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1. Bevezetés
Az elmúlt évtizedben a mozgókép, állókép, hang és beszéd átvitelére és tárolására kidolgozott
kódolási algoritmusok mind az alkalmazott számítástechnikai megoldásokban, mind pedig a
kutatások terén látványos és fontos szerepet töltöttek be és töltenek be ma is.
Az első nagy lépést az analógról digitálisra történő váltás tette meg. Ezek a forradalminak, de a
mai szemmel már nagyon egyszerűnek tűnő újítások az idők során több olyan elemmel
egészültek ki, amelyekkel egyre magasabb minőségű szolgáltatást lehet megvalósítani. A kezdeti
rendszerek fő eleme az analóg jel mintavételezése volt, ez az idők folyamán egyre több olyan
algoritmussal egészült ki, amely hatékonyabb kódolást tett lehetővé. Az algoritmusok egy része
már más tudományág által ismert és használt megoldás volt, mind például a lineáris predikció
vagy lineáris transzformáció, de a tömörítés fontosságának köszönhetően több új algoritmus is
létrejött, mind például a spektrális burkoló különböző kódolási módjai. Ezen felül a rengeteg új
ismeret és alkalmazás is született a régi módszerekkel kapcsolatosan, így jött létre például a
lineáris predikciós kódolás, a transzformációs kódolás, a fraktál alapú, régió alapú és a
rácskvantálás alapú kódolás stb.
A kódolások fő minősítése a tömörítési arány és az adott tömörítési arányhoz tartozó minőség,
és a kódolás hatékonyságának növekedése ebben a szemléletben az azonos tömörítési arány
mellett elért jobb minőséget, illetve azonos minőség mellett elért nagyobb tömörítési arányt
jelent. A kezdeti rendszerek skalár kvantáláson alapultak mind a kép, mind pedig a hang és a
beszéd esetében. A kvantálás hatékonyságát kezdetben predikcióval, lineáris transzformációval
növelték, és ahol ezt az alkalmazás lehetővé tette, a tömörítési arányt gyakoriságfüggő
kódolással javították. Az egyre több ismeret és egyre nagyobb processzor teljesítmény
eredményeképpen egyre bonyolultabb algoritmusokat is kidolgoznak és megvalósítanak, és ez
nemcsak az elméleti kutatások irodalmában, hanem a gyakorlatban alkalmazott szabványokban
is testet ölt. Az MPEG (Moving Pictures Experts Group) által kiadott szabványok az egyik
legfontosabb szabványok a videó- és hangkódolás terén (de az MPEG-4 bevezetése óta a
beszédkódolás, „mesterséges” objektumok leírása stb. esetében is), amelyeken szintén jól
nyomon követhető a fejlődés. A bonyolultság ára azonban a magasabb komplexitás és így az
implementáció költségesebb, ezért a bonyolultabb algoritmusoknál a komplexitás csökkentése is
fontos irányzat lett.
Az 1980-as években kidolgozott vektorkvantálás elméletére alapozva, illetve a processzorok
számítási és memória kapacitásának rohamos növekedésének köszönhetően az 1990-es években
jelentek meg nagy számban olyan rendszerek, ahol a skalár kvantálást vektorkvantálás váltotta
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fel, a kódolási hatékonyság jelentős növekedésével. A vektorkvantálás, mint általánosított skalár
kvantálás szinte minden esetben képes átvenni a skalár kvantálás szerepét, és ezen felül olyan
lehetőségeket is nyújt, amely a skalár kvantálás esetében nem létezhet: blokk kódolás,
mintánkénti bitek száma törtszám is lehet, hatékonyabb torzításkritérium stb.. A hibrid skalár
kvantálókban

többnyire

alkalmazható

a

vektorkvantálás

is

(spektrális

kódolás

vektorkvantálással, prediktív vektorkvantálás stb.) az eredeti rendszernél hatékonyabb kódolást
nyújtva, de a komplexitást jelentősen megnövelve. A vektorkvantálás esetében mind a
legközelebbi kódszó megtalálása (kódszó index megtalálása), mind az optimális kódkönyvtár
meghatározása és tárolása nagy komplexitást jelent, ezen több módon lehet javítani, néha a
hatékonyság rovására.
Doktori munkám során többdimenziós jelek kvantálásával, ezen belül is elsősorban az eredetileg
térkitöltésre használt rácsok vektorkvantálóként való felhasználásával foglalkoztam. A
rácskvantálás terén a kódkönyvtárban való indexelés és az ehhez kapcsolódó elemszámítás terén
dolgoztam ki új algoritmusokat a skálázott és bináris vektorokkal eltolt Dk alap-rácsok unióira
[1], amelyek a legtöbbször, majdhogynem kizárólagosan alkalmazott rácsok a rácskvantálás
esetében. Az új indexelési és elemszámítási algoritmusok képesek olyan korlátozásokat is
kezelni, mind a koordinátákban lévő felső és/vagy alsó korlátos értékkészlet, ide értve a csak
nemnegatív vagy csak pozitív értékeket. Az új algoritmusok ezeken felül képesek a 0 értékek
kizárására is, amivel olyan források kódolását lehet hatékony hibrid rácskvantálással
megvalósítani, ahol nagyon sok 0 és kevés nem nulla érték a jellemző (pl. 0 futamok
kódolásával vagy jelentőség térképpel), mint például egy MPEG-1 videó AC együtthatói.
Ahhoz, hogy nem-nulla együtthatójú kódvektorokra lehessen dönteni, új kvantáló algoritmust is
mutatok, amely képes a legközelebbi ilyen tulajdonságú rácsvektor megtalálására is. Az új
algoritmusokkal az MPEG-1 videó AC együtthatóinak újrakvantálását valósítottam meg, ahol a
rácskvantálást entrópiakódolással és tulajdonságtérkép kódolással (az MPEG-1-beni futamhossz
kódolás helyett) egészítettem ki.
E mellett a rácskvantálást egy transzformációs kódolóban is alkalmaztam, ahol a beszédjel
spektrális kódolására használt LSF (Line Spectrum Frequency) vektorok kódolására mutattam
olyan új sémát, amely prediktív többléptékű rácskvantáláson, lineáris transzformáción és
spektrális torzításon alapuló új távolságkritériumon alapul. A lineáris transzformáció bevezetése
miatt módosított, az eddig ismertnél hatékonyabb algoritmust dolgoztam ki a súlyozott
négyzetes hiba távolságkritériummal működő transzformációs vektorkvantálókhoz.
Az itt használt rácskvantálóban a több léptékre különböző indexelést lehetővé tevő, általam
pakolt indexelésnek elnevezett algoritmust dolgoztam ki, amellyel a bitsebesség vezérlés és a
2

bitkiosztás is hatékonyabb lett. A lineáris transzformációhoz való jobb illeszkedést
koordinátánkénti zsugorítással oldottam meg, amely szintén új módszer az LSF rácskvantálása
terén.
Az általam kidolgozott új módszerek mindegyikét kipróbáltam teszt adatokon is, és
összehasonlítottam az eddig ismert eredményekkel. Az összehasonlítás eredményeképpen az
esetek döntő többségében jelentős javulás figyelhető meg.
A disszertációmban a következő, második fejezet mutatja be a rácskvantálás eddigi elméletét, a
fontosabb rácsokat és az azokra vonatkozó kódolási, indexelési és elemszámítási algoritmusokat.
A harmadik fejezetben az általam kidolgozott, a skálázott és bináris vektorokkal eltolt Dk alaprácsok unióira vonatkozó új elemszámítási, indexelési és kvantálási algoritmusokat mutatok be,
amelyek képesek a koordinátánkénti amplitúdó korlátozásokra és/vagy a 0 értékek kizárására.
Az új indexelési és elemszám számítási algoritmusok minden esetben használhatóak piramis
alapú kódolásra, a 0 értékek kizárására pedig egy új kvantáló algoritmust mutatok be (a többi
esetre már létezik kvantáló algoritmus).
A 4. fejezetben a 3. fejezetben bemutatott rácskvantálást alkalmaztam MPEG-1 videó
transzkódolására egy olyan transzkóderben, ahol a bitsebesség csökkentést csak az AC
együtthatók újrakódolásával érjük el (például nincs képcsoport struktúra váltás vagy képméret
csökkentés). Itt egy dinamikus többszintű rácskvantálót használtam piramis alapú indexeléssel,
amely csak a nem-nulla együtthatókat kódolta le, a 0 együtthatók helyét egy tulajdonság térkép
kódolással valósítottam meg, illetve adott esetben az MPEG-1 szintaxis által biztosított módon
(pl. ha a teljes blokk vagy makroblokk 0 lett, azt az MPEG fejlécben jelezzük).
Az 5. fejezetben a beszédjel spektrális kódolásának eddig ismert eredményeit, illetve a már
meglévő szabványokat ismertetem, különösen az LSF beszédparaméterekre koncentrálva. A 6.
fejezetben először a súlyozott négyzetes hibakritérium alapú lineáris transzformációs LSF
vektorkvantálásra mutatok új sémát, amely hatékonyabb az eddig ismert rendszereknél. A
fejezet többi részében az LSF kódolásra használt egyik leghatékonyabb kódoló, a prediktív
többléptékű rácskvantáló lineáris transzformációval való kiegészítését mutatom be KarhunenLoeve és Diszkrét Koszinusz transzformációval. Emellett bemutatom az általam használt pakolt
indexelést és annak megvalósítási lehetőségeit, valamint az új koordinátánkénti zsugorítást is
ebben a fejezetben ismertetem.
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2. Rácskvantálás és alkalmazásainak irodalmi áttekintése
Ez a fejezet ismerteti a rácskvantálás elméletét és eredményeit a szakirodalom alapján, a rácsok
és a rácskvantálás alapjaitól annak kép- és beszédtömörítési alkalmazásáig. Először a fontosabb
rácsok idevágó tulajdonságait tárgyalja, majd a rácsok kódolási, indexelési és elemszámítási
algoritmusait ismerteti, végül pedig a fontosabb alkalmazások következnek. Ennek a fejezetnek
a jelöléseit használom a következő fejezetekben is.

2.1. Vektorkvantálás
Egy adott forrásból származó szimbólumsorozatot úgy lehet tömöríteni, hogy a bemeneten jövő
szimbólumsorozat

helyett

valamilyen

hűségkritérium alapján a

legjobban

megfelelő

szimbólumsorozatot írjuk ki a kimenetre. A tömörítés azáltal történik meg, hogy a kimeneti
szimbólumok száma lényegesen kisebb, mint a bemenetieké. Ennek az ára az, hogy a bemenet és
a kimenet nem egyezik meg, tehát adatvesztés történik.
A vektorkvantálás (VQ – Vector Quantization) egy többdimenziós kódolási módszer. Egy k
dimenziós vektorkvantáló a bemenetén egy valós értékekből álló többdimenziós vektort vár, a
kimenetén viszont csak egy véges, N elemszámú halmazból vesz ki valós értékekből álló
vektorokat. Formálisan egy olyan Q() függvénnyel lehet megadni, amelyre
Q: Rk→ { y1, y2, y3,..., yN }
(2.1)
ahol yi jelöli az i-edik kódvektort, melyeket nevezhetünk még reprezentációs pontnak vagy
kódpontnak is. Az egy kódvektorhoz tartozó bemeneti értékek halmaz vektorkvantálás esetén a
kvantálási tartomány vagy kvantálási cella. Az i-edik kvantálási cella formálisan
(2.2)
Ri = {x | Q(x) = yi },
ahol yi az i-edik kódvektor. A korlátos kvantálási cellák összességét granurális tartománynak
nevezzük, míg a nem korlátos cellák adják ki a nem granuláris (overload) tartományt.

x

Kvantáló
y = Q(x)

{Rk}k=1..N

y

Kódoló
i = g(x)

x

{yk}k=1..N

{Rk}k=1..N

i

Dekódoló
y = h(i)

y

{yk}k=1..N

1. ábra Egy kvantáló és a megfelelő kódoló-dekódoló struktúra
A kódoló-dekódoló struktúrában (1. ábra) egy kvantáló úgy épül fel, hogy a bemenetén kapott x
vektorhoz meghatározza, hogy melyik kvantálási cellába tartozik, de nem a cellához tartozó yi
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kódpontot (i=1...N), hanem annak az i indexét küldi tovább, és a dekódoló fogja az i index
alapján a kódpontot előállítani a kimenetén. Az így előálló index egy csatornán továbbítható
megfelelő csatornakódolással, illetve forrástól és kvantálótól függően esetlegesen további
tömörítést lehet elérni az indexek entrópiakódolásával. A kódolót egyértelműen meghatározza a
kvantálási cellákra való partíció, a dekódolót pedig a kódkönyvtár.
Az eddigieket összefoglalva, egy vektorkvantáló konstruálásához az alábbi problémákat kell
megoldani:
•

Kvantáló tervezés: meg kell határozni az N darab kvantálási cellát és kódpontot.

