnené a je vytvorená skupina snímok 
Group of Pictures (GOP). V nej sa nachádzajú 3 typy snímok: I - referenčný, P – dopredne prediko-
vané a B – obojsmerne predikované. Snímok je rozdelený na kódové stromové jednoty Coding Tree 
Unit (CTU), ktoré sú rozdelené na menšie predikčné  a transformačné jednotky a bloky. Intrapredik-
ciou je znížená priestorová redundancia. Na bloky je aplikovaná diskrétna kosínusová transformácia 
(DCT) a diskrétna sínusová transformácia (DST), čím sú hodnoty pixelov v bloku prevedené na ma-
ticu frekvenčných koeficientov. Matica je vydelená kvantizačnou tabuľkou, koeficienty sú vyčítané 
diagonálne (cik-cak). Ďalším krokom je run-length kódovanie a entropické kódovanie [1], [2], [3]. 

2.1 KODEK HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING (HEVC) 

Kodek HEVC [1] (H.265) bol vyvinutý v roku 2013. Je použitý v TV vysielaní DVB-T2. Kodek bol 
po svojom vzniku rozšírený funkciami HDR, 3D alebo 360° video.  

38



2.2  KODEK VERSATILE VIDEO CODING (VVC) 

Kodek VVC [1], [2] (H.266), bol vyvinutý v roku 2020. Pri zachovaní kvality je dosiahnuté zníženie 
dátového toku o 30-50% oproti HEVC. Obsahuje podporu pre HDR, 3D a 360° video. Nové algo-
ritmy sú spojenie hrán 360° videa, predikcia farby z jasu, škálovanie a rotácia obrazu a rozpoznáva-
nie geometrických tvarov a hrán. 

2.3  KODEK AOMEDIA VIDEO 1 (AV1) 

Kodek AV1 [1], [3] bol vyvinutý v roku 2018. Je použitý vo webových aplikáciách, napríklad stre-
aming videa cez platformu YouTube. Je konkurenciou pre VVC. Obsahuje podporu pre HDR, 3D aj 
360° video. Nové algoritmy sú identifikácia transformačných blokov, použitie viacero kvantizačných 
tabuliek v rámci jedného snímku, kruhové vyčítavanie frekvenčných koeficientov. 

3 OBJEKTÍVNE METRIKY KVALITY 

Objektívne metriky sú použité na vyjadrenie kvality videosekvencií pomocou matematických mode-
lov a algoritmov. Všetky použité metriky sú plne referenčné, na ich výpočet je použitý rozdiel medzi 
referenčnou a skreslenou videosekvenciou. V presnejších metrikách je brané do úvahy aj vnímanie 
ľudským zrakom (HVS model). Vyššie číslo u výsledkov použitých metrík znamená vyššiu kvalitu. 

3.1  PEAK-SIGNAL-TO-NOISE-RATIO (PSNR) 

Najjednoduchšia a najpoužívanejšia objektívna metrika. Vyjadruje špičkový pomer medzi signálom 
a šumom. Nepočíta s HVS, preto je to najmenej presná metrika. Z dôvodu vysokého dynamického 
rozsahu vyhodnocovaných signálov je vyjadrená v logaritmickej miere [4]. 

3.2  STRUCTURAL SIMILARITY INDEX (SSIM) 

Metrikou je vyjadrená podobnosť 2 obrazov. Sú zohľadnené princípy HVS, ako štrukturálne zmeny, 
štrukturálne skreslenia, posun jasov a zmeny kontrastu v scéne. Existujú rozšírenia zamerané na 3D 
a 360° video, 3D-SSIM a SSIM360. Je dosiahnutá vysoká korelácia s ľudským vnímaním [4]. 

3.3  VISUAL INFORMATION FIDELITY (VIF) 

Metrika je založená na štatistike prírodnej scény v spojení s modelom skreslenia na výpočet infor-
mácie zdieľanej medzi referenčným a testovacím obrazom. Sú v nej zohľadnené princípy HVS a je 
dosiahnutá vysoká korelácia s ľudským vnímaním [5]. 

3.4  VIDEO MULTIMETHOD ASSESSMENT FUSION (VMAF) 

V metrike je odhadovaná subjektívna kvalita videa na základe strojového učenia. Na odhad sú pou-
žité trénované modely, ktorými je simulované hodnotenie ľudským respondentom. Sú tu zlúčené aj 
ďalšie objektívne metriky, ako VIF, Detail Loss Metric, Mean Co-Located Pixel Difference a Anti-
Noise Signal To Noise Ratio [6]. Výsledky VMAF najviac odpovedajú subjektívnemu vnímaniu. 

4 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Pre porovnanie kvality kodekov boli použité videosekvencie v rozlíšení 4K a 8K so snímkovou frek-
venciou 60 snímok za sekundu (FPS). Na spracovanie, kódovanie a dekódovanie videosekvencií bol 
použitý software (SW) FFmpeg0F

1, VVenC a VVdeC1F

2 [1]. Pre výpočet PSNR, SSIM a VIF bol použitý 
SW VQMT2F

3 a pre výpočet VMAF SW FFmpeg s použitým modelom 4K vo verzii 0.6.1.json. Ďalej 
sú uvedené príklady príkazov na zakódovanie videosekvencií v poradí: HEVC, AV1, VVC. 

