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1. fejezet 

Bevezetés 

 

1.1 Wavelet módszerek a digitális képfeldolgozásban 

A közelmúltban a széles körben elterjedt számítástechnikai eszközök nagyarányú 

technikai fejlődésével és az új, digitális kommunikációs lehetőségekkel általánossá 

vált a digitális álló- és mozgóképek használata. A digitális képi adatok alkalmazását 

nehezíti, hogy tárolásuk, továbbításuk és feldolgozásuk során általában nagy 

tárolóhely- és műveletigény lép fel, amelyek kielégítése még a mai eszközökkel is 

igen kritikus lehet. További nehézséget jelent, hogy ezen, relatíve új adattípusok 

nagyon sokféle és fokozatosan bővülő formátumokban fordulhatnak elő, mivel ezen 

a területen csak nemrégiben indult meg a nemzetközi szabványok kidolgozása. A 

szabványalkotás folyamatát nehezíti hogy a digitális képfeldolgozás ill. az ehhez 

alkalmazott technikai eszközök állandó, gyors fejlődésen mennek keresztül. 

A digitális képfeldolgozás története során az egyes műveletek kidolgozásánál 

fontos korlátozó tényezőt jelentett a rendelkezésre álló memória- és műveletigény. 

Így mindig központi szerepet kaptak a hatékony eljárások és a közelítő módszerek. 

A digitális jel- és képfeldolgozásban az utóbbi években teret nyertek a diszkrét 

wavelet transzformáción (DWT) alapuló feldolgozási módszerek. A diszkrét wavelet 

transzformáció elmélete, a digitális jelfeldolgozás nézőpontjából, a gyakorlatban már 
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korábban is alkalmazott multifelbontású (multiresolution) képfeldolgozási és 3D 

számítógépes grafikai módszerek (Gauss és Laplace piramisok, subband coding, MIP 

mapping) közös elméleti megalapozásának tekinthető. Ezen korábbi eljárások 

alkalmazási területe felöleli a képtömörítési, képszűrési, alakfelismerési és 

számítógépes grafikai alkalmazásokat. 

A wavelet transzformáció elméletének sokféle elméleti megközelítési módja 

létezik. Jelen értekezésben a wavelet elméletet elsősorban a jelfeldolgozási 

vonatkozásai és ezek hatékony gyakorlati alkalmazásainak szempontjából 

vizsgáltam. 

A DWT egyik legfontosabb és legintenzívebben kutatott alkalmazási területe a 

digitális álló- és mozgóképek veszteséges tömörítése. Ezen eljárásokkal előállított 

tömörített adatokból az eredeti képnek csak egy közelítése állítható elő, de e 

veszteség árán a tömörített adatok helyigénye (állóképek esetén) az eredetinek 

mindössze 1-10%-a lehet. (Ez 10 és 100 közötti tömörítési arányt jelent, míg a 

jelenlegi veszteségmentes eljárásokkal a szokásos, folytonos tónusú (continuous 

tone) képekre elérhető tömörítési arányok általában legfeljebb 2-3 körüliek.)  

A különböző elméleteken alapuló veszteséges tömörítési eljárások két alapvető 

eszköze a tömörítés megvalósítására: 1) a képekben jelenlévő (különböző fajtájú) 

redundancia eltüntetése, 2) a képet érzékelő emberi látórendszer speciális 

tulajdonságainak kihasználása. 

A DWT alkalmazásának előnye a korábbi (pl. a DCT-n alapuló JPEG, MPEG) 

képtömörítési eljárásokhoz képest az, hogy az általa megvalósított spektrális 

dekompozíció jól illeszthető az emberi látórendszer tulajdonságaihoz. Ezt és a DWT 

hatékony dekorrelációs jellemzőit felhasználva hatékony képtömörítési eljárásokat 

alkothatunk. Ezen feladatokra ma már több elfogadott tömörítési szabvány ill. 

szabványtervezet is létezik (JPEG-2000, WSQ, CREW), így a DWT eljárással 

tömörített képformátum a jövőben elterjedt digitális képábrázolási formává válhat.  

A wavelet alapú eljárások előnyös tulajdonsága, hogy alkalmazásukkal 

megvalósítható az ún. progresszív transzmisszió, vagyis a tömörített kép 

dekódolásakor már a tömörített adatmennyiség egy kis részének ismeretében 
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előállítható a képnek egy kis felbontású, közelítő változata, amely a további részek 

ismeretében fokozatosan finomítható. Ez a tulajdonság előnyösen használható fel 

kommunikációs alkalmazásoknál. 

Egyes wavelet alapú tömörítési eljárások további előnye a folyamatos 

(fokozatmentes) skálázhatóság. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló sávszélesség 

(tárolóhely) folyamatos bővülésével a képminőség is folyamatosan javítható. Ez a 

jellemző különösen a jelenleg különösen előtérbe kerülő hálózatos ill. 

kommunikációs alkalmazásokban (Internet, digitális TV/HDTV, video-on-demand) 

fontos, melyekben így figyelembe vehető a kommunikációs csatorna jellemzőinek 

(átviteli sebesség, hibaarány, stb.) esetleges folyamatos változása ill. hatékonyabb 

lehet a forrás és csatornakódolás - a szokásos, egymástól függetlentől eltérő - 

egymáshoz igazított megvalósítása (Joint Source/Channel Coding). 

A DWT-vel ábrázolt képábrázolási formátumok terjedésével fontossá válhatnak 

az ilyen típusú adatokat kezelő eljárások hatékony megvalósítási formái. A DWT és 

az inverz DWT (IDWT) hatékony megvalósítása mellett hasznosak lehetnek a DWT 

tartományban adott adatok egyéb közvetlen feldolgozását (pl. lineáris szűrését, 

interpolálását) megvalósító, jelen értekezésben javasolt eljárások. Ezek az eljárások 

működésük során a - végső soron minden DWT alapú tömörítési eljárásban szereplő 

- veszteséges módon adott (kvantált) DWT együtthatókból az IDWT eljárás 

módosításával közvetlenül a kívánt módon feldolgozott képet állítják elő. A 

módosított IDWT műveletigénye lényegesen (akár 50-70%-kal is) kisebb lehet, mint 

a hagyományos (IDWT-t követő hagyományos feldolgozás) eljárásé.  

 

1.2 Az értekezés felépítése 

Jelen értekezésben a tézisek összefoglalása (2. fejezet) után először röviden 

áttekintem a folytonos (CWT) és diszkrét wavelet transzformáció (DWT) elméletét 

(3. fejezet) elsősorban a digitális jelfeldolgozás szempontjaiból. 
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Ezt követően (4. fejezet) bemutatok néhány jelenleg elterjedt, DWT-n alapuló 

standard ill. ahhoz közelálló, képtömörítési eljárást (JPEG 2000, WSQ, EZW) ill. a 

ma legelterjedtebb, DCT-n alapuló standard JPEG algoritmust. 

A saját eredmények bemutatása az IDWT gyorsítási lehetőségeinek vizsgálatával 

kezdődik (5. fejezet). Ennek során a szokásos gyorsítási módszerek (egész 

aritmetika, szimmetrikus szűrők, lifting scheme) bemutatása után több olyan eljárást 

javaslok, amelyekkel jelentősen csökkenthető az IDWT számításigénye. 

Ezt követi a DWT tartományban adott adatok számításilag hatékony, lineáris, 

eltolás-invariáns (6. fejezet) és eltolás-variáns FIR szűrésének (7. fejezet) vizsgálata. 

Ezen alapműveletek amellett, hogy fontos szerepet játszanak sok, magasabb szintű 

képfeldolgozási műveletben, nagyobb szűrőméreteknél nagy számításigényűek 

lehetnek, így megvalósításuk hatékonysága alapvető fontosságú. E két fejezetben 

több, a javasolt gyors IDWT eljárásokon alapuló, új módszert mutatok be. 

E két fejezetben leírtak további alkalmazásaként egy másik, hasonlóan gyakori 

képfeldolgozási alapművelet-osztály, a lineáris szűrésen alapuló éldetektálás 

gyorsítási lehetőségeit tekintem át a 8. fejezetben. 

Ezt követően (9. fejezet) a DWT tartományban adott tömörített képek 

újramintavételezésének (interpoláció) új, hatékony végrehajtási módjait mutatom be.  

A 10. fejezetben található az új eljárások gyakorlati jelentőségének 

összefoglalása. 

Az egyes fejezetekben a javasolt eljárások lépéseinek részletes leírása mellett 

részletesen összehasonlítom a javasolt, hatékony számítási eljárások műveletigényét 

a hagyományos eljárásokéval. Az általában képtartalomfüggő műveletigényeket 

néhány - a képfeldolgozási eljárások tesztelésére általánosan alkalmazott - standard 

tesztképre adom meg. A függelékben mutatok be néhány összetettebb levezetést, itt 

találjuk az értekezésben alkalmazott wavelet transzformációt megvalósító 

szűrőkészletek együtthatóit, és itt mutatom be az egyes eljárások tesztelésére 

alkalmazott tesztképeket ill. a tömörítési eljárásokkal, különböző tömörítési 

arányokhoz tartozó, rekonstruált képeket. Itt találjuk az értekezés során használt 

rövidítések és eredeti angol kifejezések felsorolását. 
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Az értekezést a felhasznált szakirodalmi tételek felsorolása zárja. 

 



 

 

2. fejezet 

A tézisek összefoglalása 

 

 

 

Jelen értekezésben a 2D szeparábilis diszkrét wavelet transzformációs (DWT) 

együtthatók skalár kvantálásán alapuló veszteséges tömörítési eljárásokkal adott 

szürkeárnyalatos digitális képek számításilag hatékony dekódolásának és 

feldolgozásának új lehetőségeit mutatom be. Míg a szakirodalomban megtalálhatók a 

jelenleg leginkább elterjedt, diszkrét koszinusz transzformáción (DCT) alapuló 

képtömörítési eljárással (JPEG) tömörített képek hatékony feldolgozási eljárásai 

[Lee92][Smit93][Chen93][Mart94], a DWT-n alapuló eljárások esetén ez a terület 

kevésbé vizsgált [Rang91] illetve elsősorban csak a képek nemlineáris zajszűrésére 

korlátozódik [Xu94][Rich95][Odeg95][Lang95][Olmo93][Coif95][Lain95]. 

Az értekezésben az inverz DWT-re (IDWT) valamint a képfeldolgozási 

műveletek egy - a zajszűrésnél szélesebb - körére; az eltolás-invariáns ill. eltolás-

variáns lineáris FIR szűrésre, a FIR szűréseken alapuló éldetektálási eljárásokra és a 

képek újramintavételezésére mutatok be olyan új, számításilag hatékony eljárásokat, 

amelyek a DWT tartományban adott képből közvetlenül - tehát IDWT művelet 

alkalmazása nélkül - a kívánt módon feldolgozott képet adják eredményül. Az 

eljárások kidolgozásakor a hatékonyság javulását a műveletek elvégzéséhez 

szükséges, egy képpontra átlagosan jutó szorzások és összeadások számának 

szempontjából vizsgáltam. Mivel a javasolt eljárások műveletigénye - eltérően a 

hagyományos eljárásokétól - függ a képtartalomtól is, a műveletigényeket néhány - a 
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szakirodalomban általánosan használt - tesztképre vizsgáltam. A műveletigény 

mellett az egyes eljárások memóriaigényét is bemutatom, mivel a műveletigény 

csökkentése részben a memóriaigény növekedése árán valósítható meg.  

 

A javasolt eljárások működése az 5. fejezetben bemutatandó új, gyors IDWT 

eljárásokon (fIDWT1 és fIDWT2) alapul. E két javasolt eljárás alapja, hogy a 

képtömörítési eljárásokban szereplő IDWT-t speciális jellemzőjű adathalmazon - 

jellemző eloszlású, skaláris kvantálással veszteségesen ábrázolt DWT együtthatókon 

- hajtjuk végre. A multifelbontású (multiresolution) algoritmusok körébe tartozó 

DWT további jellemzője, hogy számításigényében a legfelső felbontási szint 

kezelése jelenti a legtöbb műveletet. A javasolt IDWT eljárásokban a DWT 

reprezentáció legfelső felbontási szintjének kezelésekor eltérő módon kezeljük a 

lowpass ill. a highpass komponenseket. Míg a lowpass komponensek kezelése 

(interpolációs fázis) megegyezik a hagyományos eljárásokéval, a highpass 

komponensek kezelése (korrekciós fázis) azokétól eltérő módon történik. A highpass 

együtthatók figyelembevétele előre kiszámolt és eltárolt - csak az adott wavelet 

transzformáció szűrőegyütthatóitól függő - mátrixok skálázott változatával elvégzett 

akkumulálással történik. Az ehhez szükséges (multiply-add típusú) műveletek a 

jelenleg is használatos hardware eszközökön könnyen és hatékonyan 

implementálhatók. 

A javasolt fIDWT1 és fIDWT2 eljárások műveletigénye, veszteségmentesen 

ábrázolt DWT együtthatókon elvégezve, többszöröse a hagyományos eljárásokénak, 

de veszteségesen ábrázolt, szokásos tömörítési mértékű digitális képek esetén a 

műveletigény - a képtartalomtól és a tömörítés mértékétől függően - 25-40%-kal is 

kevesebb lehet a hagyományos eljárások közül a legkevesebb műveletet igénylő 

‘lifting scheme’ szerinti IDWT műveletétől. Ugyanakkor az eljárás memóriaigénye 

sem növekedik számottevően. A javasolt eljárásokkal elvégzett IDWT 

műveletigénye így gyakorlatilag azonos a JPEG standard képtömörítési eljárásban 

alkalmazott 8x8 méretű inverz DCT műveletigényével, ezáltal ahhoz hasonló 

hatékonysággal implementálható. 
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A 6. fejezettől kezdődően a javasolt képfeldolgozási eljárásokat mutatom be. Ezen 

eljárások közös jellemzője, hogy közvetlenül - tehát IDWT művelet nélkül - az 

fIDWT1 és fIDWT2 eljárások módosított formájának elvégzésével állítják elő a kép 

előírt módon történő feldolgozásának eredményét. Ezen eljárások műveletigényének 

vizsgálatakor az összehasonlítási alap a leghatékonyabb hagyományos IDWT eljárás 

(lifting scheme) és az előírt feldolgozási művelet képtartománybeli elvégzése 

műveletigényeinek összege. 

 

A 6. fejezetben bemutatott eljárásokkal az egyik legalapvetőbb képfeldolgozási 

műveletet, a lineáris, eltolás-invariáns FIR szűrést tehetjük hatékonyabbá skalárisan 

kvantált DWT együtthatókkal ábrázolt képek feldolgozása esetén. A javasolt 

eljárások közvetlenül - IDWT művelet nélkül - az fIDWT1 és fIDWT2 eljárások 

módosított formájának elvégzésével állítják elő a kívánt 2D FIR szűrés eredményét. 

A lehetséges 2D FIR szűrők jellemzőitől függően különböző új eljárásokat mutatok 

be. Így szeparábilis 2D FIR szűrők esetén a filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárásokat, 

speciális (kevés szeparábilis tag összegére bontható) FIR szűrők esetén a filtIDWT3 

eljárást, és a (leggyakoribb) általános, nem szeparábilis 2D FIR szűrők esetén a 

filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárásokat. Mindegyik eljárás alkalmazásával jelentős 

mértékű műveletigény-csökkenés érhető el, amely függ a képtartalomtól, a szűrő 

impulzusválaszának méretétől és a tömörítés mértékétől is. A csökkenés mértéke a 

vizsgált tesztképekre, a szokásos (legalább 10 értékű) tömörítési arányok és jellemző 

(3x3 és 17x17 közötti) szűrőméretek esetén a filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárásokban 

26-53% ill. 36%-54%, a filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárásokban (5x5 és 17x17 közötti 

szűrőméretekre) 10-70% ill. 20-70%. Ugyanez a filtIDWT3 eljárás esetén, a 

szeparábilis tagok számától is függően, 5x5 és 17x17 közötti szűrőméretekre 26-

54%. A memóriaigény a szűrők impulzusválasza méretétől függően a filtIDWT1, 

filtIDWT2 és filtIDWT3 eljárásokban 180-1104 kB, a filtIDWT4 és filtIDWT5 

eljárásokban legfeljebb 5 kB. 
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A 7. fejezetben bemutatott eljárásokkal a lineáris, eltolás-variáns FIR szűrést 

tehetjük hatékonyabbá elsősorban a skalárisan kvantált DWT együtthatókkal ábrázolt 

képek feldolgozása esetén. A variáns szűrésnek azt az alesetét vizsgáltam, ahol a 

szűrőkészlet véges számú szűrőt tartalmaz és a szűrők a képtartalomtól függetlenek, 

a kép tartalmától csak a felhasználásuk előírt képtérbeli eloszlása (filtermap) függ. 

A lehetséges variáns 2D FIR szűrőkészleteket a 6. fejezetben bevezetett felosztási 

rendben tárgyaljuk, de eltérően az invariáns esettől, csak az általános, variáns 2D 

szűrőkből álló szűrőkészletek esetére adok hatékony eljárást a DWT tartományban 

adott képek közvetlen feldolgozására. Az egyéb (szeparábilis ill. speciális, nem 

szeparábilis) esetekre a képtartománybeli szűrésre adok egy hatékony eljárást. 

Az áttekintett szakirodalom nem tartalmaz olyan eljárást, amellyel 

képtartománybeli szűrés esetén a szűrők szeparabilitása variáns szűrőkészlet esetén 

is felhasználható lenne a műveletigény nagymértékű csökkentésére. Az itt 

bemutatandó - a szeparábilis és a speciális, nem szeparábilis 2D FIR szűrőkből álló 

eltolás-variáns szűrőkészletek esetén a képtartománybeli szűrésre alkalmazható - 

vsepfilt eljárással az invariáns esetben alkalmazható eljárást általánosítom a variáns 

esetre. A variáns eset numerikus jellemzésére bevezetem a szűrőkészlet 

bonyolultsága (B) paramétert, amely a szűrők impulzusválaszainak méretéből és a 

filtermap-ből származtatható. A javasolt vsepfilt eljárással 3x3 és 17x17 közötti 

méretű szűrőkből álló szűrőkészlet és tipikusnak tekinthető B=10-30% esetén a 

számításigény-csökkenése eléri a 37-80% közötti értéket. 

Az általános, 2D FIR szűrőkből álló variáns szűrőkészlet esetére javasolt 

vfiltIDWT eljárás - a korábbiakhoz hasonlóan, IDWT művelet nélkül - a filtIDWT5 

eljárás módosított formájának elvégzésével állítja elő a kívánt szűrési eredményt.  

Az eljárással elérhető számításigény-csökkenést a filtermap jellemzői, az IDWT 

aluláteresztő szűrője valamint a 2D FIR szűrők impulzusválaszának méretének 

függvényében adom meg. Ezen paraméterek jellemzőnek tekinthető értékei mellett a 

számításigény csökkenése eléri a 10-68% közötti értéket. 
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A 8. fejezetben bemutatott eljárásokkal az eltolás-invariáns szűrésekre a 6. 

fejezetben javasolt eljárások éldetektálási alkalmazását vizsgálom DWT 

tartományban adott képek esetére. A filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárásokkal az 

általánosított Prewitt (boxcar) operátor kiszámításának műveletigénye a vizsgált 

tesztképek, tömörítési arányok (10 és 50 között) és szűrőméretek (3x3 és 17x17 

között) esetén 8-47% ill. 8-50% mértékű. Ugyanilyen tesztparaméterek mellett a 

filtIDWT3 eljárással megvalósítható Marr-Hildreth operátor esetén a műveletigény 

csökkenése 5-49%. A filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárásokkal megvalósítható csonkolt 

piramis operátor esetén (5x5 szűrőméretektől) a csökkenés 5-69% ill. 14-70%. 

 

A 9. fejezetben egy számításilag hatékony, közelítő eljárást (resIDWT) mutatok 

be a DWT tartományban (veszteséges módon) adott digitális képek 

újramintavételezésére. Ha a kép a DWT tartományában adott, akkor a DWT 

különböző felbontási szintjeinek LLi tartományaival rendelkezésünkre állnak az 

eredeti kép kicsinyített - Ni=N/2m-i méretű - változatai. Ezért a javasolt eljárásban 

elegendő csak a nagyítás jellegű újramintavételezést megvalósítani. 

Ha egy képnek adottak az Ni és 2Ni méretű változatai, akkor - a szakirodalom 

alapján - egy közbülső, tetszőleges MxM méretű képpé (Ni<M<2Ni) történő 

újramintavételezést többféleképpen végezhetjük el.  

A Fourier transzformációs eljárás - a 2Ni méretű kép kicsinyítésével - pontos 

eredményt ad, de nagyon nagy a memória- és számításigénye. A bilineáris eljárás kis 

memória- és számításigényű, de - mivel önmagában csak nagyításra használható - 

elvégzésekor nem tudjuk figyelembe venni a 2Ni méretű képben az Ni méretűhöz 

képest megjelenő új részleteket, így - az egyes nagyfrekvenciájú komponensek 

hiányában - csak közelítő eredményt kaphatunk.  

A javasolt resIDWT eljárás egy lehetséges kompromisszumot jelent az említett két 

eljárás között, mivel a bilineáris eljárásénál némileg nagyobb memória- és 

számításigénnyel, annál lényegesen jobb - a Fourier alapú eljáráshoz közeli - 

közelítést kapunk. Az eljárásban az MxM méretű képet, a DWT i. felbontási 

szintjének komponenseiből (LLi, HLi, LHi és HHi) állítjuk elő, a korábbi bemutatott 
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eljárásokhoz hasonlóan, a lowpass és highpass jellegű komponensek egymástól 

eltérő jellegű kezelésével (interpolációs és korrekciós fázis). 

Az eljárással különböző M interpolált képméretekre (256<M≤ 512) és tömörítési 

arányokra (4-20) a vizsgált tesztképek esetén a hagyományos, bilineáris eljáráshoz 

képest 0,8-4,5 dB képminőség-javulást érhetünk el, míg az eljárás műveletigénye 

legfeljebb 25%-kal nagyobb a bilineárisénál és a memóriaigény növekedése is 

elhanyagolható a tipikus képméretekhez képest.  

 

Az értekezésben javasolt eljárások mindegyikének alkalmazhatóságát 2D adatokra 

- digitális képekre - mutatom be. Az eljárások kiterjeszthetők a - jelenleg még 

kevésbé általános [Lewi90][Bask93][Gros96] - magasabb dimenziójú, pl. 3D wavelet 

transzformálttal adott adatokra is.  





 

 

 

3. fejezet 

A CWT és DWT elmélete 

 

3.1 A folytonos idejű wavelet transzformáció 

A folytonos idejű wavelet transzformált (CWT),  a jelet a  

Ψ Ψa b x a x b
a

a R b R,
/( ) ( ), ,=

−
∈ ∈− +1 2    (3.1) 

szerinti bázisfüggvényekre (wavelet függvények) bontja [Mall89a] [Mall89b] 

[Mall92] [Vett92] [Shen92] [Meye93] [Hilt94] [Four95]. A transzformáció 

együtthatói az alábbiak szerint alakulnak: 

∫
∞

∞−

− −
= dxxf

a
bxΨabaCWTf )()(),( 2/1    (3.2) 

A Ψa,b x( )  bázisfüggvények valós értékűek, értékük a plusz és mínusz végtelenben 

nullához tart, és egy megfelelően megválasztott, Ψ( )x L R∈ 2 ( )  ún. mother wavelet 

függvény skálázásával és eltolásával származtathatók. A CWT együtthatókból az f(x) 

függvény az alábbi egyenlettel állítható vissza: 

f x
C

CWT a b a
x b

a
dadb
af( ) ( , ) ( )/=

−−
∞

−∞

∞

∫∫
1 1 2

2
0Ψ

Ψ    (3.3) 

ahol a CΨ a Ψ (x)  függvény Ψ ( )ω  Fourier transzformáltjából adódik: 
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C dΨ = < ∞
∞

∫
Ψ ( )ω
ω

ω
2

0

    (3.4) 

Az a skálaparaméter és a b eltolásparaméter 3.5. egyenlet szerinti 

diszkretizálásával is jellemezhetjük a jelet. A b0 tetszőlegesen megválasztható, 

értékét 1-re szokás választani. A diszkretizált paraméterek az m és az n. 

a a b nb a m n Z a bm m= = ∈ > ≠0 0 0 0 01 0; ; , , ,    (3.5) 

Így adódik a jelnek a folytonos idejű wavelet sorozat (CTWS) szerinti 

reprezentációja. A CTWS dm,n együtthatóit az alábbi egyenlet adja: 

d a a x n f x dxm n
m m

,
/ ( ) ( )= −− −

−∞

∞

∫ 0
2

0Ψ    (3.6) 

Az a0=2 esetében beszélünk diadikus wavelet sorozatról. A CTWS inverzét az 

alábbi egyenlet adja: 

f x d x nm n
m m

n Zm Z
( ) ( ),

/= −− −

∈∈
∑∑ 2 22Ψ     (3.7) 

Az 1.ábra az idő-frekvencia sík rövid idejű Fourier transzformáció (STFT) és 

CTWS szerinti felbontását mutatja. 

idõ idõ

frekvencia frekvencia

 

1. ábra Az idő-frekvencia sík STFT és a CTWS szerinti felosztása 
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3.2  A diszkrét diadikus wavelet transzformáció 

A gyakorlatban az f(x) jelet csak véges felbontási pontossággal ismerjük, így a 

tetszőlegesen finom felbontású skálán vett wavelet transzformáltját sem 

határozhatjuk meg. A továbbiakban tekintsük a vizsgálni kívánt folytonos f(x) 

függvény legrészletesebb felbontási skáláját 1-nek (j=0).  

Vezessük be a )(xφ  valós értékű függvényt, amelynek Fourier transzformáltját a 

az alábbiak szerint, a )2(~ ωjΨ és a )2(~ ωχ j Fourier transzformáltak szorzatának a 2j, 

∀j>0 skálákra való összegzése adja. 

)2(~)2(~)(~
1

2
ωχωωφ j

j

jΨ∑
∞

=

=    (3.8) 

Belátható, hogy a φ ( )x simítófüggvény (scaling function), azaz φ ( )x dx
−∞

∞

∫ = 1 . 

Jelölje S
2 j az alábbi simító operátort: 

S
2 2j jf x f x x( ) ( ) ( )= ∗φ  ahol φ φ

2

1
2 2j x

x
j j( ) = 



    (3.9) 

Minél nagyobb a 2j értéke, az f(x) függvénynek annál több részletét 

(nagyfrekvenciájú komponensét) tünteti el illetve csökkenti az S
2 j operátor. A 3.8. 

egyenlet alapján, bármely 2J>1 skálára teljesül az alábbi: 

)2(~)2(~)2(~)(~
1

22
ωχωωφωφ j

J

j

jJ Ψ∑
=

=−    (3.10) 

A 3.10. egyenlet szerint, az S1f(x) függvény azon, nagy frekvenciájú 

komponenseit, amelyek az S
2 j f x( )  skálán nézve eltűnnek, a diadikus wavelet 

transzformáltnak a 21 és 2J skálák közötti ( ( ))W f xj j J2 1≤ ≤  függvényeiből 

visszaállíthatjuk.  

Diszkrét idejű esetben belátható, hogy egy véges energiájú ( )dn n Z∈ sorozathoz 

található legalább egy olyan f x L R( ) ( )∈ 2 , amelyre teljesül:  

∀ ∈ =n Z S f n dn, ( )1       (3.11) 
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A wavelet függvények meghatározott osztályára az S f n1 ( )  jelből kiszámítható az 

f(x) függvény wavelet transzformáltjának tetszőleges, 1-nél nagyobb (durvább), 

skálán vett, egyenlő lépésközzel való mintavételezésének eredménye.  

A  

Zn
d

Zn
d

wnfSfS

wnfWfW

jj

jj

∈

∈

+=

+=

))((

))((

22

22     (3.12) 

jelölésekkel, ahol a w (egész értékű) mintavételezési lépésköz aΨ ( )x és a skála 

függvénye, bármely 2J értékre a dn  diszkrét jel diszkrét diadikus wavelet 

transzformáltjának (DWT) az alábbi sorozatot nevezzük: 

{ }S f W fJ j
d d

j J2 2 1, ( ) ≤ ≤     (3.13) 

Az S J
d
2

 ún. durva jel (coarse signal) a dn  diszkrét jel 2J skálánál nagyobb 

(durvább felbontású) skálájú komponenseit tartalmazza. 

A φ ( )x simítófüggvény és a Ψ ( )x  mother wavelet függvény között az alábbi 

egyenletek teremtenek kapcsolatot: 

φ φ

φ

( ) ( )

( ) ( )

( )

x h x k

x g x k

g h

k
k

k
k

k
k

k

= −

= −

= −

∑

∑

−

2 2

2 2

1 1

Ψ    (3.14) 

A 3.14. egyenletek szerinti hk és gk együtthatók kulcsfontosságúak a DWT 

kiszámításának szemszögéből.  
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3.3 A DWT és az IDWT kiszámítása 

A 3.14. egyenletekben szereplő együtthatókat az alábbi skaláris szorzások adják: 

h x x k

g x x k

k

k

= −

= −

1
2

2

1
2

2

φ φ

φ

( / ), ( )

( / ), ( )Ψ
     (3.15) 

A hk és gk együtthatók egy QMF (Quadrature Mirror Filter) típusú FIR szűrőpárt 

alkotnak, ahol a hk jelenti a simítószűrő, a gk pedig a részlet vagy wavelet szűrő 

impulzusválaszának elemeit. 

