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Student  měl  za  úkol  prostudovat  moderní  algoritmy  pro  kompresi  videa  a subjektivní  i  objektivní
metody hodnocení kvality videosekvencí se zaměřením na ultra vysoké rozlišení (UHD). Teoretická
část popisuje dva v současnosti nejvýznamnější kodeky a řadu vybraných subjektivních a objektivních
kritérií  kvality. Praktická část  poté rozebírá přípravu videí pro subjektivní test,  samotné subjektivní
měření, výpočet objektivních kritérií, vyhodnocení výsledků a nakonec porovnává jednotlivé objektivní
metriky vzhledem k subjektivním datům.

Zadání práce vyžadovalo pochopení hned několika rozsáhlých kapitol z oblasti zpracování videa a lze
jej tedy považovat za náročné. Ačkoliv se student pokusil vyřešit všechny body zadání, vykazuje práce
některé zásadní nedostatky.  Diplomant například dopodrobna rozebírá výsledky objektivních metrik
pro jednotlivá videa. Cílem práce by ale mělo být spíše zjištění, zda jsou dané metriky v dané aplikaci
vůbec spolehlivé. Více prostoru by proto mělo být věnováno analýze subjektivních výsledků a chování
metrik vzhledem k těmto výsledkům. Tyto oblasti jsou ale diskutovány mnohem stručněji. 

Je také škoda, že se student neseznámil s dalšími metodami srovnání schopností objektivních metrik
(např. podle doporučení ITU-T P.1401, nebo doporučení VQEG) než jen Pearsonův lineární korelační
koeficient (PLCC). Standardně se navíc před výpočtem PLCC provádí monotonické mapování hodnot
objektivních kritérií  na subjektivní  hodnoty pro zvýšení  linearity. Vzhledem k tomu,  že se jedná o
nejvýznamnější část práce, mělo by jí být věnováno více pozornosti.

Při  vyhodnocení  výsledků  jsou  sice  správně  uvedeny koeficienty  pro  jednotlivé  sekvence,  ovšem
potom jsou celkové výsledky brány jako průměry těchto hodnot pro jednotlivé kodeky a pak opět
zprůměrovány. Toto dle mého názoru zcela nepopisuje obecné chování metrik. V praxi bývají typicky
uvažována všechna testovaná videa dohromady, aby se zjistily schopnosti metrik popsat vnímanou
kvalitu i napříč kodeky a obsahy. Podle uvedených výsledků například metrika VQM pracuje hůře než
NQM nebo PSNR. Podle grafů závislosti hodnot metrik na DMOS hodnotách se ale její průběh jeví
mnohem lineárněji. Celková věrohodnost interpretace výsledků a praktické využití této práce je tím
velmi  omezeno.  Bývá  také  vhodné  ověřit,  zda  jsou  výsledky  korelačních  koeficientů  statisticky
významné.

Práce navíc obsahuje celou řadu formálních nedostatků a faktických chyb. Celkově na mne působí
nedotaženým a spíše odbytým dojmem. Totéž lze říci i o grafické úpravě. Konkrétní připomínky jsou
uvedeny níže:

1. Na obrázek 1.2 není odkázáno v textu.



2. Obrázky  jsou  ve formátu  JPEG s viditelnými  artefakty. Bylo  by  vhodnější  zvolit  vektorový
formát.

3. Typograficky je práce na nízké úrovni. Rovnice by měly být součástí věty a ne vždy by po nich
měl  následovat  nový  odstavec.  Zvlášť  v  případě,  kdy  následující  věta  popisuje  jednotlivé
proměnné a operátory. Odkazy na proměnné v textu by měly být kurzívou. Fonty v rovnicích
by měly odpovídat celému textu.

4. Vztahy pro výpočet metrik jsou uváděny pouze pro dvě dimenze (tzn. metriky jsou popsány
pro použití na statických snímcích). Vzhledem k tomu, že se práce zabývá hodnocením videí,
chybí diskuze ohledně časového rozměru.

5. Na straně 9 je proměnná MSEHVS  označena jako MSEH.

6. Práce není konzistentní. Například souřadnice pixelů jsou někdy označovány (x,y), jindy (i,j).
To snižuje kompaktnost a komplikuje orientaci v práci.

