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بیت ریت ویدیو چیست؟
نویسنده: restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

بیت ریت ویدیو چه ارتباطی به الیو استریم دارد؟ این مقاله را بخوانید تا بفهمید که 
چرا بیت ریت باال همیشه بهتر نیست. حتی اگر محتوای ویدیویی خوب باشد، کیفیت 
کیفیت  می کنید  فکر  هم  اگر  شود.  دردسرتان  باعث  می تواند  واقعا  تصویر  ضعیف 
تصویر فقط در وضوح آن خالصه می شود، هنوز نیمی از ماجرا را نمی دانید. بله… حاال 

وقت آن است که درباره بیت ریت ویدیو صحبت کنیم.
بیت ریت ویدیو چه ارتباطی به الیو استریم دارد؟ این مقاله را بخوانید تا بفهمید که 
چرا بیت ریت باال همیشه بهتر نیست. حتی اگر محتوای ویدیویی خوب باشد، کیفیت 
کیفیت  می کنید  فکر  هم  اگر  شود.  دردسرتان  باعث  می تواند  واقعا  تصویر  ضعیف 
تصویر فقط در وضوح آن خالصه می شود، هنوز نیمی از ماجرا را نمی دانید. بله… حاال 

وقت آن است که درباره بیت ریت ویدیو صحبت کنیم.
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بیت ریت ویدیو
درباره  به طورکلی  یا  دانلود  و  آپلود  سرعت  درباره  وقتی  چیست؟  ویدیو  بیت ریت 
بیت ها  می زنیم.  حرف  بیت ریت  درباره  واقع  در  می کنیم،  صحبت  اینترنت  سرعت 
را  ویدیو  یا  مانند عکس  دیجیتال  محتوای  قطعه  یک  که  داده هستند  واحدهای 
شکل می دهند. بیت ریت نشان می دهد که چند بیت می تواند در بازه زمان مشخصی 
منتقل یا پردازش شود. بیت ریت معموال با واحد بیت بر ثانیه اندازه گیری می شود.

بسیار  بیت های  قدیمی  ایمیل های  یا  واضح  خیلی  عکس های  به  نسبت  ویدیوها 
بیشتری دارند. اگر میزان بیت خیلی کم باشد، ویدیو فشرده می شود، یعنی اگر حتی 
اگر ویدیوی شما با وضوح باال و نرخ فریم باال پخش شود، شاید بینندگان در نهایت 

تصویر بی کیفیت تری ببینند.

اندازه گیری بیت ریت ویدیو
اختصاری  به صورت  اغلب  که  می شود  اندازه گیری  ثانیه  بر  بیت  معیار  با  بیت ریت 
bps نوشته می شود. فایل های صوتی معموال بر اساس کیلوبیت بر ثانیه اندازه گیری 
بر  را  آن ها  گاهی  بزرگ هستند،  ویدیویی معموال  فایل های  ازآنجاکه  اما  می شوند، 
معیار  دو  باشد  حواستان  می کنیم.  اندازه گیری   )Mbps( ثانیه  بر  مگابیت  اساس 
مختلفMbps  وMBps را با هم اشتباه نکنید. مگابیت بر ثانیه )Mbps( به سرعت 
آپلود و دانلود اشاره می کند، درحالی که مگابایت بر ثانیه )MBps( به حجم اطالعات 

منتقل شده اشاره دارد.
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نرخ بیت چه اثری بر کیفیت ویدیو می گذارد؟
برای تولید ویدیوی الیو با ظاهر حرفه ای به چه چیزهایی نیاز دارید؟ شاید بعضی 
بگویند ابزار مورداستفاده مهم است، اما نه آن قدر که فکر می کنید. موضوع مهم تر، 
بیت ریت این ابزارها هنگام ضبط ویدیو است، زیرا اثر مستقیمی بر کیفیت فایل و 

ویدیوی الیو نهایی دارد.
پس بیت ریت باالتر همیشه بهتر است؟ نه لزوما. بیت ریت باالتر منجر به کیفیت بهتر 
می شود، اما اندازه فایل ها را خیلی بزرگ می کند. هر چه فایل بزرگتر باشد، مشکالت 
بافر بیشتری پیدا می کند، زیرا دستگاه های اکثر بینندگان نمی توانند فایل های خیلی 
بزرگ را به سرعت پردازش کند؛ بنابراین باید بیت ریت مناسب و متعادل برای کار خود 
را پیدا کنید. بیت ریت باید در حدی باال باشد که ویدیوی شما واضح باشد، اما نه 

آن قدر باال که بینندگان برای تماشای آن دچار مشکل شوند.
• فیس بوک الیو حداکثر بیت ریت Kbps ۴۰۰۰، به عالوه حداکثر بیت ریت صوتی ۱۲۸ 