Ha cj,n és dj,n jelöli a c0,n diszkrét jelnek a 3.13. egyenlet szerint, az S j
d
2

 és W j
d

2
 

operátorok által definiált j. felbontási szint diszkrét diadikus wavelet 

transzformáltjának együtthatóit, akkor a jel J számú felbontási szintre vett DWT-je 

kiszámításának algoritmusa a fenti szűrőkkel az alábbi, O(n) műveletigényű, 

rekurzív eljárás: 

c c h k n

d c g k n

j n j k
k

j n j k
k

+

+

= −

= −

∑

∑
1

1

2

2

, ,

, ,

( )

( )
 , ahol 0 ≤ ≤j J   (3.16) 

Az IDWT kiszámítására egy ugyancsak rekurzív eljárás használható: 

c c h k n d g k nj k j n j n
nn

, , ,( ) ( )= − + −+ +∑∑ 1 12 2   (3.17) 

Így tehát egy jelnek egy adott Ψ ( )x  wavelet függvény szerinti DWT-jének 

kiszámításához nem szükséges a Ψ ( )x  és a φ( )x  függvények pontos alakja, ehelyett 

elegendő az ezekből számítható FIR szűrőegyütthatók ismerete. 

Ortogonális esetben a jel DWT-jének inverzét (IDWT) a DWT kiszámítására 

használt szűrőkkel számíthatjuk, míg biortogonális esetben egy másik QMF 

szűrőpárt ( ~hk  és ~gk ) alkalmazunk. 

Az alábbi ábrák egy lehetséges, analízis és szintézis oldali wavelet 

transzformációs szűrőpár amplitúdó-karakterisztikáját mutatják. 
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H(ω )

π−π
ω

0

G(ω )

π−π
ω

0  

2. ábra Egy analízis oldali wavelet szűrőpár amplitúdó-karakterisztikája 
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3. ábra Egy szintézis oldali wavelet szűrőpár amplitúdó-karakterisztikája 
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3.3.1 Szűrőbankos számításmód 

A gyakorlatban egy diszkrét jel DWT-jét általában a hk és gk szűrőpárral elvégzett 

szűréssel számítjuk. A DWT 3.16. egyenlet szerinti és az IDWT 3.17. egyenlet 

szerinti kiszámítása során a rekurzív eljárások egy lépését a 4. ábra szerint, a szűrési 

eljárásokat követő decimálással ill. interpolálással végezhetjük el (ortogonális eset). 

 

2

2H(ω )

+

2

2dj+1,nG(ω )

H(ω )

G(ω )

cj,n

cj+1,n

cj,n

 

4. ábra A DWT és IDWT szűrőbankos kiszámítása 

A 3.16. egyenlet szerint, több felbontási szintre az alábbi ábra szerinti struktúrával 

számíthatjuk ki egy xn jel DWT-jét. 
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G(ω )
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2H(ω )

G(ω )

2
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c3

5. ábra A DWT több felbontási szintre történő kiszámítása 

Véges hosszúságú, (N számú nullától különböző elemet tartalmazó) diszkrét jel 

esetén a jel DWT-je is N számú elemből áll. A jel DWT-je különböző számú 

felbontási szintre számítható ki, de a kiszámításnál figyelembe kell venni, hogy 

mivel egy lépésben az Ni hosszúságú cj jelet egy Ni /2 hosszú dj+1 és egy ugyanekkora 

cj+1 komponensre osztjuk, a felosztás csak addig ismételhető ameddig az Ni még 

osztható kettővel. A gyakorlati alkalmazásoknál általában legfeljebb 4-5 felbontási 

szintre szokás kiszámítani egy jel DWT-jét. 
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3.4 A DWT értelmezése 2D jelek esetén 

Az eddigiekben csak az egydimenziós (1D) folytonos és diszkrét jelek wavelet 

transzformáltját tárgyaltam. Többdimenziós jelekre a wavelet transzformáltak két 

alapvető osztálya értelmezett: a szeparábilis és a nem-szeparábilis wavelet 

transzformáció. A továbbiakban csak a gyakrabban használatos, szeparábilis wavelet 

transzformációval foglalkozom.  

2D diszkrét jelek esetén a szeparábilis 2D DWT-t 1D DWT-k soronkénti és 

oszloponkénti alkalmazásával kapjuk meg (6. ábra). Az IDWT végrehajtása során az 

adatfolyam iránya fordított és a decimálás helyére interpolálás kerül. 

2

2H(ω )

G(ω )

2

2H(ω )

G(ω )

input
kép

2H(ω )

2G(ω )

sorok

oszlopok
HH

LH

HL

LL

 

6. ábra A szeparábilis 2D DWT blokkvázlata 

 

A szeparábilis 2D DWT egy lépése során egy lowpass jellegű (LL) és három 

highpass (wavelet) jellegű komponenst (LH, HL és HH) kapunk. A következő 

lépésben pedig a lowpass komponensen végezzük el az ábra szerinti műveleteket. 

A szeparábilis 2D DWT annak a speciális esetnek felel meg, amikor a 

kétdimenziós φ ( , )x y  és a három, kétdimenziós wavelet függvény egydimenziós 

függvények szorzatával írható fel: 
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φ φ φLL x y x y( , ) ( ) ( )=     (3.18) 

 

Ψ Ψ
Ψ Ψ
Ψ Ψ ΨΗΗ

LH

HL

( , ) ( ) ( )
( , ) ( ) ( )
( , ) ( ) ( )

x y x y
x y x y
x y x y

=
=
=

φ
φ     (3.19) 

A transzformáció egy lépésében kapott HH komponens az NxN méretű, input kép 

N/2xN/2 méretű, simított (lowpass) változata. Az ugyanilyen méretű highpass 

komponensek közül az LH a kép függőleges (vertikális) irányú élei környezetében, a 

HL a kép vízszintes (horizontális) irányú élei környezetében, a HH pedig az ún. 

diagonális élek (vagyis sarkok) környezetében tartalmaz nagy abszolút értékű 

együtthatókat. 

A szeparábilis DWT kiszámítása 2D (és minden magasabb dimenziószámú) 

esetben is egy O(n) műveletigényű, rekurzív eljárást jelent, ahol az n jelöli a jel 

mintáinak számát.  

Megjegyzendő, hogy a szeparábilis DWT fentiekben leírt számításmódja 

megegyezik a wavelet elméletet megelőzően is alkalmazott subband coding típusú 

jelfeldolgozási eljárásokéval. A különbség a szűrők származtatásában és 

jellemzőiben jelentkezik. 

A további fejezetekben a szeparábilis 2D DWT-n alapuló képtömörítési 

eljárásokkal illetve az ilyen módon adott képek feldolgozásával foglalkozunk. 

 





 

 

4. fejezet 

Transzformációs alapú képtömörítési eljárások 

 

 

A képek nagyon fontos szerepet töltenek be az információ ábrázolásában és 

közvetítésében. A képek digitalizált változatai számos kedvező tulajdonsággal 

rendelkeznek: reprodukálhatóság, hibamentes továbbítás, közvetlen számítógépes 

feldolgozhatóság és tárolás. A digitális képek tárolásában, továbbításában és 

feldolgozásában nehézséget okoz az előforduló nagy adatmennyiség. Például egy 

512x512 képpont méretű, színes kép eltárolásához 0,75MByte, egy 24x36 mm 

méretű diakép megfelelő felbontással (12 µm-es mintavételezéssel) történő 

digitalizálásához 18 MByte, egy másodpercnyi, NTSC minőségű videó digitális 

eltárolásához kb. 23 MByte háttértár szükséges. Ennél is nagyobb a nagy felbontású 

digitális TV-hez (HDTV) javasolt eljárások kb. 140-660 Mbps adatmennyisége 

[Lage94][Scha95]. 

Ez az adatmennyiség a mai átlagos számítástechnikai eszközök kapacitásához 

képest is túl nagy, ezért a digitális képek eltárolásának és továbbításának 

hatékonyabbá tételére számos adattömörítési eljárást dolgoztak ki [Giro94][Scha95] 

[Arps94][Quin93a][Quin93b][Kunt85]. Ezek az eljárások többféle szempontból is 

feloszthatók. Az alábbiakban felsorolunk néhány alapvető csoportosítási szempontot: 

•   Az egyik legfontosabb felosztási szempont az, hogy a tömörített adatokból 

visszaállított kép megegyezik-e pontosan az eredetivel (veszteségmentes 

tömörítés [Arps94][Lemp86][Apik91]) vagy annak csak egy jó közelítésének 
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tekinthető (veszteséges tömörítés). A veszteségmentes (lossless) tömörítés 

tipikus alkalmazási példája az orvosi diagnosztikában előforduló képek 

(röntgen, ultrahang, CT, MRI) továbbítása ill. tárolása, míg a multimédia 

típusú alkalmazásokban (World Wide Web, videokonferencia, digitális videó) 

legtöbbször megengedhető a veszteséges (lossy) tömörítés is. Míg a 

veszteségmentes eljárásokkal elérhető tömörítési arány értéke kb. 2-3, a 

veszteséges tömörítési módszereké ennél kb. egy-két nagyságrenddel nagyobb. 

•   Megkülönböztetjük a képtömörítési eljárásokat aszerint is, hogy elsősorban 

milyen módon ábrázolt képek tömörítésére alkalmazhatóak. A digitális képeket 

ábrázolásmódjuk szerint feloszthatjuk bináris képekre [Preu75] (ahol egy bit ír 

le egy képpontot), szürkeárnyalatos (grayscale) képekre (általában 

képpontonként 8-10 biten tárolva), színes képekre (általában képpontonként 

legalább 3*8 biten tárolva) és ún. palettás ábrázolású képekre ahol az egyes 

képpontokhoz rendelt értékek egy - általában 256 elemű - színpalettára 

mutatnak. A palettás ábrázolású képek tömörítése általában veszteségmentes 

eljárásokkal történik mivel itt nincs közvetlen kapcsolat a képpont színe és a 

képponthoz rendelt érték között. (A képponthoz rendelt numerikus érték 

közelítő visszaállításakor általában nem hasonló, hanem teljesen eltérő színt 

(szürkeárnyalatot) kapnánk.) 

•    Az eljárások gyakorlati felhasználhatóságát meghatározza a kódoló és 

dekódoló eljárások hasonlósága. Ebből a szempontból vannak szimmetrikus és 

aszimmetrikus tömörítési eljárások. A szimmetrikus eljárásokban a kódolás és 

dekódolás nagyjából hasonló lépések elvégzéséből áll és így a műveletigényük 

nagyjából azonos. Ilyenek a jeltranszformáción (DCT, DWT) alapuló 

eljárások. Az aszimmetrikus eljárások során a tömörített információ előállítása 

(kódolás) a dekódoláshoz képest lényegesen több műveletet igényel. Ilyenek a 

vektorkvantáláson [Gray84][Anto92] alapulók és a fraktáltömörítés [Arps94]. 

•  Megkülönböztetünk állóképek [Hilt94][Wood86][Wall91] és mozgóképek 

tömörítésére kifejlesztett eljárásokat [Scha95][Lewi90][Quin93b][Zafa93] 

[Chia94][Lage94]. A mozgóképek tömörítésében kihasználjuk az egymás után 
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következő képkockák közötti hasonlóságot, így a képkockák egymástól 

független tömörítéséhez képest lényegesen nagyobb tömörítési arányokat 

érhetünk el. 

•  Az eljárásokat megkülönböztetjük aszerint is, hogy alkalmazásukkal tipikusan 

mekkora tömörítési arány érhető el. A mozgóképek tömörítésének egy 

lehetséges felosztási módja szerint megkülönböztetünk high (>50 Mbps), 

medium (2-50 Mbps), low bit rate (0,064-2 Mbps) és very low bitrate (<64 

kbps) típusú eljárásokat. A különböző csoportba tartozó eljárásoknak általában 

alapvetően különböző az alkalmazási területük (pl. broadcast HDTV, MPEG-2 

digitális TV, multimédia, videótelefon) is [Ebra95][Scha95][Didi91][Koen01]. 

A digitális képek veszteséges tömörítési eljárásai alapvetően két módon valósítják 

meg a tömörítést: a redundancia csökkentésével és a lényegtelen információk 

kiszűrésével. 

Az első szerint a digitális képben jelenlévő redundancia - amely pl. jelentkezhet a 

kép egymás melletti pontjainak hasonló értékében (spatial correlation), az 

egymáshoz közeli frekvenciájú spektrális komponensek hasonló értékében (spectral 

correlation) vagy mozgóképek esetén, az egymás utáni képkockák nagyfokú 

hasonlóságában (temporal correlation) - detektálásával és felhasználásával a képet az 

egyes képpontok értékeinek felsorolásához képest jóval hatékonyabban 

ábrázolhatjuk. 

Másrészt a kép érzékelését végső soron elvégző emberi látórendszer (Human 

Visual System - HVS) a kép különböző jellemzőjű (pl. különböző képfrekvenciájú) 

komponenseire nem egyforma érzékenységgel reagál [Kunt85][Wats96]. A kis 

érzékenységű komponensek pontatlanabb (ezáltal kisebb helyigényű) ábrázolásával 

vizuálisan kedvező rekonstruált képeket adó tömörítési eljárásokat alakíthatunk ki.  

A továbbiakban csak a legalább 8 bites szürkeárnyalatos állóképek veszteséges 

tömörítési eljárásaival foglalkozunk. Ezek az eljárások egyszerűen (pl. az R, G és B 

színsíkok egymástól független tömörítésével) kiterjeszthetők a 3x8 bites színes képek 

tömörítésére.  
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A veszteséges tömörítési eljárások által a tömörített adatokból rekonstruált 

képnek az eredeti képhez viszonyított hibájának, más szóval a dekódolt kép 

minőségének numerikus jellemzésére általában a (különböző tömörítési arányokhoz 

megadott) RMSE (Root Mean Square Error) ill. főként az ebből közvetlenül 

számolható PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) értéket használják: 

∑
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Ahol az f x y( , )  az eredeti és az ),(ˆ yxf a tömörített adatokból visszaállított NxN 

képpont méretű kép, és max fi  egy képpontnak az adott ábrázolásmódban felvehető 

maximális értéke (8 bit esetén 255). 

 A tömörítés mértékének jellemzésére a tömörítési arányt (a tömörítetlen és a 

tömörített kép tárolásához szükséges bitek számának hányadosát) vagy az egy 

képpont leírásához átlagosan szükséges bitek számát (bits per pixel-bpp) használjuk. 

Ez utóbbi jellemző tipikusan nem egész értékeket vesz fel. (Például egy 8 bites 

szürkeárnyalatos kép 16 értékű tömörítési aránya esetén 0,5 bpp értékről beszélünk.) 

A szakirodalomban az egyes, új tömörítési eljárások bemutatásánál nagyon 

gyakran megtaláljuk a javasolt/részletesen megvizsgált eljárás - néhány általánosan 

használt tesztképre meghatározott - PSNR görbéjét is. Ezek alapján egyszerűen 

összehasonlíthatóak a különböző eljárások az általuk elérhető képminőség 

szempontjából. 

 

Jelen fejezetben először röviden bemutatom a jelenleg legelterjedtebben használt 

veszteséges tömörítést, a DCT-n alapuló standard JPEG eljárást. Ezt követően 

áttekintem a subband coding típusú eljárások általános jellemzőit és röviden 

bemutatok néhány, a DWT-n alapuló képtömörítési eljárást (JPEG 2000, WSQ, 

EZW). A későbbi fejezetekben a DWT alapú tömörítési eljárásokat vizsgálom és a 

skalár módon kvantált DWT együtthatókkal tárolt képek gyors dekódolására 
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valamint egyes, gyakran használt feldolgozási módjaira (variáns és invariáns lineáris 

szűrés, éldetektálás, újramintavételezés) mutatok be új, számításilag hatékony 

eljárásokat. 

4.1 A JPEG eljárás 

Jelenleg a legszélesebb körben ismert és alkalmazott veszteséges 

állóképtömörítési módszer a 2D diszkrét koszinusz transzformáción (DCT) alapuló, 

általános tartalmú digitális képek tömörítésére kifejlesztett, standard JPEG (Joint 

Photographic Experts Group) eljárás [Wall91]. A JPEG eljárás tömörítési lépéseit 

szürkeárnyalatos képekre az 7. ábra mutatja. Az eljárás színes képekre is definiált: az 

RGB komponensekkel adott képet YUV (luminancia és két krominancia) 

komponensekké alakítjuk, a krominancia komponenseket x és y irányban 2-vel 

decimáljuk, végül az egyes komponensekre az 7. ábra szerinti lépéseket elvégezzük. 

...

DCT

zig-zag
scanning

kvantálás,
entrópia
kódolás

1 0 0 ...

az input kép 8x8
méretû blokkja

transzformált
együtthatók

tömörített kép

  

7. ábra A JPEG tömörítési eljárás vázlata 

Az eljárás során a kép egyes komponenseit 8x8 képpont méretű blokkokra osztjuk 

és egymástól függetlenül tömörítjük. Az eljárás szimmetrikus, így a kitömörítési 

fázis elemei a tömörítési fázisban alkalmazottak inverzei. Így a JPEG eljárással 

tömörített képek dekódolása az alábbi fő lépésekre bontható: entrópia dekódolás, 

inverz kvantálás és 8x8 blokkméretű inverz DCT (IDCT). 

A 8x8 méretű DCT tartománybeli együtthatók kvantálását komponensenként 

(luminancia ill. krominanciák) és együtthatónként eltérő nagyságú lépésközzel 
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végezzük. A kvantálási lépésközök meghatározása kísérletileg, a HVS érzékenységét 

figyelembe véve történt. (Az emberi szem eltérő mértékben reagál egy kép 

különböző nagyságú képfrekvenciájú és színű komponenseire.) Így pl. a nagyobb 

frekvenciákra jellemző DCT együtthatókat pontatlanabbul - nagyobb lépésközzel 

kvantálva - kódoljuk. A szokásos képek esetén a kis frekvenciákhoz tartozó DCT 

együtthatók amplitúdója lényegesen nagyobb mint a nagy frekvenciákhoz tartozóaké. 

A nagy frekvenciájú együtthatók közül sok a nulla ill. a közelítőleg nulla értékű. 

A kvantált AC (nem nulla frekvenciájú) együtthatókat változó kódhosszúságú 

entrópiakódolással (Huffmann vagy aritmetikai kódolás) ábrázoljuk, ahol a 

kódolandó kódkészletben a különböző nagyságú kvantált együtthatók mellett külön 

szimbólumokat definiáltak az egymást követő, különböző hosszúságú nullasorozatok 

kódolására. Az ún. zig-zag scanning célja az együtthatók felsorolási sorrendjének 

megváltoztatásával (a kisebbtől a nagyobb képfrekvenciák felé) a nullasorozatok 

átlagos hosszának, és ezáltal a tömörítés hatékonyságának növelése. Az egyes 

blokkok DC (nulla frekvenciájú) együtthatóit, amelyek tipikusan lassan változnak az 

egyes blokkokon keresztül, egy prediktív típusú eljárással kódoljuk. 

A kódoló oldalon egy skalár paraméterrel (minőség: 1-100) befolyásolhatjuk a 

tömörítés mértékét. A minőség paramétertől függően egységesen megnöveljük a 

DCT együtthatók kvantálásának lépésközét. A kép részekre osztásának hátránya, 

hogy nagy tömörítési arányoknál a részek szélein diszkontinuitások jelentkeznek, a 

képen jellegzetes, négyzet alakú minták jelennek meg. (C. függelék)  

Egy lehetséges implementáció (G. függelék) esetén az egyes műveletek 

végrehajtásához szükséges időket az 1. táblázat mutatja (‘goldhill’ nevű, 512x512 

méretű tesztkép, tömörítési arány: 10). (A zig-zag scanning műveletigénye a többi 

műveletéhez képest elhanyagolható.) 

Eljárás CPU idő [msec] CPU idő [%]
entrópia dekódolás 100 33
inverz kvantálás 40 13
IDCT 160 54
Összesen 300 100

1. táblázat A JPEG eljárás egyes részeinek műveletigénye 
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A táblázatból látható, hogy a leginkább időigényes rész az IDCT. A [Loef89] 

alapján egy N=8 pontos, számításilag hatékony, egydimenziós IDCT műveletigénye 

12 szorzás és 32 összeadás. A 2D IDCT a 2D IDFT-hez hasonlóan soronként majd 

oszloponként elvégzett egydimenziós IDCT-k végrehajtásával számítható. Így a 8x8 

blokkméretű 2D IDCT műveletigénye pixelenként 3 szorzás és 8 összeadás. Mint azt 

a későbbiekben látni fogjuk, a DWT-n alapuló képtömörítési eljárások esetén a 

transzformációs fázis műveletigénye ennél lényegesen nagyobb. Pl. a WSQ 

eljárásban alkalmazott 9-7 biortogonális szűrőpár esetén a DWT kiszámításának 

pixelenkénti műveletigénye (a hagyományos módszerrel) közel 21 szorzás és 19 

összeadás. 

A 8. ábra a JPEG eljárás PSNR görbéjét mutatja a C. függelékben bemutatott 

három tesztképre.  
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8. ábra A JPEG eljárás PSNR görbéje a három tesztképre 

A C. függelékben találunk példákat a JPEG eljárással tömörített képek 

rekonstruálási képminőségére. Az eljárás tipikus alkalmazási tartománya a 0,5 bpp-

nél nagyobb bitszámon történő ábrázolás. Ebben a tartományban a JPEG elsősorban 

a DCT alkalmazásának és a kísérletileg meghatározott paramétereknek köszönhetően 

vizuálisan nagyon jó tömörített-kép minőséget biztosít. 
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Megjegyzendő, hogy a JPEG algoritmushoz hasonlóan, a mozgóképek 

tömörítésére szabványosított MPEG eljárások (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) is a 

8x8-as blokkméretű DCT-n alapulnak [Didi91][Quin93b][Pate93][Scha95][Koen01].  

A JPEG és az MPEG eljárások alkalmazási területe nagyon kiterjedt, ezt a 

mindkét eljárásra jellemző hardware szintű implementáció is elősegíti [Bloo92]. 

4.2 Subband coding alapú képtömörítési eljárások 

A subband coding típusú eljárásokban a képet különböző frekvenciatartományú 

részsávokra (subband) bontjuk és ezeket - az egyszerűbb eljárásokban - egymástól 

függetlenül írjuk le [Wood86]. A részsávokra osztás egy elemi lépésében a képet 

lowpass és highpass komponensekre bontjuk majd ezt a lépést a lowpass 

komponensre (esetleg a highpass-ra is) iteráljuk. Ilyen módon előállítjuk a kép 4-5 

egymás utáni felbontási szintre vett, highpass és lowpass komponenseit. 

A kép szétválasztott komponensei jellemzőinek (pl. az együtthatók eloszlása) 

felhasználásával és veszteséges (kvantált) ábrázolásával összességében kedvezőbb 

tömörítési arányokat érhetünk el. A subband és a wavelet alapú képtömörítési 

eljárásoknak ezen alapelve közös, eltérés csak a spektrális szétválasztás során 

alkalmazott szűrők tulajdonságaiban (regularitás) van.  

A 9. ábra a subband típusú tömörítési eljárások fő lépéseit mutatja. A kódolás első 

lépésében a képet különböző (M számú) felbontási szintű lowpass és highpass 

komponensre bontjuk. Ez wavelet típusú szűrők esetén megfelel a kép M felbontási 

szintre vett DWT-je elkészítésének. A második lépésben az egyes komponensek 

együtthatóit komponensenként egységes séma szerint kvantáljuk. A harmadik 

lépésben a kvantált együtthatókat valamilyen hatékony veszteségmentes tömörítéssel 

(pl. entrópiakódolás) ábrázoljuk. A dekódoláskor elvégezzük a veszteségmentes 

dekódolást, az inverz kvantálást és a kép részsávokra bontásának inverzét (IDWT-t).  
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9. ábra A subband coding típusú tömörítési eljárások fő lépései 

A tömörített információ dekódolása során a különböző felbontási szintű lowpass 

komponensekkel a képnek egyre részletesebb felbontású és pontosságú változatai 

állnak elő. Ez bizonyos (pl. lassú hálózaton történő képtovábbítás) típusú 

alkalmazásokban igen kedvező tulajdonság (progresszív transzmisszió) lehet. Egyes 

tömörítési eljárásokban ([Xion93][Shap92][Shap93b][Banh92][Shap93a]) a dekódolt 

kép a dekódolt kvantált együtthatóiként finomítható a dekóder oldalán (embedded 

coding).  

4.2.1 Spektrális dekompozíció 

A rate-distortion elmélet alkalmazása szerint [Giro94] a kép részsávjai 

együtthatóinak egymástól független kódolása (memórianélküli kódolás) akkor 

optimális, ha a kép spektruma csak kismértékben változik az adott részsávban. A 

képek modellezésére gyakran alkalmazott exponenciálisan csökkenő autokorrelációs 

függvényű Gauss eloszlású jelek esetén: 

R exx ( , )∆ ∆ Ω ∆ ∆
1 2

0 1
2

2
2

= − +     (4.3) 

ahol ∆1 és ∆2 a horizontális és vertikális irányú távolság az x kép mintái között és Ω0 

konstans, ha a kép spektrumát egyenlő sávszélességű (∆ω=konstans) részekre 

osztjuk, akkor az alacsony frekvenciájú részsávokban a spektrum meredekebben 

változik mint a nagyfrekvenciájúakban. Jobb kódolási eredmény érhető el, ha a kép 

kisebb frekvenciájú részeit (a lowpass komponensek ismételt felosztásával) kisebb 

szélességű sávokra bontjuk fel (egyenlő relatív sávszélesség: ∆ω/ω=konstans). A 10. 

ábra a subband coding szerinti spektrális dekompozíciót mutatja. 
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10. ábra A kép spektrumának egyenlő relatív sávszélességű tartományokra osztása 

A spektrális dekompozíció során előállított részsávokat különböző pontossággal 

ábrázoljuk (kvantáljuk). A kvantálás miatt információveszteség lép fel (veszteséges 

tömörítés) de a jelentős mértékű tömörítés is ennek köszönhető. A subband coding 

által létrejött frekvenciafelosztás jól illeszkedik a HVS-re kidolgozott modellekhez 

[Wats96]. A JPEG eljárásban használt DCT olyan spektrális dekompozíciónak 

tekinthető, ahol a képet egyenlő sávszélességű részsávokra bontjuk fel. 

4.2.2 Kvantálás 

A kvantálási eljárások két fő csoportra oszthatóak: a skalár- és a vektorkvantálási 

módszerekre. Míg a skalárkvantálás során a részsávok együtthatóit egymástól 

függetlenül feleltetjük meg egy egész számértéknek, a vektorkvantálás esetén egy 

vagy több részsáv egymáshoz közeli pozícióiban lévő együtthatóinak együttesét 

egyszerre kódoljuk. Általában a vektorkvantálás [Gray84] a műveletigényesebb, 

mivel a kép egészére a lehetséges - jó visszaállított képminőséget biztosító - 

együttható-kombinációk (codebook) meghatározása egy összetett optimalizálási 

feladatot jelent [Anto92][Seno92][Barl92][Moay92][Garr92][Ohm90]. A továbbiak-

ban csak a skalárkvantálás esetével foglalkozom. 

Az optimális (minimális átlagos négyzetes (MSE) kvantálási hibájú) 

skalárkvantálás (Lloyd-Max kvantálás [Giro94]) paramétereinek meghatározásához 
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szükséges a kvantálandó x jel p(x) valószínűségi sűrűségfüggvényének (pdf) 

ismerete. A subband coding eljárásokkal előállított részsávok pdf-e a Laplace vagy 

az általánosított Gauss eloszlással jól közelíthető [Hilt94][Barn94]: 

p x
K

e
K

x

( )
( )

( )

[ ( ) ]
=

−
−α α

σ
α

α
µ

σ
α

Γ
1     (4.4) 

K( ) ( ) / ( )α
α α

= Γ Γ
3 1

    (4.5) 

(Ezα = 1 esetén megfelel a Laplace, α = 2  esetén a Gauss eloszlásnak.) 

A kvantált subband együtthatókat általában entrópiakódolással ábrázolják. A 

[Giro94] szerint a Laplace eloszlású jelek esetén az egyenlő lépésközű kvantálás (a 

nulla körül nagyobb küszöbértékkel) entrópiakódolással kiegészítve jobb tömörítési 

eredményeket ad a Lloyd-Max féle kvantálásnál. Az 11. ábra a ‘barbara’ tesztkép 

legfelső felbontási szintje valamint egy részsáv (a legfelső felbontási szint egyik 

(LH5) highpass komponense) együtthatóinak eloszlását mutatja. Jól látható, hogy a 

közel egyenletes hisztogramú jelből az adott részsávban egy nagyon magas 

csúcsértékkel rendelkező hisztogramú (és ezáltal entrópiakódolással nagyon 

hatékonyan kódolható jel) lesz. 

11. ábra A 'barbara' tesztkép és az LH5 komponensének hisztogramja 

4.2.3 A kvantált együtthatók kódolása 

A kvantált együtthatókat valamilyen veszteségmentes tömörítési eljárással 

ábrázoljuk. Gyakran használt módszerek a Huffmann és az aritmetikai kódolás 

különféle változatai [Witt87][Howa94][Said96][JPEG2001][JPEG2001a]. A kvantált 
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együtthatók között a tömörítési arány növekedésével egyre több a nulla értékűek 

előfordulása. A szokásos tömörítési arányoknál a nulla értékű együtthatók száma 

meghaladja a nem nulla értékűekét (4.4.4. alfejezet), így a nullák hatékony 

ábrázolása alapvető fontosságú a tömörítési eljárás hatékonyságában. A 

legegyszerűbb ábrázolási mód a futamhossz (run-length) kódolás, amikor a kvantált 

együttható-tartományok sorfolytonos bejárása szerinti egymás utáni, nulla értékű 

kvantált együtthatók kódolására külön szimbólumokat használunk (pl. a WSQ 

tömörítési eljárás). Jobb tömörítési arányok érhetők el a nulla értékű együtthatók 

területalapú leírási módjával [Lewi92], különösen ha a leírási módot több részsávra 

kiterjesztjük (pl. a SPIHT eljárás [Said96] vagy a Shapiro féle EZW eljárás 

[Shap93a]) ill. ezt aritmetikai kódolással kombináljuk. 
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4.3A JPEG 2000 eljárás  

A JPEG 2000  DWT-n alapuló állóképtömörítési eljárást a 2001. évben fogadta el 

az ISO szabványos eljárásnak [JPEG2001][Adam01]. Az eljárás veszteségmentes és 

veszteséges tömörítésre is lehetőséget ad. Fontos jellemzője a felbontásban és a jel-

zaj viszonyban is használható progresszivitás. Korábbi veszteséges állóképtömörítési 

szabványos eljárásokhoz képest itt az alábbi új tulajdonságok jelennek meg: 

• beágyazott (embedded) kódolás; egy adott tömörítésű képhez tartozó 

bitfolyam egy nála nagyobb tömörítésű kép bitfolyamának folytatásával 

adódik  

• az egyes képrészeknek (blokkoknak) az előállított bitfolyamban való 

sorrendiségnek meghatározhatósága 

• tetszőleges (nem téglalap alakú) képrész (Regions of Interest - ROI) 

tömörítése 

• a transzformált tartományban elvégezhető műveletek (tükrözés, forgatás) 

támogatása 

A szabvány nem definiál minden részletet, amely a kódolás elvégzéséhez 

szükséges. Ehelyett a tömörített adatok formátumát és a dekódolás folyamatát 

rögzíti. Így egyes fontos paraméterek (kvantálási lépésköz, felbontási szintek száma) 

értékének meghatározása az adott implementáció függvénye. 

