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H.265+ Johdanto ja tausta
Viime aikoina erittäin suuren tarkkuuden valvontaka-
merat ovat tuoneet 4K-tarkkuuden turva-alan tarpei-
siin. 4K-tarkkuus ei ole vielä yleisesti käytössä lähinnä 
kaistanleveyden ja tarvittavan muistin asettamien 
huomattavien vaatimusten vuoksi. Ultra HD -videoku-
van bittinopeuden rajoittaminen ja samalla korkealaa-
tuisen 4K-kuvan säilyttäminen on yhä suurin ongelma. 
Sen ratkaiseminen määrää Ultra HD -valvontavideon 
kohtalon. Videokuvan siirrossa pyritään kuvanlaadun, 
siirto-ominaisuuksien ja datavaatimusten tasapainoon 
eli määrittämään se, miten paljon ja kuinka informaa-
tiota käsitellään. Siksi kuvan siirron optimointi riippuu 
videonpakkaustekniikan edistysaskelista. 

Tähän asti H.264-pakkaus on ollut toimialan standar-
dikoodekki. Kun H.264-koodekki käyttö yleistyi, Hikvision 
kehitti oman yhteensopivan algoritmin seuraavaan vai-
heeseen siirtymistä varten ja antoi sille nimeksi H.264+. 
Tämän koodekkikehityksen seuraava askel on H.265, joka 
on tällä hetkellä laajan käyttöönoton kynnyksellä. Jälleen 
kerran Hikvision on jo nostanut tämän pakkaustekniikan 
uudelle tasolle. H.265+ käyttää älykästä algoritmia, jonka 
koodaustekniikka perustuu H.265/High Efficiency Video 
Coding (HEVC) -standardiin.  

H.265+ optimoi olemassa olevan koodekin erityi-
sesti sillä alueella, joka koskee valvontavideokuvan eri-

H.265+ vie videovalvonnan 4K-aikakauteen

tyisperusteita. Perusteet: 1.) pysyvä tausta, jossa tiedot 
muuttuvat harvoin, 2.) päätarkennus kohteissa, jotka 
kulkevat liikkumattoman paikan poikki, 3.) huomat-
tavan pitkä aikajakso, jolloin liikkuvat kohteet esiin-
tyvät paikassa vain toisinaan ja 4.) 24 tunnin jatkuva 
valvonta, jossa visuaalisella kohinalla on suhteellisen 
suuri vaikutus kuvanlaatuun. Tämänkaltaisessa ympä-
ristössä tehdyt kenttäkokeet osoittavat, että H.265+ 
vähentää huomattavasti erittäin suuren tarkkuuden 
valvontavideon vaatimaa bittinopeutta eli jopa 67 % 
H.265-koodekkiin verrattuna. Siten se vähentää kais-
tanleveyden ja tallennustilan tarvetta. Bittinopeuden 
vähentäminen tarkoittaa kuluttajille kustannusten 
alentamista sekä valvontajärjestelmän laitteiston te-
hokkuuden, vakauden ja luotettavuuden parantumis-
ta. Näin se toimii.

Kolme avainseikkaa: koodaus, 
kohina ja bittinopeudet
Ultra HD -tarkkuudet ja tehokkaampi siirto ovat kaksi 
päätavoitetta, ja H.265+ parantaa pakkaussuhdetta 
kolmen päätekniikan avulla: 1.) ennakoiva koodaus-
tekniikka taustan tai viitekuvan perusteella, 2.) digi-
taalinen kohinanpoistotekniikka ja 3.) pitkän aikavälin 
bittinopeuden ohjaustekniikka. 
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Ennakoiva koodaus
Ennakoiva koodaus voidaan jakaa kuvien väliseen en-
nakointiin, jossa ennakointimalli luodaan yhden tai 
usean aiemmin koodatun videokuvan perusteella, ja 
kuvan sisäiseen ennakointiin, jossa makrolohkon (kä-
sittely-yksikön) otokset ennakoidaan käyttämällä vain 
saman kuvan aiemmin lähetetyistä makrolohkoista 
saatuja tietoja. Kuvien välisen ennakoinnin avulla bit-
tinopeutta voi vähentää pakkaamalla vain viitekuva ja 
minkä tahansa muun kuvan välisen ero. Viitekuvassa, 
joka on yleensä paikan tausta, on hyvin vähän tai ei 
lainkaan liikkuvia kohteita. Useimmissa turvavalvonta-
tilanteissa tausta onneksi pysyy liikkumattomana.