•

A kódoló megvalósítása: első lépésként a kvantálási cella meghatározása (2.2) egyenlőség
szerint, ezután pedig a kvantálási cella indexének meghatározása.

•

A dekódoló megvalósítása: a kvantálási cella indexéből meg kell határozni a megfelelő
kódpontot.

Vektorkvantálás esetén a tér optimális kvantálási cellákra való partícionálása nehéz feladat már
négyzetes hiba torzítás kritérium mellett is. Ezért kvantáló tervezésre szuboptimális megoldások
léteznek, ilyen például a Lloyd algoritmus. A Llyod algoritmus olyan empirikus kvantáló
tervezési algoritmus, amely adott tanító mintákkal egy adott kódkönyvtárat és kvantálási cellákra
való partíciót finomítja olyan módon, hogy külön-külön optimalizálja a kódolót, majd a
dekódolót. Egy lépésben a kvantáló torzítása mindig csökken az adott tanító mintákra, de az
eredmény csak speciális körülmények között konvergál az optimális megoldáshoz [2][3][4].
A kódoló és dekódoló függvények megvalósításánál különösen a kódoló megvalósítása
problematikus, hiszen itt meg kell keresni egy adott bemenő vektorhoz a megfelelő kvantálási
cellát. A kvantálási cellákra való partíció letárolásához általában a kvantáló valamilyen
tulajdonságát használjuk fel. A gyakorlatban szinte mindig legközelebbi szomszéd kvantálókat
alkalmazunk, ahol a kódpontokat tároljuk le, és a legközelebbi kódpontra döntünk – ekkor a
kódoló és a dekódoló számára csak a kódkönyvtárat kell meghatározni.
Már egy közepes méretű kódkönyvtárban való keresés is különösen nagy számítási komplexitást
jelent, pl. egy 16 dimenziós vektornál 2 bit/koordináta esetén a kódkönyvtár mérete
N = 232 = 4 294 967 296, ami jelenleg kezelhetetlen méret. Ezért a keresés komplexitását
csökkentendő olyan struktúrált vektorkvantálókat találtak fel, mint pl. a fa stuktúrájú VQ, osztott
VQ, forma-energia VQ, többszintű VQ, amelyek a keresési eljárást egyszerűsítették, illetve
olyan módszereket is alkalmaznak, amelyek a keresési teret csökkentik, mint pl. a PDE (Partial
Distance Elimination) [5] és a TIE (Triangle Inequality Elimination) [6][7] eljárások.
Természetesen a struktúrált vektorkvantálók esetén a kódkönyvtár megtervezése is különböző,
és ez jelentősen függ a vektorkvantáló típusától.
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2.2. Rácskvantálás
A rácskvantálás (Lattice Vector Quantization - LVQ) a skalár kvantálás többdimenziós
általánosításának tekinthető. A rácskvantálás kódkönyvtára egy szabályos többdimenziós rács
rácspontjainak valamilyen korláttal megadott véges részhalmaza. Mivel mind a rács megadása,
mind a rácspontok részhalmazra való korlátozása valamilyen szabály alapján történik, így egy
rácskvantáló leírásához csak a szabályokat kell megadni, ami lényegesen leegyszerűsítheti a
kódolást és a dekódolást. A rácskvantálás esetén a kódolás két lépésből áll: a legközelebbi
rácspont meghatározása, illetve a rácspont indexének a meghatározása. Mindkét művelet esetén
nem egy teljesen kitöltött táblázatból dolgozunk, hanem kihasználjuk a rács struktúráját.
A rácskvantálás elvi optimalitását már több évtizede megállapították, illetve sejtik. Gish és
Pierce [8] már 1968-ban megmutatta, hogy a nagyfelbontású kvantálási elmélet szerint az
optimális nagyfelbontású entrópia korlátolt (EC – Entropy Constrained) skalár kvantálás (SQ –
Scalar Quantization) nagy felbontáson az egyenletes lépésközű skalár kvantálás és
entrópiakódolás, függetlenül a sűrűségfüggvénytől. A nagyfelbontású entrópia korlátolt
vektorkvantálók indexének entrópiakorlátját Zador állapította meg [9]. Ennek pontosítását és
bizonyos feltételek melletti teljes bizonyítását Robert M. Gray, Linder Tamás és Jia Li adta meg
[10]. Gersho sejtése pedig azt tartalmazza, hogy az optimális kényszerített entrópiájú
vektorkvantáló kódkönyvtárának rács alapúnak kell lennie [11].
A rácsok elmélete szoros kapcsolatban áll a térkitöltési problémával, ahol a feladat az adott k
dimenzión belül a tér legsűrűbb kitöltése egyforma méretű k dimenziós hipergömbökkel. A
hipergömbök elhelyezkedéséhez azok középpontontjait kell megadni, ezek a pontok lesznek a
rácspontok. Conway és Sloane több különböző dimenzióra megadta a jelenleg ismert legjobb
rácsokat a hipergömbbel való térkitöltésre [1], amelyek így az egyenletes skalár kvantálás
általánosításai lehetnek, hiszen az egyenletes skalár kvantáló kvantálási régiói azonos hosszú
szakaszok (egydimenziós gömbök), amelyek csak 1 ponton érintkeznek a szomszédos
szakasszal, és mivel hézagmentesen töltik ki az egydimenziós teret a granuláris tartományban,
ezért az optimális térkitöltés így megvalósul.

2.3. Fontosabb rácsok konstrukciói
A rács olyan többdimenziós vektorok halmaza az euklideszi térben, melyek lineárisan független
vektorok lineárkombinációjából állnak, és a lineárkombináció súlyozó értékei egész számok.
Ezek szerint a rácspontok olyan kód kódszavai, amely kód generátormátrixból konstruálható.
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Legyen G a rács generátormátrixa, és ξ vektor összes komponense egész, ekkor egy Λ a rács
generálása

{

Λ = ξ ⋅Gξ ∈ ZK

}

(2.3)

ahol ZK az ún. ZK kockarács (cubic lattice), ami az összes K-dimenziós egész koordinátájú
vektorok halmaza. Vannak bonyolultabb rácsok is, amelyeknek létezik más módon való
egyszerű matematikai leírása is. Az egyik alapvetően fontos rács, a Dk rács definíciója az alábbi:

{

DK = x ∈ Z K

∑

k
n =1

x n = 2 ⋅ m, m ∈ Z

}

k ≥3

(2.4)

Tekintsük azokat a k dimenziós L rácsokat, melyek az s·DK alap-rács és N darab k dimenziós
bináris kódszó mellékhalmazainak uniói (unions of cosets), vagyis:
N

L(k , s, B) = U (b i + s ⋅ DK )

(2.5)

i =1

ahol B={bi} a bináris kódszavak halmaza és s rögzített pozitív egész szám. A rács egy
tetszőleges c kódszava így a

c = s⋅v+ bi
(2.6)
formában írható fel, ahol v∈DK. A továbbiakban a (2.5) és (2.6) konstrukciónak megfelelő
rácsokat bináris kódszóval eltolt skálázott DK rácsok uniójából álló rácsnak nevezem.
A rácson belül az azonos L2 normájú vektorok egy hipergömb felületén helyezkednek el, ezt a
gömb sugarával azonosítjuk, ami a vektorok L2 normája. A rácskvantálási lépések során az L2
normánál egyszerűbb az L1 norma használata, ezért a hipergömb mintájára bevezették a
hiperpiramis fogalmát: az m amplitúdójú vagy sugarú hiperpiramis rácson belül azon
vektorokból álló részhalmaz, melyek L1 normája m. A továbbiakban – hacsak ezt másképp nem
nevesítem – a gömb és piramis esetén a felületükön lévő rácspontok halmazát értem. A piramis
definíciója szerint a Dk rács a Zk kockarács azon vektorait tartalmazza, amelyek páros sugarú
piramison vannak.
A rácsok elmélete szoros kapcsolatban áll a térkitöltési problémával. Két dimenzióban a
hexagonális rács, míg 3, 4 és 5 dimenzióban a Dk rács adja az ismert legjobb kitöltést [1]. A
kitöltő gömb sugara Dk rács esetén növekszik a dimenziószám növelésével, és 8 dimenzióban ez
egyenlő a rácspontok közötti legkisebb távolsággal, nagyobb dimenziókban pedig lehetséges a

Dk rácspontok másolatát úgy eltolni a térben, hogy az új pontok nem csökkentik a kapott rácson
belül a rácspontok között a legkisebb távolságot. Ez a megfigyelés vezetett a Dk+ rácshoz, amely
definíciója páros dimenzióban az alábbi:

Dk+ = Dk ∪ (( 12 , 12 ,..., 12 ) + Dk ) , k páros
Például k = 8 esetén a D8+ rács neve Gosset rács, és az elterjedtebb jelölése E8.
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(2.7)

Ha a Dk+ rács rácsvektorainak koordinátáit a kétszeresére skálázzuk abból a célból, hogy egész
értékeket kapjunk, akkor az alábbi definíció adódik:
1

2 ⋅ E8 = U (b i + 2 ⋅ D8 ) , ahol b0 = (0,0,0,0,0,0,0,0) és b1 = (1,1,1,1,1,1,1,1).

(2.8)

i =0

A 16 dimenziós (16-D) Barnes-Wall rács esetében már 32 bináris vektorból álló halmazt
használnak, a konstrukció az (5) konstrukció szerinti:
31

Λ 16 = U (r i + 2 ⋅ D16 ) ,

(2.9)

i =0

ahol ri a 16-D elsőrendű Reed-Muller kód i-edik eleme, amely az alábbiak szerint adható meg:
1 1 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0 1
r i = (i0 i1 i2 i3 i4 ) 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

és in jelöli az i sorszám bináris alakjában az n-edik bitet.
A rácsoknak több konstrukciója [1]
létezik,

ezek

közül

a

generátor-

mátrixszal való kódkonstrukció (2.3) az
egyik

legfontosabb

a

rácskvantáló

alkalmazások szempontjából, ahol a rács
összes vektora a generátormátrix és a ZD
kockarács összes vektorának a szorzata.
A 16-D Barnes-Wall rács generátormátrixa a jobb oldalon látható.
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(2.10)
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2.4. Rácskvantáló kódolási és indexelési algoritmusok
A kódolásra és indexelésre Conway és Sloane adott hatékony és népszerű algoritmust a DK rács
és bináris kódszavak mellékhalmazainak unióiból származó rácsokra, így ez az algoritmus
alkalmas a Zk, Dk, E8, Λ16 és még sok más hasonló rács indexelésére [12] és kódolására [13].
Piramis alapú indexelésre a Fischer által ismertetett algoritmus használatos a Zk rácsra [14].
Ezen módszerek mindegyike a rácsok algebrai definícióját használja, így számos kedvező
tulajdonságuk van:
•

A kvantálás, a rácsponthoz az index megkeresése és ennek inverze gyors művelet, mégpedig
D dimenzióban o(D) komplexitású.