4.3.1A JPEG 2000 eljárás menete 

A kódolási eljárás a 12. ábra alapján az alábbi fő részekből áll:  

• multikomponens transzformáció 

• DWT 

• skalár kvantálás 

• bit-plane aritmetikai kódolás 

Az eljárás szimmetrikus, így a dekódolás (13. ábra) lépései: aritmetikai dekódolás, 

inverz kvantálás, IDWT, inverz multikomponens transzformáció. 
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12. ábra  A JPEG 2000 alapú kódolás 
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13. ábra  A JPEG 2000 alapú dekódolás 

4.3.2Az eljárás DWT lépése 

A DWT reprezentációt veszteséges esetben a D. függelékben található 9-7 méretű 

szűrőpárral készítjük el a lifting scheme (5. fejezet) számítási eljárással. A felbontási 

szintek számának meghatározását a standard nem írja elő, így ez a kép méretétől és a 

képtartalomtól egyaránt függhet. 

4.3.3A multikomponens transzformáció 

Ebben a lépésben a kép előfeldolgozását végezzük . Itt transzformáljuk a színes 

képek RGB komponenseit az YCrCb komponensekre ill. itt transzformáljuk a 

képpontok 0..2b+1-1 közötti értékeit a -2b.. 2b-1 tartományba. 

4.3.4Az eljárásban alkalmazott kvantálás jellemzői 

Az eljárásban alkalmazott egyenletes lépésközű skaláris kvantálás lépésközének 

meghatározását a szabvány nem definiálja, a kódolási oldalon történő meghatározása 

az adott implementáció feladata. 
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4.3.5Az eljárásban alkalmazott entrópiakódolás jellemzői 

A wavelet transzformációs együtthatókat az aritmetikai kódolás előtt 64x64 

méretű, egymástól függetlenül feldolgozott blokkokra oszjuk. A blokkok 

együtthatóinak entrópiakódolása egy bit-plane aritmetikai kódolási eljárással 

történik. 

4.3.6A dekódolt kép minősége a JPEG 2000 eljárás alkalmazásával 

A 14. ábra három tesztkép esetén, a Jasper referencia kóder szoftver [JPEG2001a] 

alkalmazásával kapott PSNR görbét mutatja. 
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14. ábra A rekonstruált képek PSNR értékei a bpp függvényében JPEG 2000 eljárás  alkalmazásával (Jasper referencia szoftver) 

Az A. függelékben példákat találunk a JPEG 2000 eljárással tömörített képek 

rekonstruálási képminőségére. 

4.3.7A JPEG 2000 eljárás műveletigénye 

A Jasper referencia szoftverrel megvalósított JPEG 2000 eljárás dekódolási 

oldalának műveletigényében [Adam01] 60-80%-os mértékben vesz részt az IDWT 
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művelet, amelyet a standard a lifting scheme eljárással (5. fejezet) javasol 

kiszámítani.  

4.4A WSQ algoritmus 

A WSQ (Wavelet Scalar Quantization) DWT-n alapuló szabványosított 

állóképtömörítési eljárás [Brad93][Brad93b][Brad94][Bris93][Hunt93][IAFI93]. Az 

eljárást elsősorban ujjnyomatképek tömörítésére hozták létre, de az algoritmus jó 

visszaállítási képminőséget biztosít egyéb típusú képekre is.  

4.4.1 A WSQ eljárás menete  

A kódolási eljárás a 15. ábra alapján három fő részből áll:  

• DWT 

• skalár kvantálás 

• entrópia kódolás 

Az eljárás szimmetrikus, így a dekódolás (16. ábra) lépései: entrópia dekódolás, 
inverz kvantálás és IDWT. 
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15. ábra  A WSQ alapú kódolás 
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16. ábra A WSQ alapú dekódolás 
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4.4.2 Az eljárás DWT lépése 

A WSQ algoritmus diadikus, szeparábilis, biortogonális DWT-n alapul. Az 

eljárásban alkalmazott 9 és 7 hosszú szűrők impulzusválaszai a D. függelékben 

találhatóak. Tanulmányukban Villasenor és munkatársai [Vill95] ezeket a szűrőket 

találták leginkább alkalmasnak képtömörítési célokra 4300 lehetséges, 36-nál 

rövidebb hosszúságú impulzusválaszú wavelet szűrő közül.  

A WSQ eljárásban a DWT-t 5 felbontási szintre kell kiszámítani és egyes 

felbontási szintek highpass komponenseit tovább kell bontani. A WSQ eljárásban 

előállított DWT által megvalósított frekvencia felosztást a 17. ábra mutatja. 
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17. ábra A WSQ-ban alkalmazott DWT frekvenciafelosztása 
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4.4.3 Az eljárásban alkalmazott kvantálás jellemzői 

A WSQ algoritmusban az a m nk ( , ) , a 17. ábra szerinti k. frekvenciatartománybeli 

DWT együtthatókból az alábbiak szerint állítjuk elő a p m nk ( , )  kvantált 

együtthatókat: 
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A kvantálási lépésközöket a tömörítés input adataként szereplő, kívánt 

képminőségből valamint a DWT együtthatóknak az adott frekvenciatartománybeli 

szórásából határozzuk meg: 
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4.4.4 Az eljárásban alkalmazott entrópiakódolás jellemzői  

A kvantált DWT együtthatókból futamhossz (run-length) kódolással állítjuk elő az 

entrópiakódolás bemenő szimbólumkészletét. Az entrópiakódolás Huffmann 

eljárással történik. A 18. ábra szerint a WSQ eljárásban külön szimbólumokat hoztak 

létre a sok egymás utáni nulla értékű együttható kódolására, mivel a hosszú 

nullasorozatok igen gyakoriak a DWT együtthatók kvantálása után.  

18. ábra A WSQ eljárás entrópiakódolásának szimbólumkészlete 

A szimbólumkészletben az 1..100 szimbólumok szolgálnak az 1..100 hosszú 

nullasorozatok kódolására. Az ennél hosszabb sorozatokat a 105 vagy 106 (ún. 

escape) szimbólumokkal írhatjuk le, amelyek után 8 vagy 16 biten a nullasorozat 

hossza következik. A nem nulla értékű kvantált együtthatók ábrázolására a 107..254 

kódok szolgálnak. Az ezen tartományból (-73..74) kieső együtthatókat a 101..104 

escape szimbólumokkal írhatjuk le.  

A már kvantált értékű, transzformációs együtthatók ilyen típusú kódolása (zero 

run-length) gyakori más (pl. JPEG) képtömörítési algoritmusokban. A nulla értékű 

együtthatók ábrázolásának módja általában alapvetően meghatározza egy tömörítési 

eljárás hatékonyságát. A 19. ábra azt mutatja be, hogy hogyan alakul egy tesztkép 

('goldhill') esetén a tömörítési arány függvényében (4 és 40 közötti tömörítési 

arányra) a nullasorozatok hosszának eloszlása. 

szimbólum   jelentés 
  1    1 hosszúságú nullasorozat 
  2    2 hosszúságú nullasorozat 
  3    3 hosszúságú nullasorozat 
... 
100    100 hosszúságú nullasorozat 
101    pozitív 8 bites érték jelző 
102    negatív 8 bites érték jelző 
103    pozitív 16 bites érték jelző 
104    negatív 16 bites érték jelző 

  
105    8 bites hosszúságú nullasorozat jelző 
106    16 bites hosszúságú nullasorozat jelző 
107    -73 értékű kvantált együttható 
108    -72 értékű kvantált együttható 
109    -71 értékű kvantált együttható 
... 
180    nem használt szimbólum 
... 
253    73 értékű kvantált együttható 
254    74 értékű kvantált együttható 
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T esztkép: goldhill
T ömörítés: 8

Nullák száma : 1528316774
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T e sztké p: goldhill
T ömöríté s: 4

Nullá k szá ma: 10217214977
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T e sztké p: goldhill
T ömöríté s: 20
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T esztkép: goldhill
T ömörítés: 30
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T esztkép: goldhill
T ömörítés: 40

Nullák száma : 189461902
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19. ábra A goldhill tesztkép nulla értékű kvantált együtthatóinak eloszlása a tömörítés függvényében 
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4.4.5 A dekódolt kép minősége a WSQ eljárás alkalmazásával 

A 20. ábra a WSQ eljárással tömörített adatokból rekonstruált képek PSNR 

értékeit mutatja az egyes tesztképekre, különböző tömörítési arányokra. 
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20. ábra A rekonstruált képek PSNR értékei a bpp függvényében WSQ alkalmazásával 

A 21. ábra azt mutatja, hogy az egyik tesztkép (‘barbara’) esetén miként alakul a 

rekonstruált kép PSNR értéke, ha az egyes felbontási szintektől felfelé az LH, HL és 

HH együtthatóit 0-nak tekintjük a rekonstruáláskor. 

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

bpp

PS
N

R
 k

ül
ön

bs
ég

 [d
B

]

Nullázás a 4. szinttől

Nullázás az 5. szinten

 

21. ábra A rekonstruált kép és az egyes felbontási szintektől felfelé kinullázott LH, HL és HH komponensű  

kép PSNR értékének különbsége különböző tömörítési arányoknál (a ‘goldhill’ tesztképre) 
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A 23. ábrasorozaton a 'barbara' tesztkép WSQ eljárással tömörített, legmagasabb 

felbontású kvantált DWT tartományát ábrázoltuk különböző tömörítési arányok 

esetén. Az LH, HL és HH tartományokban a nulla értékű együtthatókat fehér, a 

nullától különbözőket fekete szín jelzi. A tömörítési arányok fentről lefelé és balról 

jobbra sorrendben: 4, 8, 10, 20, 30 és 40. 

A 21. és a 23. ábra alapján látható, hogy a legfelső felbontási szint együtthatói 

jelentős mértékben részesülnek a PSNR értékben (a dekódolt kép minőségében), 

annak ellenére, hogy ezekben a tartományokban a nullától eltérő értékű együtthatók 

számának százalékos részaránya nagyon kis mértékű. Ezt a tulajdonságot a későbbi 

fejezetekben számos helyen felhasználom. 

A 22. ábra három tesztkép átlagos PSNR értékét mutatja a JPEG 2000, az SPIHT 

[Said96],  a WSQ és a JPEG eljárásra. Látható, hogy a JPEG 2000 és SPIHT eljárás 

közel azonos jel-zaj viszonyt biztosít és ez lényegesen (3-5 dB) jobb mint a harmadik  

DWT alapú (WSQ) eljárás. (A DCT alapú JPEG eljárás a WSQ-hoz képest is 

jelentősen rosszabb.)  
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22. ábra A három tesztkép (’lena’, ’goldhill’, ’barbara’) átlagos PSNR értéke a JPEG 2000,, az SPIHT, a WSQ és a JPEG 

eljárásokra 
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23. ábra A nullától eltérő értékű kvantált DWT együtthatók eloszlása a ‘barbara’ 

tesztképen 4, 8, 10, 20, 30 és 40 tömörítési arányok esetén 
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4.4.6 A WSQ eljárás műveletigénye 

A G. függelékben leírt tesztkörülmények között az 512x512 képpont méretű, 

‘lena’ nevű tesztképre a megvalósított WSQ eljárás műveletigénye a 2. táblázat 

szerint alakul. 

Eljárás CPU idő [msec] CPU idő [%] 
entrópia dekódolás 40 4  
inverz kvantálás 120 13 
IDWT 760 83 
Összesen 920 100 

2. táblázat A WSQ eljárás műveletigénye 

A táblázatból is látható, hogy a dekódolás leginkább számításigényes része 

(>80%) az inverz DWT (IDWT) művelete. Az 5. fejezetben ezen művelet gyorsítási 

lehetőségeit vizsgáljuk. 

A B. függelékben példákat találunk a WSQ eljárással tömörített képek 

rekonstruálási képminőségére. 

 

Mindkét vizsgált (JPEG 2000 és WSQ) szabványos eljárásnál a dekódolási fázis 

műveletigényében, így futásiejében is döntő az IDWT. Az 5. fejezetben ezen művelet 

gyorsítási lehetőségeit vizsgáljuk. 
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4.5 Az EZW eljárás 

Az EZW (Embedded Zerotree Wavelet) eljárás által biztosított rekonstruálási 

képminőség kiemelkedő a jelenlegi publikált veszteséges képtömörítési eljárások 

körében [Shap92][Shap93a][Shap93b][Ramc96]. 

Az eljárás az alábbi jellemző tulajdonságokkal rendelkezik: 

•    DWT alapú állóképtömörítési eljárás, adaptív aritmetikai típusú kódolással  

•   a többi DWT alapú eljáráshoz képest kiemelkedően jó PSNR jellemzők 

•   mentes a vektorkvantálás hátrányaitól (tanítás, codebook tárolás/továbbítás 

stb) 

•  egy adott, tetszőleges bpp érték pontosan elérhető 

•   beágyazott (embedded) típusú kód: a tömörített adatfolyamban a bitek 

‘fontosság’ szerint követik egymást, így egy tömörített jelfolyam folytatásával 

(kisebb tömörítési aránnyal) a képnek egyre pontosabb reprezentációját kapjuk 

(hasonlóan pl. a valós számok bináris, véges pontosságú ábrázolásához); így 

egy adott tömörített jelfolyam tartalmazza (embedding) az összes nála nagyobb 

tömörítési arányhoz tartozó jelfolyamot. A dekódolás során gyakorlatilag 

bármikor megszakíthatjuk a tömörített jelfolyam olvasását és ezáltal 

tetszőleges bpp értéket érhetünk el. Ez fontos lehet a változó sávszélességű 

hálózatokon történő (mozgó)képek továbbításánál. 

•   a beágyazott kód egy szukszcesszív approximációs típusú technikával valósul 

meg, amelynek első lépésében csak a megfelelően nagyra választott T0 értékű 

küszöbértéknél nagyobb DWT együtthatókat vesszük figyelembe, majd a 

további lépésekben a küszöböt a Ti=Ti-1/2 szerint csökkentjük 

•   a DWT együtthatók sorrendbe állítása a pontosság (tömörítési arány), 

amplitúdó, felbontási szint és térbeli elhelyezkedés szempontok sorrendjében 

•   a nulla értékű együtthatók felbontási szinteket átfogó fastruktúrával (zerotree) 

történő leírása 

Az eljárás kifejlesztése ahhoz a felismeréshez kapcsolódik, hogy subband/DWT 

alapú eljárásoknál a nagyobb tömörítési arányoknál relatíve egyre több bit szükséges 
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a nulla értékű együtthatók pozícióinak (significance map) reprezentációjához. Az 

EZW eljárásban ezt a zerotree nevű, összetett adatstruktúrával írják le, amely arra a 

(legtöbbször jogos) alapfeltételezésre épül, hogy ha egy adott felbontási szint, adott 

pozíciójú, highpass típusú (LH, HL vagy HH) együtthatójának amplitúdója kisebb, 

mint egy T küszöbérték, akkor nagy valószínűséggel az ugyanazon típusú, finomabb 

felbontási szintű, hasonló pozíciójú highpass típusú komponensek együtthatóinak 

amplitúdója is kisebb T-nél. A zerotree-ben a DWT együtthatók bejárási sorrendje a 

24. ábra szerinti ún. parent-child típusú, ahol a durvább felbontási szint egy 

együtthatója a parent és az eggyel finomabb felbontási szint - megfelelő koordinátájú 

- négy együtthatója a child. Egy adott felbontási szint egy adott koordinátájú x 

együtthatójához tartozó, összes finomabb felbontású szintű együtthatók halmaza az x 

leszármazottjai (descendant), az összes, durvább felbontási szintűek az x felmenői 

(ancestor). 

LH5 HH5

HL5

HL4

HH4LH4

HL3

HH3LH3

LL3

 

24. ábra A DWT együtthatók bejárási sorrendje az EZW eljárás zerotree adatstruktúrájában, és a parent-child kapcsolat 

Egy x együttható inszignifikáns egy adott T küszöbértékhez képest, ha |x|<T. Egy 

adott Ti küszöbérték esetén egy együttható akkor eleme a zerotree adatstruktúrának, 

ha az együttható és az összes leszármazottja inszignifikáns a Ti-hez képest. Egy adott 

Ti küszöbérték esetén, akkor nevezzük a zerotree tövének (zerotree root) egy 

együtthatót, ha 1) az együttható inszignifikáns, 2) az együttható nem leszármazottja 
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egy korábban talált zerotree root-nak (vagyis nem megjósolhatóan inszignifikáns -

predictably insignificant), és 3) az együttható összes leszármazottja nulla értékű.  

Az együtthatók bejárása (scanning) során csak a nem megjósolhatóan 

inszignifikáns együtthatókat kell kódolnunk az alábbi szimbólumkészlettel: 1) 

zerotree root, 2) izolált nulla (az együttható nulla értékű de vannak szignifikáns 

leszármazottjai), 3) pozitív szignifikáns, 4) negatív szignifikáns. Ezen szimbólumok 

sorozatát adaptív aritmetikai kódolással ábrázoljuk. Az együtthatók kódolása során a 

küszöbértéket a Ti=Ti-1/2 szerint csökkentjük, ezáltal jutunk a nem nulla együtthatók 

egyre pontosabb értékeihez. 

A kép kevésbé változó területein sok a megjósolhatóan inszignifikáns együttható. 

A zerotree root típusú együtthatók pedig a durvább felbontási szinteken 

jelentkeznek.  

A jó tömörítési képesség (a DWT használata mellett) a megjósolhatóan 

inszignifikáns együtthatók nagy számából és a nem megjósolhatóan inszignifikáns 

együtthatók hatékony ábrázolásából adódik. 

 

A 16. ábrán szereplő SPIHT (Set Partitioning in Hierarchical Trees) eljárás 

[Said96] az EZW eljárás továbbfejlesztéseként jött létre, annál némileg jobb PSNR 

eredményt mutat. 
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4.6 Egyéb DWT alapú képtömörítési módszerek 

Az eddigiekben bemutatott DWT alapú eljárásokhoz képest a még korszerűbb 

eljárásokban az alábbi új fogalmak jelennek meg: [Ramc96] 

•   adaptív bázis szerinti dekompozíció: a képen elvégzett wavelet 

transzformáció (az alkalmazott szűrők) függ magától a képtartalomtól is 

•   wavelet packets: a képet különböző részterületekre szegmentáljuk és ezeket 

különböző, az adott részterület jellemzőihez leginkább illeszkedő szűrőn 

alapuló wavelet transzformációval dekomponáljuk 

•   egyesített forrás és csatorna kódolás (Joint Source/Channel Coding): bizonyos 

esetekben (pl. időben változó jellemzőjű csatorna, broadcast típusú 

kommunikáció) a forrás és csatorna kódolás egymástól független működésétől 

előnyösebb lehet ha mindkettő jellemzőit együttesen vesszük figyelembe a 

kódolások megtervezésénél (pl. a DWT reprezentáció durvább felbontási 

szintjeinek továbbításánál nagyobb hibavédelmet alkalmazunk, mint a 

finomabb felbontási szintűeknél (multiresolution joint source-channel coding) 

 





 

 

 

5. fejezet 

Az IDWT gyorsítási lehetőségei 

 
 Jelen fejezetben a DWT-n alapuló képtömörítési algoritmusokban szereplő - a 

dekódolás idejéből jelentősen részesedő - IDWT művelet gyorsítására alkalmazható 

eljárásokat tekintem át. Ennek során bemutatok két új - a szakirodalomban még nem 

szereplő - eljárást, amelyek minden, a DWT együtthatók skalár kvantálásán alapuló, 

tömörítési módszerben alkalmazhatóak a dekódoláshoz szükséges IDWT idejének 

nagymértékű csökkentésére. A későbbi fejezetekben ezen új eljárásokon alapuló 

műveleteket mutatok be a DWT tartománybeli képfeldolgozási műveletek 

gyorsítására. 

 

5.1 A gyorsítás egyszerű módjai 

5.1.1 Egész értékű szűrőegyütthatók 

A DWT és IDWT gyorsításának egyik lehetséges módja az egész értékű 

szűrőegyütthatókkal jellemezhető diszkrét wavelet transzformáció választása 

[Akan92][Stra96][Chao96][Akan96]. Az egész értékű szűrőegyütthatókkal általában 

gyorsabban elvégezhető a konvolúció. A módszer egyik hátránya, hogy leszűkíti a 

DWT során felhasználható szűrők készletét. Az 25. ábra a ‘barbara’ nevű tesztkép 
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PSNR görbéjét mutatja a WSQ eljárás valamint a WSQ eljárástól csak a szűrők 

megválasztásában (a D.3. függelékben szereplő, egész értékű szűrőegyütthatók) 

különböző képtömörítési eljárás esetén. 
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25. ábra  PSNR görbék a ‘barbara’ tesztképre WSQ szűrők és egész értékű szűrőegyütthatók felhasználásával 

A 26. ábra az egész értékű szűrők által eredményezett PSNR csökkenést mutatja a 

három tesztképre. 
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26. ábra Az egész értékű szűrők okozta PSNR csökkenés az egyes tesztképek esetén 

Az ábrákból látható, hogy a szűrők megváltoztatása számottevő (több dB) 

minőségromlást eredményez. 
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5.1.2 Szimmetrikus szűrők 

Biortogonális DWT esetén a konvolúció gyorsításának triviális módja a szűrők 

impulzusválaszai szimmetriájának kihasználása. Ezzel (az azonos együtthatókkal 

való szorzásokat összevonva) a szorzások száma kb. felére csökkenthető, míg az 

összeadások száma változatlan marad. 

5.1.3 A lifting scheme eljárás 

A DWT és IDWT Mallatt-féle QMF szűrőbankos eljárásától [Mall89a] teljesen 

különböző a DWT és IDWT kiszámítására használható ún. lifting scheme eljárás 

[Daub96][Fern96][Wim96]. A biortogonális wavelet transzformáció esetén 

alkalmazható eljárással a DWT és IDWT számításigénye közel felére redukálható.  

Az eljárás alapja a wavelet transzformációban alkalmazott szűrők polifázisú 

kiszámítási módja. Egy h szűrő polifázisú reprezentációja az alábbi:. 

h z h z z h ze o( ) ( ) ( )= + −2 1 2
   (5.1)  

ahol 

h z h ze k
k

k

( ) = −∑ 2     (5.2) 

h z h zo k
k

k

( ) = +
−∑ 2 1     (5.3) 

A wavelet transzformáció 27. ábra szerinti, szűrőbankos kiszámításával 

ekvivalens a 28. ábra szerinti polifázisú számításmód. 
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27. ábra A wavelet transzformáció hagyományos kiszámítása 
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28. ábra A wavelet transzformáció polifázisú kiszámítása 

A P(z) polifázisú mátrix a következő: 
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A lifting scheme eljárás a P(z) polifázisú mátrix 
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  (5.5) 

faktorizációján alapul. Az eljárás egyes részeinek elnevezését az 29. ábra mutatja. 

split

-

p

+

u

 

29. ábra A lifting scheme részei: split, predict és update 

A lifting scheme eljárás P(z) szerinti számítási vázlatát a 30. és 31. ábra mutatja. 

2

2z

-

s1(z)

-

t1(z)
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... 1/K
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30. ábra Forward DWT a lifting scheme eljárással 

z-1

+

s1(z)

+

t1(z)

+

sm(z)

+

tm(z)

...

...K

1/KHP
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+
2
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31. ábra Inverz DWT a lifting scheme eljárással 

Például a WSQ-ban alkalmazott szűrőkre az következők szerint alakul a lifting 

scheme szerinti számításmód [Daub96]: 
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  (5.6) 

Az 5.6. egyenletek alapján megállapítható, hogy a WSQ (és a JPEG 2000) 

szűrőire a lifting scheme eljárás jelmintánként 3 szorzást és 4 összeadást igényel. (Az 

5.6. egyenleteket egy N hosszú jelminta esetén N/2 alkalommal kell végrehajtani.)  
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5.2 Az IDWT számításigénye  

A JPEG 2000 és a WSQ eljárásokban alkalmazott 9-7 szűrőpárral az 3. táblázat 

1D feliratú oszlopaiban látható az egy felbontási szintre kiszámított 1D DWT (és 

IDWT) jelmintánkénti műveletigénye normál konvolúció, a szimmetriát kihasználó 

konvolúció és a lifting scheme eljárás alkalmazásával. A 2D feliratú oszlopok a 

szeparábilis 2D IDWT képpontonkénti műveletigényeit tartalmazzák az egyes 

számítási eljárásokra, öt felbontási szint esetén. 

 

 1D 2D 

Eljárás Szorzások 

száma 

Összeadások 

száma 

Szorzások 

száma 

Összeadások 

száma 

Normál konvolúció 8 7 21,3 18,6 

konvolúció + szimmetria 4,5  7 12 18,6 

lifting scheme 3 4 8 10,6 

3. táblázat Az 1D IDWT és a WSQ IDWT-jének műveletigénye jelmintánként 

 

A szeparábilis 2D IDWT esetén egy felbontási szint kiszámításának 

műveletigénye duplája a megfelelő 1D eset értékeinek. Öt felbontási szint esetén a 

teljes 2D IDWT kiszámításának műveletigénye  

    (1
1
4

1
16

1
64

1
256

) 1,332+ + + + = -szorosa  

az egy felbontási szint kiszámításának. 

Összességében a számításilag legkedvezőbb lifting scheme alkalmazásával az öt 

felbontási szinten ábrázolt kép IDWT-je 8 szorzást és 10,6 összeadást igényel 

képpontonként. Ez közel kétszerese a JPEG eljárás DCT-jének pixelenkénti 3 

szorzás és 8 összeadás értékének. 

A következőkben azt vizsgálom, hogy egy új számítási eljárással hogyan érhető el 

a számításigény további csökkentése. 
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5.3 A skalár kvantálású együtthatók IDWT-jének új 

gyorsítási lehetőségei 

A 32. ábra az öt felbontási szintre előállított diszkrét wavelet transzformált által 

megvalósított spektrális dekompozíciót mutatja. Az ábrán azonos szürkeárnyalattal 

jelöltem az azonos felbontáshoz tartozó highpass komponenseket (HL, LH, HH). 

π

π

ωsor

ωoszlop

I.

II.

III.

IV.

V.

I-a.

I-b.

 

32. ábra Öt felbontási szintre kiszámított DWT által megvalósított spektrális dekompozíció 

A 4. táblázat a 32. ábra jelöléseivel azt mutatja, hogy a WSQ-ban alkalmazott 

kvantálási eljárás után az egyes tesztképek esetén hogyan alakul a wavelet 

transzformált egyes tartományaiban a nullától különböző értékű kvantált wavelet 

transzformáltak számának részaránya az adott tartomány összes wavelet 

transzformált együtthatója számához képest. A táblázat az egyes tesztképekre 

különböző tömörítési aránynál mutatja ezen részarányt. A WSQ-ban a legfelső 

felbontási szint HH komponensét nem tároljuk így az I. jelű tartomány csak az I-a. és 

I-b. résztartományában tartalmaz nullától különböző értékű kvantált együtthatókat. 

 

Tesztkép  Tömörítési Nullától különböző értékű kvantált együtthatók 
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neve  arány  részaránya 

  I. II. III. IV. V. I-a I-b
lena 50 0,03% 2,32% 15,92% 44,79% 75,26% 0,08% 0,00%

 40 0,10% 3,73% 20,17% 50,85% 81,25% 0,31% 0,00%
 30 0,34% 6,11% 25,98% 58,66% 87,24% 1,01% 0,01%
 20 1,07% 11,02% 35,67% 69,66% 92,58% 3,07% 0,14%
 10 4,53% 24,41% 56,10% 85,42% 96,74% 10,67% 2,93%
 8 6,75% 30,31% 63,44% 88,67% 97,27% 15,00% 5,26%
 6 11,19% 40,25% 72,36% 91,73% 98,18% 23,08% 10,48%
 4 22,42% 58,24% 83,47% 95,35% 99,09% 41,46% 25,81%

Tesztkép Tömörítés I. II. III. IV. V. I-a I-b 

barbara 50 0,85% 2,21% 8,11% 36,23% 73,83% 2,56% 0,00%
 40 1,31% 3,49% 10,39% 41,37% 76,82% 3,94% 0,00%
 30 2,16% 5,85% 14,34% 48,70% 81,64% 6,47% 0,00%
 20 3,63% 10,83% 22,88% 59,99% 87,89% 10,88% 0,02%
 10 7,83% 23,55% 44,16% 77,80% 94,92% 20,67% 2,81%
 8 10,46% 30,95% 54,96% 83,89% 96,74% 25,96% 5,41%
 6 13,99% 39,22% 64,84% 88,61% 97,40% 32,58% 9,39%
 4 22,72% 55,80% 79,09% 93,75% 98,05% 47,66% 20,49%

Tesztkép Tömörítés I. II. III. IV. V. I-a I-b
goldhill 50 0,09% 2,21% 15,63% 47,20% 73,31% 0,27% 0,00%

 40 0,20% 3,47% 20,57% 53,94% 77,47% 0,59% 0,02%
 30 0,50% 5,65% 27,54% 60,68% 80,60% 1,34% 0,16%
 20 1,31% 10,56% 38,31% 69,79% 85,42% 2,89% 1,04%
 10 5,51% 25,71% 58,97% 81,35% 92,06% 9,39% 7,13%
 8 8,14% 32,77% 65,67% 84,80% 94,01% 13,50% 10,93%
 6 13,43% 43,14% 73,21% 88,51% 96,35% 21,52% 18,76%
 4 25,80% 60,14% 83,73% 93,20% 98,18% 40,29% 37,11%

4. táblázat A DWT egyes tartományaiban a nullától eltérő együtthatók részaránya a WSQ eljárásban 

Látható, hogy a vizsgált tesztképekre az I. jelű tartományban a részarány a 

‘goldhill’ és a ‘lena’ tesztképek esetén 20 értékű tömörítési arány esetén 1% körüli 

érték. A finomabb részleteket tartalmazó ‘barbara’ képen ez az arány 3,63%.  