Skenaario: risteyksen kenttäkokeessa kolme eri kuvaa 
analysoidaan videosyötteestä. Ensimmäinen kuva on 

Kohinanpoisto
Liikkuvien kohteiden korkealaatuisen kuvan laadun 
takaamiseksi koodausmoduuli koodaa myös paikan 
visuaalisen kohinan. Edellä mainittuja ennakoivia koo-
dausmenetelmiä käyttämällä älykäs H.265+-analyy-
sialgoritmi kuitenkin erottaa taustakuvan ja liikkuvat 
kohteet toisistaan, joten kummankin voi koodata eri 
koodausstrategian avulla. 

 

T0 T1 T2 

tyhjä risteys (T0), kahdessa seuraavassa kuvassa (T1 
ja T2) on liikkuva kohde, tässä tapauksessa auto. En-
simmäinen kuva koodataan viitekuvaksi. Sen jälkeen 
viitekuvan tietoja ei tarvitse enää lähettää tai tallen-
taa jokaisen kuvan yhteydessä. Tällöin VMS:n tarvitsee 
seurata vain liikkuvia ajoneuvoja, koska uutta dataa 
(bittejä) ei tarvita joka kuvassa taustan kuvaamiseen. 
Bittien, kaistanleveyden ja tallennustilan vaatimukset 
vähenevät välittömästi. Jos täysin tyhjää taustaa tai 
viitekuvaa ei voi tallentaa, voidaan vaihtoehtoisesti 
koodata kaksi kuvaa tai useampi kuva, jotka voivat 
sisältää liikkuvan kohteen. Älykäs ohjelmisto pystyy 
täyttämään kyseisten liikkuvien kohteiden tyhjäksi jät-
tämät tilat vastaavalla heti viereisestä tilasta löytyväl-
lä informaatiolla. Siten bittinopeuden käyttöä voidaan 
vähentää ja samalla taata normaali toisto.  

Taustakuva on koodattu tiiviisti pakattuna, mikä 
mahdollistaa kohinan vaimentamisen ja datan so-
veltamisen uusiin tai liikkuviin kohteisiin. Koska tie-
donsiirto on rajoitettu, kokonaisbittinopeus laskee 
huomattavasti, kun sitä verrataan tavalliseen videon-
pakkaukseen. 
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Pitkän aikavälin bittinopeuden ohjaus
Hikvision on esitellyt konseptin ”pitkän aikavälin keski-
määräinen bittinopeus”, jolla hyödynnetään kaikki vi-
deosyötteestä saatava data. Pitkän aikavälin keskimää-
räinen bittinopeus laskee nopeudet tietyllä aikajaksolla 
(yleensä 24 tunnin ajalta). Keskimääräisen bittinopeu-
den ohjauksella kamera voi määrittää suuremmat bit-
tinopeudet ruuhka-aikoihin ja vähentää niitä hiljaisina 
aikoina – esim. ulkotiloissa kello 00.00–06.00 tai toi-
mistossa kello 08.00–19.00. H.265-koodauksen jatku-
van bittinopeustilan yhteydessä bittinopeus vaihtelee 
hieman, mutta pysyy ennalta määritetyn suurimman 
bittinopeusarvon lähellä. H.265+:n avulla keskimääräi-
nen bittinopeus voi olla jopa vain puolet suurimmasta 

bittinopeudesta. Kuvanlaadun voi kuitenkin optimoi-
da, koska H.265+-tekniikka hyödyntää kaikki bitit. 