•

A kódkönyvtár tárolása szükségtelen, a rács egy részhalmazát használjuk kódkönyvtárnak.
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•

Nagy kódkönyvtár használata is lehetséges.

Egy rács eredetileg minden koordinátájában végtelen, ezért kódkönyvtárként úgy lehet
használni, hogy valamilyen korlátok közé szorítjuk. Az irodalomban erre az alábbi példák
találhatóak:
1. Piramis, illetve hipergömb alapú kódolás: a kódkönyvtár a rács legfeljebb m sugarú
koncentrikus piramisainak, illetve gömbjeinek az uniója. A sugár lehet a [0..m] tartományon
belül az összes sugár, de ezek részhalmaza is, például szakaszonként egyenletesen
kiválasztva.
2. A kódkönyvtár a rács valamilyen korláton belüli részhalmaza, például a kódkönyvtár azon
rácsvektorokból áll, amelyek koordinátáinak értéke egy adott tartományba esik.
A kódoláshoz szükség van arra is, hogy tudjuk, hogy a kódkönyvtárnak használt rács
részhalmaza hány vektort tartalmaz. A gyakorlatban ez a piramisok vagy a gömbök
elemszámának kiértékelésén alapul, ezek uniója esetén pedig az elemszámokat össze kell adni,
mert a különböző sugarú koncentrikus piramisok és gömbök diszjunktak.
A következő pontokban az irodalomból ismert kódolási, elemszámítási és indexelési
algoritmusokat mutatom be az eltolt és skálázott DK rácsok uniójából származó rácsokon. A
Conway-Sloane kódolási és indexelési algoritmus általános esetben használható. Egy adott
piramison belüli indexelési és elemszámítási algoritmust Fischer vezette be a kockarácsra [14],
az elemszámítást [15] szerzői általánosították. Az eltolt és skálázott DK rácsok uniójából
származó rácsokra pedig több elemszámítási [16] és indexelési algoritmus is született
[16][17][18][19], és a következő fejezetben bemutatásra kerülő általam kidolgozott új piramis
alapú indexelési és elemszámítási algoritmus is ilyen típusú rácsokra való.

2.4.1. Kódolás az eltolt és skálázott DK rácsok uniójából származó rácsokon
A ZK, vagyis a kockarácson való kvantálás valójában koordinátánkénti egyenletes lépésközű
skalár kvantálást jelent. Ekkor egy koordináta skalár kvantálóját megadó egyetlen paraméter a
kvantálási lépésköz, a dolgozatban azt az esetet vizsgálom, amikor ez a lépésköz mindenhol 1.
A valóságban a kvantálandó valós értékű koordinátákból álló x vektort a koordinátánként
felskálázott Λk ráccsal kell kvantálni (a rácsot skálázzuk fel), de ez úgy is értelmezhető, hogy a
koordinátánként leskálázott vektort kell a Λk ráccsal kvantálni (a kvantálandó vektort skálázzuk
le). A továbbiakban az egyszerűség kedvéért egységnyi skálázó faktort fogunk alkalmazni a
kvantálás bemutatására, vagyis a már leskálázott vektor kódolását mutatom be. A gyakorlatban
általában a rácsot skálázzák fel, mert így ugyanazok a kódpontok állnak elő a kódolóban, mint a
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dekóderben, így ugyanolyan precizitású aritmetikát kell a kódolóban is alkalmazni, mint a
dekóderben, a bemeneti vektor leskálázása esetén pedig maga az osztás művelet is hozhat be
torzítást.
A következő pontokban a kódolási algoritmust és az ehhez szükséges Dk alaprácsra való
kvantálást ismerhetjük meg.

2.4.1.1. Conway és Sloane kódolási algoritmusa
Ez az algoritmus egy kvantálási algoritmus egy adott bináris kódszavak mellékhalmazainak
unióiból álló rácsban. Az algoritmus megtalálja a kvantálandó k dimenziós valós értékű
koordinátákból

álló

x

vektorhoz

a

szintén

k

dimenziós

vektorokat

tartalmazó

N

Λ k = U (b i + s ⋅ DK ) rácsban (ennél az algoritmusnál s ≥ 2 rögzített egész szám) a négyzetes
i =1

torzítás értelmében legközelebbi pontot - illetve azok egyikét, ha több ilyen pont is létezik.
Formálisan, az algoritmus célja minimalizálni az alábbi torzítást:
d (x, Λ k ) = min ( x − c ) ⋅ ( x − c ) = min (x − s ⋅ v − b i ) ⋅ ( x − s ⋅ v − b i )
T

c∈Λ k

T

v∈DK
i∈1.. N

(2.11)

Látható, hogy a fenti összefüggésben egyszerre kell meghatározni a DK rács vektorát, illetve a
bináris vektort. A Conway-Sloane kódolási algoritmus alapötlete az, hogy mellékosztályonként
határozzuk meg a torzításokat, ahol az i-edik mellékosztályra vett torzítás az alábbi:
d i ( x , Λ k ) = min ( x − s ⋅ v − b i ) ⋅ ( x − s ⋅ v − b i ) =
T

v∈D K

= min (( x − b i ) − s ⋅ v ) ⋅ (( x − b i ) − s ⋅ v ) = d ( x − b i , s ⋅ D K ), i = 1 .. N
T

(2.12)

v∈D K

és ezek közül a legkisebb adja meg, hogy melyik mellékosztályból kell venni a rácspontot,
vagyis:
d (x, Λ k ) = min d i ( x, Λ k )= min d ( x − b i , s ⋅ DK )
i =1.. N

i =1.. N

(2.13)

A (2.12) és (2.13) egyenlőségek azt mondják ki, hogy a Λk ráccsal való kvantálás
visszavezethető N darab alapráccsal való kvantálásra (ez jelen esetben az s⋅DK rács), ahol a
kvantálandó vektorokat kell változtatni, nem pedig a rácsot, azaz a kódkönyvtárat [13].

2.4.1.2. Kódolás a DK rácsra
A leskálázott x vektor egy koordinátájának kvantálása tehát a legközelebbi egész számra való
kvantálást jelenti. A DK ráccsal való kvantálás legegyszerűbb módja a legközelebbi szomszéd
kiválasztásán alapul. Ekkor az x vektort először a ZK rácsra kvantáljuk. Ha a kapott x̂ vektor
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sugara páros, akkor a vektor a DK rácson is rajta van, különben pedig megkeressük azt a
koordinátát, ahol a távolabbi egész szomszéd a legközelebb van, és ebben pontban
megváltoztatjuk a döntést, így a kvantált x̂ vektor ezen koordinátájának paritása megváltozik,
ezért a sugár is párossá változik. Ezt az algoritmust mutatja be az alábbi ábra (2. ábra).
for(sugár = j = 0; j < k; ++j ) {
alsó
= xj; felső = alsó + 1;
q(xj)
= (xj – alsó > felső - xj) ? felső : alsó;
qrossz(xj) = (xj – alsó > felső – xj) ? alsó : felső;
sugár
+= q(xj);
}
if( a sugár páratlan) {
j = argminiqrossz(xi) - xi)
q(xj) = qrossz(xj)
}

xj : a kódolandó vektor j-edik
koordinátája
q(xj) : a kódolt vektor j-edik
koordinátája
qrossz(xj) : a kódolt vektor j-edik
koordinátája, rossz irányba
kerekítve
sugár : a kódolt vektor piramisának
sugara

2. ábra Rácskvantáló kódolási algoritmusa a DK rácson

2.5. Rácsok hiperpiramisának elemszáma
Egy d dimenziós rács m sugarú hiperpiramisa azon x vektorok összessége, amelyek L1 normája
m, vagyis azon x vektoroké, amelyekre
x1+x2+...+xd= m
(2.14)
Ez alapján a Zd kockarács esetén az m sugarú hiperpiramis elemszáma pontosan annyi,
ahányféleképpen fel lehet írni k darab nemnegatív egész számot a sorrendet is számítva úgy,
hogy az összegük éppen m.
Jelölje a Zd kockarács m sugarú piramisának elemszámát N(d,m). Fischer ötlete az volt N(d,m)
kiértékelésére, hogy N(d,m)-et kifejezte kisebb dimenziókra és sugarakra vonatkozó N(,)
értékekkel az alábbiak szerint:
N (d , m ) =

m

∑ N (d − 1, m − i )

(2.15)

i =− m

hiszen az olyan d dimenziós rácspontok száma, ahol az utolsó koordináta értéke i, éppen
N(d-1, m-i). A (2.14) alapján az adódik ki eredményül, hogy
N (d ,0 ) = 1
N (1, m) = 2

d >0
m>0

(2.16)

N (d , m ) = N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) d > 1 , m > 0
A piramis elemszámát a Zd kockarácson tehát rekurzív algoritmussal is ki lehet számítani, ahol a

megvalósítás során N(,) egy kisméretű táblázat a kódoló memóriában [14].
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Ha Nv(d,m)-mel azon vektorok halmazát jelöljük, amelyeknek Lv normája m, akkor a (2.15)
általánosítása a következőképpen lehetséges [15]:

∑ Nν  d − 1, (mν − i
m

)

ν 1/ν




i=− m
A (2.17) alapján a gömbök felületén lévő Zd rácspontok száma is számítható.
Nν (d , m ) =

(2.17)

A fenti összefüggések csak a Zd kockarácsra alkalmazhatóak, általános rácsra a Λ rács
hipergömbjeinek elemszámát a rács ΘΛ sorának kiértékelésével [1], hiperpiramisainak
elemszámát pedig a νΛ sorának kiértékelésével [16] lehet megállapítani. A Λ rácson az Lk norma
szerinti m sugarú rácspont elemszámát jelölje NΛ,k(m), ekkor
∞

Θ Λ (q ) = ∑ N Λ , 2 (m ) ⋅ q m

∞

ν Λ (q ) = ∑ N

és

m =0

m=0

Λ ,1

(m) ⋅ q m

(2.18)

A (2.18) sor sok rácsra kiértékelhető, de a kiértékeléséhez iteratív polinom algebrát kell
alkalmazni, ami ugyan a valós idejű röptében generálást bonyolulttá teszi, de a gyakorlatban
előre kiszámíthatjuk az eredményt és azt egy kis táblázatban tároljuk a memóriában. A Dk, E8 és

Λ16 rácsok νΛ sora kiértékelésének eredménye [16]-ban megtalálható, így ezen rácsok
piramisainak elemszáma könnyen elérhető. Ez a számítási algoritmus olyan korlátokat nem tud
figyelembe venni, mint például a 0 érték kizárása vagy a koordinátánkénti amplitúdó korlát
alkalmazása. Ezt az egyik tézisemben szereplő elemszámítási algoritmus viszont képes kezelni.