Hasonló kedvező képet mutatnak a további tesztképekre méréssel meghatározott 

adatok. A méréssel meghatározott adatok jól illeszkednek az együtthatók 

eloszlásából várható értékekhez. (F. függelék) 

A 5. táblázat a JPEG 2000 szabványos eljárásban előállított DWT reprezentáció 

legfelső felbontási szintjén, a DWT együtthatók kvantálása után, a nullától eltérő 

értékű highpass együtthatók relatív részarányát mutatja a három tesztképre a 

tömörítés függvényében. A WSQ-hoz képest a JPEG 2000 hatékonyabban ábrázolja 

le a kvantált együtthatókat, így azonos tömörítési arányhoz a WSQ eljárásétól 

általában nagyobb részarányú nullától eltérő együttható tartozik, de összességében az 
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alkalmazott tömörítési arányoknál (≥20) így is csekély (<7%) ezen együtthatók 

részaránya. 

Tömörítés lena Barbara goldhill 

100 0,00% 0,71% 0,00% 
50 0,02% 2,31% 0,23% 
40 0,34% 2,86% 0,46% 
30 0,85% 3,55% 1,32% 
20 2,19% 6,51% 2,65% 
10 7,62% 13,66% 8,22% 
8 11,83% 15,83% 10,80% 
6 17,27% 21,34% 16,25% 
4 30,83% 31,38% 33,44% 

5. táblázat A DWT legfelső felbontási szintjén a nem nulla együtthatók részaránya a JPEG 2000 eljárásban 

 

A fenti kis értékű részarányok alapján a következő alfejezetekben részletezett új 

eljárásokkal lényegesen kisebb számításigénnyel is elvégezhetjük az IDWT 

műveletet a kvantált diszkrét wavelet együtthatókon, ezáltal jelentősen csökkentve a 

JPEG 2000 és a WSQ szabványos eljárások dekódolási fázisának műveletigényét.  

 

Az alábbiak szerinti, javasolt fIDWT1 és fIDWT2 eljárások csak a legfelső 

felbontási szint HL, LH és HH tartományának kezelésében különböznek egymástól. 

Eltérően a normál konvolúciós és a lifting scheme eljárásoktól, a javasolt eljárások 

műveletigénye a legfelső felbontási szint highpass együtthatóinak számától, így a 

képtartalomtól és a tömörítési aránytól is függ. 
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5.3.1 Az fIDWT1 eljárás 

5.3.1.1 Az eljárás menete 

Az fIDWT1 eljárás menetét a 33. ábra mutatja. A továbbiakban az eljárás 1. és 2. 

pontjait interpolációs, a 3.-11. pontjait korrekciós fázisnak nevezzük.  

33. ábra A javasolt fIDWT1 algoritmus fő lépései 

Az eljárás 1. pontjában szereplő IDWT-t tetszőleges módon (pl. normál 

konvolúció, a szimmetriát kihasználó konvolúció, lifting scheme) végezhetjük el. A 

2. pontban szereplő egyszerűsített IDWT esetére csak a normál konvolúciót vagy a 

szimmetriát kihasználó konvolúciót célszerű használni, a lifting scheme eljárásban 

nem használható ki jól az egyszerűsítés.  

Az eljárás alapötlete, hogy az 5. szint inverz wavelet transzformáltját úgy állítjuk 

elő, hogy az 4. szint lowpass komponensén egy olyan IDWT-t hajtunk végre, 

1. az első 4 felbontási szint IDWT-je valamilyen hagyományos módon  

 (pl. lifting scheme eljárással) 

2. m=4, az m. felbontási szint LLm  komponense alapján az m+1. szint 

 LL m   komponensének előállítása (IDWT művelete az LH m+1 , HLm+1 , 

 HHm+1  = 0 egyszerűsítéssel) 

3. ciklus1  az LH m+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

4. LL LLm m i ma h g stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~) ] 

5. ciklus1  vége 

6. ciklus2  az HLm+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

7. LL LLm m i ma g h stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~) ] 

8. ciklus2  vége 

9. ciklus3  az HHm+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

10. LL LLm m i ma g g stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~) ]  

11. ciklus3  vége 
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amelyben a HL, LH és HH együtthatókat nullának tekintjük, majd a veszteséges 

tömörítés miatt kis részarányú nem nulla együtthatókat egyenként vesszük 

figyelembe. Ez megtehető, mivel az IDWT lineáris művelet. 

Az ai  kvantált együtthatók értékkészlete ismert, a ~ ~h g∗ , ~ ~g h∗  és ~ ~g g∗  

konvolúciók eredménye a feldolgozandó képtől függetlenül előre kiszámítható. A 

konvolúciók eredménye 7x9, 9x7 és 9x9 méretű mátrixok. Ezeket az [ ]ai ∈ − 255, 255  

halmaz minden egyes elemével megszorozva az a h gi
~ ~∗ , a g hi

~ ~∗  és a g gi
~ ~∗  

mátrixokat, 511 darab 7x9, 9x7 és 9x9 méretű mátrixot kapunk. Ez az adatmennyiség 

kezelhető nagyságú (kb. 500 kB, ha a mátrixok elemeit 6 byte-on ábrázoljuk) a ma 

használatos hardver eszközökön. Ez a helyigény tovább csökkenthető, ha figyelembe 

vesszük a mátrixok tulajdonságait (pl. szimmetria). (A WSQ esetén a legnagyobb 

felbontásban a HH rész nem tárolt, így a 9x9 méretű mátrixra (és az eljárás 9.-11. 

pontjaira) nincs szükség.) 

Az előre kiszámított mátrixokat skálázni kell a stepsize5  értékével, mivel ez az 

előre nem ismert kvantálási lépésköz a tömörített kép kísérő adataként szerepel. Ez a 

skálázás 511*63 szorzást jelent. Ez képpontonként 0,12 szorzást jelent 512x512 

méretű képek esetén, így ez elhanyagolható mennyiséget jelent az IDWT teljes 

műveletigényéhez képest 

Az ilyen módon előre kiszámított mátrixokkal a ciklus1, ciklus2, ciklus3 

belsejében lévő műveletek egy értéktáblázat kiválasztásra és 63 (9x7 vagy 7x9) vagy 

81 (9x9) darab összeadásra alakíthatók.  

Ha az IDWT-t a fentebb leírt módon alkalmaznánk egy tetszőleges DWT 

tartománybeli képre, akkor a műveletigény lényegesen nagyobb lenne, mint a 

szeparábilis IDWT műveleté.  

Például, ha az 1.-2. pontok elvégzésére standard konvolúciót használunk, akkor 

egyszerű számítással azt kapnánk, hogy a javasolt IDWT algoritmusra a 

képpontonkénti szorzások száma 10,56, az összeadásoké 60,15 lenne. Ez lényegesen 

több, mint a hagyományos IDWT 21,3 szorzása és 18,6 összeadása. A javasolt 

algoritmus lényegesen lassabb azokban az esetekben is, amikor az 1.-2. pontokban 
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nem standard konvolúciót, hanem a szimmetriát kihasználó konvolúciót vagy lifting 

scheme-t használunk. 

Ha a javasolt algoritmust a WSQ kvantált együtthatóira alkalmazzuk és a nullától 

különböző értékű együtthatók száma a 4. ill a 5. táblázatban szereplőkhöz hasonló, 

akkor a fenti eljárás – mint az az alábbiakból kiderül - lényegesen gyorsabb a 

hagyományos módon elvégzett IDWT-nél. Így tehát a javasolt algoritmus 

felhasználási területe: a (skalárisan) kvantált DWT együtthatókon elvégzett IDWT.  

5.3.1.2 Az eljárás műveletigénye 

A következőkben elvégzett számolások alapja a WSQ eljárás, a JPEG 2000 

eljárásra vonatkozó adatok ehhez teljesen hasonlóan adódnak. 

Az új IDWT eljárás fő lépéseinek műveletigénye az alábbiak szerint alakul (ha az 

1.-2. pontok elvégzésére standard konvolúciót használunk, a 9-7 szűrőpárral): 

1. 2* 8* (
1
4

1
16

1
64

1
256

) 5,312+ + + =  szorzás és 

 2*7 * (
1
4

1
16

1
64

1
256

) 4,648+ + + =  összeadás képpontonként 

2.  5,25 szorzás és 3,75 összeadás képpontonként 

3.-5. (N*N)/4*7*9*(I-a.) összeadás (a teljes képre) 

6.-8. (N*N)/4*9*7*(I-b.) összeadás (a teljes képre) 

 9.-11.WSQ esetén 0 

 

A teljes IDWT pixelenkénti műveletigénye az alábbi: 

*: 5,312 + 5,25 = 10,562 

+: 4,648 + 3,75 + 63/4 * ( I-a. + I-b. ) = 8,398 + 15,75 * ( I-a. + I-b. ) 

A fentiekhez hasonlóan számítható ki az az eset, amikor az 1.-2. pontok 

kiszámításakor a szimmetriát alkalmazzuk: 

 *: 2,988 + 3 = 5,988 

  +: 4,648 + 3,75 + 63/4 * ( I-a. + I-b. ) = 8,398 + 15,75 * ( I-a. + I-b. ) 

Az 1. pontban használhatjuk a lifting scheme eljárást is ( a 2. pontban marad a 

szimmetria kihasználása), ekkor a műveletigény az alábbi. 
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 *: 1,992 + 3 = 4,992 

  +: 2,656 + 3,75 + 63/4 * ( I-a. + I-b. ) = 6,406 + 15,75 * ( I-a. + I-b. ) 

Az eredményeket az 7. táblázat foglalja össze. A táblázatban szereplő teljes 

műveletigény a képpontonkénti szorzások és összeadások számának összege. Ezzel 

az egyetlen számértékkel jellemezzük az IDWT végrehajtási idejét, mivel ma már 

sok hardver eszközön azonos a lebegőpontos szorzások és összeadások elvégzésének 

ideje. A táblázatban vastagbetűs írásmód jelzi azokat a műveletigényeket, amelyek 

kisebbek a hagyományos eljárásénál. 

A javasolt algoritmus elvégezhető lenne alacsonyabb felbontású szinteken is, de 

alkalmazása nem járna számottevő műveletigény-csökkenéssel. 

Az 7. táblázat szerint a javasolt algoritmusnak akkor legkisebb a műveletigénye, 

ha a lifting scheme eljárást alkalmazzuk. Ekkor a tömörítési aránytól függő teljes, 

képpontonkénti műveletigény a tipikus (20) tömörítési arányokra 12-13 körüli érték. 

Megjegyzendő, hogy a lifting scheme csak az algoritmus 1. pontjában jelent előnyt, 

mivel a 2. pontban nem használható ki jól az az egyszerűsítés, hogy a HP 

együtthatók értéke 0, mivel ezzel a feltétellel csak a lifting scheme-ben szereplő 1/K-

s skálázás, valamint az első update művelet esik ki (34. ábra). 

 

z-1

+

s1(z)

+

t1(z)

+

sm(z)
tm(z)

...

...KLP

+
2

2

 

34. ábra IDWT lifting scheme eljárással, HP=0 esetben 

Emlékeztetőül, a vizsgált szűrőkkel, a javasolt algoritmus nélkül, az egyes 

hagyományos IDWT eljárások műveletigénye a 6. táblázat szerinti. 

 

 

Eljárás IDWT teljes műveletigénye

normál konvolúció 39,9 

konvolúció + szimmetria 30,6 

lifting scheme 18,6 
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6. táblázat Az egyes hagyományos IDWT eljárások műveletigénye 

 
Tesztkép  

neve 

Tömörítési 

 arány 

I-a. nem 

nulla 

elemeinek 

aránya 

I-b .   nem 

nulla 

elemeinek 

aránya 

teljes  

muveletigény

  ( normál       

konvolúció ) 

teljes  

műveletigény 

( konvolúció + 

szimmetria ) 

teljes  

műveletigény 

( lifting scheme ) 

 lena 50 0,08% 0,00% 18,97 14,40 11,41 
 40 0,31% 0,00% 19,01 14,43 11,45 
 30 1,01% 0,01% 19,12 14,55 11,56 
 20 3,07% 0,14% 19,47 14,89 11,90 
 10 10,67% 2,93% 21,10 16,53 13,54 
 8 15,00% 5,26% 22,15 17,58 14,59 
 6 23,08% 10,48% 24,25 19,67 16,68 
 4 41,46% 25,81% 29,56 24,98 21,99 

barbara 50 2,56% 0,00% 19,36 14,79 11,80 
 40 3,94% 0,00% 19,58 15,01 12,02 
 30 6,47% 0,00% 19,98 15,40 12,42 
 20 10,88% 0,02% 20,68 16,10 13,11 
 10 20,67% 2,81% 22,66 18,08 15,10 
 8 25,96% 5,41% 23,90 19,33 16,34 
 6 32,58% 9,39% 25,57 21,00 18,01 
 4 47,66% 20,49% 29,69 25,12 22,13 

goldhill 50 0,27% 0,00% 19,00 14,43 11,44 
 40 0,59% 0,02% 19,06 14,48 11,49 
 30 1,34% 0,16% 19,20 14,62 11,64 
 20 2,89% 1,04% 19,58 15,00 12,02 
 10 9,39% 7,13% 21,56 16,99 14,00 
 8 13,50% 10,93% 22,81 18,23 15,25 
 6 21,52% 18,76% 25,30 20,73 17,74 
 4 40,29% 37,11% 31,15 26,58 23,59 

7. táblázat Az fIDWT1 eljárás műveletigénye különböző számításmódok esetén 

A 35. ábra a hagyományos algoritmus és a javasolt fIDWT1 algoritmus 

variánsainak - a tömörítési aránytól függő - műveletigényét mutatja. 

A leggyorsabb, lifting scheme eljárással a javasolt fIDWT1 módszerrel 20-as 

tömörítési aránynál egyharmaddal csökken az átlagos műveletigény, míg 50-es 

tömörítési aránynál az átlagos csökkenés közel 40%-os. A normál konvolúció és a 

szimmetriát kihasználó konvolúció esetén tapasztaljuk a legnagyobb relatív 

műveletigény-csökkenést, ekkor az átlagos végrehajtási idő már 20-as tömörítési 

aránynál felére csökken. 
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35. ábra A hagyományos és a javasolt fIDWT1 variánsainak átlagos műveletigénye a tömörítési arány függvényében 

Mint azt a 4. fejezetben láttuk, a JPEG eljárásban alkalmazott 8x8-as blokkméretű 

2D IDCT műveletigénye pixelenként 3 szorzás és 8 összeadás. Az IDWT-re javasolt 

új eljárással (fIDWT1 lifting scheme-vel) az átlagos pixelenkénti műveletigény nem 

sokkal nagyobb ennél (20-as tömörítésnél 12,35). További előnyt jelent a WSQ 

eljárás javára, hogy ennek IDWT szakaszában jobban kihasználhatóak az egyes 

hardverekben gyakran implementált, szűrési feladatokban jól használható, multiply-

add típusú műveletek, mint a JPEG eljárás DCT algoritmusában. 

A fentiekben leírt, fIDWT1 eljárás minden olyan DWT-n alapuló képtömörítési 

eljárásban alkalmazható, ahol a DWT együtthatóit skalár módon kvantálják. Az 

eljárás egyaránt használható egyenletes és nem egyenletes lépésközű skalár kvantálás 

esetén. A nem egyenletes lépésközű kvantálás esete csak annyiban különbözik az 

eddig tárgyalt egyenletes kvantálás esetétől, hogy az eljárásban szereplő 

a stepsizei m*  helyett dequant am i( ) -t, vagyis az m. szinten értelmezett inverz 

kvantálást kell írni. 
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5.3.2 Az fIDWT2 eljárás 

5.3.2.1 Az eljárás menete 

A javasolt fIDWT2 algoritmusban (36. ábra) a HL és LH tartománybeli 

együtthatók szerinti 9x7 és 7x9-es méretű mátrixokkal való összeadásokat egy 9 

elemű vektorral és egy 9x7-es mátrixszal való összeadással helyettesítjük. Ezt 

megtehetjük, hiszen a ( g~  szűrő impulzusválaszából származó) 9 elemű vektorral  

való összeadást követi az oszloponként elvégzett interpoláció és a h~  szűrő. Így az 

LHm-1 tartomány egy együtthatója az LLm kialakításában ismét az 

LL LLm m i ma h g stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~) ] szerint, a szürők konvolúciója (valamint a 

kvantálási lépésköz és a kvantált együttható értéke) által meghatározott (9x7 méretű) 

mátrixszal vesz részt,  

Az eljárás blokkvázlatát a 36. ábra mutatja, arra az esetre, amikor az I-b>I-a. (Az 

I-b<I-a esetben a horizontális és vertikális konvolúciók sorrendje felcserélődik.) 

vertikális

LLm-1

LHm-1

HLm-1

LLm

aistepsizem
~ ~h g∗

korrekció

aistepsizem
~g

korrekció

horizontális

~h  2
horizontális

2
vertikális

~h

 

36. ábra A javasolt fIDWT2 eljárás blokkvázlata 

Az fIDWT2 eljárás műveletigénye úgy módosul az fIDWT1 eljáráséhoz képest, 

hogy az összeadások számában az (I-a.+I-b.) helyett a min(I-a,I-b)+max(I-a,I-b)/7 

áll. 

A 8. táblázat és a 37. ábra a javasolt fIDWT1 és fIDWT2 algoritmusok lifting 

scheme-t alkalmazó variánsainak átlagos műveletigényét mutatja a három tesztképre.  
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Tömörítési 

 arány 

Az fIDWT1 algoritmus 

átlagos 

muveletigénye 

Az fIDWT2 algoritmus 

átlagos 

muveletigénye 

50 11,55 11,42 
40 11,65 11,44 
30 11,87 11,47 
20 12,35 11,59 
10 14,21 12,38 
8 15,39 12,94 
6 17,48 14,01 
4 22,57 16,75 
3 28,45 20,10 
2 37,32 25,65 

8. táblázat A javasolt algoritmusok átlagos pixelenkénti műveletigénye (lifting scheme eljárással) 
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37. ábra A javasolt algoritmusok átlagos pixelenkénti műveletigénye (lifting scheme eljárással) 

A fenti adatok alapján, az fIDWT2 algoritmussal a nagy tömörítésű (>20) képek 

feldolgozásának műveletigénye nem csökken lényegesen az fIDWT1 algoritmushoz 

képest, de a kisebb (≤20) tömörítési arányoknál jelentős a csökkenés. Ezáltal az 

fIDWT2 algoritmussal a javasolt eljárások alkalmazhatósága kibővül a kisebb 

tömörítési arányok felé.  





 

 

 

6. fejezet 

Lineáris, eltolás-invariáns FIR szűrés a DWT 

tartományában 

A digitális jel- és képfeldolgozás egyik leggyakrabban alkalmazott alapművelete a 

lineáris szűrés. Ez a művelet az alapja számos magasabb szintű képfeldolgozási 

funkciónak (pl. zajszűrés, élkiemelés, vonaldetektálás, multifelbontású képanalízis: 

Gauss és Laplace piramisok, textúraelemzés, stb.). Míg a jelfeldolgozásban egyaránt 

használatosak a FIR és IIR digitális szűrők, a képfeldolgozásban szinte kizárólag a 

FIR típusú szűrőket használnak, mivel csak ezekkel biztosítható - a 

képfeldolgozásban kulcsfontosságú - alakhű átvitel tulajdonsága. A gyakorlatban 

egyaránt használatosak az eltolás-invariáns és eltolás-variáns típusú szűrők. A 

képfeldolgozásban, különösen a variáns szűrések miatt gyakrabban alkalmazzák az 

időtartománybeli mint a frekvenciatartománybeli kiszámítási módot. 

A képfeldolgozási algoritmusok műveletigényében - a nagy mennyiségű 

feldolgozandó adat következtében - általában jelentős mértékben részesednek a FIR 

típusú szűrési műveletek. Ugyanakkor a feldolgozandó kép nem mindig egy NxM 

méretű mátrixként, hanem valamilyen veszteséges tömörített formában áll 

rendelkezésre. Ebben az esetben a képfeldolgozási műveletek elvégzése előtt a képet 

rekonstruálni kell a tömörített információból. 
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Jelen fejezetben azt vizsgálom meg, hogy milyen módon egyesíthető a DWT 

alapú képtömörítési algoritmusokkal tömörített képeken a kitömörítési (dekódolási) 

fázis és a különböző típusú, eltolás-invariáns FIR szűrés. Olyan - a szakirodalomban 

nem szereplő - új eljárásokat javaslok, amelyekkel az ilyen típusú szűrési feladatok 

számítási igénye lényegesen csökkenthető. A lineáris, eltolás-variáns FIR típusú 

szűrés vizsgálata a következő fejezetben található. 
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6.1 FIR szűrés az DWT-vel ábrázolt jelsorozaton 

Az kx  1D jel DWT tartománybeli - DWT{ }xk - együtthatóiból az kx  jelnek az f 

FIR szűrővel megszűrt változatának előállítását (38. ábra) az alábbi két alapesetre 

oszthatjuk: 

 

IDWT FIR szűrés
DWT tartománybeli

adatok
szűrt kép

 

38. ábra IDWT-t követő FIR szűrés 

 

•  Az IDWT műveletet - ezen belül az IDWT szűrőegyütthatóit - oly 

módon módosítjuk (módosított IDWT - mIDWT művelet), hogy annak 

elvégzésével közvetlenül a szűrt jelmintát kapjuk. 

•  A DWT tartományban úgy módosítjuk az egyes együtthatókat, hogy 

az IDWT művelete közvetlenül az f szűrővel szűrt jelmintát adja 

(szűrés a transzformációs tartományban - TDF (Transform Domain 

Filtering) ) 

 

A két alapeset blokkvázlatát a 39. ábra mutatja. 

 

szűrt képszűrt kép
mIDWTDWT tartománybeli

adatok IDWTTDFDWT tartománybeli
adatok

 

39. ábra Az mIDWT és a TDF blokkvázlata 

 

A továbbiakban csak a módosított IDWT (mIDWT) művelettel foglalkozom. 
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6.1.1 A módosított IDWT művelet 

Egy dimenzióban az IDWT egy felbontási szintjét követő f szűrést az IDWT 

szűrőbankos felírásmódjával a 40. ábra szerint alakíthatjuk át. 
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h*
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40. ábra Az IDWT-t követő szűrés átalakítása 

Az átalakítás eredménye egy IDWT-szerű struktúra (a továbbiakban mIDWT 

művelet), amelyben a szűrőket úgy kapjuk meg, hogy az eredeti IDWT 

szintézisoldali szűrőit konvolváljuk az f szűrővel. Az átalakítás műveletigénye 

azonos az IDWT+szűrés műveletigényével, előnye az, hogy a számítás struktúrája 

azonos az IDWT-vel, csak az alkalmazott szűrőkben különbözik. Több felbontási 

szint esetén csak a legrészletesebb felbontási szinten kell alkalmazni a módosított 

szűrőket. 

Az eljárással variáns szűrés is megvalósítható az alábbi ábra alapján. 
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41. ábra Az IDWT-t követő variáns szűrés átalakítása 

Az f szűrő kombinálása az IDWT szűrőivel abban az esetben jelent műveletigény-

csökkenést, ha a DWT együtthatókat veszteséges tömörítési módon ábrázoljuk. 

Általában úgy tudjuk csökkenteni az elvégzendő műveletek számát, ha minden 

szűrési műveletet a (kvantált) DWT együtthatókon végzünk el. Jelen fejezetben 

részletesen is megvizsgálom az elérhető műveletigény-csökkenést. 
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6.1.2 A módosított 2D IDWT művelet 

6.1.2.1 Szeparábilis 2D FIR szűrők 

A szeparábilis 2D IDWT egyszerűen egyesíthető a 2D FIR szűrők egy speciális 

osztályát jelentő szeparábilis szűrőkkel. Egy f 2D FIR szűrőt akkor mondunk 

szeparábilisnek, ha a szűrő f[k,l] impulzusválasza felírható egy fsor[k] és egy foszlop[l] 

vektor szorzatával.  

Például az 
1 2 1
2 4 2
1 2 1

















 2D impulzusválasz felírható az 
1
2
1

















 és az [ ]1 2 1  1D 

impulzusválaszok szorzataként. Ekkor a szűrő F x y( , )ω ω  átviteli függvénye is 

felírható F Fx y( ) ( )ω ω alakban. 

A szeparábilis 2D IDWT művelete úgy egyesíthető a szeparábilis 2D FIR 

szűréssel, hogy a legrészletesebb felbontási szinten a ~h  ill. ~g  szintézis oldali szűrők 

helyett a sorokon a ~h * fsor ill. ~g * fsor szűrőket, az oszlopokon a ~h * foszlop ill. ~g * 

foszlop szűrőket hajtjuk végre. Így az IDWT számítási struktúrája nem változik, csak 

az alkalmazandó szűrők impulzusválasza. A teljes művelet számításigénye szintén 

nem változik, és - a későbbiekben látható módon - kvantált DWT-vel ábrázolt 

képeken a műveletigény lényegesen kisebb is lehet.  
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6.1.2.2 Nem-szeparábilis 2D FIR szűrők 

Ha az f 2D FIR szűrő nem-szeparábilis, akkor a 2D IDWT művelete nem 

módosítható úgy, hogy megmaradjon a számítási struktúra és a módosított művelet 

eredménye közvetlenül a szűrt képet adja. 

Az SVD (Singular Value Decomposition) módszerrel [Pratt94] egy tetszőleges 

impulzusválasz-mátrix felbontható sor- és oszlopvektorok szorzatának súlyozott 

összegére.  

Így az f 2D FIR szűrő F impulzusválasza is felírható az  

F a bi i=
=
∑ si

T

i

R

1

     (6.1) 

formában, ahol az R az F mátrix rangja, az si az i. szinguláris értéke, az ai  oszlop- 

ill. bi
T  sorvektorok a TFF  és a FFT  mátrixok sajátvektorai.  

Időtartománybeli szűrés esetén az SVD technikával egy nem-szeparábilis 2D 

szűrést felbonthatunk R számú szeparábilis szűrésre. Az a legnagyobb egész Rmax 

érték, amely megadja hogy hány tagig kedvezőbb a szeparábilis szűrések 

eredményének összegzésével elvégezni a szűrést, mint az Nf x Nf méretű mátrixszal 

szűrni, az Nf szűrőméret függvénye. Ha egy adott F mátrix Rmax-nál több tagra 

bontható csak fel, akkor nem érdemes szeparábilis módon szűrni. A két eljárás 

műveletigényéből egyszerűen adódik az Rmax értéke 

R
N

Nmax
f
2

f

=
−

int( )
2

4 1
    (6.2) 

amely gyakorlatilag lineárisan növekszik az Nf szűrőmérettel: 

 

Nf 3 5 7 9 11 13 15 17 

Rmax 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. táblázat  Az Rmax értéke az Nf szűrőméret függvényében 
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Az IDWT művelettel kombinált 2D szeparábilis FIR szűrés az SVD technikával 

az 42. ábra szerinti számításmóddal végezhető el. A szűrés kiszámítása során a 

legfelső felbontási szint kiszámításáig a standard IDWT-t használjuk majd az ezen 

elvégzett mIDWT műveletek eredményét összegezzük. Az egyes (i.) mIDWT 

műveletekben a legrészletesebb felbontási szinten a ~h  ill. ~g  szintézis oldali szűrők 

helyett a sorokon a ~h *bi
T  ill. ~g *bi

T  szűrőket, az oszlopokon a ~h * ai  ill. ~g * ai  

szűrőket használjuk. 

szűrt kép

1. mIDWT
művelet

2. mIDWT
művelet

R. mIDWT
művelet

+

a kép egy felbontási
szintre számított

DWT-je

...

 

42. ábra 2D nem-szeparábilis FIR szűrés az SVD technikával 

A fenti számításmód elvégzésének általában nagyobb a műveletigénye mint a 

standard IDWT-t követő időtartománybeli szeparábilis szűrésnek, de - a 

későbbiekben látható módon - kvantált DWT-vel ábrázolt képeken a műveletigény 

lényegesen kisebb is lehet.  
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6.2 2D FIR szűrés skalár-kvantált DWT-vel ábrázolt képen  

A skalár-kvantált DWT-vel ábrázolt képeken elvégzett IDWT művelet 

gyorsítására az 5. fejezetben javasolt eljárás felhasználható az IDWT-vel kombinált 

FIR szűrés gyorsítására is. A lehetséges eseteket célszerű az alábbiak szerint 

csoportosítani: 

 

• szeparábilis 2D FIR szűrők (6.2.1. fejezet) 

• nem-szeparábilis 2D FIR szűrők speciális esetben (6.2.2. fejezet) 

• általános, nem-szeparábilis 2D FIR szűrők (6.2.3. fejezet) 

 

Mindegyik esetben a tetszőleges felbontási szinttel adott kvantált DWT 

együtthatókból standard IDWT eljárással állítjuk elő a legfelső felbontási szint LLm-1 

és LHm-1, HLm-1 és HHm-1 tartományának együtthatóit. A különböző típusú szűrők 

esetei a szűrt képnek a legfelső felbontási szint együtthatóiból való kiszámításában 

különböznek. Az 5. fejezetben javasolt eljárások a legfelső felbontási szint LLm-1 

előállításakor is alkalmazhatók, de alkalmazásuk nem jelentene jelentős 

műveletigény-csökkenést a teljes műveletigényhez viszonyítva.  