Muuttuvassa bittinopeustilassa välitön bittinopeus 
vaihtelee paikan aktiivisuuden mukaan, kun kuvanlaa-
tu pysyy vakaana. H.265+-tekniikan avulla bittinopeus 
voi muuttua kahdella tavalla: 1.) jos määritetty keski-
määräinen bittinopeusarvo on rajoitettu, H.265+-koo-
daus voi tarjota paremman kuvanlaadun rajoitetulla 
bittinopeudella ja 2.) jos määritetty keskimääräinen 
bittinopeusarvo on suuri valvottavaa paikkaa varten, 
todellinen keskimääräinen bittinopeus eli käytetyn da-
tan todellinen määrä voi olla pienempi kuin ennalta 
määritetty arvo, mikä vähentää tarvittavan muistin 
kokonaismäärää. 
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Reaalimaailman 24 tunnin testi
Bittinopeuden vähennystesti tehtiin käyttämällä ka-
meroita, joissa on 1080p-tarkkuus 25 fps -kuvanope-
udella. Paikka oli pieni kahvila, jossa suoritettiin video-
valvontaa 24 tunnin ajan.  

Välitön bittinopeuden vertailu 
kahden paikan välillä
Saman paikan – kiireisen kahvilan – testaaminen eri aikaan 
päivästä osoitti, että koodekkien välinen nopeusero vai-
kuttaa vähemmän merkittävältä, kun liikkuvien kohteiden 

Vertailukaavio - kahvila
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määrä paikassa kasvaa. Luvut ovat silti huomionarvoisia. 
Keskimääräinen bittinopeus H.264- ja Hikvisionin H.265+-
koodekin välillä väheni huomattavat 83 %. Vakiomallisen 
H.265-kodekin ja Hikvisionin H.265+-koodekin välinen 
nopeus väheni 67 % – pienempi ero, mutta silti merkittävä, 
kun sitä sovelletaan reaali maailman valvonta järjestelmiin. 

24 tunnin tiedostokoko eri paikoissa
Kahden eri paikan 24 tunnin tiedostokoon vertailussa 
näkyi selkeä pieneneminen. Ensimmäinen paikka oli 
kahvila, jossa H.264-koodekki tuotti keskimäärin 22,7 
Gt ja H.265 taas keskimäärin 11,8 Gt. Huomionarvois-
ta oli, että Hikvisionin H.265+ tuotti keskimäärin vain 
3,9 Gt. Toinen paikka oli risteysalue. Täällä 24 tunnin 
tiedostokoon vertailu tuotti samankaltaisia tuloksia. 
H.264 tuotti keskimäärin 36,4 Gt, H.265 keskimäärin 
21,1 Gt ja H.265+ jälleen pienimmän bittinopeuden eli 
keskimäärin vain 7,5 Gt. 

Tässä samat luvut prosentteina. Kahvilan valvontas-
kenaariossa 24 tunnin tiedostokoko väheni H.265- ja 
Hikvisionin H.265+-koodekkien välillä 66,4 %, kun taas 
H.264- ja Hikvisionin H.265+-koodekkien välillä se väheni 
huomattavat 82,5 %. Risteysalueen valvontaskenaariossa 
24 tunnin tiedostokoko väheni H.265- ja Hikvisionin 
H.265+-koodekkien välillä 64,5%, kun taas H.264- ja 
Hikvisionin H.265+-koodekkien välillä se väheni 79,4%. 

Edut: parempi kaistanleveys, 
tallennus, kuvantaminen 
ja VCA-analyysit
Ensiksikin, H.265+ saa parhaan hyödyn jokaisesta bitistä, 
joten kuvat näyttävät HD- ja Ultra HD -tarkkuuksilla 
mahdollisimman kirkkailta, teräviltä ja tarkoilta. Koska 
H.265+ myös parantaa kuvan siirtoa, kohteissa on enem-
män kuvapisteitä ja siten VCA-analyysit ovat eittämättä 
tarkempia.  Seuraavaksi, H.265+-koodekkia käyttävällä 
verkolla on aina enemmän kaistanleveyttä käytettävissä. 
Enemmän kaistanleveyttä tarkoittaa järjestelmän parem-
paa toimivuutta. Todellisuudessa H.264-koodekki voi toi-
mia 20 Mt:n laajakaistaverkossa viiden kameran kanssa. 
H.265 tuplaa sen eli kestää 10 kameran kuormituksen. 
Mutta H.265+ tuplaa jopa sen, ja yhdessä verkossa voi 
käyttää 20 tai jopa useampaa kameraa. Siksi H.265+ on 
paras vaihtoehto käyttäjille, jotka laajentavat asennusta 
ja siirtyvät samalla käyttämään 4K-tarkkuutta.