2.6. Indexelés rácsok hiperpiramisában
Az indexelés célja, hogy azonosítsuk a kódkönyvtárban a kódpontot. Amennyiben piramison
kódolunk, úgy az adott m sugarú piramison belül kell azonosítani a megfelelő rácspontot, amit a
kódoló algoritmus talált meg, mint a legközelebbi kódpontot.
A végtelen térben való kódoláshoz használható egyszerű indexelési algoritmust Conway és
Sloane vezette be [12], ahol az index egy Zd-beli vektor, amelyet a generátormátrix inverzével
szorozva kapunk meg. Ez az algoritmus azonban egyetlen piramisra nem hatékony, hiszen nem
használja ki azt, hogy a vektor melyik piramison van, illetve hogy létezik korlát a piramis
sugarára. Piramis alapú indexelés viszont alkalmazható a végtelen rácsban, ekkor a produkt kód
szemléletben a kódpár az m piramis sugár és az azon belüli index. Érdekes algoritmust használ
[16], ahol az x rácsvektor indexének alapja a rács G generátormátrix inverzével megszorozva
kapott vektor, de az alábbi összefüggések szerint használják ki a piramis m sugarát:

{

Index( x ) = I = (i1 ,..., id ) = mod k x ⋅ G −1
 I ⋅G 
x = I ⋅ G − k ⋅ Q

 k 

}

m
k= 
q
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(2.19)

ahol q a rácsban a térkitöltésre használ gömb sugara, a Q() függvény pedig megtalálható [16]ban.
A rácsok szabályos struktúrája miatt egy piramison belül létezik olyan felosztás, hogy az
osztályokon belül lényegesen nagyobb hasonlóság álljon fenn, így a piramison belüli indexelés
is állhat produkt kódból olyan formában, hogy az osztály sorszámát és az osztályon belüli
indexet külön kódoljuk, ezáltal az osztályon belüli index generálása egyszerűbb lesz, mert
kisebb elemszámon kell megvalósítani. Ilyen osztályozásra lehet példa a Barnes-Wall rácson
belül a Reed-Muller bináris kódszó szerinti mellékosztályba rendelés [12], vagy pedig olyan
fővektorok kijelölése, amelyek együtthatóinak permutációjából áll elő az osztály [17][18][19].
A Zd kockarácshoz Fischer algoritmusa nemcsak az elemszám meghatározásához szükséges,
hanem az indexelés részeként is használatos a (2.16) alapján kitöltött táblázat. Piramison belüli
index meghatározásakor egy m sugarú d dimenziós c vektor indexe a [0,N(d,m)-1] intervallumba
kell essen, és azoknak a rácspontoknak a darabszáma, amelyek utolsó koordinátája i, éppen

N(d,m-|i|). Az algoritmus alapötlete az, hogy hasonlóan (2.15)-hez, legyen
K (d , i ) =

m

∑ N (d − 1, m − j )

(2.20)

j = i +1

azon vektorok száma, ahol az utolsó koordináta nagyobb i-nél. Osszuk fel az indexeléskor a
[0,N(d,m)-1] intervallumot úgy, hogy legyen azoknak a rácspontok indexe, amelyek utolsó
koordinátája i, a [K(d,i), K(d,i)+N(d,m-|i|)-1] intervallumban. A következőkben ezt az
intervallumot bontsuk tovább a maradék d-1 dimenziós vektor kódolásával. Az utolsó
koordináta együtthatójának kódolásánál így egyetlen egész számot tartalmazó intervallumot
kapunk, és ennek az értéke lesz az index. A dekódolás ugyanígy az intervallum alsó határának a
koordinátáról koordinátára való meghatározásával tehető meg [14].
Fischer algoritmusa nem alkalmazható eltolt és skálázott DK rácsok uniójából származó
rácsokon, viszont alkalmazható Rault és Guillemot [17], illetve az ehhez nagyon hasonló
Moureaux, Loyer és Antonini [18][19] indexelési algoritmusa, amely a piramison belüli
osztályok kialakításával működik. Ezen algoritmusok lényege, hogy a d dimenziós rácspontok
közül kiemeli azokat az x vektorokat, amelyek koordinátáira igaz, hogy

xi ≥ xj
∀ i, j egészre, ahol 1 ≤ i < j ≤ d
illetve azokat, amelyekre

(2.21)

xi ≥ xj ≥ 0 ∀ i, j egészre, ahol 1 ≤ i < j ≤ d

(2.22)

A (2.21) szerinti vektorokat előjeles fővektornak, a (2.22) szerinti vektorokat pedig abszolút
fővektoroknak tekintik. Az itt említett források között az a fő különbség, hogy az előjeles
fővektorokkal csak [17] foglalkozik. A nemnegatív értékű együtthatókból álló abszolút
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fővektorok esetében a nem nulla értékekre az előjelbiteket is el kell küldeni a dekódernek, az
előjeles fővektorok esetében ez értelemszerűen nem szükséges. Az x rácspont indexének
meghatározása ezek után a következő lépésekből áll előjeles fővektor esetén:
1. x együtthatóit csökkentő sorrendbe rendezem, így egy s előjeles fővektort kapok.
2. A produkt kód ezután: (s indexe)(a permutáció kódolása).
Az x rácspont index meghatározása pedig a következő lépésekből áll abszolút fővektor esetén:
1. x együtthatóit csökkentő sorrendbe rendezem, így egy u fővektort kapok.
2. A produkt kód ezután: (u indexe)(a permutáció kódolása)(az együtthatók előjelbitjei).
Megjegyezzük, hogy a permutációt, valamint az előjelek kódolását és dekódolását meg kell
előzni a fővektor index kódolásának, hiszen a fővektor együtthatóinak ismeretében tudjuk csak
azt, hogy hányféle permutáció van, vagyis hogy mennyi elemű az osztály, és hogy mennyi
előjelbit lehetséges (természetesen a 0 értékű együtthatónak nem kell előjel).
Ha a d dimenziós l előjeles fővektor egy q≤d elemszámú {a1,...,aq}, különböző értékekből álló
halmazból veszi az együtthatóit (nagyság szerint), és wi jelenti azt, hogy ai hányszor szerepel a
fővektorban, akkor a fővektor osztályának elemszáma a lehetséges permutációk száma, vagyis

N (l ) =

d!

(2.23)

∏i =1 wi !
q

Az index kódolásához el kell készíteni az adott Λd rács m sugarú piramisának fővektorainak

L(Λd, m) halmazát, de egy adott rácsponthoz megfelelő fővektor megtalálása már könnyű. A
fővektorok halmazának ismeretében pedig bizonyos rácsokra a piramis elemszámát is meg lehet
határozni, hiszen
N (Λ d , m ) =

∑ N (l )

(2.24)

l∈ Λ d

vagyis az algoritmus alkalmas lehet tetszőleges rácsra egy piramis elemszámának
meghatározására is. Ez azonban csak olyan rácsokra igaz, ahol minden fővektorra az összes
lehetséges permutáció rácsbeli vektort ad ki, ilyen például a Dk+ rács, de ez a feltétel például
nem igaz a 16-D Barnes-Wall rácsra.
Az új tudományos eredményeim egy részét ismertető 3. fejezet olyan új indexelési és
elemszámítási algoritmust tartalmaz a DK rács és bináris kódszavak mellékhalmazainak unióiból
származó rácsokra, amely olyan eseteket is képes kezelni, amikor a rácspontok együtthatóinak
értékére amplitúdókorlát van, illetve amikor egyes értékek (például a 0) ki vannak zárva az
együtthatók közül. A fővektort használó algoritmus is alkalmas erre olyan módon, hogy az előbb
említett korlátokat a fővektorok halmazán kell érvényesíteni, vagyis csak azokat a fővektorokat
kell figyelembe venni, amelyek megfelelnek a korlátnak, de ekkor a permutáció miatt nem lehet
az amplitúdó korlátot koordinátánként különbözőre megválasztani.
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2.7. Hiperpiramis és hipergömb alapú korlátozás
Az előző pontban a kódkönyvtár egyetlen piramis volt, de sok alkalmazásban nem egyetlen
piramison, hanem a teljes rácson, illetve annak egy kitüntetett részén, például az „origó körüli”
részén szeretnénk kódolni. Például a később majd bemutatásra kerülő LSF lineáris predikciós
paraméter vektorok kódolásánál az origónak kitüntetett szerepe van, hiszen közelítőleg ez a
várható értéke a kvantálandó vektoroknak, ezért a kódkönyvtárat általában a 0 körüli
koncentrikus hiperpiramisok, illetve hipergömbök uniójából állítják össze.
Természetesen nem a teljes rácsot használjuk, hanem annak csak egy akkora részét, amely
számossága akkora, hogy beleférjen az adott bitsebességbe. Ehhez a rács korlátozását kell
végrehajtani, ilyen általában a hiperpiramis és a hipergömb alapú korlátozás:

•

Hiperpiramis alapú kódolás: a rácson belül az azonos L1 normájú vektorok egy piramist
alkotnak, és a kódkönyv adott piramisok uniója.

•

Hipergömb alapú kódolás: a rácson belül az azonos L2 normájú vektorok egy hipergömb
felületén vannak, és a kódkönyv ezen hipergömbök uniója.

2.8. Rácskvantálók alkalmazásai
Az eddig ismertetett algoritmusok alapvető részei a rácskvantálóknak, hiszen a legközelebbi
rácspontot és annak indexét határozták meg, illetve a piramisok és gömbök felületén lévő
rácspontok számát adták meg.
Egy konkrét forráskódolási alkalmazásnál (pl. képtömörítés, hangtömörítés) a forrásból kapott
együtthatók vektorba rendezésében, a piramis vagy gömb alapú kódolás kiválasztásában, a
koncentrikus piramisok sugarainak megválasztásában, a legkülső piramison kívül eső vektorok
kezelésében és az alkalmazott rácsokban is van különbség az irodalomban fellelhető munkák
között. Piramis alapú kódolásnál viszont egyetértés mutatkozik abban a tekintetben, hogy a
piramison belüli indexet már nem tömörítik tovább gyakoriságfüggő kódolással, míg a sugár
Huffman kódolóval való tömörítése több munkában is megjelenik.
Az első piramis alapú vektorkvantálót Fischer használta. Fischer megállapította, hogy
memóriamentes többdimenziós független Laplace eloszlású forrásra a forráskódolási tétel
alapján