Az egyes eljárásokra meghatározom a pixelenkénti és a hagyományos eljáráshoz 

viszonyított relatív műveletigényt. A műveletigények kiszámításakor a WSQ 

eljárásban alkalmazott szűrők esetét mutatom be, mivel azok impulzusválaszainak 

hossza tipikusnak tekinthető a DWT alapú képtömörítési eljárásokban. 
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6.2.1 Szeparábilis 2D FIR szűrők 

Az f szeparábilis 2D FIR szűrés esetén (f=foszlopfsor) a legfelső felbontási szint   

LLm-1 tartományának kvantált együtthatóiból úgy határozzuk meg a szűrt kép LLm 

komponensét (vagyis magát a szűrt képet), hogy az IDWT műveletben a ~h  szintézis 

oldali aluláteresztő szűrő helyett a sorokon a ~h *fsor szűrőt, az oszlopokon a ~h *foszlop 

szűrőt hajtjuk végre, valamint az IDWT műveletben a legfelső felbontási szint LHm-1, 

HLm-1 és HHm-1 komponensét nullának tekintjük. Ezután ezen komponensek minden 

nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatója alapján elvégezzük a ~h  és ~g  

szintézis oldali szűrőktől valamint az f szűrőtől függő - a képtől független, előre 

kiszámítható mátrixok szerinti - korrekciókat. 

A szeparábilis szűrők elvégzésére két eljárást javasolok (filtIDWT1 és filtIDWT2). Az 

eljárások csak a korrekciós fázisukban különböznek egymástól. 

 

a, A filtIDWT1 eljárás 

Az eljárás blokkvázlatát a 43. ábra, az egyes lépéseket a 44. ábra mutatja.  

 

vertikálishorizontális

~h* f  sor

LLm-1

LHm-1

HLm-1

HHm-1

LLm*f

ai stepsizem[(
~ ~ * ) ]h g f∗

ai stepsizem[(~ ~ * ) ]g g f∗

ai stepsizem[(~ *
~

* ) ]g h f

korrekció

korrekció

korrekció

2
horizontális

2
vertikális

~h*f  oszlop

 

43. ábra A filtIDWT1 eljárás blokkvázlata 

 



6. fejezet  Lineáris, eltolás-invariáns FIR szűrés a DWT tartományában 

 

76 

 

44. ábra  A javasolt filtIDWT1 algoritmus fő lépései 

Ha a ~h  szűrő impulzusválaszának hossza Nh, a ~g  szűrőé Ng és az f szűrőé Nf xNf , 

akkor a 4., 7. és 10. pontban szereplő mátrixok rendre A=(Ng+Nf -1)(Nh+Nf -1), 

B=(Nh+Nf -1)(Ng+Nf -1) és C=(Ng+Nf -1)(Ng+Nf -1) elemet tartalmaznak. Az egyes 

mátrixok minden lehetséges ai∈[-128..127] értékkel való szorzatai előre 

eltárolhatók, az eljárás végrehajtása során csak a stepsizem-mel való skálázásukat kell 

elvégezni. A javasolt algoritmus pixelenkénti műveletigénye NxN méretű kép esetén, 

ha az 1. pontot lifting scheme-vel hajtjuk végre: 

 *: 1,992+(7+Nf -1)*0,75+256*(A+C)/N2    (6.3) 

 +: 2,656+(7+Nf -3)*0,75+(9+Nf -1)* (7+Nf -1)/4*(I-a+I-b) 

A szorzások és összeadások számában az első tag az algoritmus 1. pontját, a 

második tag a 2. pontját, az összeadások számában a harmadik tag az algoritmus 3.-

1. az első 4 felbontási szint IDWT-je valamilyen hagyományos módon 

 (pl. lifting scheme eljárással) 

2. m=4, az m. felbontási szint LLm  komponense alapján az m+1. szint 

 LLm+1   komponensének (a szűrt kép) előállítása (mIDWT művelete a 

 sorokon a ~h *fsor szűrőt, az oszlopokon a ~h *foszliop szűrő és az LH m+1 , 

 HLm+1 , HH m+1  = 0 egyszerűsítéssel) 

3. ciklus1  az LH m+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

4. LL LLm m i ma stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~ * ) ]h g f  

5. ciklus1  vége 

6. ciklus2  az HLm+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

7. LL LLm m i ma stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~ * ) ]g h f  

8. ciklus2  vége 

9. ciklus3  az HH m+1  nullától különböző értékű ai  kvantált együtthatóira 

10. LL LLm m i ma stepsize+ += + ∗1 1 [(~ ~ * ) ]g g f  

11. ciklus3  vége 
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11. pontját, a szorzások számában a harmadik tag az eltárolt mátrixok stepizem-mel 

való skálázását jelenti. 

A 2. táblázat a hagyományos és a javasolt filtIDWT1 algoritmusnak az 5. fejezet 

tesztképeire vett pixelenkénti átlagos műveletigényét mutatja 3x3, 5x5, 9x9 és 17x17 

méretű szeparábilis f szűrők esetén, különböző tömörítési arányoknál. A táblázatban 

szereplő hagyományos algoritmus a lifting scheme alkalmazásával kiszámított 

normál IDWT-t követő időtartománybeli szeparábilis szűrést jelenti.  

Tömörítési  

Arány 

3x3 méretű 

szűrő 

5x5 méretű 

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

50 16,98 20,13 26,52 39,60 
40 17,15 20,37 26,93 40,54 
30 17,49 20,86 27,81 42,52 
20 18,23 21,94 29,73 46,85 
10 21,17 26,17 37,29 63,89 
8 23,02 28,85 42,06 74,66 
6 26,30 33,59 50,51 93,70 
4 34,30 45,15 71,12 140,19 
3 43,55 58,50 94,94 193,89 
2 57,48 78,63 130,82 274,80 

Hagyományos  

algoritmus: 
28,6 36,6 52,6 84,6 

2. táblázat  A javasolt filtIDWT1 algoritmus átlagos pixelenkénti műveletigénye 

A filtIDWT1 eljárás 256*(A+C) számú valós érték eltárolását igényli. Ennek 

memóriaigényét az egyes szűrőméretekre a 3. táblázat mutatja. (4 byte-ot számítva 

egy értékre).  

Szűrőméret 3x3 5x5 9x9 17x17 

Memóriaigény 180 kB 264 kB 480 kB 1104 kB 

3. táblázat  A javasolt filtIDWT1 algoritmus memóriaigénye  

Az eljárás módosítható úgy, hogy a korrekció során végezzük el az ai*stepizem-

mel való skálázás. Ekkor a memóriaigény max. 5 kB-ra csökken, de a szorzások 

száma némileg nagyobb lesz.
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b, A filtIDWT2 eljárás 

Az 5.3.2. fejezetben leírt - az fIDWT2 eljárásban alkalmazott - további gyorsítás itt 

is alkalmazható. Az eljárás blokkvázlatát a 45. ábra mutatja (I-b>I-a).  

Ha az I-b<I-a, akkor a soronkénti és oszloponkénti konvolúciók sorrendje 

felcserélődik, de a műveletigény ugyanaz marad. 

vertikális

LLm-1

LHm-1

HLm-1

LLm*f

ai stepsizem[(
~ ~* ) ]h g f∗

korrekció

ai stepsizem[(~* ) ]g f

korrekció

horizontális

~h* f  sor2
horizontális

2
vertikális

~h* f  oszlop

 

45. ábra A filtIDWT2 eljárás blokkvázlata 

Az eljárás műveletigénye az alábbi: 

 *:  1,992+(7+Nf -1)*0,75+256*A/N2 

 +:  2,656+(7+Nf -3)*0,75+                (6.4) 

  + (9+Nf -1)* (7+Nf -1)/4*[min(I-a; I-b)+max(I-a;I-b)/(7+Nf -1)] 

A 4. táblázat a hagyományos és a javasolt filtIDWT2 algoritmus képpontonkénti 
műveletigényét mutatja. 

Tömörítési  

Arány 

3x3 méretű 

szűrő 

5x5 méretű 

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

50 16,77 19,82 25,94 38,27 
40 16,79 19,84 25,97 38,32 
30 16,84 19,90 26,06 38,48 
20 17,00 20,11 26,39 39,13 
10 18,18 21,76 29,21 45,23 
8 19,03 22,95 31,26 49,69 
6 20,64 25,23 35,20 58,33 
4 24,81 31,13 45,46 80,88 
3 29,94 38,40 58,13 108,82 
2 38,45 50,52 79,36 155,89 

Hagyományos  

algoritmus: 
28,6 36,6 52,6 84,6 

4. táblázat  A javasolt filtIDWT2 algoritmus átlagos pixelenkénti műveletigénye 
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A hagyományos algoritmushoz képest, a két javasolt eljárással elérhető 

gyorsulásokat az 5. táblázat mutatja. Mindkét javasolt eljárásban a tipikus (≥10) 

tömörítési arányokra a számításigényt döntően (több mint 70%-ban) az algoritmusok 

2. lépése szabja meg. 

Egy Nf xNf méretű f szűrő esetén az acc gyorsulás elméleti határa (I-a=I-b=0) 

mindkét algoritmusra: 

acc
N

N
f

f
=

+

+

16,6 4
12,148 1,5

    (6.5) 

A táblázatokban szereplő szűrőkre és tömörítési arányokra a filtIDWT2 

algoritmusra kb. 20-as tömörítési aránytól a képlet szerinti határértéket gyakorlatilag 

el is érjük. Az acc gyorsulás monoton nő az Nf növekedésével, határértéke 2,66. 

 

Tömörítési  

arány 

3x3 méretű  

szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

 filtIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2

50 1,68 1,71 1,82 1,85 1,98 2,03 2,14 2,21
40 1,67 1,70 1,80 1,84 1,95 2,03 2,09 2,21
30 1,64 1,70 1,75 1,84 1,89 2,02 1,99 2,20
20 1,57 1,68 1,67 1,82 1,77 1,99 1,81 2,16
10 1,35 1,57 1,40 1,68 1,41 1,80 1,32 1,87
8 1,24 1,50 1,27 1,59 1,25 1,68 1,13 1,70
6 1,09 1,39 1,09 1,45 1,04 1,49 0,90 1,45
4 0,83 1,15 0,81 1,18 0,74 1,16 0,60 1,05
3 0,66 0,96 0,63 0,95 0,55 0,90 0,44 0,78
2 0,50 0,74 0,47 0,72 0,40 0,66 0,31 0,54
5. táblázat  A javasolt filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárásoknak a hagyományos algoritmushoz képest elérhető gyorsulása 

 

Az IDWT-vel kombinált, szeparábilis szűrés fenti számításmódjai kedvezőbbek 

annál az esetnél is, ha a hagyományos eljárásban szereplő IDWT-t nem a lifting 

scheme-vel (pixelenkénti műveletigény: 18,6), hanem az 5. fejezetben javasolt 

fIDWT1 vagy fIDWT2 eljárásokkal helyettesítjük (legalacsonyabb pixelenkénti 

műveletigény, 50-es tömörítési arány esetén: 11,4). Ekkor a 2. és 4. táblázatban 

szereplő, hagyományos algoritmus sorában szereplő műveletigények - tömörítési 

aránytól függően - legfeljebb 7-tel csökkennek és még így is lényegesen 
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magasabbak, mint a javasolt eljárások műveletigényei. Így megállapítható, hogy 

összességében célszerű az IDWT folyamatába beintegrálni a szűrés műveletét. A 46. 

és a 47. ábra a 2. és 4. táblázatból kiolvasható, szűrőmérettől és tömörítési aránytól 

függő műveletigényeket mutatja. 

A filtIDWT2 memóriaigénye gyakorlatilag megegyezik a filtIDWT1 eljáráséval. 
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46. ábra A filtIDWT1 és a hagyományos eljárás műveletigényének aránya, különböző szűrőméretek és  

tömörítési arányok esetén 
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47. ábra A filtIDWT1 és a filtIDWT2 eljárások műveletigényének különbsége a hagyományos eljárás  

műveletigényéhez viszonyítva, különböző szűrőméretek és tömörítési arányok esetén 
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6.2.2 Nem-szeparábilis 2D FIR szűrők speciális esetben 

Nem-szeparábilis 2D FIR szűrés esetében - a 6.1.2.2. alfejezet szerint - 

időtartományban az SVD technika Rmax = Nf /2 számú tagig kedvezőbb a direkt 2D 

FIR szűrésnél. 

IDWT-vel kombinált, nem-szeparábilis 2D FIR szűrés esetén, kvantált IDWT-vel 

ábrázolt képen az 42. ábra szerinti eljárással - ha az egyes mIDWT műveleteket a 

6.2.1. alfejezet filtIDWT1 vagy filtIDWT2 eljárásával végezzük el - a hagyományos 

(IDWT-t követő szűrés) eljárásénál lényegesen kedvezőbb műveletigényt kapunk. 

Ezt a kedvezőbb, pixelenkénti műveletigényt a 4. táblázat megfelelő (szűrőmérettől 

és tömörítési aránytól függő) elemeinek R-szerese plusz (R-1) adja, ha a végrehajtani 

kívánt f szűrő impulzusválasza R számú szeparábilis tagra bontható. A hagyományos 

eljárás pixelenkénti műveletigénye ha az IDWT-ben lifting scheme-t alkalmazunk: 

18,6 + (4 Nf -2)R + (R-1), de legfeljebb 18,6 + 2N2
f -1. 

A két műveletigény összevetésével juthatunk el a 6. táblázathoz, amely a 3 

tesztkép 20-as tömörítési aránynál vett átlagos műveletigényei alapján, az IDWT-vel 

kombinált 2D nem-szeparábilis FIR szűrés hagyományos és javasolt filtIDWT3 

eljárása (a filtIDWT2 R-szeri alkalmazása) műveletigényének arányát mutatja néhány 

szűrőméretre, azon R értékek esetén, ahol a javasolt eljárás végrehajtása kedvezőbb a 

hagyományosnál.  

A filtIDWT3 memóriaigénye megegyezik a filtIDWT2 eljáráséval. 

R 3x3 méretű

 szűrő 

5x5 méretű 

szűrő 

9x9 méretű  

szűrő 

17x17 méretű 

szűrő 

1 (szeparábilis eset) 1,69 1,83 2,01 2,19 
2 1,02 1,36 1,64 1,94 
3 1,09 1,52 1,86 
4 1,47 1,82 
5 1,33 1,79 
6 1,11 1,77 
7 1,76 
8 1,75 
9 1,68 

10 1,51 
6. táblázat  Az IDWT-vel kombinált 2D nem-szeparábilis FIR szűrés hagyományos és javasolt  

filtIDWT3 eljárása műveletigényének aránya 
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6.2.3 Általános, nem-szeparábilis 2D FIR szűrők 

Az R tagra bontott, nem-szeparábilis szűrők alkalmazásának korlátja az, hogy az 

mIDWT műveletek R számú ismétlése során - közvetett módon - az IDWT szűrőit is 

R-szer hajtjuk végre. Az ebből adódó veszteséget nagyobb R értékek esetén a 

kvantált együtthatók miatti műveletszám-csökkenés eredményezte nyereség sem 

tudja ellensúlyozni. Így a 6. táblázat üresen hagyott pozícióinak megfelelő R értékek 

esetén a hagyományos eljárás a kisebb műveletigényű, ezért a műveletigény 

csökkentése érdekében más eljárást kell választani. 

Az általános, nem-szeparábilis szűrésre javasolt eljárások (filtIDWT4 és filtIDWT5) 

alapja, hogy a nagy műveletszámmal járó f 2D FIR szűrést a kvantált DWT 

együtthatók LLm-1 tartományán hajtjuk végre. Az eljárás a korábbiaktól eltérően nem 

mIDWT művelet(ek)ből épül fel. 

A művelet során egy DWT tartományban (veszteséges kvantálással) adott képből 

kis műveletigénnyel szeretnénk előállítani egy tetszőleges 2D FIR szűrővel szűrt 

változatát. Az eljárás során a szűretlen kép nem áll elő, vagyis a DWT tartománybeli 

együtthatókból közvetlenül a szűrt képet kapjuk. 

A gyorsítani kívánt, hagyományos eljárásmód pixelenkénti műveletigénye, ha a 

DWT nem kvantált formában adott, 18,6+2N2
f -1, ha az IDWT-t lifting scheme 

eljárással számoljuk. Ez a műveletigény a gyakorlatban is használatos szűrőméretek 

esetén igen magas is lehet (pl. Nf = 17 esetén 595,6).  

Ha a kép kvantált DWT-vel adott, akkor az IDWT során ezt kihasználva (az 5. 

fejezet fIDWT1 vagy fIDWT2 eljárásával) is csak csekély mértékben (kb. pixelenként 

7-tel) csökken a műveletigény. Az ezt követő - a számításigényt alapvetően 

meghatározó - FIR szűrésben azonban így nem tudjuk kihasználni a kvantáltságot. 

Az általános, nem-szeparábilis 2D FIR szűrők elvégzésére két módszert 

javaslunk, a filtIDWT4 és a filtIDWT5 eljárásokat. Az eljárások a korrekciós fázis 

elvégzésében különböznek egymástól. 
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a, A filtIDWT4 eljárás 

A filtIDWT4 eljárás során megfordítjuk a 2D FIR szűrés és az IDWT 

végrehajtását. A 48. ábra szerint először a legfelső felbontási szint - 

hagyományosan pl. lifiting scheme eljárással előállított - LLm-1 tartományában 

soronként és oszloponként minden együttható után egy 0-t illesztünk be 

(interpoláció x és y irányban). Ezen az együttható-mátrixon végezzük el a 2D 

FIR szűrést az f szűrővel, amelynek (a nullával való szorzások kihagyásával) 

így (2N2
f-4)/4 lesz a pixelenkénti műveletigénye. Ezt követik a ~h  

szintézisoldali aluláteresztő IDWT szűrővel történő, soronkénti (horizontális) 

és oszloponkénti (vertikális) konvolúciók, amelyek pixelenként (4*Nh-2) 

műveletet jelentenek. Ezzel a műveletsorral előállított eredmény azonos az 

LLm-1 -ből IDWT-vel előállított LLm-jének f-el való szűrésével, ha az LHm-1, 

HLm-1 és HHm-1 nulla értékű. 

Ezen utóbbi tartományok nem nulla ai elemeivel a filtIDWT1 eljárásban 

megismert módon végezzük el a korrekciókat. 

 

(2,2) f* ~h*
vertikálishorizontális

~h*

LLm-1

LHm-1

HLm-1

HHm-1

LLm*f

ai stepsizem[(
~ ~ * ) ]h g f∗

ai stepsizem[(~ ~ * ) ]g g f∗

ai stepsizem[(~ *
~

* ) ]g h f

korrekció

korrekció

korrekció  

48. ábra A filtIDWT4 eljárás blokkvázlata 
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A filtIDWT4 eljárás műveletigénye: 

 

*: 1,992 + Nf
2/4 +2*Nh  + (9+Nf -1)*(7+Nf -1)/4*(I-a+I-b) 

+: 2,656 + (Nf
2-4)/4 +2*Nh-2 + (9+Nf -1)*(7+Nf -1)/4*(I-a+I-b)       (6.6) 

 

A szorzások és összeadások számában az első tag az LLm-1 előállítását, a 

második tag a 2D FIR szűrést, a harmadik a ~h  szűrővel történő soronkénti és 

oszloponkénti szűrést, a negyedik tag a korrekció műveletigényét jelenti. A 

korrekció műveletigénye a szorzások és az összeadások számában is 

megjelenik, mivel a korrekció során végezzük el a letárolt mátrixértékeknek az 

ai*stepsizem-mel való szorzását. 
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b, A filtIDWT5 eljárás 

A filtIDWT5 eljárás csak az ai elemekkel való korrekcióban különbözik a 

filtIDWT4-től. Az eljárás során kihasználjuk, hogy a WSQ eljárás esetén a  

HHm-1 tartomány üres. A korrekció alapja az fIDWT2 eljárásban alkalmazott 

módszer. Az eljárás blokkvázlatát a 49. ábra mutatja, arra az esetre, amikor a 

DWT tartományának I-a része kevesebb nullától különböző kvantált 

együtthatót tartalmaz, mint az I-b rész. Az interpolált LLm-1 tartományon 

elvégzett f 2D FIR szűrés után a ~h  szintézisoldali aluláteresztő IDWT szűrővel 

történő soronkénti konvolúció történik. Az így kapott képet az I-b tartomány 

nullától különböző ai együtthatói alapján, a ~h  és az f szűrő konvolúciójának 

letárolt mátrixával korrigáljuk. A korrekció előtt a mátrixot az adott 

tartományban érvényes kvantálási lépésköz és az ai szorzatával skálázzuk. Ezt 

követi a ~h  szűrővel történő oszloponkénti konvolúció, majd a I-a tartomány 

nem nulla ai elemeivel a filtIDWT4 eljáráséval azonos korrekció. Ilyen módon 

az I-b rész feldolgozásakor kisebb mátrixokkal kell elvégezni a korrekciót.  

Az eljárás hasonló abban az esetben, ha az I-b<I-a. Ekkor a ~h  szűrővel 

történő soronkénti és oszloponkénti konvolúciók sorrendje felcserélődik, de a 

műveletigény ugyanaz lesz. 

 

(2,2) f* ~h* 
vertikálishorizontális

~h*

LLm-1

LHm-1

HLm-1

LLm*f

ai stepsizem[(
~ ~* ) ]h g f∗

korrekció

ai stepsizem[(~* ) ]g f

korrekció  

49. ábra A filtIDWT5 eljárás blokkvázlata 
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A filtIDWT5 eljárás műveletigénye: 

 

*: 1,992  +  Nf
2/4 +2*Nh + (9+Nf -1)*(7+Nf -1)/4*M 

+: 2,656  +  (Nf
2-4)/4 +2*Nh-2 + (9+Nf -1)*(7+Nf -1)/4*M            (6.7) 

ahol M = min(I-a; I-b)+max(I-a;I-b)/(7+Nf -1) 

 

A szorzások és összeadások számában az első tag az LLm-1 előállítását, a 

második tag a 2D FIR szűrést, a harmadik a ~h  szűrővel történő soronkénti és 

oszloponkénti szűrést, a negyedik tag a korrekció műveletigényét jelenti. A 

korrekció műveletigénye a szorzások és az összeadások számában is 

megjelenik, mivel a korrekció során végezzük el a letárolt mátrixértékeknek az 

ai*stepsizem-mel való szorzását. 
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A 7. táblázat a ”hagyományos” (az 5. fejezetben javasolt fIDWT2 eljárást követő 

időtartománybeli 2D FIR szűrés) és a javasolt (filtIDWT4 és filtIDWT5) eljárások 

pixelenkénti átlagos műveletigényét hasonlítja össze (a három tesztképre). 
Szűrőméret 3x3 5x5 7x7 9x9 

Tömörítés  1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

50 28,4 34,6 34,3 60,4 42,8 42,5 108,4 55,1 54,7 172,4 71,4 70,9 
40 28,4 35,0 34,4 60,4 43,3 42,7 108,4 55,7 55,0 172,4 72,2 71,4 
30 28,5 35,6 34,7 60,5 44,3 43,1 108,5 57,1 55,7 172,5 74,0 72,5 
20 28,6 37,1 35,3 60,6 46,4 44,3 108,6 60,0 57,5 172,6 77,8 75,0 
10 29,4 43,0 38,5 61,4 54,9 49,6 109,4 71,6 65,5 173,4 92,9 86,0 
8 29,9 46,7 40,7 61,9 60,3 53,2 109,9 78,9 70,7 173,9 102,5 93,2 
6 31,0 53,3 44,8 63,0 69,8 59,7 111,0 91,8 80,2 175,0 119,4 106,2 
4 33,7 69,3 55,0 65,7 92,9 76,0 113,7 123,3 103,9 177,7 160,6 138,6 
3 37,1 87,8 67,3 69,1 119,6 95,5 117,1 159,7 131,9 181,1 208,2 176,7 
2 42,6 115,6 87,1 74,6 159,8 126,1 122,6 214,6 175,7 186,6 280,0 235,9 

Szűrőméret 11x11 13x13 15x15 17x17 

Tömörítés 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

50 252,4 91,7 91,2 348,4 116,1 115,5 460,4 144,5 143,8 588,4 176,9 176,2 
40 252,4 92,8 91,8 348,4 117,4 116,4 460,4 146,1 145,0 588,4 178,8 177,6 
30 252,5 95,0 93,3 348,5 120,1 118,3 460,5 149,4 147,4 588,5 182,8 180,6 
20 252,6 99,9 96,7 348,6 126,1 122,6 460,6 156,7 152,8 588,6 191,4 187,2 
10 253,4 119,0 111,3 349,4 149,8 141,2 461,4 185,3 175,9 589,4 225,5 215,3 
8 253,9 131,1 120,7 349,9 164,7 153,3 461,9 203,4 190,9 589,9 247,0 233,4 
6 255,0 152,5 137,8 351,0 191,2 175,0 463,0 235,4 217,6 591,0 285,1 265,8 
4 257,7 204,7 180,1 353,7 255,7 228,5 465,7 313,5 283,7 593,7 378,1 345,8 
3 261,1 265,0 229,8 357,1 330,2 291,2 469,1 403,7 361,0 597,1 485,5 439,1 
2 266,6 355,9 306,7 362,6 442,5 388,0 474,6 539,6 479,9 602,6 647,3 582,5 

7. táblázat   Szűrés általános, nem-szeparábilis szűrővel; a hagyományos (1. oszlop) és a javasolt filtIDWT4 (2. oszlop)  

és filtIDWT5 (3. oszlop) eljárások műveletigénye, különböző tömörítési arányoknál és szűrőméreteknél a három tesztképre 

 

A 50. és a 51. ábra a 7. táblázatból kiolvasható, szűrőmérettől és tömörítési 

aránytól függő (a hagyományos eljáráséhoz viszonyított) műveletigényeket mutatja. 

A filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárások műveletigényének a hagyományos eljáráséhoz 

viszonyított aránya nagy szűrőméretek és tömörítési arányok esetén 25%-hoz tart. 

Ezt az elméleti minimumot már 20-as tömörítési arány és Nf =15 esetén mindkét 

eljárás jól megközelíti (34% ill. 33%). 

A két javasolt eljárással a hagyományos algoritmushoz képest elérhető 

gyorsulásokat néhány szűrőméretre a 8. táblázat mutatja. A táblázatból látható, hogy 

az eljárásokat 5x5-ös szűrőméretektől felfelé érdemes alkalmazni. 
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50. ábra A filtIDWT4 és a hagyományos eljárás műveletigényének aránya különböző szűrőméretek és  

tömörítési arányok esetén 
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51. ábra A filtIDWT4 és a filtIDWT5 eljárások műveletigényének különbsége a hagyományos eljárás  

műveletigényéhez viszonyítva különböző szűrőméretek és tömörítési arányok esetén 
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Tömörítési  

arány 

3x3 méretű  

szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5

50 0,82 0,83 1,41 1,42 2,42 2,43 3,33 3,34
40 0,81 0,83 1,40 1,42 2,39 2,42 3,29 3,31
30 0,80 0,82 1,37 1,40 2,33 2,38 3,22 3,26
20 0,77 0,81 1,30 1,37 2,22 2,30 3,07 3,14
10 0,68 0,76 1,12 1,24 1,87 2,02 2,61 2,74
8 0,64 0,74 1,03 1,16 1,70 1,87 2,39 2,53
6 0,58 0,69 0,90 1,06 1,47 1,65 2,07 2,22
4 0,49 0,61 0,71 0,86 1,11 1,28 1,57 1,72
3 0,42 0,55 0,58 0,72 0,87 1,03 1,23 1,36
2 0,37 0,49 0,47 0,59 0,67 0,79 0,93 1,03
8. táblázat  A javasolt filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárásoknak a hagyományos algoritmushoz képest elérhető gyorsulása 

(tényleges gyorsulás akkor van, ha a táblázatbeli érték 1-nél nagyobb) 
 

A javasolt filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárások memóriaigénye a vizsgált 

szűrőméretekre legfeljebb 5 kB, mivel az eljárás korrekciós fázisának végrehajtása 

során végezzük el a letárolt mátrixok elemeinek ai*stepsizem-mel való szorzását. 





 

 

 

7. fejezet 

Lineáris, eltolás-variáns FIR szűrés 2D DWT 

tartományban 

Az előző fejezetben megvizsgáltam, hogy milyen módon egyesíthető a DWT 

alapú képtömörítési algoritmusokkal tömörített képeken a kitömörítési (dekódolási) 

fázis a különböző típusú, eltolás-invariáns FIR szűrésekkel úgy, hogy az egyesített 

művelet számítási igénye lényegesen kisebb legyen, mint az egyesítés előttiek 

összege. 

Jelen fejezetben azt vizsgálom meg, hogy hogyan általánosíthatók az előző fejezet 

eredményei az eltolás-variáns (a továbbiakban variáns) FIR szűrők esetére. Ezáltal a 

gyakorlatban előforduló valós szűrési feladatok nagyobb körét tudjuk lefedni. Jelen 

fejezetben konkrét alkalmazási példákat mutatok be a kapott eredmények 

alkalmazására. 

7.1 Digitális képszűrés variáns szűrővel 

Az 2121 ],[ xNNnnI  méretű input képmátrixon elvégzett, az 2121 ],[ xMMmmO  

méretű output képmátrixot eredményező, általánosított lineáris operátor az   

O m m I n n K n n m m
n

N

n

N

[ , ] [ , ] ( , ; , )1 2 1 2 1 2 1 2
11 2

2

1

1

=
==
∑∑    (7.1) 
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összefüggéssel írható le. 

A 7.1. egyenlet szerint az output kép egy adott pontja az input kép pontjainak lineáris 

kombinációjaként adódik. Az operátor K n n m m( , ; , )1 2 1 2  kernele skalár 

súlytényezőket tartalmaz, mind az input mind az output kép koordinátáinak 

függvényében. 