Kbps را توصیه می کند.
• یوتیوب الیو محدوده بین ۱5۰۰ تا Kbps ۴۰۰۰ را برای ویدیو و Kbps ۱۲۸ را برای 

صدا توصیه می کند.
• توییچ محدوده ای بین ۲5۰۰ تا Kbps ۴۰۰۰ را برای ویدیو و تا Kbps ۱6۰ برای صدا 

توصیه می کند.
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عوامل دیگری که بر کیفیت ویدیو اثر می گذارد
حاال مطمئن هستید که تعادل طالیی بین اندازه و کیفیت ویدیو را پیدا کرده اید. 
مرحله بعد چیست؟ وقتی بیت ریت را مشخص کردید، باید به سایر عوامل موثر بر 

ویدیوهای زنده مانند نرخ فریم و وضوح توجه کنید.
تصویر  خلق  برای  ویدیویی  فریم های  یا  تصاویر  آن  در  که  است  نرخی  فریم ریت   •
متحرک پخش می شوند. نرخ فریم بر اساس فریم بر ثانیه )fps( اندازه گیری می شود. 
نرخ استاندارد برای اکثر فرمت های ویدیویی ۲۴ فریم بر ثانیه است، اما ویدیوهایی 
با نرخ فریم باالتر نیز وجود دارند که از 3۰ تا fps 6۰ متغیر هستند. نرخ فریم نقش 
مهمی در پخش زنده به ویژه در پخش رویدادهای ورزشی با سرعت باال یا کنسرت ها 

دارد. در این شرایط، fps باالتر منجر به سیگنال ویدیویی بهتر می شود.
• رزولوشن تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که فریم ویدیو را تشکیل می دهند 
و تصویر را می سازند. در کل، پیکسل های بیشتر ظاهر واضح تری به فریم می دهند. 
 ،p۴۸۰ برای پخش استفاده می شوند به صورت اغلب  رزولوشن ویدیویی که  انواع 
p۱۰۸۰ ،p7۲۰ و k۴ نشان داده می شوند. برای ارتقای تجربه تماشاگر در نمایشگرهای 
بزرگ، رزولوشن اهمیت پیدا می کند. بهتر است یک استریم پایدار با وضوح یا نرخ 
فریم کمتر داشته باشید تا اینکه مقادیر باالتر را انتخاب کنید و در نهایت پخش با 

تاخیر انجام شود.
 

محدودیت های بیت ریت و پهنای باند
کنید.  احساس  را  دانلود  و  آپلود  برای  باند  پهنای  شاید هنگام پخش، محدودیت 
دارد.  اشاره  داده  دانلود  و  آپلود  برای  شبکه  عملیاتی  توان  حداکثر  به  باند  پهنای 
هر چه تقاضای داده بزرگتر باشد، پهنای باند بیشتری برای تامین آن موردنیاز دارد. 
وقتی پهنای باند ناکافی باشد، نقاط شکست ایجاد می کند و روند انتقال داده را کند 

می کند.
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دقیق  محاسبه  اما  زده شده اند،  تخمین  ثابت شبکه  محیط  اساس  بر  مقادیر  این 
پهنای باند موردنیاز به نوع محتوا، کدگذار و چند عامل دیگر بستگی دارد.

پهنای باند را هم می توان مثل سرعت با Mbps اندازه گیری کرد. بسیاری از ارائه دهندگان 
اینترنت مشخص می کنند که شبکه های آن ها تا چه پهنای باندی را تامین می کند. 
اگر Mbps ۱۰۰ برای دانلود و Mbps 5 برای آپلود ارائه کنند، شبکه به راحتی می تواند 
دانلود محتوا را مدیریت کند، اما سرعت آپلودها آن قدر باال نیست که برای استریم 

باکیفیت مناسب باشد.
 

محدودیت های پهنای باند
از پهنای باند خود راضی نیستید؟ اشکالی ندارد، چند راهکار برای استریمرها و بینندگان 

وجود دارد. بیایید نگاهی دقیق تر به آن ها بیندازیم.
 

• رمزگذاری ویدیویی باکیفیت )HEVC( یا 265
این نسخه توسعه یافته H.۲6۴ یا AVC است که معیار فشرده سازی ویدیو است. 
HEVC فشرده سازی ویدیو بدون کاهش کیفیت را امکان پذیر کرده است، زیرا اندازه 
بینندگانی که  به عالوه،  نیاز دارد.  باند کمتری  پهنای  به  و  را کوچک تر می کند  فایل 
دارند. پس  نیاز  کمتری  باند  پهنای  به  نیز  است  سازگار   ۲65.H با  دستگاه هایشان 

شانس بیشتری برای تماشای ویدیوی باکیفیت تر دارند.
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• پلتفرم هایی که جریان بیت ریت تطبیقی )ABS( را پشتیبانی می کنند
برای حذف محدودیت های دانلود بسیار مناسب است و نه تنها پلی بک  این گزینه 
بدون وافر ارائه می دهد، بلکه رزولوشن ویدیو را بهینه می کند که منجر به گزینه های 
آن ها  میان  از  می توانند  بینندگان  نتیجه،  در  می شود.  ویدیو  تماشای  برای  بیشتر 
انتخاب کنند. بینندگانی که پهنای باند باالتری در اختیار دارند می توانند ویدیوی الیو 
را باکیفیت عالی تماشا کنند، اما افراد دارای پهنای باند محدود آن را با وضوح و نرخ 

فریم کمتر می بینند.
 