az

entrópiakódolóval

kiegészített

aszimptotikusan

optimális

vektorkvantáló

kódkönyvtára jó közelítéssel egy rács koncentrikus piramisai sorozatának felel meg. A piramisgömb pár analógiával pedig Gauss-i eloszlás esetében az eredmény közelítőleg koncentrikus
gömbök sorozata. Ebben a munkájában a kódkönyvtár a Zd rács legfeljebb mmax sugarú
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piramisainak uniója, és az indexelés két kódszóból áll: a piramis sugarából (vagyis a kódpont L1
normájából) és a piramison belüli indexből. A 0 és mmax közé eső piramis sugarát log2(1+mmax)
biten lehet kódolni, és a piramison belüli index is változó szóhosszúságú kódolást jelent, hiszen
az m sugár esetén a kódoláshoz log2N(m) bit szükséges [14]. Ezt a kvantálót kis mértékben
Swaszek [25] fejlesztette tovább (az Ak-1 rács definíciója megtalálható [1]-ben is).
Fischer későbbi munkájában a rácskvantálást, mint geometriai kvantálás egyfajta esetét
alkalmazta képtömörítésre [20]. Később Mohdyusof-fal együtt [21]-ban valós forrásokra a sugár
Huffman kódolóval való tömörítését javasolják, de a piramis indexet továbbra sem tömörítik,
hanem a fent említett módon kódolják változó szóhosszon. Ebben a munkában foglalkoznak
azzal a kérdéssel is, hogy a legnagyobb sugarat nem az elvi legnagyobb értékre, hanem annál
kisebbre választják meg. A legnagyobb sugarú, legkülső piramison is kívül eső tartományban
(„külső” tartomány) lévő pontokat kivételként kezelik és az ehhez tartozó kvantálóban az
indexelés nem piramis alapú, hanem koordinátánként kódolják a vektort ugyanakkora
lépésközzel, mint a „belső” tartományban. A kísérletekben használt forrás egy kép 8x8-as
blokkjainak 2D DCT (Diszkrét Cosinus Transzformáció) blokkjának AC együtthatói, ahol a 63
AC együtthatót blokkon belül rendezik több vektorba.
Mivel csatornahiba esetén a változó szóhosszúságú kódolás könnyen a szinkron elvesztésével
járhat, ezért ugyanők egy másik munkájukban a rácskvantáló bitjeinek fix méretű csomagolását
javasolják [22]. Itt egy részsáv szomszédos együtthatóit rendezik vektorba, J darab vektor alkot
egy makroblokkot, és a makroblokk bitszáma is fix méretű. A bemeneti vektorokat úgy
skálázzák, hogy azok bitjei (az esetlegesen alkalmazott hibajavító kódot is figyelembe véve)
beférjenek a makroblokkba, a maradék biteket nullával töltik fel. Ebben a munkában csak a
piramis indexét kódolják változó szóhosszúságú kóddal, és az így kapott séma kedvezőbb a
csatornazajra való érzékenységet tekintve.
A [21] cikkhez hasonlóan szintén képtömörítésre, azon belül is a frekvenciatartományban az AC
együtthatók rácskvantálással való kódolását mutatják be a [26] és [27] publikációk. Azonban
ezekben a munkákban az együtthatókat úgy rendezik vektorba, hogy nem azonos blokkban lévő
együtthatókat, hanem több szomszédos blokk együtthatóit „keverik össze” a korreláció
csökkentése érdekében.
A [26] algoritmusa a TDAC (Time Domain Aliasing Cancellation) transzformációt alkalmazza
mozgókép tömörítésre, amely a szomszédos blokkok azonos frekvenciatartománybeli
együtthatóit olvassa ki egymás után a képen balról jobbra, de csak egy küszöbszint feletti
értékeket teszi bele a vektorba. Ezáltal a képen távoli blokkok azonos frekvenciatartománybeli
együtthatói kerülnek egyetlen vektorba. Ha a vektor megtelik, akkor egy kétszintű rács16

vektorkvantálóval kvantálja a kapott vektort a 16-D Barnes-Wall rács használatával, az értékes
együtthatók pozícióit pedig fontosság térkép kódolással írja le a kódoló.
Szintén 2D DCT-t használ [27] algoritmusa is, de itt a blokkméret 16x16-os. A DC
együtthatókat koncentrikus hipergömbök uniójából álló kódkönyvtárral (Gauss-i eloszlás
modell), az AC együtthatókat pedig koncentrikus hiperpiramisok uniójából álló kódkönyvtárral
(Laplace-i eloszlás modell) kódolják. A szomszédos héjak (gömbök vagy piramisok) távolsága
azonban nem egyenletes, a szakaszonként egyenletes rácskvantálás elméletét ugyanez a
szerzőpáros [28] cikkében fektette le. Itt a héjak közötti rész rendre c0, sc0, s2c0, s3c0,..., vagyis
két paraméter adja ki (c0 és s) a kódkönyvtárat. Az alkalmazott rács a Z16-ból származik, de a
kódkönyvtár kódpontjai nem egyenletesen oszlanak el a térben, mint általában a többi
irodalomban, hanem a 0 ponttól távolodva egyre ritkábban. A szomszédos DCT blokkok
együtthatóit úgy rendezik 16-D vektorokba, hogy a vektoron belül az együtthatók korrelációja
minél kisebb legyen.
A vektorokat a wavelet transzformációs tartomány részsávjain belül alakítják ki a már említett
[15], [16], [22], [23] cikkek algoritmusai. Míg [15] és [22] kódolója a Zd rácsot használja, addig
[16] kódolója a 16-D Barnes-Wall rácsot, míg [23] kódolója a D4 rácsot használja. A legkülsőbb
piramison kívül eső rácsvektort [16] kódolója a Conway-Sloane indexelési algoritmussal
kódolja, a valamelyik „belső” piramis felületén lévő pontot (vektort) pedig a szerzők a saját
algoritmusukkal indexelik. Ennek ellentmondóan [23] kódoló algoritmusa a túl nagy sugarú
vektort a legkülső piramisra skálázza, de ezt az új skálatényezőt is kódolja, így a „külső”
vektorokat nagyobb torzítással ugyan, de szintén ábrázolja a tömörítő. A kódkönyvtárat, és így a
bitsebességet is két paraméter határozza meg, ez a bemeneti vektorokat skálázó skálatényező és
a legkülső piramis sugara. Ebben a munkában a kényszerített entrópiájú vektorkvantáló az előbb
bemutatott rácskvantáló, ahol a kvantált vektor sugarát Huffman kódolóval tömörítik, míg a
piramis indexet a szokásos módon tömörítés nélkül írják ki.
Kismértékben a 2D DCT blokk AC együtthatók [21], illetve többnyire a TDAC együtthatók [26]
sorba rendezésének egyfajta keverékét mutató módszert alkalmaznak wavelet transzformációval
[29] publikációban, szintén képtömörítésre. Itt a SPIHT (Set Partition in Hierarchical Trees [30])
algoritmus szerint tapogatják le a wavelet transzformált együtthatókat, vagyis egy DC
együtthatóból indulva a hozzá tartozó AC együtthatókat tapogatják le. Először indulnak egy
adott küszöbszinttel, és az ennél nagyobb (fontos) együtthatókat válogatják ki, a fontos és nem
fontos pozíciókat egy fontosság térképpel jelzik. A fontos együtthatóknak a küszöbszint feletti
(vagy a negatív küszöb alatti) részét vektorba rendezik, és ezeket a vektorokat kódolják a D4, E8
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és a 16-D Barnes-Wall rácsok egyikének kis sugarú piramisával. Az iteráció addig folytatódik a
küszöbszint folyamatos felezésével, amíg az előírt bitszámot ki nem használja a kódoló.
Rácskvantálót nemcsak a képtömörítés, hanem beszédkódolás területén is használnak. A CELP
beszédkódolók esetében a gerjesztőjel innovációs (algebrai) kódkönyvtárát kódolták már
rácskvantálóval, a 16-D Barnes-Wall rácsot használta e célra Lamblin [31], akitől egyébként a
többek között [17]-ben szereplő fővektorokon és permutáción alapuló indexelés ötlet is
származik [32]. Ebben a beszédkódolási modellben Lamblin nem piramis, hanem gömb alapú
kódkönyvtárat használt.
A rácskvantálás alkalmazható CELP kódolóban a vokális traktust leíró lineáris predikciós
spektrum kódolására is. A lineáris predikciós spektrumot általában 10-D LSP (Line Spectrum
Pairs) vagy LSF (Line Spectrum Frequency) reprezentációban ábrázolják. Ezek a vektorok
együtthatói között erős a korreláció és az együtthatók eloszlása is jellegzetesen különböző, így
közvetlenül nem alkalmazható rájuk a rácskvantálás. Ezért Pan a piramis alapú rácskvantálást
egy kétszintű vektorkvantáló javító szintjeként alkalmazza LSP-re [33]. Másik megoldás
található [34] kódoló algoritmusában, ahol az LSF vektort az előzőleg dekódoltakból becslik
(másodfokú autoregresszív becsléssel), és a becslési hibára a D10+ rácsból (2.7) származó
többléptékű kódkönyvtárat használnak (PMSLVQ – Predictive Multi Scale LVQ), amely
kódkönyvtár több különböző léptéken vett rács uniójából áll. A tapasztalat az volt, hogy a D10+
rács 4 különböző skálázása már elégséges volt, 5 vagy annál több skálázás már nem javított az
eredményen. További tapasztalat volt, hogy a gömb alapú kódolás hatékonyabb volt a piramis
alapúnál, vagyis a predikciós hibajel eloszlását a Gauss-i eloszlás jobban közelítette, mint a
Laplace-i eloszlás.

2.9. Összefoglalás
Ebben a fejezetben megismerhettük a rácskvantálás elméletét, a fontosabb rácsokat és azok
kódolási, indexelési és elemszámítási algoritmusait. A rácsokra a piramis alapú kódolásra,
indexelésre

láthattunk

megoldást,

és

olyan

összetett

kódolási

alkalmazásokat

is

megismerhettünk, ami egyetlen hiperpiramist vagy hipergömböt, illetve azok unióját képes
kódkönyvtárnak használni és a kódkönyvtár indexet előállítani, mindezt analitikus eszközökkel.
A kódkönyvtár tervezése és vektorkvantálásra való alkalmazása leegyszerűsödik, de egyúttal ez
az univerzalitás speciális alkalmazások esetében hátrányos lehet. A fejezet vége arra mutatott
példákat, hogy a rácskvantálás különféle módozatai eredményesen alkalmazhatóak valós jelekre
is, például videó- és beszédkódolásra.
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3. Új indexelési és elemszámítási algoritmusok rácskvantálás céljára
Az előző fejezet ismertette az irodalomból ismert rácskvantálási kódolási, indexelési és
elemszámítási algoritmusokat a skálázott Dk alap-rács és N darab k dimenziós bináris kódszó
mellékhalmazainak unióiból álló rácsokra. Ezek az algoritmusok nem, vagy csak korlátozott
mértékben alkalmasak arra, hogy olyan vektorokat is kódoljanak, ahol bizonyos koordináták ki
vannak zárva.
Ebben a fejezetben új rácskvantálási algoritmusokat mutatok be, elsősorban indexelési és
elemszámítási célból. Először a Dk rácsra vezetek be olyan új algoritmust, amely lehetővé teszi a
piramis alapú indexelést, az index dekódolását, valamint egy piramis felületén lévő rácspontok
számának meghatározását olyan esetekben, amikor a rácsvektor különböző koordinátáira
amplitúdó korlát van érvényben, illetve amikor a vektorokban a 0 együttható nem megengedett.
Ezekre a Dk rácsra vonatkozó algoritmusokra építve az

U (b
N −1

i =0

i

+ 2 ⋅ Dk ) alakú rácsokra

vonatkozóan is bemutatok olyan új piramis alapú indexelési, az index dekódolási és
elemszámítási algoritmust, amely képes a koordinátánkénti amplitúdó korlát figyelembe
vételére. Emellett ismertetek olyan új kvantálási algoritmust is a

U (b
N −1

i =0

i

+ 2 ⋅ Dk ) alakú

rácsokra, ahol a 0 együttható értéket képes kizárni a kvantáló.
A most ismertetendő új elemszámítási, kódolási és indexelési algoritmus a skálázott és bináris
vektorokkal eltolt Dk alap-rácsok unióiból álló rácsokra az alábbi feltételeket is figyelembe
képes venni:

•

Képes kezelni a koordináták amplitúdó korlátait (3. ábra).

•

Képes kizárni a rácsból azokat a vektorokat, amelyek valamelyik komponense 0

A koordináta
korlát

A koncentrikus piramisokból
álló kiindulási kódkönyvtár

A korlátok figyelembe
vételével kapott kódkönyvtár

3. ábra A koordináta-korlát hatása a kódkönyvtárra, amely 2 dimenziós rács piramisaiból áll

A koordináták amplitúdó korlátai olyan esetben számíthatnak, ha a vektor olyan nagy sugarú
piramison van rajta, amelyben előfordulhatnak olyan vektorok is, amelyek bizonyos
komponensei nagyobbak a lehetséges értéknél. A lehetséges érték például adódhat abból, hogy a
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rácskvantáló egy többszintű vektorkvantáló második szintjén van, és az első szint és a forrás
ismeretében meg lehet mondani, hogy mekkora lehet egy adott koordinátában a legnagyobb,
illetve a legkisebb együttható.
A 0 együtthatóval rendelkező vektorokat (a továbbiakban sarokpontoknak is nevezem őket)
pedig olyan esetben célszerű kizárni, ha már eleve olyan együtthatókat válogattunk össze,
amelyek egy küszöbszint felett vannak, és az a cél, hogy ezek a komponensek ne legyenek 0
értékűek a kvantálás után.