A lineáris operátorok egyik alesetét jelentő, véges területű szuperpozíció (finite 

area superposition) esetében az output kép egy képpontjára csak az input kép 

megfelelő pontjának egy véges, LxL méretű környezete van hatással: 

O m m I n n H m n L m n L m mC C
nn

[ , ] [ , ] ( , ; , )1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
21

= − + − +∑∑  (7.2) 

ahol − − ≤ ≤ + −( ) / ( ) /L m N Li3 2 1 2  és L LC= +( ) /1 2 . Az összegzés határait az alábbi 

egyenlet adja: 

MAX m L n MIN N m Li i i[ , ( ) / ] [ , ( ) / ]1 1 2 1 2− − ≤ ≤ + −     (7.3) 

A 7.2. egyenletben szereplő H n n m m( , ; , )1 2 1 2  tényező az operátor impulzusválasza. 

Abban az esetben, ha az impulzusválasz nem függ az output kép pontjának 

koordinátáitól, az operátor a konvolúció operátorára egyszerűsödik. Ez megfelel az 

előző fejezetben tárgyalt eltolás-invariáns szűrésnek. Ellenkező esetben beszélünk 

eltolás-variáns szűrésről. Fontos megjegyezni, hogy a linearitás és az eltolás-

invariancia egymástól független fogalmak; így elképzelhető nemlineáris, de eltolás-

invariáns operátor is.  

A képfeldolgozási gyakorlatban az output kép méretét általában az input képével 

megegyezőnek választják. Mindkét típusú szűrés esetén a kép szélein kívül eső 

képpontok értékét tekinthetjük nullának vagy a kép tükrözésével kaphatjuk meg. 

A variáns képszűrés számításilag hatékony elvégzésére az invariáns esetben 

általánosan alkalmazott FFT technika nem alkalmazható. Variáns esetben az előző 

fejezetben bemutatott új, hatékony eljárások akkor adaptálhatók, ha fix számú, előre 

ismert szűrőnk van. Ez nem teljesül pl. a képvisszaállítási (image restoration) típusú 

műveletekben, mivel ott általában a szűrők a kép (ill. a képet módosító zaj) 

jellemzőitől is függenek [Prat95]. A fejezet hátralévő részében csak az előre ismert 

(képtartalomtól független) szűrőkészlettel történő variáns szűréssel foglalkozom. 
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7.2 Variáns képszűrés előre ismert szűrőkészlettel 

Az alábbiakban rögzítjük a vizsgálni kívánt képszűrési művelet elemeit. 

 

A művelet bemenő adatai: 

• egy I[x,y] NxN méretű képmátrix: a szűrni kívánt grayscale kép (input kép) 

•  egy M[x,y] NxN méretű, 1 és V  közötti, egész értékű elemeket tartalmazó 

mátrix: a szűrőtérkép (filtermap) 

•  legfeljebb V számú, MxM (M páratlan érték) méretű Fi[k,l] (1 ≤ i ≤ V) 

mátrix: az egyes FIR szűrők impulzusválaszai  

 

A művelet eredménye: 

• az O[x,y] NxN méretű képmátrix: a szűrt (grayscale) kép (output kép) 

A művelet: 

O[x ,y ] = I[x,y] * F [k,l] 

                                                
i x=x ,y=y      x [ ..N],y [ ..N]

i=M[x ,y ]

0 0 0 0 1 10 0

0 0

∀ ∈ ∈   (7.4) 

Az Fi[k,l] szűrőkészlet j. (1 ≤ j ≤ V) eleme speciális esetbenδ [ , ]k l  is lehet. Ez azt 

jelenti, hogy az input képet szűrés nélkül, változatlan formában az output képbe kell 

másolni azokban az [x,y] pontokban, ahol j M x y= [ , ] . 

Megjegyzendő, hogy általában a variáns képszűrés esetében az egyes szűrők 

impulzusválaszának mérete különböző is lehet. Itt a tárgyalás egyszerűsítése 

érdekében élek ezzel a megkötéssel. 
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Példák 

 

1. Szabálytalan alakú terület szűrése 

 

Ebben az esetben az input képnek csak bizonyos pontjaiban kívánunk elvégezni 

egy FIR szűrést. A kiválasztás történhet automatikusan vagy manuálisan. 

 

52. ábra Egy szürkeárnyalatos kép és a hozzá tartozó kétszintű filtermap 

A filtermap jelentése: 

fehér szín: nincs szűrés 

fekete szín: szűrés az F1[k,l] impulzusválaszú szűrővel 

Látható, hogy a filtermap fehér tartománya a kép hátterét, a fekete tartomány a 

képen szereplő személyt foglalja magába. 
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2. Lokális irányszűrés 

 

Ebben az esetben az input kép minden egyes pontjában kiszámítunk egy lokális 

irányt, amely a kép tartalmának az adott pontbeli irányultságára jellemző. Az 

iránymeghatározás történhet a kép LLm tartományában is, így a variáns szűrés 

elvégzéséhez nem kell feltétlenül ismernünk az IDWT eredményét (vagyis nem 

kell mindenképpen elvégezni az IDWT-t). A lokális irányszűrésre jó példa az 

ujjnyomatok képének feldolgozásánál alkalmazott irányszűrési eljárások, ahol 

irányszűrők alkalmazásával az ujj fodorszálszerkezetét ki kell emelni és az ettől 

eltérő szerkezeteket el kell nyomni [Dona93][Maio97][Stos97][Stos97][Jain97]. 

Az alábbi ábrákon egy ujjnyomatképet és egy hozzá tartozó (itt nem 

részletezett iránydetektálási eljárással kapott) lehetséges filtermap mátrixot 

láthatunk. A filtermap különböző értékeit különböző szürkeárnyalatok jelzik és 8 

lehetséges irányszűrő valamelyikét jelentik, a filtermap fekete színe azokat a 

területeket jelzi, ahol nem kell szűrést végezni (másképpen δ [ , ]k l  

impulzusválaszú a szűrés). Az irányszűrők megválasztása olyan, hogy az Fi[k,l] 

szűrő az (i-1)/8*180° irány körüli, 180°/8 szélességű szögtartományba eső irányú 

fodorszálakat emeli ki (0≤ i ≤ 7). 

 

53. ábra Egy szürkeárnyalatos kép és a hozzá tartozó többszintű filtermap 
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7.3 Variáns szűrés DWT-vel ábrázolt képeken 

Az előző fejezethez hasonlóan, azt az esetet vizsgálom meg részletesen, amikor az 

input kép nem az I[x,y] NxN méretű képmátrix formájában, hanem a kép DWT 

tartományának skalár kvantálásával tömörített formában adott. Olyan eljárásokat 

vizsgálok, amelyekre az eredő művelet számításigénye kisebb, mint az IDWT és az 

időtartománybeli variáns szűrés egymás utáni elvégzésének együttes műveletigénye. 

Hasonlóan az előző fejezetben tárgyalt invariáns szűrés esetéhez, az alkalmazott 

szűrők tulajdonságai alapján a variáns szűrések is az alábbiak szerint 

csoportosíthatók (zárójelben az eltolás-invariáns esetre, a 6. fejezetben javasolt, 

hatékony algoritmusok szerepelnek): 

• szeparábilis szűrők (filtIDWT1 és filtIDWT2) 

• speciális, nem-szeparábilis 2D FIR szűrők (kevés tagra szeparálhatóak) 

(filtIDWT3) 

• általános, nem-szeparábilis 2D FIR szűrők (filtIDWT4 és filtIDWT5) 

Egy adott variáns szűrés akkor sorolható be a fenti csoportok valamelyikébe, ha a 

variáns szűrőkészlet valamennyi tagjára teljesül az adott csoportba tartozás feltétele 

(pl. szeparálhatóság). 

A továbbiakban az egyes szűrőtípusokra javasolt új eljárásokat tekintem át  
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7.3.1 Szeparábilis szűrők 

Belátható, hogy a 6. fejezetbeli invariáns esethez hasonló eljárásokkal, 

szeparábilis szűrőkre, variáns esetben nem érhetünk el számításigény-csökkenést. 

Ennek oka az, hogy a filtermap változásainak környezetében nem hajthatunk végre 

horizontális és vertikális irányú 1D konvolúciókat, ezeken a helyeken 

(Nh+M)x(Nh+M) méretű 2D konvolúciók szükségesek. Ráadásul - mivel a filtermap 

változásainak (Nh+M) méretű környezetében kell 2D konvolúciót végeznünk - adott 

filtermap-nél az M szűrőméret növekedésével nemcsak a 2D konvolúció mérete 

növekszik, hanem az ezt igénylő terület részaránya is. 

Ha a képnek néhány százaléknál nagyobb részén szükséges 2D konvolúció, akkor 

az túlságosan megnöveli a műveletigényt. Az így kapott műveletigénynél sokkal 

kedvezőbb értékeket kapunk, ha a variáns szeparábilis szűrést az időtartományban, 

az 5. fejezetben javasolt fIDWT1 vagy fIDWT2 gyors IDWT eljárást követően 

végezzük el. A következőkben az időtartománybeli variáns szeparábilis szűrésre 

javaslok egy eljárást (vsepfilt). 

 

7.3.1.1 Időtartománybeli variáns szeparábilis szűrés 

Egyszerűen belátható, hogy az időtartománybeli variáns szeparábilis szűrés nem 

végezhető el úgy, hogy a soronkénti és oszloponkénti konvolúciókat minden 

képpontban a filtermap által arra a pontra előírt 2D szűrő horizontális vagy vertikális 

1D komponensével végezzük el. Ha így végeznénk el a szűrést, akkor helytelen 

eredményt kapnánk a filtermap változásainak környezetében. 

Az alábbiakban javasolt (vsepfilt) eljárással a kép egy (jellemzően nagy) részén a 

fenti módon, 1D konvolúciókkal végezzük el a szűrést és csak a maradék 

(jellemzően kis) részén szükséges a 2D konvolúciók elvégzése. Azt, hogy a kép mely 

részén kell 1D és mely részén 2D konvolúciót végezni a filtermap-ből előállítható 

(bináris értékű) segéd filtermap írja elő. A segéd filtermap értékeinek jelentése: ‘0’-

>1D konvolúció; ‘1’->2D konvolúció. A segéd filtermap-en szereplő ‘1’ értékű 

képpontoknak az összes képponthoz viszonyított számát elnevezve a filtermap B 
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bonyolultságának, az M méretű, variáns szeparábilis szűrés képpontonkénti 

műveletigényére az alábbi összefüggést írhatjuk fel: 

( ) ( )( )2 1 4 2 12M B M B− + − −     (7.5) 

A horizontális és vertikális filtermap-et a filtermap-ből származtatjuk:  

 

a x y
ha filtermap x y filtermap x y

különben
y N
x Nhoriz ( , )

, ( , ) ( , )
,

[ , ]
[ , ]=

≠ +



∀ ∈
∀ ∈

1 1
0

0
0             

a x y
ha filtermap x y filtermap x y

különben
y N
x Nvert ( , )

, ( , ) ( , )
,

[ , ]
[ , ]

=
≠ +




∀ ∈
∀ ∈

1 1
0

0
0   (7.6) 

 

filtermap x y a x y s x yhoriz horiz horiz( , ) ( , ) ( , )= ⊕    

filtermap x y a x y s x yvert vert vert( , ) ( , ) ( , )= ⊕               (7.7) 

ahol a ⊕  a morfológiai képfeldolgozásban szokásos dilatáció művelet jele és az 

shoriz(x,y) ill. svert(x,y) strukturális elemek a 7.8 szerintiek. Az ahoriz(x,y) függvény a 

filtermap horizontális ‘éleit’, az avert(x,y) függvény a filtermap vertikális éleit 

(változásait) jelenti. 

s x y
ha x és M y M

különbenhoriz ( , )
, / /

,
=

= − + ≤ ≤



1 0 2 1 2
0

  

s x y
ha y és M x M

különbenvert ( , )
, / /

,
=

= − + ≤ ≤



1 0 2 1 2
0

            (7.8) 

Ha az 1D szeparábilis variáns szűrést horizontális-vertikális sorrendben végezzük 

el, akkor ott kell 2D konvolúciót végezni, ahol a horizontális filtermap ‘1’ értékű és 

ott kell 1D (horizontális ill. vertikális) konvolúciót végezni, ahol ‘0’ értékű. Ha az 

1D szeparábilis variáns szűrést vertikális-horizontális sorrendben végezzük el, akkor 

a vertikális filtermap-et kell kezelni. Mivel a végeredmény szempontjából közömbös 

a sorrend, célszerű azt a sorrendet választani, amelyhez tartozó filtermap kevesebb 

‘1’ értékű elemet tartalmaz. Ezt a filtermap-et nevezzük segéd filtermap-nek és az 

ezen szereplő ‘1’ értékű elemek relatív száma adja a B értékét. 
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Példaként a 54. ábra mutatja a 7.2. alfejezet példáiban szereplő filtermap-ekhez 

tartozó segéd fitermap-eket (5x5 méretű szűrés esetén). Az első filtermap-en 1517, a 

másodikon 53294 számú képpont fekete. Így a filtermap-ek B bonyolultsága 0,6% ill. 

20,3%. 

 

54. ábra Segéd filtermap-ek a szeparábilis variáns szűrés elvégzéséhez (feketével jelölve a 2D konvolúciót igénylő 

területeket), 5x5 méretű szűrés esetén 

A különböző variáns szűrési feladatokban előforduló filtermap-ek 

bonyolultságának tipikus értékére nem adható általános összefüggés, ezért az 

alábbiakban néhány önkényesen megválasztott értékre adom meg a hozzájuk tartozó 

számításigényeket. Az 1. táblázat néhány B és M értékre mutatja az időtartománybeli 

variáns szeparábilis szűrés képpontonkénti műveletigényét. Ha nem használnánk ki a 

szeparálhatóságot, akkor a szükséges műveletigényt a B=100% sorban szereplő 

értékek adnák. Az invariáns eset megfelel a B = 0%-nak. 

B 3x3 méretű 

szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű 

szűrő 

17x17 méretű 

szűrő 

0 % 10,0 18,0 34,0 66,0 
10 % 10,7 21,1 46,7 117,1 
20 % 11,4 24,2 59,4 168,2 
30 % 12,1 27,3 72,1 219,3 
100 % 17,0 49,0 161,0 577,0 

9. táblázat Az időtartománybeli variáns szeparábilis szűrés képpontonkénti műveletigénye 
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A táblázatból látható, hogy a szeparálhatóságot variáns esetben akkor 

használhatjuk ki, ha a (filtermap és a szűrőméret által meghatározott ) B értéke 

kisebb mint 100%. 

Ha a kép a DWT tartományával adott, akkor a teljes műveletigényhez a 

táblázatbeli értékekhez hozzá kell adni az fIDWT1 vagy fIDWT2 (5. fejezetben 

szereplő) műveletigényét.  
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7.3.2 Speciális, nem-szeparábilis szűrők 

Ha a variáns szűrőkészlet minden egyes szűrője kisszámú (R) szeparábilis tag 

összegére bontható, akkor az alábbi lépések szerint végezhetjük el a szűrést: 

1.   IDWT elvégzése az fIDWT1 vagy fIDWT2 eljárással 

2.  a vsepfilt eljárás 1D konvolúcióinak R-szeri elvégzése a filtermap 

változásaitól távol eső területeken (ott, ahol a segéd  filtermap ‘0’ értékű)  

3.  a vsepfilt eljárás 2D konvolúciójának egyszeri elvégzése a filtermap 

változásaihoz közel eső területeken (ott, ahol a segéd  filtermap ‘1’ értékű) 

4.  az eredmények összegzése 

A 2.-4. pontok képpontonkénti műveletigénye (7.9. egyenlet) alapján a 2. táblázat 

néhány szűrőméret és filtermap bonyolultság (B) esetén azt mutatja, hogy hányszoros 

gyorsítást jelent az R tagra szeparálhatóság kihasználása az egyszerű (2M2-1 

műveletigényű) 2D konvolúcióhoz képest.  

[ ]( ) ( ) ( )2 1 4 2 1 12M B R M R B− + − + − −   (7.9) 

R 3x3 méretű 

 szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű  

szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30%
1 (szeparábilis 1,6 1,5 1,4 2,3 2,0 1,8 3,4 2,7 2,2 4,9 3,4 2,6

2   1,3 1,2 1,2 2,1 1,8 1,7 3,3 2,6 2,2
3   1,5 1,4 1,3 2,4 2,1 1,8
4   1,1 1,1 1,1 1,9 1,8 1,6
5    1,6 1,5 1,4
6    1,4 1,3 1,3
7    1,2 1,2 1,2
8     1,1 1,1

10. táblázat A variáns szűrés hagyományos és javasolt eljárása műveletigényeinek aránya (olyan paraméterek esetén, 

amikor a javasolt eljárás a kisebb műveletigényű) 

Fontos megjegyezni, hogy jelen esetben - ellentétben az invariáns esettel - a 

gyorsulás nem az IDWT és a szűrés integrálásának, hanem az IDWT-t követő szűrés 

végrehajtási módjának köszönhető. 
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7.3.3 Általános, nem-szeparábilis szűrők 

Nem-szeparábilis szűrők esetén, a variáns szűrést a 6. fejezetben bemutatott 

filtIDWT4 ill. filtIDWT5 eljárásokhoz hasonló, az alábbiakban bemutatásra kerülő 

vfiltIDWT eljárással végezhetjük el a hagyományosénál lényegesen kisebb 

számításigénnyel.  

A hagyományos eljárásnak - hasonlóan a filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárások 

vizsgálatához - a lifting scheme eljárással számolt IDWT-t követő időtartománybeli 

variáns 2D szűrést tekintjük (műveletigénye: 18,6+2Nf
2 -1). 

A javasolt vfiltIDWT eljárásban a filtIDWT4 eljáráshoz hasonlóan, egymástól 

függetlenül, végezzük el a legfelső felbontási szint LLm-1 tartományának 

(interpolációs fázis) valamint az LHm-1, HLm-1 és HHm-1 tartományok feldolgozását 

(korrekciós fázis).  

Az interpolációs eljárás során felcseréljük a (variáns) 2D FIR szűrés és az IDWT 

végrehajtásának sorrendjét, így a 2D FIR szűrés műveletigénye nagyobb mértékben 

csökken, mint ahogy az IDWT szűrői kiszámításáé növekedik. Ez a csökkenés 

megmaradhat a korrekciós fázis műveleteinek és a variáns tulajdonság miatt 

szükséges további (filtermap-tól függő számú) művelet elvégzése után is.  

A korrekciós fázis hasonló a filtIDWT4 eljáráséhoz. Ebben a variáns tulajdonság 

nem növeli meg az elvégzendő műveletek (szorzások és összeadások) számát. 

A fentiek alapján az eljárást célszerű két független részre - az interpolációs és a 

korrekciós fázisokra - bontva vizsgálni. 
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7.3.3.1 Interpolációs fázis 

Az interpolációs fázis során az NxN méretű kép DWT-jének LLm-1 jelű 

komponenséből állítjuk elő (közvetlenül, IDWT művelet nélkül) a variáns módon 

szűrt képet, nullának tekintve az LHm-1, HLm-1 és HHm-1 komponensek együtthatóit. 

Később, a korrekciós fázisban ezen utóbbi komponensek ai (x,y)  nem nulla 

együtthatóival végezzük el az interpolációs fázisban eredményül kapott kép 

korrigálását. 

A vfiltIDWT eljárás interpolációs részének egyes lépéseit a 55. ábra mutatja. 

55. ábra A vfiltIDWT eljárás interpolációs részének menete 

 

Az 1. lépésben a legfelső felbontási szint LLm-1 tartományát állítjuk elő 

valamilyen hagyományos eljárással. Ha lifiting scheme eljárást használunk, akkor - a 

korábbi fejezetek alapján - a pixelenkénti műveletigény 4,65 lesz. 

A 2. lépésben az LLm-1 tartományban soronként és oszloponként minden 

együttható után egy 0-t illesztünk be (x és y irányban is). Ezen az együttható-

 

1.  az LLm-1 tartomány előállítása (pl. lifting scheme eljárással) 

2.  variáns 2D FIR szűrés az Fi szűrőkkel az interpolált LLm-1 tartományon 

3.  kiegészítő variáns 2D FIR szűrés az Fi szűrőkkel a filtermap horizontális  

és vertikális éleinek környezetében az interpolált LLm-1 tartományon 

4.  horizontális irányú konvolúció a ~h  szintézisoldali aluláteresztő IDWT  

szűrővel (módosított szűrés a filtermap vertikális éleinek környezetében) a 2.  

és 3. lépésben előállított szűrési eredményeken 

5.  horizontális irányú konvolúció a ~h  szűrővel a filtermap horizontális  

éleinek környezetében a 3. lépésben kapott, az egyes szűrőkhöz tartozó  

részeredményeken 

6.  vertikális irányú konvolúció a ~h  szűrővel a 4. és 5. lépés eredményén  

(módosított szűrés a filtermap horizontális éleinek környezetében) 
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mátrixon végezzük el a variáns 2D FIR szűrést az Fi szűrőkkel, amelynek (a nullával 

való szorzások kihagyásával) így (2N2
f-4)/4 lesz a pixelenkénti műveletigénye.  

A variáns szűrés miatt a filtermap változásai környezetében további 

feldolgozásokra van szükség. Ez megnöveli az eljárás memória- és műveletigényét a 

filtIDWT4 ill. filtIDWT5 eljárásokhoz képest. A 3. lépésben előállítjuk a filtermap 

horizontális és vertikális éleinek egy meghatározott méretű környezetében az élek 

két oldalára a filtermap által előírt 2D FIR szűrők eredményeit. Azon pixelek száma 

(N1), ahol ezt a plusz műveletet el kell végezni, a filtermap változásainak 

gyakoriságától és a ~h  szűrő méretétől (Nh) függ. A pontos összefüggések az E.1. 

függelékben találhatóak. 

Ha a filtermap értéke sűrűn változik, akkor az N1 nagyobb is lehet, mint az összes 

képpont száma (N2).  

A 4. lépésben következik a ~h  szintézisoldali aluláteresztő IDWT szűrővel 

történő, soronkénti (horizontális) konvolúció. A soronkénti konvolúciók során az 

avert(x,y) környezetében a (2. vagy 3. lépésben kapott) megfelelő oldali eredményt 

kell használni. A horizontális konvolúció műveletigénye pixelenként (2*Nh-1) 

művelet. 

Az 5. pontban a vertikális konvolúciót megelőzően a filtermap horizontális irányú 

változásainak egy meghatározott méretű vertikális környezetében a ~h  szűrővel 

horizontális (Nh méretű) konvolúciókat végzünk el. A konvolúciók eredményét külön 

eltároljuk. Azon pixelek száma (N2), ahol ez a művelet szükséges az E.2. függelék 

szerinti. Az N2 ugyancsak lehet nagyobb N2-nél. 

A 6. lépésben a vertikális konvolúció során az ahoriz(x,y) környezetében nem a 4. 

lépésben kapott részeredményeket, hanem az 5. lépésben kapottakat kell használni. A 

vertikális konvolúció műveletigénye (2*Nh-1). 

Összességében a vfiltIDWT eljárás interpolációs fázisának képpontonkénti 

műveletigénye az alábbi: 

 *:1,992 +   (N2
f/4)(1+N1/N2)  +   Nh(2+N2/N2) 

 +:2,656 +   (N2
f/4-1)(1+N1/N2) +   (Nh-1)(2+N2/N2)          (7.10) 
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Megjegyzendő, hogy ha a 7.10. egyenletben az N1 és N2 nullával lenne egyenlő, 

akkor a vfiltIDWT eljárás műveletigénye megegyezne a 6. fejezetben leírt (invariáns 

2D szűrésre javasolt) filtIDWT4 ill. filtIDWT5 eljárások interpolációs részeinek 

műveletigényével. Más szóval, a szűrés variáns tulajdonsága miatti műveletigény-

növekmény az N1 és N2 paraméterekben jelenik meg. A műveletigény növekménye 

szempontjából kedvező, hogy e két paraméter értéke csak a filtermap-től és az Nh 

értékétől függ, a 2D szűrő Nf méretétől nem. 

A 11. táblázat az interpolációs fázis műveletigényét mutatja néhány szűrőméretre, 

az egyszerű ábrázolhatóság érdekében feltételezve, hogy N2 = N1/2. 

 

 3x3 méretű  

szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

N1/N2 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 

hagyományos eljárás 35,6 67,6 179,6 595,6 

vfiltIDWT eljárás 

interpolációs fázisa 
 

35,1 

 

36,1 

 

37,1 

 

43,9 

 

45,7 

 

47,5 

 

74,7 

 

79,3 

 

83,9 

 

189,1 

 

204,1 

 

219,1

11. táblázat A hagyományos eljárás és a javasolt vfiltIDWT eljárás interpolációs fázisának képpontonkénti műveletigénye 

 

A 7.2. alfejezetben példaként bemutatott filtermap-ekre az 56. és a 57. ábra 

mutatja azokat a képpontokat, amelyekben a vfiltIDWT eljárás 3. és 5. pontjában az 

invariáns esethez képest plusz műveleteket kell végezni. Az első filtermap-hez az 

N1=7990 (N1/N2=3,0%) és N2=1846 (N1/N2=0,7%), a másodikhoz az N1=147063 

(N1/N2=56,1%) és N2=65428 (N1/N2=25,0%) tartozik. 
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56. ábra Azon pontok, amelyekben a vfiltIDWT eljárás 3. lépésében kiegészítő 2D FIR szűréseket kell  

végezni az Fi szűrők valamelyikével 

 

57. ábra Azon pontok, amelyekben a vfiltIDWT eljárás 5. lépésében a ~h szűrővel horizontális irányú, 

 1D szűréseket kell végezni  

 

A 58. ábra azt mutatja be néhány - algoritmikusan generált, véletlenszerű - 

filtermap-re, hogy a 11. táblázatban is szereplő N1/N2=10%, 20%, 30% és 70% 

milyen filtermap részletességnek felelhet meg a gyakorlatban. 
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58. ábra Algoritmikusan generált, véletlen filtermap-ek (N1/N2=10,7%, 19,8%, 30,8% és 70,6%)  

(a lehetséges szűrők száma 5) 
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7.3.3.2 Korrekciós fázis 

A korrekciós fázis során a kép DWT-je legfelső felbontási szintjén az LH, HL és 

HH komponensek ai (x,y)  nem nulla együtthatói alapján korrigáljuk az interpolációs 

fázisban eredményül kapott képet. 

Az ai együtthatókkal a filtIDWT4 eljárásban megismert módhoz hasonlóan 

végezzük el a korrekciókat. 

A korrekciós fázisban az ai wavelet transzformációs együtthatók feldolgozása két 

alapesetre választható szét: 

1. A filtermap mátrixban a (2x,2y) koordinátájú pont körüli, 

( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + −  méretű tartományban csak egyféle érték (‘j’) 

található. Ebben az esetben - az eredeti szűrési feladat szerint - az inverz 

diszkrét wavelet transzformált kép azon területét, amelyre az ai  együttható 

hatással van, a variáns szűrőkészletnek csak egyféle szűrőjével kell megszűrni. 

2. A filtermap mátrixban a (2x,2y) koordinátájú pont körüli, 

( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + −  méretű tartományban többféle érték található. 

Ekkor az inverz diszkrét wavelet transzformált kép megfelelő területén 

többféle szűrés van előírva a filtermap által. 

Az N f1
és N f2

 értékeket az ai  együttható tartományában (LH, HL vagy HH), az 

IDWT-re használt szűrők impulzusválaszának hossza adja. 

Az 1. esetbe tartozó ai  együtthatókkal elvégzett korrekció megegyezik a 6.2.1. 

alfejezetben leírt korrekcióval, azzal az eltéréssel, hogy az ott szereplő f helyett Fj-t 

kell írni. A korrekció művelete tehát itt is megfelel egy ( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + −  

méretű mátrix egyes elemeivel elvégzett összeadásoknak. Az összes lehetséges 

mátrix a képtől függetlenül, előre eltárolható.  

A 2. esetben a letárolt mátrixok közül annyi szükséges az összeadásokhoz, ahány 

különböző érték van a filtermap a (2x,2y) koordinátájú pont körüli, 

( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + − méretű tartományában. 
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A korrekció során minden ai  együttható figyelembevételekor az addig dekódolt 

képhez egy ( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + − méretű mátrixot kell hozzáadni.  

A korábbiakban a javasolt gyors IDWT (5. fejezet) algoritmusokban az adott 

tartományban érvényes stepsizem kvantálási lépésközt úgy vettük figyelembe, hogy 

az adott kép dekódolásakor minden eltárolt mátrixelemet megszoroztunk a kvantálási 

lépésközzel. Ez nem jelentett jelentős számításigényt (pl. 512x512 méretű kép, 9-7 

IDWT és 256 lehetséges ai  érték esetén ez a művelet pixelenként 63*256/512/512 = 

0,06 szorzást igényelt).  

Az IDWT-vel kombinált, invariáns szűrés és különösen variáns szűrés esetén ez a 

számításigény jelentős lehet (pl. 512x512 méretű kép, 9-7 IDWT és 256 lehetséges 

ai  érték és 16 lehetséges 9x9 méretű szűrő esetén ez a művelet pixelenként 

256*16*(17*15+15*17)/5122 =7,96 szorzást igényel ).  

Ráadásul variáns szűrés esetén a mátrixok eltárolásának helyigénye nagyon nagy 

is lehet. A példaként említett esetben az együtthatók száma: 

256*16*(17*15+15*17). Ha az együtthatókat 4 byte-on ábrázoljuk, akkor a teljes 

adatmennyiség közelítőleg 8 MByte lenne.  

