
 

Bosch ja H.264 
Tekninen esittely

H.264 on avoin standardi, joka käyttää nykypäivän 
tehokkainta videopakkaustekniikkaa. Tämä standardi  
seuraa menestyneitä MPEG-2- ja MPEG-4-videostandardeja 
ja tarjoaa monia videokuvan laatuun ja pakkaukseen 
liittyviä etuja. 

H.264 on suunniteltu digitaalisen videon pakkaamiseen 
ja pakkauksen purkamiseen. Sitä käytetään videon 
lähettämiseen ja tallentamiseen tarvittavan kaistanleveyden 
pienentämiseen, ja se tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
pienentää tallennuskustannuksia ja lisätä tehokkuutta

Sovelluksissa, joissa tarvitaan suurta tarkkuutta 
ja kuvanopeutta (25/30 kuvaa/sekunti), kuten 
peliteollisuudessa, lentokentillä ja liikenteen valvonnassa, 
Boschilla ja H.264:llä on merkittävä vaikutus, ja ne pystyvät 
tarjoamaan huomattavia säästöjä tarvittavaa kaistanleveyttä 
ja tallennustilan tarvetta pienentämällä.

H.264:n odotetaan tulevina vuosina olevan pääasiallisesti 
käytettävä videostandardi.

Bosch hyödyntää H.264-standardia tarjotessaan sinulle

-  alhaisempia tallennuskustannuksia kuvanlaadusta, 
kuvanopeudesta ja säilytysajasta tinkimättä

-  laadukkaammat kuvat ja suuremmat kuvanopeudet 
samalla aseman koolla, säilytysajalla ja 
kaistanleveydellä. 
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Ennennäkemätön videolaatu. 
H.264 on Boschin käyttämä videopakkaustekniikan uusin 
innovaatio, joka tuottaa tarkkaa videokuvaa ja takaa siten 
parhaan mahdollisen katselukokemuksen. Kuvan kaikki 
yksityiskohdat tallennetaan kuvanopeudesta tinkimättä. 
Korvaamaton ominaisuus kohteiden tunnistamisessa 
(esimerkiksi rekisterikilvet tai henkilön kasvot).

Vie vähemmän tallennustilaa
Bosch ja H.264 pystyvät pienentämään tallennetun 
videon kokoa yli 80 % Motion JPEG -muotoon verrattuna, 
50 % perinteiseen MPEG-4 Part 2 -standardiin ja noin  
30 % MPEG-4-pakkaukseen verrattuna, ja kaikki tämä 
kuvanlaadusta tinkimättä. Tässä Boschilla ja H.264:llä on 
merkittävä vaikutus vaativissa videovalvontasovelluksissa
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Ei kuormita verkkoa
Boschin videovalvontajärjestelmä, joka tukee H.264-
pakkausta, pienentää verkon kuormitusta perinteisiin 
pakkaustekniikoihin verrattuna, vaikka käsiteltävänä onkin 
sama videokuvan määrä ja laatu. Tämä tarkoittaa, että 
videomateriaalin tallentamiseen tarvitaan paljon vähemmän 
verkon kaistanleveyttä, mikä taas parantaa videokuvan 
laatua bittinopeutta kohti. 

H.264 on uusi maailmanlaajuinen standardi
Useiden eri alojen sekä kuluttajien ja ammattilaisten 
tarpeiden perusteella H.264:n odotetaan korvaavan 
useimmat tällä hetkellä käytössä olevat pakkausstandardit 
ja -menetelmät. 

Perustana standardit ja innovatiivinen päivitettävä 
tekniikka. 
Käyttämällä alan standardeja, kuten H.264, Bosch keskittyy 
minimoimaan riskit sekä maksimoimaan luotettavuuden 
ja vakauden. Päivitettävän tekniikan ansiosta Bosch 
pystyy vastaamaan kaikkiin alan uusiin kehitystarpeisiin. 
Tämä tarkoittaa, että tuotteidemme ja järjestelmiemme 
laajentaminen sekä niiden integroiminen olemassa oleviin 
ja uusiin asennuksiin on riskittömämpää.

Tärkeä huomautus
H.264 ei ole yleinen standardi, joka automaattisesti 
tarkoittaa laadukkaampia kuvia, pienempää kaistanleveyden 
tarvetta tai pienempää tallennustilan kulutusta. Kaikki 
perustuu siihen, miten valmistajat hyödyntävät H.264-
tekniikkaa tuotteissaan.

Bosch on käyttänyt H.264-standardia Divar XF 
-järjestelmissä, ja saanut siten aikaan ylivertaisen 
tallentimen, joka tuottaa parhaan mahdollisen 
kuvanlaadun suurimmalla mahdollisella tarkkuudella 
(4CIF/D1) ja uskomattomalla bittinopeudella.

Lisää Boschin H.264-tuettuja tuotteita.
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