3.1. A legközelebbi nem-nulla komponensű rácspont megtalálása
A most bemutatásra kerülő új algoritmus Conway és Sloane kvantálási algoritmusának [13]
megfelelő módosítása. Mivel [13] is döntően a Dk rácson való kvantáláson alapul, ezért az új
kvantálási módszer is a Dk rácsra való kvantálást fogja módosítani, és ennek alapján mondjuk ki
az s⋅Dk bináris vektorokkal eltolt unióinak rácsára való kvantálást a 0 komponensek kizárásával.

3.1.1. Módosított kvantálás a Dk rácsra

Induljunk ki a 2. fejezetben található 2. ábra algoritmusából (11. oldal), amely a DK rácsra való
kvantálást mutatja be. A koordinátánkénti legközelebbi szomszéd kiválasztásán alapuló
kvantálás nemcsak a DK ráccsal való kvantálást könnyíti meg, hanem a nulla koordináták
kizárását is lehetővé teszi: az algoritmusban csak azt kell elérni, hogy sem az alsó, sem a felső
azonosítójú változó ne lehessen 0.
Vegyük észre, hogy az alsó és felső értékek egy másik definíciója az lehetne, hogy a
legközelebbi páros és legközelebbi páratlan szám (a legközelebbi egész szám a legközelebbi
páros és páratlan egész szám közül a közelebbi.). Ha pedig a ZK rácson a piramis paritása
páratlan, akkor meg kell határozni azt a koordinátát, ahol a legkisebb a torzítás növekedése
akkor, ha a legközelebbi másik paritásúra döntenénk ebben a koordinátában, és ebben a pontban
változtatjuk meg a döntést.
f5

f3

a4

f1

a2

p = mod2 (a0)

a0
a0 =  xj 

f2

f0

a1
xj

f4

a3

f0 =  xj +1

4. ábra A legközelebbi páros és páratlan egész szám megtalálása
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a5

A 4. ábra illusztrálja a legközelebbi páros és páratlan egész szám megtalálását. Látható az ábra
alapján, hogy ha a p paritású a0=xj-t nem vehetjük figyelembe, akkor a következő legközelebbi

p paritású egész szám a1=xj+2, majd ezt követi a sorban a2=xj-2, majd a következő
a3=xj+4, és így tovább. Így a p paritású jelöltek sorba rendezése az xj-től való távolság szerint
az alábbi lesz:

xj, xj+2, xj-2, xj+4, xj-4, xj+6, xj-6, xj+8, xj-8,...
Az 1-p paritású esetben a legközelebbi jelölt xj+1. Ha ezt az értéket ki kell zárni a
kvantáláskor, akkor a következő jelölt xj-1, ha ezt is ki kell zárni, akkor a maradék 1-p
paritásúak közül a legközelebbi az xj+3, és így tovább. Így az 1-p paritású jelöltek sorrendje:

xj+1, xj-1, xj+3, xj-3, xj+5, xj-5, xj+7, xj-7, xj+9, xj-9,...
Természetesen ilyen módon nemcsak a 0, hanem tetszőleges egész szám, illetve egész számok
zárhatóak ki.
A módosított kvantálási algoritmusnak meg kell vizsgálni, hogy mikor alakulna ki 0 értékű
koordináta, és az így kapott jelölt helyett a vele azonos paritásúak közül a sorrendben következőt
kell választani. Vagyis 0 helyett az alsó határ esetében (amikor alsó=0) +2, a felső határ
esetében pedig (amikor felső=0) –2-t kell tenni. Látható, hogy az eredeti elnevezés így bizonyos
esetben már megtévesztő lehet, mert itt az alsó, illetve felső azonosító már azt jelenti, hogy az
alsó, illetve a felső határral azonos paritású legközelebbi érték.
A módosított kvantálási algoritmust a DK rácsra az 5. ábra mutatja be.
for(sugár = j = 0; j < k; ++j ) {
alsó
= xj; felső = alsó + 1;
if(0==bj) {
if(alsó == 0) alsó = 2;
if(felső == 0) felső = -2;
}
q(xj)
= (xj – alsó > felső - xj) ? felső : alsó;
qrossz(xj) = (xj – alsó > felső – xj) ? alsó : felső;
sugár
+= q(xj);
}
if( a sugár páratlan) {
j = argminiqrossz(xi) - xi)
q(xj) = qrossz(xj)
}

xj : a kódolandó vektor j-edik
koordinátája
q(xj) : a kódolt vektor j-edik
koordinátája
qrossz(xj) : a kódolt vektor j-edik
koordinátája, rossz irányba
kerekítve
sugár : a kódolt vektor piramisának
sugara
bj : egy b bináris vektor j-edik
koordinátája, amely ha 0, akkor
abban a koordinátában nem
lehet 0 a kvantált vektor

A módosított algoritmushoz
szükséges új programsorokat
szürkével kiemeltük.
5. ábra Rácskvantáló kódolási algoritmusa a DK rácson a 0 komponensek kizárásával
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3.1.2. Módosított kvantálás az s⋅Dk bináris vektorokkal eltolt unióinak

rácsára
A módosított algoritmus a Conway és Sloane kvantálási algoritmusból [13], valamint az 5. ábra
által bemutatott új módosított kvantálási algoritmusból származik. Az eredeti, [13]-ban közölt
N −1

algoritmus szerint egy x vektor U (b i + s ⋅ DK ) alakú ráccsal való kvantálása visszavezethető N
i =0

darab DK alapráccsal való kvantálásra úgy, hogy az összes bi bináris vektorra meghatározzuk a

 x − bi 
d i = Kvant Dk 
 i = 0,..., N − 1
 s 
 x − bi 
ei = KvantHiba Dk 

 s 
vektort, ahol a KvantDk függvény a 2. ábra szerinti algoritmus.
A kvantálás során minden i-re meghatározzuk a torzítást a di és

(3.1)

x − bi
között a KvantHibaDk
s

függvénnyel, és a x̂ kvantált vektor pedig az alábbiak szerint adódik ki:
j = arg min (ei )

(3.2)

i = 0... N −1

xˆ = b j + s ⋅ d j

Ezt az algoritmust két ponton kell módosítani ahhoz, hogy a 0 komponenseket kizárjuk a
vektorból. Először is az eredeti algoritmusban a DK alaprácsra való kvantálásnál (3.1) meg kell
határozni, hogy melyik koordinátában nem lehet 0 érték. Másodszor pedig a KvantDk függvényt
kell módosítani úgy, hogy ezt figyelembe tudja venni.
N −1

Egy U (b i + s ⋅ DK ) alakú rácsban, ha s≥2, akkor (3.2) szerint a 0 azokban és csak azokban a
i =0

koordinátákban fordulhat elő az x̂ kvantált vektorban, ahol a bi bináris vektorban is 0 a
koordináta értéke, tehát csak ezekben a koordinátákban kell kizárni a 0 érték lehetőségét a DK
alaprácsra való kvantálásnál. Ezen információ alapján aztán az 5. ábra által bemutatott új
módosított kvantálási algoritmus megtalálja a legközelebbi olyan DK alaprácsbeli vektort,
amelynek nem-nulla a koordinátája ott, ahol a bi bináris vektornak 0 értékű az együtthatója.

3.2. Piramison lévő vektorok száma véges koordinátájú kockarácsban
A véges koordinátájú kockarács ebben az esetben azt jelenti, hogy a kódkönyvtár vektoraira a
következő megszorítást tesszük: minden koordináta egy adott intervallumba esik, ahol a
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minimum negatív, a maximum pedig pozitív. Jelölje xalsó a legkisebb érték amplitúdóját, azaz

xalsó nemnegatív, a legkisebb érték pedig így -xalsó. A legnagyobb értéket pedig xfelső jelöli.
Az indexelési algoritmus, illetve a vektorok számát meghatározó számítási algoritmus általános
esetre megtalálható [14]-ben. A véges amplitúdójú esetben a számító algoritmus más lesz, az
indexelésben pedig az a különbség, hogy más táblázatot használunk. A kérdés tehát itt is a
táblázat létrehozása, vagyis az elemszámítási algoritmus.
Fischer gondolatmenetét használva, a d dimenziós kockarács m sugarú piramisán lévő pontok
számát rekurzíven számoljuk ki az első d-1 együttható által alkotott vektor táblázatát
d

alkalmazva. Ekkor felhasználva azt, hogy a piramison fekvő c vektor sugara m, azaz m = ∑ c i ,
i =1

a d-1 koordináta sugara m-|cd|. Az m sugarú c vektor egyetlen együtthatója sem lehet m-nél
nagyobb amplitúdójú, de az intervallum korlát miatt -ia ≤ cd ≤ if, így
N (d , m ) =

{

min m , i f

}

∑ N (d − 1, m − i )

(3.3)

i = − min {m , i a }

ahol mostantól legyen a d-edik koordináta alsó korlátja –ia, a felső pedig if. Ha a korlát
koordinátánként változik, akkor ott ezt majd egy második alsó indexszel fogjuk jelölni, vagyis a

j-edik koordinátára -ia,j ≤ cj ≤ if,j.
A fenti képlet alapján már generálható a táblázat, azonban ez a képlet tovább egyszerűsíthető. A
cél ismét az, hogy ne egy rekurzív összegzéssel, hanem egy egyszerűbb rekurzív összefüggésben
adjuk meg a pontok számát. Ekkor
N (d , m − 1) =

{

}
N
∑ (d − 1, m − 1 − i ) ,

min m −1, i f

ha d > 1

i = − min {m −1, i a }

(3.4)

segítségével távolítható el a szumma. Mivel a d dimenziós piramison lévő pontok számát a d-1
dimenziójú piramison lévő pontok számából számítjuk ki rekurzióval, ezért a fenti képlet csak

d>1 esetén használható. Ha viszont d=1 vagy m=0, akkor könnyű megadni a pontok számát:

2 ha m ≤ min{ia , i f }


N (1, m ) = 1 ha min{ia , i f } < m ≤ max{ia , i f } és N (d ,0 ) = 1
(3.5)

0 ha max{i , i } < m
a f


A következő lemma segít átkonvertálni a (3.4) egyenlőségben lévő szumma index tartományát a
(3.3) egyenlőségben lévő szumma index tartományába.
Lemma:

Ha if≥0 és ia≥0, de egyszerre nem 0 a két szám, akkor

[1 + i ]

i = − i a ..i f

= [i ]i = − (i

a

(

)

+1).. i f +1 , i ≠ 0 ,

(3.6)

i ≠1, ha i f ≥ 1
i ≠ −1, ha i f = 0

ahol [gi]i=imin..imax jelenti a gimin, gimin+1,…, gimax-1, gimax sorozatot.
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Bizonyítás: ha if≥1, akkor

[1 + i ]

i = − i a ..i f

= [(1 + ia ), ia ,...,2,1,2,..., i f , (i f + 1)] = [i ]i = − (i

(

)