پخش بدون بافر: بهترین بیت ریت ویدیو
یک  در  که  ویدیویی  با  مقایسه  در  برنامه  پخش  کردیم،  اشاره  قبال  که  همان طور 
نیاز دارد. سرعت آپلود به عوامل  باند بیشتری  وب سایت آپلود می شود به پهنای 
مختلفی از جمله نوع محتوا، رمزگذاری، سایتی که می خواهید در آن استریم کنید و 
همچنین به رزولوشن و نرخ فریم بستگی دارد. حاال به چند روش کاربردی برای کاهش 

مشکالت بافر در پخش برنامه اشاره می کنیم.

فرض کنید می خواهید روی پلتفرم هایی مثل فیس بوک، یوتیوب یا توییچ استریم 
کنید و انتظار دارید که این پخش بدون بافر باشد. بهترین بیت ریت هایی که می توانید 

استفاده کنید عبارتند از:
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)fps 6۰ ,۱۰۸۰p( برای ویدیوی فول اچ دی با نرخ فریم باال kbps 6۰۰۰ ۴5۰۰ تا
 3۰  ,۱۰۸۰p( استاندارد نرخ فریم  با  برای ویدیوی فول اچ دی   kbps 5۰۰۰ تا  35۰۰

)fps
)fps 6۰ ,7۲۰p( برای ویدیوی اچ دی با نرخ فریم باال kbps 6۰۰۰ ۴5۰۰ تا

)fps 3۰ ,7۲۰p( برای ویدیوی فول اچ دی با نرخ فریم استاندارد kbps 6۰۰۰ ۴5۰۰ تا
 

همچنین نکات زیر را برای افزایش سرعت آپلود در استریمینگ به کار ببرید:
۱. از اتصال سیمی استفاده کنید. ازآنجاکه این روش از وای فای پایدارتر است، هیچ 

وقفه ای در استریم اتفاق نمی افتد و در نتیجه کیفیت ویدیوی الیو بهتر می شود.
۲. از خدمات مالتی استریمینگ مانند ری استریم استفاده کنید. با این روش می توانید 
هم زمان در چندین پلتفرم استریم کنید و با به دوش کشیدن بخشی از فشار کار، 

کمی به سیستم استراحت بدهید.
زیرا  را روشن کنید،  ابزارهای حفظ حریم خصوصی  تبلیغات و  3. مسدودکننده های 
استفاده برنامه های مختلف از پهنای باند آپلود را محدود می کنند. حتما از نرم افزار و 
سخت افزار مدرن استفاده کنید. سیستم های قدیمی کامپیوتر شما را کند می کنند و 
مانع واقعی پهنای باند آپلود هستند که منجر به کیفیت بدتر استریمینگ می شوند.

 
شکی نیست که ویدیو نوعی محبوب از محتوا است، اما کیفیت پایین تصویر مانع 
جذب بینندگان می شود. به بیت ریت ویدیو، نرخ فریم، وضوح و ابزار مورداستفاده 
توجه کنید. این نکات کلیدی را به خاطر بسپارید: بیت ریت باالتر منجر به بزرگتر شدن 
فایل و کیفیت بهتر ویدیو می شود. اگرچه بااین وجود هم شاید چالش هایی از نظر 
پهنای باند محدود و بافر داشته باشید، اما خوشبختانه راه های مختلفی برای حل 
این مشکالت وجود دارد. هدف HEVC یا پلتفرم هایی که از ABS پشتیبانی می کنند، 
حل مشکل محدودیت های پهنای باند است و بیت ریت پیشنهادی برای تنظیمات 
از بافر کمک می کند. همچنین می توانید سرعت آپلود  مختلف ویدیو به جلوگیری 
خود را با اتصال سیمی و استفاده از ابزار مالتی استریمینگ مانند ری استریم، فعال 
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برنامه ها  نسخه  جدیدترین  با  فقط  کردن  کار  و  تبلیغات  مسدودکننده های  کردن 
افزایش دهید. با پیروی از این دستورالعمل های ساده، یک پخش حرفه ای خواهید 

داشت که افراد زیادی را به پروژه شما جذب می کند.
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