Az említett szempontok miatt variáns szűrés esetén célszerű az ( ai *stepsizem) 

értékekkel való szorzást az egyes ai  együtthatókkal elvégzett korrekció során 

elvégezni. Így az eltárolt mátrixok elemeit nem kell előre megszorozni a stepsizem 

értékével valamint a memóriaigény is elfogadható lesz (a példában 8 MByte-ról 31 

kByte-ra csökken). A korrekció elvégzésekor minden ai  feldolgozásakor 

( ) ( )N M x N Mf f1 2
1 1+ − + −  számú szorzást és ugyanennyi összeadást kell elvégezni. 

A variáns esetben is kezelhető a korábbi fejezetekben említett adaptív lépésközű 

kvantálás esete.  

A korrekciós fázisra az eddig is használt tesztképekkel a 12. táblázat szerinti 

átlagos műveletigény (szorzások és összeadások számának összege) adódik. 
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Tömörítési  

arány 

3x3 méretű 

szűrő 

5x5 méretű 

szűrő 

9x9 méretű 

szűrő  

17x17 méretű 

szűrő 

50 0,48 0,69 1,24 2,79 
40 0,80 1,16 2,07 4,66 
30 1,48 2,14 3,82 8,62 
20 2,98 4,30 7,67 17,29 
10 8,84 12,77 22,78 51,36 
8 12,55 18,13 32,33 72,89 
6 19,11 27,60 49,22 110,99 
4 35,12 50,72 90,45 203,95 
3 53,61 77,43 138,08 311,36 
2 81,47 117,68 209,84 473,17 

12. táblázat A korrekciós fázis átlagos pixelenkénti műveletigénye (a három tesztképre), különböző  

méretű variáns szűrőkészletek esetén 

7.3.3.3 A teljes műveletigény 

A javasolt vfiltIDWT eljárás műveletigényére az interpolációs és korrekciós fázis 

műveletigényéből adódik az 13. táblázat. Látható, hogy 5x5 ill. ennél nagyobb 

méretű szűrőknél (a tömörítési aránytól, és az N1 és N2 értékétől függően) már 

lényegesen hatékonyabb lehet a javasolt eljárás.  

 

Tömörítési  

Arány 

3x3 méretű  

szűrő 

5x5 méretű  

szűrő 

9x9 méretű 

 szűrő 

17x17 méretű  

szűrő 

N1/N2 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30% 

50 35,6 36,6 37,6 44,6 46,4 48,2 75,9 80,5 85,1 191,9 206,9 221,9 

40 35,9 36,9 37,9 45,1 46,9 48,7 76,8 81,4 86,0 193,8 208,8 223,8 

30 36,6 37,6 38,6 46,0 47,8 49,6 78,5 83,1 87,7 197,7 212,7 227,7 

20 38,1 39,1 40,1 48,2 50,0 51,8 82,4 87,0 91,6 206,4 221,4 236,4 

10 43,9 44,9 45,9 56,7 58,5 60,3 97,5 102,1 106,7 240,5 255,5 270,5 

8 47,7 48,7 49,7 62,0 63,8 65,6 107,0 111,6 116,2 262,0 277,0 292,0 

6 54,2 55,2 56,2 71,5 73,3 75,1 123,9 128,5 133,1 300,1 315,1 330,1 

4 70,2 71,2 72,2 94,6 96,4 98,2 165,1 169,7 174,3 393,1 408,1 423,1 

3 88,7 89,7 90,7 121,3 123,1 124,9 212,8 217,4 222,0 500,5 515,5 530,5 

2 116,6 117,6 118,6 161,6 163,4 165,2 284,5 289,1 293,7 662,3 677,3 692,3 
Hagyományos 35,6 67,6 179,6 595,6 

13. táblázat A hagyományos és a javasolt vfiltIDWT eljárás átlagos, képpontonkénti műveletigénye (N2=N1/2 esetén) 
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A 59. és a 60. ábra a vfiltIDWT eljárásnak a hagyományos eljáráséhoz viszonyított 

műveletigényét mutatja N1/N2=10% és N1/N2=30% esetén (N2=N1/2). 
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59. ábra A vfiltIDWT és a hagyományos eljárás műveletigényének aránya (N1/N2=10%) 
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60. ábra A vfiltIDWT és a hagyományos eljárás műveletigényének aránya (N1/N2=30%) 

 





 

 

 

8. fejezet 

Éldetektálás DWT-vel ábrázolt képeken 

Jelen fejezetben az előzőekben leírt szűrési eljárások alkalmazását tekintem át egy 

speciális képfeldolgozási műveletosztályra - az éldetektálásra. A konvolúciós 

szűrésen alapuló éldetektálási módok rövid áttekintését követően az egyes 

eljárásokat elsősorban a műveletigény lehetséges csökkentésének szemszögéből 

vizsgálom. A korábbi fejezetekben javasolt eljárásokhoz hasonlóan itt is a 

képfeldolgozási gyakorlatban már ismert műveletek gyorsítása a célkitűzésem. 

 

8.1 Konvolúció alapú éldetektálási eljárások 

8.1.1 Elsőfokú éldetektáló eljárások 

Az elsőfokú éldetektáló eljárások [Prat95] a digitális kép egyes pontjaiban 

értelmezett gradiensvektor alapján működnek. Leggyakrabban a G(x,y) 

gradiensvektornak az x és y koordinátatengellyel párhuzamos irányú Gx(x,y) és 

Gy(x,y) komponenseit határozzuk meg. Ebből a gradiensvektor nagysága és iránya az 

alábbiak szerint számítható ki: 

G x y G x y G x yx y( , ) ( , ) ( , )= +2 2    (8.1) 

θ( , ) arctan
( , )
( , )

x y
G x y
G x y

y

x
=     (8.2) 
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Akkor tekintünk egy képpontot élpontnak ha az adott pontban a gradiensvektor 

nagysága egy előírt küszöbértéket meghalad. 

A diszkrét tartományban a gradiensvektor komponenseit többféleképpen 

közelíthetjük. A legegyszerűbb megoldás erre a feladatra 3x3 méretű 

impulzusválaszú szűrők alkalmazása. A leggyakrabban használtakat az 14. táblázat 

mutatja. 

 

Megnevezés x irányú gradiens y irányú gradiens 

pixel differencia 0 0 0
0 1 1
0 0 0

−

















 
0 1 0
0 1 0
0 0 0

−
−

















 

szeparált pixel differencia 0 0 0
1 0 1
0 0 0

−

















 
0 1 0
0 0 0
0 1 0
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Roberts operátor 0 0 1
0 1 0
0 0 0

−
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1 0 0
0 1 0
0 0 0

 

Prewitt operátor 
1
3

1 0 1
1 0 1
1 0 1

−
−
−

















 
1
3

1 1 1
0 0 0
1 1 1

− − −















 

Sobel operátor 
1
4

1 0 1
2 0 2
1 0 1

−
−
−

















 
1
4

1 2 1
0 0 0
1 2 1

− − −















 

Frei-Chen operátor 
1

2 2

1 0 1
2 0 2

1 0 1
+

−
−
−

















 
1

2 2

1 2 1
0 0 0
1 2 1

+

− − −















 

14. táblázat Gradiens alapú éldetektálási eljárásokban alkalmazott szűrők impulzusválaszai 

A fenti szűrők nagy zajú képek esetén nem képesek az élek detektálására. Az 

egyik lehetséges megoldás a fenti operátorok általánosítása nagyobb kiterjedésű 
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impulzusválaszúra. Az ilyen, összetett gradiens operátorok egy simító operátor és 

egy egyszerű gradiens operátor kombinációja. 

Például a Prewitt operátor általánosítása az ún. boxcar operátor, amelynél az x 

irányú gradiens előállítására az alábbi impulzusválaszú szűrő szolgál: 

Hx=

− − −
− − −
− − −
− − −
− − −
− − −
− − −





























1
21

1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1

   (8.3) 

Egy másik lehetséges választás az ún. csonkolt piramis (truncated pyramid) 

operátor amely impulzusválasza a boxcar operátoréból állítható elő a mátrix 

közepétől való távolsággal lineáris módon csökkenő súlyozással: 

Hx=

− − −
− − −
− − −
− − −
− − −
− − −
− − −





























1
34

1 1 1 0 1 1 1
1 2 2 0 2 2 1
1 2 3 0 3 2 1
1 2 3 0 3 2 1
1 2 3 0 3 2 1
1 2 2 0 2 2 1
1 1 1 0 1 1 1

   (8.4) 

Ha a simító operátor impulzusválaszát a Gauss függvény adja, akkor a DroG 

(derivative of Gaussian) operátorról beszélhetünk. A diszkrét eset impulzusválasza a 

H x y
xg x g y

x( , )
( , ) ( , )

=
− σ σ

σ 2    (8.5) 

folytonos eset mintavételezésével adódik, ahol 

g x e x( , )σ
πσ

σ

=
−1

2 2
2

2

2     (8.6) 

8.1.2 Másodfokú éldetektálási eljárások 

A másodfokú éldetektáló eljárások [Prat95] a digitális kép egyes pontjaiban 

értelmezett második derivált alapján működnek. A digitális kép azon pontjait 
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tekintjük élpontoknak, ahol a második derivált (ill. az abból származtatott függvény) 

előjelet vált (zero crossing). Ezt a feltételt ki szokták egészíteni azzal, hogy a 

nullátmenet meredekségének meg kell haladnia egy küszöbértéket 

A második deriváltan alapuló éldetektorok két fő csoportja a Laplace operátoron 

ill. az irány szerinti második deriválton alapuló módszerek. Itt csak a Laplace 

operátoron alapuló módszereket tekintjük át, mivel a másik eset nem valósítható meg 

konvolúcióval. 

8.1.2.1 A Laplace operátoron alapuló módszerek 

Az F(x,y) folytonos képfüggvényre alkalmazható szerinti Laplace operátor G(x,y) 

eredményét (8.7. egyenlet) mintavételezett kép esetén többféleképpen közelíthetjük. 

G x y F x y( , ) ( , )=−∇2     (8.7) 

ahol 

∇ = +2
2 2

∂
∂

∂
∂x y

     (8.8) 

A leggyakrabban alkalmazott közelítések a 15. táblázat szerinti 3x3 méretű 

impulzusválaszú szűrőkkel végezhetők el. 

 

Megnevezés impulzusválasz 

4 szomszédságú Laplace 0 1 0
1 4 1

0 1 0

−
− −

−

















 

8 szomszédságú, szeparálható Laplace − −
− −
− −

















1 2 1
1 2 1
1 2 1

+
− − −

− − −

















1 1 1
2 2 2
1 1 1

 

15. táblázat A Laplace operátor közelítésére alkalmazott szűrők impulzusválaszai 

A fenti operátorok erősen zajérzékenyek. A zajra kevésbé érzékeny a Marr és 

Hildreth [Marr80] által javasolt operátor (Laplacian of Gaussian - LOG), amely 

megfelel egy Gauss függvénnyel simított képen elvégzett Laplace operátornak. A 

Marr-Hildreth operátor szűrőjének impulzusválaszát folytonos esetben a 
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H x y g x g y( , ) { ( , ) ( , )}=−∇2 σ σ    (8.9) 

egyenlet adja, amely az alábbi alakra is hozható: 

H x y g x
y

g y g y
x

g x( , ) ( , )[ ] ( , ) ( , )[ ] ( , )= − + −
1

1
1

12

2

2 2

2

2πσ
σ

σ
σ

πσ
σ

σ
σ  (8.10) 

H x y g x g y g y g x( , ) ' ' ( ) ( ) ' ' ( ) ( )= +    (8.11) 

A 8.10. illetve a 8.11. egyenletek szerinti formából látható, hogy a Marr-Hildreth 

féle LOG operátor két, szeparábilis 2D konvolúció eredményének összegeként 

adódik. Ez a tulajdonság fontos az operátor műveletigényének szempontjából. 

Diszkrét képeken a LOG operátor impulzusválaszát a H(x,y) mintavételezésével 

kapjuk. Az impulzusválasz gyakorlatban alkalmazott mérete (WxW) és a σ  értéke 

között a 

W≥6 2σ      (8.12) 

teremt kapcsolatot. 
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8.2 Az éldetektálás gyorsítása DWT-vel ábrázolt képeken 

A DWT tartományban adott képek esetén a 6. fejezetben bemutatott, lineáris 

eltolás-invariáns FIR szűrési eljárások jól alkalmazhatók a konvolúció alapú 

éldetektálási eljárások gyorsítására is. Az alábbiakban a 6. fejezet szerinti 

csoportosításban mutatom be a javasolt eljárások alkalmazhatóságát. 

8.2.1 Szeparábilis szűrők 

A 6.3.1. alfejezetben bemutatott filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárások alkalmazhatók a 

Prewitt ill. boxcar operátor kiszámítására. Az eljárásoknak a hagyományoshoz 

(IDWT-t követő képtartománybeli szűrések) képest elérhető gyorsulását a 16. 

táblázat mutatja. Az eljárás egy lehetséges eredményét (9x9 méretű szűrők esetére) a 

‘goldhill’ tesztképre végrehajtva az 61. ábra mutatja. 

Tömörítési  
Arány 

3x3 méretű  
szűrő 

5x5 méretű  
szűrő 

9x9 méretű 
 szűrő 

17x17 méretű  
szűrő 

 FiltIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2 filtIDWT1 filtIDWT2

50 1,17 1,18 1,38 1,40 1,65 1,69 1,91 1,98 
40 1,15 1,18 1,36 1,40 1,63 1,69 1,87 1,98 
30 1,13 1,18 1,33 1,40 1,58 1,68 1,78 1,97 
20 1,09 1,16 1,27 1,38 1,47 1,66 1,62 1,94 
10 0,94 1,09 1,06 1,28 1,17 1,50 1,19 1,68 

16. táblázat A boxcar operátor filtIDWT1 és filtIDWT2 eljárásokkal történő kiszámításával elérhető (a három tesztképre vett) 

gyorsulás a hagyományos algoritmushoz képest 

61. ábra A ‘goldhill’ tesztkép (töm. arány: 20) és a rajta elvégzett boxcar éldetektálás eredménye (küszöbérték: 28) 
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8.2.2 Speciális, nem-szeparábilis szűrők 

A 6.2.2. alfejezetben bemutatott filtIDWT3 eljárás alkalmazható a Marr-Hildreth 

operátor kiszámítására. Az eljárásnak a hagyományoshoz (IDWT-t követő 

képtartománybeli szűrések) képest elérhető átlagos gyorsulását a 17. táblázat mutatja 

különböző szűrőméretekre és tömörítési arányokra. Az eljárás egy lehetséges 

eredményét a ‘goldhill’ tesztképre végrehajtva a 62. ábra mutatja. 

 

Tömörítési  
Arány 

3x3 méretű  
szűrő 

5x5 méretű  
szűrő 

9x9 méretű 
 szűrő 

17x17 méretű  
szűrő 

 filtIDWT3 filtIDWT3 filtIDWT3 filtIDWT3 

50 1,15 1,37 1,66 1,96 
40 1,15 1,37 1,65 1,95 
30 1,14 1,36 1,65 1,94 
20 1,13 1,35 1,63 1,91 
10 1,06 1,25 1,47 1,66 

17. táblázat A Marr-Hildreth operátor filtIDWT3 eljárással történő kiszámításával elérhető (a három tesztképre vett) átlagos 

gyorsulás a hagyományos algoritmushoz képest  

 

62. ábra A ‘goldhill’ tesztkép (tömörítési arány: 20) és a rajta elvégzett Marr-Hildreth  

éldetektálás eredménye (szűrőméret: 9x9) 

 

8.2.3 Általános, nem-szeparábilis szűrők 

A 6.2.3. alfejezetben bemutatott filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárás alkalmazható a 

csonkolt piramis operátor kiszámítására. Az eljárásnak a hagyományoshoz (IDWT-t 
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követő képtartománybeli szűrések) képest elérhető átlagos gyorsulását az 18. táblázat 

mutatja különböző szűrőméretekre és tömörítési arányokra. Látható, hogy az eljárást 

legalább 5x5 méretű szűrők esetén érdemes alkalmazni. Az eljárás egy lehetséges 

eredményét a ‘goldhill’ tesztképre végrehajtva a 63. ábra mutatja. 

 

Tömörítési  
Arány 

3x3 méretű  
szűrő 

5x5 méretű  
szűrő 

9x9 méretű 
 szűrő 

17x17 méretű  
szűrő 

 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5 filtIDWT4 filtIDWT5

50 0,76 0,77 1,36 1,37 2,39 2,40 3,31 3,33
40 0,75 0,76 1,35 1,37 2,36 2,39 3,28 3,30
30 0,74 0,76 1,32 1,35 2,30 2,35 3,21 3,25
20 0,71 0,75 1,26 1,32 2,19 2,27 3,06 3,13
10 0,61 0,68 1,06 1,17 1,83 1,98 2,60 2,72
18. táblázat A csonkolt piramis operátor filtIDWT4 és filtIDWT5 eljárásokkal történő kiszámításával elérhető (a három 

tesztképre vett) átlagos gyorsulás a hagyományos algoritmushoz képest  

 

63. ábra A ‘goldhill’ tesztkép (tömörítési arány: 20) és a rajta elvégzett csonkolt piramis operátor alapú  

éldetektálás eredménye (szűrőméret: 7x7, küszöbérték: 23) 

  



 

 

 

9. fejezet 

DWT tartományban adott tömörített képek 

újramintavételezése 

A digitális képeket kezelő alkalmazásokban gyakran használt alapművelet a képek 

újramintavételezése. Ennek során az 2121 ],[ xNNnnI  méretű input képmátrixból egy 

2121 ],,[ NxNmmO αα  méretű output képmátrixot állítunk elő (ahol az α  tetszőleges, 

racionális érték, α = m m1 2/ , m m1 2, egész). Az újramintavételezés az α < 1 esetben 

kicsinyítést, az α > 1 esetben nagyítást jelent. A nagyított kép nem tartalmaz az 

eredetihez képest több információt, csak a kép mérete nagyobb. A kicsinyített kép 

előállításával információveszteség lép fel, mivel a helyes mintavételezés érdekében a 

nagyfrekvenciájú komponenseket el kell hagyni. 

Az újramintavételezés pontos (frekvenciatartománybeli) végrehajtása erősen 

memória- és számításigényes, ezért számos, kisebb műveletigényű, közelítő eljárást 

(bilineáris interpoláció, spline interpoláció, stb.) dolgoztak ki [Prat95][Unse91] 

[Unse95].  

Ugyanakkor a DWT alapú álló- és mozgóképtömörítési eljárások elterjedése 

következtében számos alkalmazásban az input kép a DWT tartományában adott. 

Ezen ábrázolásmód tulajdonságainak felhasználásával az IDWT-t követő 

hagyományos újramintavételezésnél hatékonyabb eljárásokat alkothatunk 
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Jelen fejezetben az újramintavételezés feladatának és frekvenciatartománybeli 

elvégzésének bemutatása után egy új, művelet- és memóriaigényében is kedvező, 

közelítő eljárást mutatok be a DWT tartományban (veszteséges módon) adott 

digitális képek újramintavételezésére.  
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9.1 Újramintavételezés a multirate jelfeldolgozás 

eszközeivel 

A multirate jelfeldolgozás [Vaid90] két újramintavételezési alapeleme az 

interpolátor és a decimátor: 

   Lx(n) yI(n)   Mx(n) yD(n)

 

64. ábra Az interpolátor és a decimátor 

Az elemek be- és kimenete közötti kapcsolat: 

y n x Mn

y n x
n
L

D

I

( ) ( )

( ) ( ),ha  n  többbszöröse  L nek

=

= −
  (9.1) 

A legtöbb alkalmazásban a decimátort és interpolátort egy H átlapolásgátló 

szűrővel kiegészítve használjuk: 

 Mx(n) y(n)H(ω ) x(n)    M y(n)H(ω )

 

65. ábra Az interpolátor és decimátor sávkorlátozó szűrővel 

A H szűrő ideális frekvenciamenete az alábbi:  

ω
0

1

π/Μ−π/Μ

|H(ejω)|

 

66. ábra Az átlapolásgátló szűrő frekvenciamenete 

A fenti két alapelemmel önmagában csak egész α  értékű újramintavételezés 

valósítható meg, de a két elem összekapcsolásával nem egész, α =M/L értékű 

újramintavételezés is elérhető: 

 L H(ω )    M y(n)
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67. ábra Racionális (M/L) értékű újramintavételezés interpolátor és decimátor alkalmazásával 

Ez az újramintavételezési eljárás 1D-ről általánosítható 2D jelek esetére, de 

digitális képek újramintavételezésére a nagy memória- és számításigény miatt a 

gyakorlatban általában nem használjuk. 
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9.2 Újramintavételezés a diszkrét Fourier tartományban 

A diszkrét Fourier transzformált felhasználásával egyszerűen és az egymást 

követő interpoláció és decimáció elvégzéséhez képest hatékonyan állíthatjuk elő egy 

kép nagyított ill. kicsinyített, újramintavételezett változatait [Unse95]. A tárgyalás 

egyszerűsítése érdekében a továbbiakban négyzet alakú képekkel foglalkozom (NxN 

méretű input és MxM méretű output képek, α=M/N). Az újramintavételezés során a 

képet sávkorlátozottnak tekintjük. A nagyítás és kicsinyítés első, közös lépéseként 

előállítjuk az NxN méretű, I n n[ , ]1 2 kép 2 dimenziós diszkrét Fourier 

transzformáltját (2D DFT) (NxN méretű, komplex értékű, F[ω1,ω2] mátrix). 

A második lépésben, nagyítás esetén az F[ω1,ω2] mátrix elemeit egy MxM 

méretű, G[ω1,ω2] 2D DFT mátrix megfelelő pozícióiba másoljuk és az új pozíciókba 

0-t írunk (zero padding művelet), vagyis a nagyobb frekvenciájú együtthatókat 

nullának tekintjük. Kicsinyítés esetén elhagyjuk az F[ω1,ω2] azon elemeit 

amelyekhez nem tartozik pozíció a G[ω1,ω2] mátrixban. Ez a művelet jelenti az 

átlapolásgátló (antialiasing) szűrést is (ideális aluláteresztő szűrés). 

A harmadik lépésben a G[ω1,ω2] mátrix elemeit megszorozzuk az α értékével. A 

negyedik lépésben elvégezzük a 2D inverz DFT műveletét a G[ω1,ω2] mátrixon, 

megkapva így az MxM méretű újramintavételezett O m m[ , ]1 2  képet.  

N

2D DFT

I[n1,n2] F[ω 1,ω 2]

α>1

M

2D IDFT

M

O[m1,m2]G[ω 1,ω 2]

másolás és
skálázás α -val

α<1
N
M

2D IDFT
M

N

O[m1,m2]G[ω 1,ω 2]

másolás és
skálázás α -val

  

68. ábra Újramintavételezés a frekvenciatartományban 



9. fejezet   Bevezetés 

 

126 

Az eljárás hátránya a nagy memóriaigény, mivel tárolni kell az eredeti képet, a két 

Fourier transzformáltat és az eredményképet. További hátrány a nagy műveletigény 

(egy NxN méretű 2D DFT és egy MxM méretű 2D IDFT), ráadásul ezek elvégzésére 

nem alkalmazhatóak a 2m pontos méretű FFT eljárások sem. 

A 9.4. alfejezetben bemutatandó, javasolt, közelítő eljárás tulajdonságainak 

vizsgálatánál az összehasonlítás alapja a fentiekben leírt, Fourier transzformációs 

eljárással előállított újramintavételezett kép lesz. 

A 69. és 70. ábra a ‘goldhill’ nevű tesztkép Fourier eljárással újramintavételezett 

változatait mutatja (N=256, 384 és 1024 méretekre). A későbbiekben bemutatandó 

eljárások miatt az N=384 és N=1024 méretre történő újramintavételezés bemenete az 

N=256 méretű változat, amelyet az N=512 méretű eredetiből állítottam elő. 

 

 

 

 

69. ábra A ‘goldhill’ tesztkép N=512 méretű eredetije és az N=256 és N=384 méretű újramintavételezett változatai 
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70. ábra A ‘goldhill’ tesztkép újramintavételezése N=1024 méretűre (az N=256 méretű változatból) 
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9.3 Közelítő újramintavételezési eljárások 

9.3.1 Point sampling 

A legegyszerűbb, nagyításra használható újramintavételezési eljárás az ún. point 

sampling (vagy nearest neighbor interpolation). Ennek során a nagyítás geometriai 

adataiból az O[m1,m2] MxM méretű output kép minden egyes P(m1,m2) képpontjához 

meghatározzuk az I[n1, n2] NxN méretű input kép azon Q(xold,yold) (nem egész 

értékű) koordinátáit, ahonnan a P ”származik”. Ezután meghatározzuk, hogy az 

I[n1,n2] képen melyik az (xold,yold) ponthoz legközelebb eső egész értékű koordinátái 

képpont és ennek értékét adjuk a P(m1, m2) képpontnak. 

9.3.2 Bilineáris interpoláció 

Az egyik legelterjedtebb eljárás a bilineáris interpoláció. Ennek során a P(m1,m2) 

pont értékének az I[n1,n2] képnek az (xold,yold) ponthoz legközelebb eső négy 

képpontjának súlyozott átlagát adjuk (71. ábra). A súlytényezőket az egyes pontoktól 

való x és y irányú távolságok szorzata adja: 

 

 

 

 

 

 

71. ábra A bilineáris interpoláció alapművelete 

P m m n x n y I n n
x n n y I n n
n x y n I n n
x n y n I n n

old old

old old

old old

old old

( , ) ( )( ) ( , )
( )( ) ( , )
( )( ) ( , )
( )( ) ( , )

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 1
1 1

1 1
1 1

= + − + − +
− + − + +

+ − − + +
− − + +

   (9.2) 

A 72. ábra a point sampling és a bilineáris interpoláció eljárások eredményének a 

Fourier alapú etalonhoz viszonyított átlagos hibáját mutatja három tesztképre. A 

három, 256x256 méretű nagyítandó tesztképet a korábbiakban használt 512x512 

I(n1,n2) I(n1+1,n2) 

I(n1+1,n2+1) I(n1,n2+1) 

(xold, yold)

b 

a 
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méretű tesztképek Fourier alapú kicsinyítésével állítottam elő. Az ábra ezen 

teszképek 256 és 512 méretek közötti interpolált eredményének a Fourier alapú 

referenciától való eltérését mutatja. 

 

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

37,00

39,00

256 512

Képméret

PS
N

R point sampling

bilineáris interpoláció

 

72. ábra A point sampling és a bilineáris interpoláció átlagos hibája különböző képméreteknél a három  

256x256 méretű tesztképre 

Az ábrából látható, hogy a bilineáris interpolációval kis hibával állíthatjuk elő az 

interpolált képeket. Összehasonlításul megjegyezhetjük, hogy a WSQ alapú 

tömörítésnél a három (512x512 méretű) vizsgált tesztkép esetén az 19. táblázat 

szerinti tömörítési aránynál van 35 dB eltérés az eredeti kép és a tömörítésből 

rekonstruált között.  

 

Tesztkép neve Tömörítési arány PSNR=35 dB esetén 

lena 18,2 

barbara 5,0 

goldhill 8,1 

19. táblázat Tömörítési arányok WSQ alapú eljárásnál PSNR=35 dB hibájú rekonstrukció esetén 

A WSQ alapú eljárásoknál általánosan elfogadott, 10 és 20 értékű tömörítési 

arányokhoz a 20. táblázat szerinti rekonstruálási hiba tartozik a három tesztkép 

esetén. 
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Tesztkép neve PSNR 10-es tömörítési 

aránynál [dB] 

PSNR 20-as tömörítési 

aránynál [dB] 

Lena 37,8 34,6 

Barbara 32,3 28,7 

Goldhill 34,0 31,0 

20. táblázat PSNR értékek 10-es és 20-as tömörítési arányoknál 

A fentiek alapján, a vizsgált tesztképek esetén, a bilineáris interpoláció kb. 35 dB 

értékű jel/zaj viszonya általában jobb, mint a WSQ eljárással rekonstruált képeké a 

szokásos tömörítési arányok esetén. Ezt a tulajdonságot a jelen fejezetben 

bemutatandó új, közelítő eljárásban is felhasználom. 

A 73. ábra a point sampling (PSNR1) és a bilineáris eljárással (PSNR2) interpolált 

képek és a Fourier etalon közötti eltérést mutatja a ’barbara’ nevű tesztképre. 

73. ábra A point sampling és a bilineáris eljárás eredményének eltérése a Fourier etalontól ('barbara' tesztkép, interpoláció 

256x256-ról 486x486 méretre, PSNR1=29,1 dB, PSNR2=32,4 dB) 

 

9.4 DWT tartományban adott képek újramintavételezése 

Ha a kép a DWT tartományában adott, akkor a DWT különböző felbontási 

szintjeinek LLm tartományaival rendelkezésünkre állnak az eredeti kép kicsinyített 
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változatai. Ekkor egy NxN méretű kép tetszőleges MxM méretű képpé történő 

újramintavételezhetőségéhez elegendő csak a nagyítás esetét vizsgálni, mivel 

tetszőleges M méretű képhez találhatunk egy nála kisebb, Ni=N/2m-i méretű LLi 

komponenst. (Bár a tömörítési eljárásokban az m felbontási szintek száma 

korlátozott, pl. a WSQ esetén m=5, az ennél alacsonyabb felbontású LL, HL, LH és 

HH komponensek kis számításigénnyel előállíthatók a magasabb felbontásúakból.) 

 

9.4.1 Az eljárás menete 

A javasolt eljárásban (a továbbiakban resIDWT) az MxM méretű képet, a DWT i. 

felbontási szintjének komponenseiből (LLi, HLi, LHi és HHi) állítjuk elő. 

A továbbiakban a jelölések egyszerűsítése érdekében feltételezzük, hogy az N 

(N=512) méretű kép skalárisan kvantált, m felbontási szinttel adott DWT 

tartományának ismeretében az M (N/2<M<N) méretű újramintavételezett képet 

kívánjuk előállítani.  

A resIDWT eljárás - a korábbi fejezetekben bemutatott eljárásokhoz hasonlóan - 

egymástól függetlenül (interpolációs ill. korrekciós fázis) kezeli az LLm-1 és a HLm-1, 

LHm-1, HHm-1 komponenseket (74. ábra). 