(

)

a

+1).. i f +1 , i ≠ 0 , i ≠1

a

+1).. i f +1 , i ≠ 0 , i ≠ −1

Ha if=0, akkor ia≥1, és ekkor

[1 + i ]

i = − i a ..i f

= [(1 + ia ), ia ,...,2,1,2,..., i f , (i f + 1)] = [i ]i = − (i

Megjegyzés: a két esetet azért különböztetjük meg, mert az i = -1, 0, +1 környezetben kell
elhagyni a 0-t és az egyik 1-est. Ha az if felső korlát 0, akkor a –1-et hagyjuk el (mert a +1 nem
szerepel az értelmezési tartományban), különben pedig a +1-et.
A (3.6) lemma felhasználásával könnyebb megadni az összefüggést (3.3) és (3.4) között. Az
egyenlőség átalakítását öt különböző esetben vizsgálom meg, amely a két min{} függvény
kifejtéséből adódik ki.
Első eset: m ≤ min{ia,if}

Ekkor a d-edik koordinátában valójában nem kell a koordináta limitet figyelembe venni:
N (d , m − 1) =

m −1

∑ N (d − 1, m − 1 − i ) =

i = − ( m −1)

m

∑ N (d − 1, m − i )

(3.7)

i =−m
i ≠ 0 ,1

A (3.6) lemma segítségével átalakítjuk szummázás értelmezési tartományát, így végül azt kapjuk
N(d,m)-re a (3.7) összefüggésből, hogy
N (d , m ) =

m

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) =

i=−m
i ≠ 0 ,1

(3.8)

= N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1)
Látható, hogy a (3.8)-ban kapott eredmény éppen a Fischer által a [14] cikkben megadott képlet.
Második eset: m ≤ ia, de m > if

Ekkor a d-edik koordinátában csak a felső koordináta limitet kell figyelembe venni:
N (d , m − 1) =

if

i f +1

i = − ( m −1)

i =−m

∑ N (d − 1, m − 1 − i ) = ∑ N (d − 1, m − i )

(3.9)

i ≠ 0 ,1

A (3.6) lemma segítségével átalakítjuk (3.9)-et, ezzel pedig azt kapjuk N(d,m)-re, hogy

N (d , m ) =

if

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) =

i =−m
i ≠ 0 ,1

 i +1

 f

=  ∑ N (d − 1, m − i ) − N (d − 1, m − 1 − i f ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) = (3.10)
 i =−m

 i ≠ 0,1

= N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) − N (d − 1, m − 1 − i f )
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Harmadik eset: m ≤ if, de m > ia

Ekkor a d-edik koordinátában csak az alsó koordináta limitet kell figyelembe venni, ami nagyon
hasonló a 2. esethez:
m −1

m

i = −ia

i = − i a +1
i ≠ 0 ,1

N (d − 1, m − i )
∑ N (d − 1, m − 1 − i ) = ∑
(
)

N (d , m − 1) =

(3.11)

A (3.6) lemma segítségével pedig azt kapjuk N(d,m)-re, hogy

N (d , m ) =

m

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) =

i = −ia
i ≠ 0 ,1



 m

=  ∑ N (d − 1, m − i ) − N (d − 1, m − 1 − ia ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) = (3.12)
 i = − ( i a +1 )

 i ≠ 0,1

= N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) − N (d − 1, m − 1 − ia )
Negyedik eset: m > max{ia, if}

Ekkor a d-edik koordinátában mind az alsó, mind a felső koordináta limitet figyelembe kell
venni, ami a 2. eset és a 3. eset alapján már könnyen kiadódik:
N (d , m − 1) =

if

i f +1

i = −ia

i = − ( i a +1 )
i ≠ 0 ,1

∑ N (d − 1, m − 1 − i ) =

∑ N (d − 1, m − i )

(3.13)

Ezzel tehát azt kapjuk N(d,m)-re, hogy
N (d , m ) =

if

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) =

i = − ia
i ≠ 0 ,1

=

i f +1

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m − 1 − i ) + N (d − 1, m − 1 − i ) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) = (3.14)

i = − ( ia +1)
i ≠ 0 ,1

a

f

= N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) − N (d − 1, m − 1 − i a ) − N (d − 1, m − 1 − i f

)

Ötödik eset: ia=if=0

Ekkor a d-edik koordinátában mind az alsó, mind a felső koordináta limit 0, vagyis ebben a
koordinátában csak a 0 lehet az együttható, tehát az első d-1 koordináta sugara m, vagyis
N (d , m ) = N (d − 1, m )

(3.15)

Az öt eset összevonása

Ezután összevontam az öt esetet, vagyis a (3.8), (3.10), (3.12), (3.14) és (3.15) egyenleteket.
Egészítsük ki N(d,m) definícióját azzal, hogy negatív m sugár értéket is engedélyezünk, de ekkor
értelemszerűen 0 darab vektor van, amelynek negatív a sugara:
N(d,m) = 0, ha d > 0 és m < 0

(3.16)
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Vizsgáljuk meg a (3.10), (3.12) és (3.14) egyenlőségeket. Azt láthatjuk, hogy a Fischer által
megadott egyenlőséghez, vagyis (3.8)-hoz képest két új tag jelent meg negatív előjellel, ezek:
•

N(d - 1,m - 1 - ia),

ha m > ia,

vagyis

m - 1 - ia ≥ 0

•

N(d - 1,m - 1 - if),

ha m > if,

vagyis

m - 1 - if ≥ 0

A (3.16) egyenlőséget alkalmazva az eseteket összefoglalva tehát azt kapjuk, hogy a számláló
algoritmus rekurzív képlete a (3.14) formula.
A teljes számláló algoritmus tehát a következő:
Tétel:

Jelölje 0 ≤ ia,j a legkisebb, illetve 0 ≤ if,j a legnagyobb érték amplitúdóját a kockarács j-edik
koordinátájában, vagyis -ia,j ≤ cj ≤ if,j. Jelölje N(d,m) a d dimenziós m sugarú rácsvektorok számát
a Zd kockarácson, ahol d és m egész, valamint d > 0. Ekkor tetszőleges d > 0 érték esetén N(d,m)
kiszámítható az (3.3) rekurzióval is, de a rövidebb forma a következő:
N (d ,0) = 1

ha ((d = 1) és (max{ia ,1 , i f ,1} < m)) vagy ( m < 0)
0

1

ha d = 1 és min{ia ,1 , i f ,1} < m ≤ max{ia ,1 , i f ,1}


N (d , m ) = 2
ha d = 1 és m ≤ min{ia ,1 , i f ,1}

 N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) + N (d − 1, m − 1) −


ha d >1
− N (d − 1, m − 1 − ia , d ) − N (d − 1, m − 1 − i f , d )


(3.17)

A következőkben két speciális eset számlálási algoritmusát vizsgáljuk meg, ezek a nemnegatív,
illetve a nem-nulla együtthatójú vektorokra korlátozott piramisok elemszámát adják meg.

3.3. Piramis elemszáma véges nemnegatív koordinátájú kockarácsban
Ebben az esetben a kódkönyvtár vektoraira a következő megszorítást tesszük: a j-edik
koordináta értéke nemnegatív, és a [0..if,j] intervallumba esik, vagyis ia,j=0 . A táblázat
számítása (3.17) alapján a következő rekurzív megadással lehetséges:
N (d ,0) = 1

0

ha ((d = 1) és (i f ,1 < m)) vagy ( m < 0)


N (d , m ) = 1
ha d = 1 és m ≤ i f ,1

 N (d , m − 1) + N (d − 1, m ) − N (d − 1, m − 1 − i ) ha d >1
f ,d



(3.18)

3.4. Piramis elemszáma véges nem-nulla koordinátájú kockarácsban
A (3.4) egyenlőség volt a kiindulási pont a véges koordinátájú piramis elemszámának
kiszámításához. Ha ebből a 0 értéket is kizárjuk, akkor (3.4) a következőre módosul:
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N (d , m − 1) =

{

min m −1, i f

}

∑ N (d − 1, m − 1 − i ) , ha d > 1

(3.19)

i = − min {m −1, i a }
i≠0

vagyis csak egy i≠0 került be a szumma alá.
Tekintsük a legáltalánosabb esetet, amikor minden koordinátában mind az alsó, mind a felső
koordináta limitet figyelembe kell venni, vagyis a (3.13) egyenlőséget. A (3.13) egyenlőség így
csak annyiban módosul, hogy a 0 értéket nem szabad megengedni:
 if



N (d , m − 1) = ∑ N (d − 1, m − 1 − i ) =  ∑ N (d − 1, m − 1 − i ) − N (d − 1, m − 1) =
i = − ia
 i = −ia

i≠0



 i +1

 f
=  ∑ N (d − 1, m − i ) − N (d − 1, m − 1)

 i = − ( i a +1 )

 i ≠ 0,1
Ebből pedig azt kapjuk, hogy
if

N (d , m ) =

(3.20)

if

∑ N (d − 1, m − i ) + N (d − 1, m − 1) =

i = − ia
i ≠ 0 ,1

=

i f +1

∑ N (d − 1, m − i ) − N (d − 1, m − 1 − i ) − N (d − 1, m − 1 − i ) + N (d − 1, m − 1) =
a

i = − ( ia +1)
i ≠ 0 ,1

f

(3.21)

= N (d , m − 1) − N (d − 1, m − 1 − i a ) − N (d − 1, m − 1 − i f ) + N (d − 1, m − 1)
A (3.21) szerinti eredményt, a negatív sugarat és az 1-dimenziós esetet is figyelembe véve pedig:

ha m < 0 vagy d = 1 és max{ia ,1 , i f ,1 } < m
0

1

ha d = 1 és min{ia ,1 , i f ,1 } < m ≤ max{ia ,1 , i f ,1 }


N (d , m ) = 2
ha d = 1 és m ≤ min{ia ,1 , i f ,1 }

 N (d , m − 1) + 2 N (d − 1, m − 1) −


ha d > 1
− N (d − 1, m − 1 − ia ,d ) − N (d − 1, m − 1 − i f ,d )


3.5. Nem-nulla

koordinátájú

pontok

száma

(3.22)

szimmetrikus

koordinátalimittel
Ez az eset annak a speciális esetnek felel meg, amikor minden koordinátára a két limit azonos,
vagyis a j-edik koordinátában ia,j=if,j. Jelölje továbbá a dimenziószámod d.
Vegyük észre, hogy az értékek előjelbitjeit kódolva (ez d bit kódolását jelenti) már csak egy
pozitív koordinátájú vektort kell kódolni, és az együtthatókból 1-et levonva (közben így a sugár
d-vel csökken) pedig egy nemnegatív koordinátájú vektort kell indexelni, miközben a levonás

miatt a kapott nemnegatív koordinátájú rácsban az új koordináta-tartomány [-ia,j+1, if,j-1] lesz.
Ezzel a gondolatmenettel a pontok száma számítható a nemnegatív pontok számával, vagyis
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N(d, m) = 2d⋅ Nn(d, m - d)
(3.23)
ahol Nn(d,m) jelöli a nemnegatív koordinátájú pontok számát a d dimenziós, m sugarú

piramison, a koordináta-tartomány a j-edik koordinátában [–ia,j+1, if,j-1], ráadásul ia,j=if,j. Az
alsó korlát Nn(d,m) esetén értelemszerűen közömbös, ennek csak N(d,m) esetén van szerepe. Az
Nn(d,m) számításához a (3.18)-as egyenlőséget kell alkalmazni.