Sen lisäksi käyttäjät voivat alentaa kustannuksia ja 
vähentää videodatan tallennusresursseja. Vielä toinen 
skenaario: kun kahdeksan kappaletta kahden megapik-
selin kameraa yhdistetään verkkoon ja muistilaitteessa 
on viisi kappaletta viiden teratavun kiintolevyase-

maa, tallennuskapasiteetit vaihtelevat huomattavasti. 
H.264-koodekkia käyttävä järjestelmä saavuttaa tal-
lennuskapasiteettinsa ylärajan noin kahdessa viikossa. 
H.265 pärjää hieman paremmin eli noin kuukauden 
ajan. Hikvisionin H.265+ kuitenkin jatkaa tallennusta 
jopa noin kahden kokonaisen kuukauden ajan. Kun nä-
mä tulokset otetaan huomioon budjettikulujen ja lait-
teistokohdistusten kuukausi- tai vuositasolla, H.265+ 
kaiken kaikkiaan alentaa kustannuksia. Vaikka siirtymi-
nen H.265+-koodekkiin saattaa aluksi olla hidasta, sen 
tarjoamat edut kantavat pitkälle tulevaisuuteen.  

Käyttökohteita on kaikkialla
Käyttökohteita löytyy tässä tapauksessa vähintään yh-
tä laajalti kuin aiemmilla koodekeilla. Kun kyseessä on 
epävakaa verkko tai rajoitettu kaistanleveys tai kun asi-
akkaiden täytyy tallentaa tietoja pitkien aikajaksojen ajan, 
H.265+ on erittäin tehokas. Sen lisäksi tämän koodekin 
voi integroida kattaviin turvallisuusratkaisuihin erikois-
toimintoja varten, kuten 4K-tarkkuutta, panoraamoja, 
räjähdyksenkestäviä kameroita, erittäin hämärässä käy-
tettäviä tuotteita ja korroosiokestäviä tuotteita varten.

Kuten minkä tahansa uuden teknisen kehitysaske-
len yhteydessä, koko toimialan päivitys nykyisistä tai 
aiemmista standardeista vie aikaa ja resursseja. H.265-
koodekin osalta siirtyminen kiihtyy entisestään lähinnä 
vasta suunniteltuihin järjestelmiin, koska olemassa ole-
vien H.264-järjestelmien päivittäminen vain lisää kuluja. 
Järjestelmäintegraattorit ja loppukäyttäjät alkavat suosia 
H.265-koodekkia, koska sen vähäisempien bittinopeuk-
sien avulla tuotetaan suuren tarkkuuden kuvia, jotka 
ovat entistä tarkempia ja selkeämpiä. Sen lisäksi kohteet 
voidaan eristää ja suurentaa entistä tarkemmin. Samoin 
voidaan hyödyntää entistä tarkempia VCA-analyyseja. 

Yhteenveto
Hikvisionin H.265+-koodekki optimoi H.265/HEVC-koo-
daustekniikan, vastaa sen pakkausstandardien vaati-
muksiin ja toimii useimpien H.265-koodekkia käyttävien 
laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa. H.265+-koodekin 
avulla videon laatu pysyy käytännössä samana kuin 
H.265/HEVC-tekniikassa, mutta se vähentää huomatta-
vasti siirron kaistanleveyden ja tietojen tallennuskapasi-
teetin vaatimuksia. H.265+-koodekki laajentaa Ultra HD 
-tarkkuuden käyttöä videovalvonnassa esimerkiksi 8 ja 
12 megapikselin laitteissa. Tämä uusi koodekki alentaa 
tallennuskustannuksia, antaa täyden vastineen valvon-
tavideoinvestoinneille sekä laajentaa 4K-tarkkuuden ja 
Ultra HD -turvallisuusvideon käyttö kenttää.
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