 
1 FFmpeg v4.3.1-2021-01-01 - https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ 
2 VVenC a VVdeC v0.2.1.0 - https://github.com/fraunhoferhhi/vvenc, https://github.com/fraunhoferhhi/vvdec 
3 VQMT - https://www.epfl.ch/labs/mmspg/downloads/vqmt/ 
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ffmpeg -i original.mp4 -c:v libx265 -r 60 -preset medium -b:v 10M  -pix_fmt 
yuv420p hevc.mp4 

ffmpeg -i original.mp4 -c:v libaom-av1 -r 60 -row-mt 1 -tiles 3x4 -threads 
12 -cpu-used 8 -b:v 7M -minrate 1M -maxrate 10M -pix_fmt yuv420p av1.mkv 

vvencapp -i original.yuv -s 3840x2160 -c yuv420 -r 60 --preset faster -b 
10000000  --internal-bitdepth 8 --qpa 0 -ip 128 -t 6 -o vvc.266 

Na obrázku 1 je uvedené porovnanie výsledkov metrík pre 2 videosekvencie: Balkón Canon 4K 2D 
60 a Balkón Samsung 8K 2D 60. Obrazový obsah a FPS oboch týchto videosekvencií je zhodný, 
rozdielne je len rozlíšenie. V budúcej práci bude celkový počet videosekvencií 7, ako je možné vidieť 
aj na obrázku 2, kde sú uvedené základné informácie o videosekvenciách vo forme časovo-priesto-
rového indexu, ktorým sú vyjadrené časové zmeny a priestorové informácie jednotlivých videosek-
vencií. Na obrázku 3 je screenshot z videosekvencie Balkón Canon 4K 2D 60. Pre HEVC bol použitý 
profil rýchlosti medium, čo je rozumný kompromis medzi kvalitou a rýchlosťou kódovania. Z dô-
vodu dlhého kódovania AV1 a VVC boli použité najvyššie profily rýchlostí, cpu-used 8 (AV1) 
a faster (VVC). Čas kódovania 4K videosekvencie kodekom HEVC bol priemerne 1 minútu, 10 mi-
nút kodekom AV1 a 20 minút kodekom VVC. Pre 8K bol čas kódovania 4-násobne dlhší. Pri nízkych 
dátových tokoch dôležitých pre TV vysielanie je najefektívnejší kodek VVC, kde je dosiahnutá 
úspora toku 20 – 30% oproti AV1 a 50% oproti HEVC. Pri vysokých dátových tokoch vhodných pre 
streaming alebo Blu-Ray sú výsledky AV1 a VVC pri 4K podobné a pri zvyšovaní dátového toku je 
AV1 efektívnejší ako VVC, ale pri 8K je znova VVC efektívnejší o 20 – 30% oproti AV1. Pri VMAF 
v rozmedzí 85 – 95 bodov je možné kvalitu považovať za dostatočnú až vysokú. 8K VMAF model 
ešte nie je dostupný, preto bol pre vyhodnotenie kvality 8K videosekvencie použitý 4K model. Preto 
môžu byť výsledky trochu odlišné od budúceho 8K modelu. 

 
Obrázok 1: Výsledky objektívnych metrík pre rozlíšenie 4K60 (vľavo) a 8K60 (vpravo). 
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Obrázok 2: Časovo-priestorový index videosekvencií. 

 
Obrázok 3: Screenshot z videosekvencie. 

5 ZÁVER 

Kódovanie kodekmi AV1 a VVC je efektívnejšie ako kodekom HEVC. Dátový tok 5 Mbit/s pri 4K 
je pre kodek HEVC minimum pre zachovanie dostatočnej kvality, zatiaľ čo AV1 a VVC majú značnú 
rezervu. Pre 8K je potrebný tok omnoho vyšší, 30 Mbit/s pre HEVC (6-krát viac), 18 Mbit/s pre AV1 
(3,5-krát viac) a 13 Mbit/s pre VVC (2,5-krát viac). Rovnaké testy boli vykonané aj na videosekven-
ciách s polovičnou snímkovou frekvenciou 30 FPS, kde výsledky boli o 0,5 – 1 dB PSNR, respektíve 
1,5 – 5 VMAF bodov lepšie. Avšak z dôvodu stúpajúcich nárokov dnešných používateľov na kvalitu 
a vernosť obrazu a videa som sa zameriaval hlavne na vyššiu snímkovú frekvenciu, v ktorej nový 
obsah stále pribúda a je dôležitý hlavne v oblastiach ako streaming a VR. Vzhľadom na malé zmeny 
rozdielov medzi tokmi 25 a 50 Mbit/s nebola použitá hodnota 35 Mbit/s, pri nižších tokoch boli 
rozdiely značne väčšie, preto sú hodnoty dátových tokov hustejšie. Cieľom do budúcna je tvorba 
laboratórnej úlohy zameranej na kódovanie a analýzu kvality videa vhodného pre VR. 
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