Az interpolációs fázisban az LLm-1 komponensből előállítjuk az MxM méretre 

újramintavételezett változatát. Ezt elméletileg úgy kellene elvégeznünk, hogy a ~h  

szűrő alkalmazásával előállítjuk az (512x512 méretű) LLm komponenst és ezt a 

Fourier eljárással MxM méretűre újramintavételezzük. A DWT szűrőinek 

tulajdonságából adódóan közelítőleg ezt az eredményt kapjuk akkor is, ha 

közvetlenül az LLm-1 komponensen végzünk MxM méretűre történő Fourier alapú 

újramintavételezést. A 9.3.2. alfejezetben láttuk, hogy ez a művelet jó közelítéssel 

helyettesíthető, a kis műveletigényű bilineáris interpolációval. 

A korrekciós fázisban az HLm-1, LHm-1, HHm-1 komponensek nullától különböző 

ai(x,y) együtthatóit dolgozzuk fel. A korrekcióhoz szükség van az adott α -hoz 

tartozó, újramintavételezett ~ * ~h g  és ~ * ~g h  mátrixokra. Ezek a Fourier alapú 
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újramintavételezéssel képtartalomtól függetlenül előre kiszámíthatók és kis 

memóriaigénnyel (9.4.4. alfejezet) eltárolhatók.  

Eltérést jelent a korábbi fejezetek eljárásainak korrekciós fázisaihoz képest, hogy 

itt az ai együttható (x,y) koordinátái az MxM méretű képen nem egész értékű 

koordinátáknak felelnek meg, így nem végezhetjük el a korrekciót közvetlenül az 

eltárolt mátrixokkkal. A korrekció előtt az eltárolt mátrixokat x és y irányban el kell 

tolni az α *x és α *y koordináták tört részének értékeivel. A tört részekkel eltolt 

mátrixok adott α -hoz ugyancsak előre kiszámíthatók (pl. bilineáris eljárással) és 

előre eltárolhatók. 

 

bilineáris interpolációLLm-1

LHm-1

HLm-1

HHm-1

(LLm)α

aistepsizem(~ ~)h g∗ α

korrekció

korrekció

korrekció

aistepsizem(~ ~)g g∗ α

aistepsizem(~ ~)g h∗ α

 

74. ábra A resIDWT eljárás menete 
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9.4.2 A javasolt eljárás pontossága 

A resIDWT eljárást és az egyszerű bilineáris interpolációt a ‘barbara’ nevű 

tesztképre (tömörítési arány: 4) végrehajtva az egyes eljárások eredményképe és a 

Fourier alapú eljárással kapott etalonkép hasonlóságára a 75. ábra szerinti PSNR 

értékeket kapjuk. 
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75. ábra A javasolt resIDWT eljárás és a bilineáris interpoláció eredményének viszonya  

a Fourier etalonhoz ('barbara' tesztkép, tömörítési arány: 4) 

Az ábrából megállapíthatóan, a bilineáris eljáráshoz tartozó PSNR értékek a 

nagyítás növelésével rohamosan csökkennek, mivel ekkor a bilineáris interpoláció 

bemenete a 256x256 méretű kép (LL komponens) és az interpoláció során nem 

vesszük figyelembe a highpass komponenseket. 

A javasolt resIDWT eljáráshoz tartozó PSNR görbe közel állandó értéket mutat és 

jóval kedvezőbb a bilineáris eljárásénál. A resIDWT-vel elérhető PSNR növekedés 

az adott kép és tömörítési arány esetén 1,6 és 4,5 dB közötti (ha a képméret < 

512x512). A javasolt eljárás első részében alkalmazott bilineáris közelítés okozta 

minőségromlást az 512x512 méretre történő interpolációnál figyelhetjük meg. Míg az 

adott tömörítési aránynál a normál IDWT-vel rekonstruált kép PSNR értéke 35,5 dB, 

a resIDWT-vel ennél a méretnél 32,5 dB-t kapunk. (Természetesen ebben a konkrét 

esetben a resIDWT-t csak 512x512-nél kisebb méretnél célszerű alkalmazni.) A 4. 
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fejezet 15. ábrája alapján az adott tesztképnél a legfelső felbontási szint highpass 

együtthatói lényegesek a rekonstruált kép minősége szempontjából.  

Ugyanezen képnek egy nagyobb tömörítési arányra (20) kapott PSNR értékeit a 

76. ábra mutatja. Ebben az esetben a normál IDWT-vel rekonstruált (512x512 

méretű) kép PSNR értéke 28,6 dB. Ebben az esetben a resIDWT-vel elérhető PSNR 

nyereség is kisebb (0,8 -3,2 dB). 
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76. ábra A javasolt resIDWT eljárás és a bilineáris interpoláció eredményének viszonya  

a Fourier etalonhoz ('barbara' tesztkép, tömörítési arány: 20) 
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9.4.3 A javasolt eljárás műveletigénye 

A 77. ábra a resIDWT eljárásnak a bilineáris interpolációhoz viszonyított, az 

interpolált kép pontjainkénti műveletigény növekedését mutatja különböző 

interpolált képméretek és tömörítési arányok esetén a ‘barbara’ tesztképre. Az ábrát a 

bilineáris eljárás műveletigényével összevetve megállapítható, hogy a tipikusnak 

mondható (10 ill. afölötti) tömörítési arányoknál az eljárás műveletigénye csak 

kismértékben (max. kb. 25%-kal) magasabb a (9.4.2. alfejezet szerint) jóval 

pontatlanabb eredményt adó bilineáris eljárásénál. 
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77. ábra A resIDWT eljárás használatával járó képpontonkénti műveletigény növekedés a 'barbara' tesztkép esetén 

különböző interpolált képméreteknél és tömörítési arányoknál 
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9.4.4 A javasolt eljárás memóriaigénye 

A resIDWT eljárás korrekciós fázisában szükségünk van az adott α -hoz tartozó, 

újramintavételezett ~ * ~h g  és ~ * ~g h  mátrixok minden ∆x ∈[ .. ]0 1  és ∆y ∈[ .. ]0 1 értékkel 

eltolt változatára. Numerikus szimulációk végrehajtásával megállapítható, hogy az 

újramintavételezett kép minőségében nem okoz észrevehető romlást ha csak a 

∆x k= * ,0 1 és ∆y l= * ,0 1 (ahol k l, [ .. ],∈ 0 10 egész) értékekkel eltolt mátrixokat 

tároljuk el. Ez minden α  esetén 11*11*2 valós értékeket tartalmazó mátrixot jelent, 

ahol a mátrixok mérete függ az α -tól, de méretük legfeljebb 9*7 ill. 7*9 (a WSQ 

szűrői esetén). Így egy adott α  esetén kb. 60 kB a gyorsítótáblák memóriaigénye.  

A példa adatainál maradva (256 és 512 közötti újramintavételezett képméret) 

minden lehetséges α  gyorsítótáblájának eltárolása nagyon nagy memóriaigényű  

(15 MB) lenne. Ehelyett csak az eltolás nélküli mátrixokat célszerű eltárolni minden 

lehetséges α  értékhez (kb.126 kB). Ekkor az adottα értékkel való 

újramintavételezés előtt az eltárolt mátrix alapján (bilineáris interpolációval) fel kell 

építeni az eltolt mátrixokból álló gyorsítótáblázatot. Így a gyorsítótáblák teljes 

memóriaigénye 126+60 kB. 

A gyorsítótáblázatok felépítésének műveletigényét figyelembe kell venni az 

eljárás alkalmazhatóságának vizsgálatakor. 

9.4.5 A javasolt eljárás alkalmazása 

A javasolt eljárás DWT tartományban adott álló- és mozgóképek 

újramintavételezéssel egyesített dekódolására alkalmazható. A highpass 

komponensekkel elvégzett korrekciónak az α -tól (és a DWT szűrőitől) függő 

gyorsítótáblázatokra van szüksége. Ha figyelembe vesszük a gyorsítótáblázatok 

kiszámításának műveletigényét, az eljárás konstans α  esetén válik igazán 

hatékonnyá. Ez megfelel a DWT eljárással tömörített mozgóképek 

újramintavételezéssel egyesített dekódolásának. 



 

 

 

10. fejezet 

Összefoglalás 

A DWT alapú, veszteséges szabványosított állóképtömörítési eljárások létrejöttét 

követően fontos feladat az ilyen eljárások műveletigényének valamint az ilyen típusú 

eljárásokkal kódolt képi adatokkal való hatékony műveletvégzések vizsgálata. 

Az értekezésemben kidolgozott új eljárások kidolgozásának fő okai az alábbiak 

voltak: 

• A JPEG 2000 és a WSQ eljárás dekódolási fázisának futási idejében a 

szakirodalom és a saját méréseim alapján is döntő mértékben (60-80%) 

részesedik az IDWT művelet. Így ennek jelentős gyorsításával a teljes 

dekódolási fázis jelentősen gyorsítható. 

• A KFKI-ban részt vettem egy számítógépes kriminalisztikai 

ujjnyomatazonositó rendszer (Integrated Automated Fingerprint 

Identification System - IAFIS), a RECOderm Ujj- és Tenyérnyomat-

azonosító rendszer megalkotásában. A számításilag hatékony IDWT 

eljárások (fIDWT1 és fIDWT2) kialakítása ehhez a projekthez kötődik. A 

megvalósított rendszer, amely Magyarországon több helyen is 

alkalmazásba lett véve, a WSQ eljárást alkalmazza a digitális képek 

tárolására. (A WSQ az ilyen típusú rendszerek adattárolásában illetve 

adatcseréjében játszik döntő szerepet.) A nagy adatmennyiségek és 

számításigények miatt e rendszerben célszerű volt a képek IDWT 
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művelete során a hagyományosnál hatékonyabb fIDWT1 és fIDWT2 

eljárások kidolgozása és alkalmazása. 

• Ugyanezen projekt során gyakori feladat volt a WSQ eljárással kódolt 

képek dekódolását követő variáns (irány)szűrése. Ennek kapcsán merült 

fel az igény olyan összevont műveletek vizsgálatára és kialakítására, 

amelyek az azonos szűrési eredményt kisebb műveletigénnyel végzik el. 

 

Az értekezésemben bemutatott eljárások jelentősége a gyakorlati alkalmazhatóság 

szempontjából az alábbi: 

• A javasolt fIDWT1 és fIDWT2 műveletek jól alkalmazhatók a JPEG 2000 

és a WSQ szabványos állóképtömörítési eljárásokban. Az eljárások a 

dekódolás műveletigényének, így teljes időszükségletének jelentős 

csökkenését eredményezik. 

• A javasolt szűrési, éldetektálási és újramintavételezési eljárások jól 

alkalmazhatók a skalárisan kvantált DWT együtthatókon alapuló 

szabványos állóképtömörítési eljárásokban (JPEG 2000, WSQ).  

• A WSQ eljárás esetében egy konkrét alkalmazásnál (RECOderm) fontos 

feladat volt a tömörített képeken történő (irány)szűrési művelet, így 

lényeges volt a megvalósítás hatékonysága.  

• A JPEG 2000 szabvány támogatja néhány olyan képfeldolgozási művelet 

végrehajtását, amelyek a transzformált tartományban is elvégezhetők 

(tükrözés, forgatás). Az általam kidolgozott eljárások ezen műveletek 

körét terjesztik ki más képfeldolgozási alapműveletekkel. 

 

A kidolgozott eljárások továbbfejlesztésének az alábbi irányait látom: 

• A 3D DWT-vel leírt adatok feldolgozásának gyorsítása. Itt az orvosi célú 

képfeldolgozás területe (CT, MRI) adódik alkalmazási területnek.  

• A mozgóképtömörítési eljárásokban való alkalmazhatóság vizsgálata 



Függelék 
11. JPEG 2000 eljárással tömörített képek 

A tesztképek mindegyike 512x512 képpont méretű, 8 biten (256 szürkeségi szinten) 

ábrázolt kép. Az alábbiakban az eredeti tesztképeket és a JPEG 2000 eljárás különböző 

tömörítési arányaihoz (20, 30 és 40) tartozó visszaállított változataikat láthatjuk. 

11.1 A ‘lena’ nevű tesztkép 
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11.2 A ‘goldhill’ nevű tesztkép 
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11.3 A ‘barbara’ nevű tesztkép 
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12.WSQ eljárással tömörített képek 

A tesztképek mindegyike 512x512 képpont méretű, 8 biten (256 szürkeségi szinten) 

ábrázolt kép. Az alábbiakban az eredeti tesztképeket és a WSQ eljárás különböző 

tömörítési arányaihoz (20, 30 és 40) tartozó visszaállított változataikat láthatjuk. 

12.1 A ‘lena’ nevű tesztkép 
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12.2 A ‘goldhill’ nevű tesztkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

eredeti kép tömörítési 

arány: 20 

tömörítési 

arány: 30 

tömörítési 

arány: 40 



Függelék 

 
144 

12.3 A ‘barbara’ nevű tesztkép 
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13.JPEG eljárással tömörített képek 

 

A tesztképek mindegyike 512x512 képpont méretű, 8 biten (256 szürkeségi szinten) 

ábrázolt kép. Az alábbiakban az eredeti tesztképeket és a JPEG eljárás különböző 

tömörítési arányaihoz (20, 30 és 40) tartozó visszaállított változataikat láthatjuk. 

13.1 A ‘lena’ nevű tesztkép 
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13.2 A ‘goldhill’ nevű tesztkép 
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13.3A ‘barbara’ nevű tesztkép 
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14. Wavelet transzformációs szűrők  

14.1 A JPEG2000 eljárásban használt (9-7) szűrők együtthatói 
Szűrőindex analízisoldali LP analízisoldali HP 

-3 -0.09127176311424948 -0.02674875741080976 
-2 -0.05754352622849957 -0.01686411844287495 
-1 0.5912717631142470 0.07822326652898785 
 0 1.115087052456994  0.2668641184428723 
 1 0.5912717631142470 -0.6029490182363579 
 2 -0.05754352622849957 0.2668641184428723 
 3 -0.09127176311424948 0.07822326652898785 
 4 0 -0.01686411844287495 
5 0 -0.02674875741080976 

9. táblázat A JPEG2000 eljárás analízisoldali szűrői 

14.2A WSQ eljárásban használt (9-7) szűrők együtthatói 

Szűrőindex analízisoldali LP analízisoldali HP 
-4 0.037828455506995463 0.064538882628938449 
-3 -0.023849465019380001  -0.0406894176095584440 
-2 -0.110624404418423420 -0.418092273222212210 
-1 0.377402855612653800 0.788485616405664390 
 0 0.852698679009403440  -0.418092273222212210 
 1 0.377402855612653800 -0.040689417609558444 
 2 -0.110624404418423420 0.064538882628938449 
 3 -0.023849465019380001 0 
 4  0.037828455506995463 0 

10. táblázat A WSQ eljárás analízisoldali szűrői 

14.3 Egész értékű együtthatójú szűrők 

Szűrőindex analízisoldali LP analízisoldali HP 
-4 1/64 2/64 
-3 0 0 
-2 -8/64 -18/64 
-1 16/64 32/64 
 0 46/64 -18/64 
 1 16/64 0 
 2 -8/64 2/64 
 3 0 0 
 4 1/64 0 

11. táblázat Egész értékű impulzusválaszú szűrők 
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15.Kiegészítés a javasolt vfiltIDWT eljárás interpolációs 

fázisának műveletigényéhez (7.3.3.1. alfejezet) 

 

15.1 Az N1 értékének meghatározása 

 

 

Azon pontok száma (N1), amelyekben a javasolt vfiltIDWT eljárás 3. lépésében a 

szűrés variáns tulajdonsága miatt a filtermap által előírt 2D szűréseken (2. lépés) kívüli 

további konvolúciók szükségesek, a filtermap horizontális és vertikális változásainak 

gyakoriságától és az IDWT ~h szintézisoldali aluláteresztő szűrőjének Nh méretétől függ.  

Első lépésként jelöljük, filtermapi(x,y)-nal, azt a bináris értékű képmátrixot, amely 

értéke ott ‘1’, ahol a filtermap(x,y) az Fi szűrő használatát írja elő: 

 

filtermap x y
filtermap x y i

i ( , )
, ha ( , )
, különben=

=



1
0     (15.1.) 

 

Ekkor az Fi szűrőhöz tartozó vertikális irányú filtermap-változások (a filtermap 

vertikális éleinek) pontjait az avert,i(x,y) adja: 

 

a x y
filtermap x y
filtermap x y filtermap x yvert i

i

i i, ( , )
, ha ( , ) és

[ ( , ) vagy ( , ) ]
, különben

=
=

− = + =









1 1
1 0 1 0

0
 (E.2.) 

 

Az Fi szűrőhöz tartozó vertikális irányú filtermap-változások miatt az Fi-vel a 

tvert,i(x,y) képmátrix ‘1’ értékű pontjaiban kell konvolúciókat végezni: 

 

U
1

0
1,,

2

)()],(),([),(
−

=
−⊕+∩=

N

j
iivertivert jxhyjxfiltermapyxayxt   (E.3.) 

 

ahol N2=int(Nh/2), és a dilatáció műveletének h1(x) strukturális eleme: 
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h x
x N

1
21

0
( )

, ha
, különben

=
≤


      (E.4.) 

Megjegyzendő, hogy a tvert,i(x,y) olyan (x,y) pontban is lehet ‘1’ értékű, ahol maga a 

filtermap is az Fi szűrőt írja elő. Mivel ezekben a pontokban a vfiltIDWT eljárás 2. 

lépésében végezzük el a 2D szűrést ezzel a szűrővel, ezekben a pontokban nem kell már 

újabb konvolúciókat végezni az eljárás 3. lépésében. 

 

Az Fi szűrőhöz tartozó horizontális irányú filtermap-változások (a filtermap 

horizontális éleinek) pontjait az ahoriz,i(x,y) adja: 

 

a x y
filtermap x y
filtermap x y filtermap x yhoriz i

i

i i, ( , )
, ha ( , ) és

[ ( , ) vagy ( , ) ]
, különben

=
=
− = + =









1 1
1 0 1 0

0
 (E.5.) 

 

Az Fi szűrőhöz tartozó horizontális irányú filtermap-változások miatt az Fi -vel a 

thoriz,i(x,y) képmátrix ‘1’ értékű pontjaiban kell konvolúciókat végezni: 
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j
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ahol a dilatáció műveletének h2(x,y) strukturális eleme: 

 

h x y
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     (E.7.) 

Mind a tvert,i(x,y) és a thoriz,i(x,y) képmátrixokban lehet olyan ‘1’ értékű (x,y) pont, ahol 

maga a filtermap is az Fi szűrőt írja elő. Ezt a műveletet már a vfiltIDWT 2. lépése 

tartalmazza. Így az eljárás 3. lépésében - a filtermap változásainak figyelembevétele 

érdekében - az Fi szűrővel nem a tvert,i(x,y) és a thoriz,i(x,y) uniójának ‘1’ értékű 

pontjaiban, hanem a ti(x,y) ‘1’ értékű pontjaiban kell 2D konvolúciókat végezni. 
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),()],(),([),( ,, yxfiltermapyxtyxtyxt iihoriziverti ∩= U   (E.8.) 
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Egy V számú 2D szűrőt tartalmazó filtermap esetén, a vfiltIDWT eljárás 3. lépésében 

N1 számú 2D konvolúciót kell elvégezni a filtermap változásainak környezetében a 

variáns tulajdonság miatt. Az N1 értékét a ti(x,y) ‘1’ értékű pontjai darabszámának (az 

összes lehetséges V szűrőre történő) összegzésével kapjuk: 

 

N Area t x y

i

V

i1
1

=

=
∑ [ ( , )]      (E.9.) 
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15.2 Az N2 értékének meghatározása 

 

 

Azon pontok száma (N2), amelyekben a javasolt vfiltIDWT eljárás 5. lépésében a 

szűrés variáns tulajdonsága miatt a filtermap horizontális éleinek környezetében a ~h  

szintézisoldali aluláteresztő szűrővel horizontális irányú konvolúciókat kell végezni, a 

filtermap horizontális éleinek gyakoriságától és a szűrő Nh méretétől függ.  

Az Fi szűrőhöz tartozó horizontális irányú filtermap-változások miatt az 5. lépésben 

az shoriz,i(x,y) ‘1’ értékű pontjaiban kell 1D konvolúciókat végezni a ~h  szűrővel: 
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ahol a dilatáció műveletének h3(y) strukturális eleme: 
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      (E.11.) 

A vfiltIDWT eljárás 5. lépésében 1D horizontális konvolúciókat kell végeznünk az 

eljárás 3. lépésében kapott (az egyes i. 2D szűrőkhöz tartozó) szűrési részeredményeken. 

Mivel az eljárás 4. lépésében is végzünk 1D horizontális konvolúciókat, továbbiakra 

csak az si(x,y) ‘1’ értékű pontjaiban van szükség: 

 

),(),(),( , yxfiltermapyxsyxs iihorizi ∩=     (E.12.) 

 

Az N2 értékét az si(x,y) ‘1’ értékű pontjai darabszámának az összes lehetséges (V 

számú) szűrőre történő összegzésével kapjuk: 

N Area s x y

i

V

i2
1

=

=
∑ [ ( , )]      (E.13.) 
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16. További tesztképek jellemzői 

Az itt szereplő tesztképek (a legutolsó kivételével) mindegyike 512x512 képpont 

méretű, 8 biten (256 szürkeségi szinten) ábrázolt – a képfeldolgozási szakirodalomban 

tesztelési célokra gyakran használt - kép. Az alábbiakban a módosítatlan tesztképeket 

láthatjuk. 
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A legutolsó (’watch’) tesztkép egy számítógépes grafikai (sugárkövetéses) eljárással 
generált kép 512x512 méretű részlete. 

 
Az alábbi táblázat a fenti 10 tesztképre a WSQ eljárásban használt diszkrét wavelet 

reprezentáció legfelső felbontási szintje highpass komponensei (I-a. és I-b. tartomány) 
nullától eltérő együtthatóinak százalékos részarányát mutatja a tömörítési aránytól 
függően. A részarányok hasonlóak az 5. fejezet 2. táblázatában találhatókhoz. (Már 20 
értékű tömörítési aránynál 5% alatti valamennyi képnél.) 

 

Tesztkép 50 40 30 20 10 8 6 4 
Airplane 0,29 0,39 0,59 1,60 7,31 10,92 17,24 31,37 
Baboon 0,71 1,18 2,16 4,21 13,05 17,81 25,44 42,20 
Boat 0,21 0,48 1,03 2,58 9,68 15,10 24,57 43,49 
Bridge 0,00 0,00 0,00 0,03 1,72 3,85 8,09 17,88 
Camera 0,00 0,00 0,03 0,26 3,40 5,74 10,47 20,39 
Clown 0,01 0,02 0,08 0,59 4,90 8,59 16,68 34,77 
Couple 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 2,95 6,93 16,11 
Fruits 0,13 0,26 0,63 1,72 6,94 10,44 16,73 33,04 
Peppers 0,23 0,37 0,72 1,83 6,92 10,81 18,17 41,26 
Watch 0,08 0,21 0,56 1,79 7,11 10,56 16,65 29,54 

1. táblázat A 10 tesztkép nullától eltérő értékű highpass DWT együtthatóinak aránya a WSQ eljárásban 

 

  

   peppers

 

    watch 
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A [Mall89a] szerint a highpass komponensek együtthatóinak eloszlása jól 
modellezhető az alábbi  formulával: 

βα )/()( uKeuh −=  
 
A fenti tesztképekre valamint az értekezésben általában használt három tesztképre 

20-as tömörítési aránynál a WSQ eljárás q paramétere, az együtthatók Q kvantálási 
lépésköze és a fenti formula főbb paraméterei (α, β) az alábbi táblázat szerint alakulnak 
az I-a. és a I-b. highpass tartományban: 

 

Tesztkép q I-a I-b 
 α β Q α β Q 

barbara 0,027 2,9 0,88 98 3,8 0,8 58 
goldhill 0,043 4,6 1,20 57 5,2 1,1 53 
Lena 0,063 3,2 1,10 55 3,3 0,9 42 
airplane 0,047 2,1 0,88 21 2,2 0,9 53 
baboon 0,015 10 0,75 70 9,4 1,1 122 
Boat 0,035 3,0 1,05 99 4,9 0,8 56 
Bridge 0,034 3,5 0,80 79 1,4 0,82 187 
camera 0,070 0,3 0,40 14 0,12 0,35 78 
Clown 0,045 3,0 1,30 70 3,1 1,0 59 
couple 0,140 1,0 0,83 44 0,55 0,72 144 
Fruits 0,055 2,8 0,90 47 2,4 0,93 46 
peppers 0,062 3,9 1,10 43 4,1 1,03 41 
Watch 0,038 0,8 0,65 55 0,7 0,6 72 

2. táblázat A 13 tesztkép I-a. és I-b. jelű highpass tartományai DWT együtthatóinak eloszlási paraméterei  és a 
 WSQ eljárás q (minőség) és Q (kvantálási lépésköz) értékei 20-as tömörítési aránynál 

 

Az alábbi ábrák egy tipikusnak mondható mért eloszlást (’goldhill’ tesztkép I-a. 
tartománya) és a fenti formulával modellezett eloszlást mutatják.   
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Valamennyi vizsgált kép esetén hasonlóan jól jellemzi a fenti formula az együtthatók 

eloszlását. 
 
A táblázat q oszlopában a WSQ eljárásban előírt módon számított kvantálási 

lépésköz értékét találjuk. Jól látható, hogy mivel a Q kvantálási lépésköz valamennyi 
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tesztkép esetén jóval nagyobb (a legtöbb képnél legalább 10-szerese) mint az α 
paraméter, a fenti eloszlás szerint is csak egészen kevés együttható van a kvantálás után 
nullától különbözőnek tekintettek között. A vizsgált 13 tesztképnél az elvégzett mérések 
is ezt az eredményt adják. 
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17.Az algoritmusok tesztelési környezete 

 

Az egyes fejezetekben bemutatott algoritmusok implementálása szoftver úton, az 

alábbi környezetben történt: 

 

• Intel Pentium 200 MHz CPU, 64 Mbyte memória 

• Unix (Linux) operációs rendszer 

• C programozási nyelv (GNU C)  

 

Az egyes eljárások implementálásakor fő célkitűzés volt a sebességben az 

optimálishoz közeli megoldások alkalmazása, valamint az, hogy az eljárások egyes 

lépéseinek relatív műveletigénye jól tükrözze a jelfeldolgozás szempontjából hatékony 

megvalósítást.   Természetesen a megvalósított programok sebessége, (elsősorban) 

programozási technikákkal tovább optimalizálhatók. 
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Rövidítések és angol kifejezések értelmezése 

 

 
Rövidítés Rövidítés értelmezése  Jelentés 

1D  1 dimensional    egy dimenziós 

2D  2 dimensional    két dimenziós 

3D  3 dimensional    három dimenziós 

BP  bandpass    sáváteresztő 

bpp  bits per pixel    egy pixel ábrázolásához szükséges bitszám 

CTFT  Continuous-Time Fourier Transform folytonos idejű Fourier transzformált 

CTWS  Continuous-Time Wavelet Series  folytonos idejű Wavelet sorozat 

CWT  Continuous-time Wavelet Transform folytonos idejű wavelet transzformáció 

DCT  Discrete Cosine Transform  diszkrét koszinusz transzformáció 

DFT  Discrete Fourier Transform  diszkrét Fourier transzformáció 

DWT  Discrete Wavelet Transform  diszkrét idejű wavelet transzformáció 

FFT  Fast Fourier Transform   gyors Fourier transzformáció 

FIR  Finite Impulse Response   véges impulzusválasz 

HDTV  High Definition Television  nagyfelbontású (digitális) televízió 

HP  highpass    felüláteresztő 

HVS  Human Visual System   emberi látórendszer 

IDCT  Inverse Discrete Cosine Transform  inverz diszkrét koszinusz transzformáció 

IDFT  Inverse Discrete Fourier Transform inverz diszkrét Fourier transzformáció 

IDWT  Inverse Discrete Wavelet Transform inverz diszkrét idejű wavelet transzf. 

IFFT  Inverse Fast Fourier Transform  inverz gyors Fourier transzformáció 

IIR  Infinite Impulse Response   végtelen impulzusválasz 

JPEG  Joint Photographic Experts Group  képtömörítési szabványalkotó szervezet 

kbps  kilobits per second   kilobit másodpercenként 

LOG  Laplacian of Gaussian   a Gauss függvény Laplace transzf. 

LP  lowpass     aluláteresztő 

LSI  linear shift invariant   lineáris eltolás-variáns  

Mbps  megabits per second   megabit másodpercenként 

MPEG  Moving Pictures Experts Group  képtömörítési szabványalkotó szervezet 

MSE  Mean Squared Error   átlagos négyzetes hiba   

NTSC  National Television Systems Committee analóg televíziós képszabvány 

pdf  probability density function  valószínűségi sűrűségfüggvény 
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pixel  picture element    képpont   

PR  Perfect Reconstruction   tökéletes visszaállítás 

PSNR  Peak Signal-to-Noise Ratio  maximális-jel / zaj viszony 

STFT  Short-Time Fourier Transform  rövid idejű Fourier transzformáció 

WSQ  Wavelet Scalar Quantization  wavelet skalár kvantálás 

WT  Wavelet Transform   wavelet transzformáció 

 

EZW    Embedded Zerotree Wavelet  

grayscale   szürkeárnyalat 

highpass   a jel nagyfrekvenciájú komponensei 

lossless    veszteségmentes (tömörítés) 

lossy    veszteséges (tömörítés) 

lowpass    a jel kisfrekvenciájú komponensei 

multiresolution   multifelbontású 

QMF    Quadrature Mirror Filtering   

spatial frequency   képfrekvencia 

SVD    Singular Value Decomposition  

‘FIR szűrő hossza’  a szűrő impulzusválasza nullától különböző elemeinek száma 

R    valós számok halmaza 

R+    pozitív, valós számok halmaza 

Z    egész számok halmaza 

L2(R)    négyzetesen integrálható valós változójú függvények köre 

 

 