7. U  metrik  PSNR-HVS a  PSNR-HVS-MM bych  uvítal  rozsáhlejší  popis,  zejména  ohledně
korekčního parametru Tc, který má velký vliv na výslednou funkci metrik.

8. Student uvádí zdroje vždy až na konci odstavců. Někdy proto není zřejmé, odkud byla daná
informace převzata. Například „VIF je jednou z najpresnejších metrík hodnotenia kvality videa
vzhľadom k porovnávaniam s ľudským vnímaním“. Toto tvrzení je dost odvážné a mělo by být
podloženo konkrétní referencí.

9. Diplomant v práci tvrdí, že VIF „bude vždy v rozsahu <0;1>“. To ovšem není pravda, protože
VIF je, jako jedna z mála plně referenčních metrik, schopna nabývat hodnot větších než jedna,
má-li zkreslená verze vyšší kontrast než originál a nedošlo-li ke zvýraznění šumu. 

10. Diplomant v rovnicích používá desetinnou tečku, namísto čárky.

11. Student uvádí, že MeTrix MuX je objektivní plně referenční metrika. Jedná se ale pouze o
balíček implementací několika objektivních metrik. Není jasné, proč student zmiňuje pouze
dvě z nich (VSNR a NQM).

12. V práci  se  píše,  že  metody  SSCQE,  ACR a  ACR-HR jsou  popsány v  doporučení  ITU-R
BT.500-13. Nicméně ACR a ACR-HR pocházejí z doporučení ITU-T P.910. Doporučení BT.500
popisuje ekvivalent metody ACR, ovšem označuje jej jako Single Stimulus (SS).

13. Proměnná uc v rovnici 2.12 je označena jako standardní odchylka, stejně jako s v následující
rovnici.  Ve  skutečnosti  je  uc interval  spolehlivosti.  Hodnota  1,96  se  uvádí  pro  počet
pozorovatelů větší než 30. Vychází z 95% percentilu normálního rozdělení. Pro menší počet
pozorovatelů se doporučuje použít studentovo rozdělení.

14. V rovnici 2.13 chybí index i u proměnné v.

15. U popisu SSCQE chybí v nadpisu slovo Single. 

16. Vyřazení některých videí ze subjektivního testování kvůli tomu, že dosáhla rozdílných bitratů
než bylo nastaveno mi nedává smysl. Vzhledem k tomu, že jde v práci o porovnání schopností
objektivních metrik, záleží jak dané video hodnotí pozorovatelé a objektivní kritéria nehledě na
to, jaký bitrate video má.

17. Sekce 4.1 – 4.4 by bylo vhodnější přesunout k popisu jednotlivých metrik. Takto práce působí
mírně chaoticky a těžko se v ní orientuje.

18. V tabulce 16 chybí hodnoty a bitrate je v kbit/s ne v Mbit/s.

19. Při dané složitosti subjektivního testu je vhodné zobrazit také několik trénovacích sekvencí,
kde se pozorovatelé seznámí se zkresleními, která se v testu objeví.

20. V  sekci  5.3  je  uvedeno,  že  pozorovatelé,  jejichž  hodnocení  bylo  v  20%  mimo  interval
spolehlivosti  byli  vyřazeni.  Doporučení  BT.500  nicméně  popisuje  sofistikovanější  metodu
detekce odlehlých hodnot, která se používá častěji.

21. V obrázku 5.4 jsou některé hodnoty mimo graf.



22. V sekci 5.5 je uvedeno, že kvalitu nepřímo úměrně hodnotí pouze VQM. To ale není pravda,
stejně se chová i ST-MAD.

23. Metrika UQI je diskutována a uvedena v referencích, ale není na ni odkaz v textu.

24. V Závěru se objevuje překlep – ARC-HR místo ACR-HR.

25. Řazení referencí je podivné – ani podle abecedy, ani podle výskytu. Navíc se zde objevují
chyby, např. autoři reference [1] jsou Řeřábek a Ebrahimi, [25] Wang a Bovik, [25] Chandler a
Hemami.

Otázky k obhajobě:

1) Při tvorbě videí byly výsledné soubory převedeny do formátu mp4. Jak bylo zajištěno, že nedošlo ke
zkreslení při převodu? Jak to lze ověřit?

2) Sekce 4.6 porovnává hodnoty PSNR získané z enkodérů a z VQMT. Čím je podle Vašeho názoru 
daný rozdíl způsoben?
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