További előny, hogy a nemnegatív indexelési algoritmusra is vissza lehet vezetni ezt az esetet.
Teljes indukcióval könnyen bizonyítható, hogy a (3.23) egyenlőség valójában levezethető (3.18)
és (3.22) egyenlőségekből. Az indukciós feltevés az, hogy ha d>d’ és m≥m’, vagy ha d≥d’ és
m>m’, akkor

N(d’, m’) = 2d’⋅ Nn(d’, m’ – d’)
(3.24)
Ha a koordinátalimit legalább 1, és d’ > 0 és d’ ≥ m’, akkor könnyen ellenőrizhető, hogy az
indukciós felvevés igaz ezekre az esetekre az alábbi két meglátás segítségével:
•

N(d’,d’)=2d’

és

Nn(d’,0) =1

ha d’ > 0

•

N(d’,m’)=0

és

Nn(d’,d’-m’) =0

ha d’ > m’

Ha a koordinátalimit valamelyik koordinátában 0, akkor ebben a koordinátában csak 0 érték
szerepelhet, ezért ezektől a koordinátáktól most tekintsünk el.
Alakítsuk át (3.23) jobb oldalát (3.18) segítségével, felhasználva azt, hogy a nemnegatív
koordinátájú rácsba transzformáláskor az új koordináta-limit - amit i′f , d jelöl – 1-gyel csökken:
2 d ⋅ N n (d , m − d ) = 2 d ⋅ (N n (d , m − d − 1) + N n (d − 1, m − d ) − N n (d − 1, m − d − 1 − i′f , d )) =
= 2 d ⋅ N n (d , m − d − 1) + 2 ⋅ 2 d −1 ⋅ N n (d − 1, m − d ) −
− 2 ⋅ 2 d −1 ⋅ N n (d − 1, m − d − 1 − (i f , d − 1))

(3.25)

A (3.25) egyenlőség átalakítása után már minden tagra alkalmazható a (3.24) indukciós feltétel:
2 d ⋅ N n (d , m − d ) = N (d , m − 1) + 2 ⋅ N (d − 1, m − 1) − 2 ⋅ N (d − 1, m − 1 − i f , d )

(3.26)

A (3.26) egyenlőségnél kihasználva azt, hogy ia,j=if,j, és erre alkalmazva (3.22)-t éppen a tétel
állítását kapjuk.

3.6. Új indexelési algoritmus a kockarács egy piramisán
Az állítást rögtön a 0, illetve tetszőleges koordinátaérték kizárására mondom ki. Jelölje a vektor
d-edik koordinátából kitiltott értékek halmazát Td.

Az indexelő algoritmus alapötlete az, hogy egy m sugarú d dimenziós x vektor kódszavának
indexe a [0, N(d,m)-1] intervallumba kell essen, ahol (3.3) alapján
N (d , m ) =

{

min m ,i f

}

∑ N (d − 1, m − i )

(3.27)

i = − min {m ,ia }
i∉T
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Azoknak a kódszavaknak a darabszáma, amelyek utolsó koordinátája i, éppen N(d-1,m-|i|),
illetve jelölje K(d,i) azok száma, ahol az utolsó koordináta nagyobb i-nél. A (3.3), illetve az
annak általánosításaként kapott (3.27) egyenlőségből következik, hogy
K (d , i ) =

{

min m ,i f

}

∑ N (d − 1, m − j )

(3.28)

j =i +1
j∉Td

Osszuk fel tehát a kódoláskor a [0,N(d,m)-1] intervallumot úgy, hogy legyen azoknak a
kódszavaknak az indexe, amelyek utolsó koordinátája i, a [K(d,i), K(d,i)+N(d-1,m-|i|)-1]
intervallumban. Ezen intervallum felső határa egyébként K(d,i-1)-1, vagyis az intervallum
megegyezik

a

[K(d,i), K(d,i-1)-1]

intervallummal.

Fontos

kihangsúlyozni,

hogy

K(d,i) ≤ K(d,i-1), mivel 0 ≤ N(d-1,m-|i|).

A következő lépésben az algoritmus tovább bontja ezt az intervallumot a maradék d-1 dimenziós
vektor kódolásával, ahol a K(,) értékének kiszámításánál a sugár már csak m-|i|. Legyen a
maradék d-1 dimenziós vektor utolsó koordinátájának értéke j, ekkor a kódszó K(d,i)+ K(d-1,j)
lesz, a csökkentett intervallum pedig [K(d,i)+K(d-1,j), K(d,i)+ K(d-1,j-1) -1].
Az algoritmus a további lépésekben az intervallumot tovább szűkíti, amíg el nem éri az egyetlen
egész számot tartalmazó intervallumot, és ez az egész szám lesz a kódszó. Ezt az állapotot az
utolsó, x[0] értékű koordináta kódolásán túljutva biztosan eléri, hiszen 0 = N(0,x[0]) bármely
x[0] értékre.

Az előbb ismertetett elven működő kódoló algoritmust a 6. ábra mutatja be.
code = 0;
d = dim;
m = L1norma(x);

code: Ez lesz a kódszó
d: az aktuális koordináta
m: a vektor piramisának sugara

for(d = dim; (m > 0) && ((--d) > 0); )
{
if( kizárjuk a T halmazban elemeit )

Haladunk koordinátáról koordinátára

K=

min { felső _ korlát [ d ], m}

∑ N (d , m − i )

felső_korlát[]: a felső korlátok vektora
alsó_korlát[]:az alsó korlátok vektora

i = x[ d ]+1
i∉T

else

K=

x[]: a kódolandó vektor

N(d,m): az elemszámok tömbje
Megj.: a szövegben N(d-1,…) szerepel, itt
pedig N(d,…) - ennek oka, hogy a
ciklusmag kezdetekor csökkentjük a d
változót 1-gyel, nem pedig a végén.
K: a szövegbeli K(d,x[d])-t jelöli.

min { felső _ korlát [ d ], m}

∑ N (d , m − i )

i = x[ d ]+1

code += K;
m -= ABS( x[d] );
}

m: A maradék részvektor (x[0..d-1]) sugara

if(alsó_korlát[0]>0 && felső_korlát[0]>0
&& x[0]<0)
++code;

Utoljára 1-et vagy 0-t adunk hozzá, attól
függően, hogy negatív vagy pozitív az
utolsó koordináta

6. ábra Koordináta korlátot is kezelő új piramis alapú indexelő algoritmus a kockarácson
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A 6. ábra algoritmusához illeszkedő index dekóder algoritmus pszeudo kódját a 7. ábra mutatja
be. Ez az algoritmus az utolsó koordinátát úgy tudja meghatározni, hogy meg kell keresni azt az
i értéket, amelyre a kódszó a [K(d,i), K(d,i)+N(d-1,m-|i|)-1] intervallumba esik. A következő

koordináta értéke pedig az a j szám, amelyre a kódszó a [K(d,i)+K(d-1,j), K(d,i)+ K(d-1,j-1) -1]
esik. Ezeket a lépéseket folytatva az összes koordináta érték megkapható. Az utolsó koordináta
abszolút értéke az addig megmaradt m piramis sugár, az előjele pedig az alapján adódik ki, hogy
a kóder az utolsó lépésben növelte-e eggyel a kódszót.
xCode = 0

Ez a változó tartalmazza az intervallum alsó
határát.
Az x vektort kinullázása.

for (i = 0; i < dim; ++i) x[i]=0;
for( d = dim; (--d) > 0; ) {
imin = -MIN( alsó_korlát[d], m );
imax = MIN( felső_korlát[d], m );

A d-edik koordináta dekódolása.
A d-edik koordináta értékének alsó és felső
határa.

Keressük meg az az i∈[imin,imax] egész
számot (ha kell, a 0-t kivéve), amelyre:
xCode + K(d,i) ≤ code < xCode + K(d,i-1)
x[d] = i;
m -= ABS(i);
xCode += K(d,i);
}

Az aktuális koordináta értéke i, akkor a code
azonosítójú változóban tárolt kódszónak a
részintervallumon belül a [K(d,i), K(d,i-1) )
intervallumba kell esnie.
Megvizsgáljuk, hogy a kóder utoljára 1-et vagy
0-t adott-e hozzá a kódhoz

x[0] = (code == xCode) ? m : -m;

7. ábra Koordináta korlátokat figyelő piramis alapú index dekódoló algoritmus a kockarácson

3.7. Új indexelési algoritmus ∪i=0..N-1(ri+2⋅Dk) alakú rácsokra
Ez a fejezet egy tetszőleges rácspont piramis alapú indexelésével foglalkozik az
∪i=0..N-1(ri+2⋅Dk) alakú rácsokra. Az algoritmus bemenete a kvantált c vektor, kimenete pedig
ennek az indexe az M=r(c) sugarú piramison belül. Conway és Sloane kvantálási algoritmusa
[13] megadja a mellékhalmazt meghatározó bináris vektort, rb-t, tehát ezt sem kell külön
meghatároznia az algoritmusnak. Jelölje most N(m) a rács m sugarú piramisán lévő pontok
számát. Legyen a rácspont sugara M, a mellékhalmazt megadó bináris vektor indexe b,
felhasználva (2.6)-t:
K

K

K

i =1

i =1

i =1

M = ∑ c i = ∑ 2 ⋅ v i + r b,i = ∑ (2 ⋅ v i + r b,i )⋅ (− 1) i
s

(3.29)

ahol si az i-edik koordináta előjel bitje és v∈DK. Emeljük ki az abszolút érték függvényből az rb
bináris vektor együtthatóit, ez csak ott kérdéses, ahol rb,i = 1:

(2 ⋅ v i

+ 1) ⋅ (− 1) i = (2 ⋅ v i ) ⋅ (− 1) i + (− 1) i = 2 ⋅ v i + (− 1) i
s

s

s

Tehát (3.30)-at visszaírva (3.29)-be azt kapjuk, hogy:
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s

(3.30)

K

∑ 2⋅v

M=

i =1
r k ,i =0

i

+

∑ (2 ⋅ v
K

i =1
r k , i =1

)

K

+ (− 1) i = ∑ 2 ⋅ v i +
s

i

i =1

K

∑ (− 1)

si

(3.31)

i =1
r k , i =1

Végül pedig:
K

M − ∑ 2⋅vi =
i =1

K

∑ (− 1)

(3.32)

si

i =1
r k , i =1

Mivel v∈DK, ezért a bal oldal második tagja 4-gyel osztható, továbbá ismert az M sugár, így a
bal oldal ismert mod 4-en belül. Ez alapján könnyen belátható, hogy 1 darab előjelbit redundáns,
hiszen 1 bit negálása a (3.32) egyenlet bal oldalán ±2-vel változtatja az összeget, tehát egy
előjelbit a többi K-1 előjelbit és M ismeretében meghatározható.
A (3.31) felbontás azért fontos, mert segítségével a rács indexelési algoritmusát vissza lehet
vezetni a kockarácsban történő indexelési algoritmusra: eszerint ha ismertjük a bináris vektort,
akkor a bemenő c vektort két vektorra kell osztani úgy, hogy az egyikben csak páros (c0), a
másikban csak páratlan komponensek vannak (c1). Ha egy egész érték páros vagy páratlan,
akkor a legkisebb helyiértékű bitje (LSB – Least Significant Bit) ismert, tehát az LSB
redundáns, amit 2-vel való egész osztással (a redundáns bit kiléptetésével) tüntethető el. A bit
kiléptetés páros esetben nem problémás: az eredményül kapott vektor a kockarácson van, belőle
fix pontos aritmetikával visszaállítható c0, sőt a sugara is számítható c0 sugarából.
Sajnos ugyanez c1-re közvetlenül nem alkalmazható. Viszont vegyük észre, hogy ha c1
komponenseit egy s előjelbit vektorra és egy amplitúdó vektorra bontjuk, akkor a kapott
amplitúdók mindegyikéből az LSB-t eltávolítva (páratlan számokra az LSB értéke mindig 1) egy
nemnegatív komponensű vektort kapunk a kockarácson, másrészt (3.32) szerint s-ben egy bit
redundáns.
A kódolás az előbbiek alapján a következő lépésekből áll:
•

Előfeldolgozás: vegyük a c bemeneti vektort, határozzuk meg az rb mellékhalmazt megadó

bináris vektort és a c vektor sugarát, r(c)=m-et.
•

Hasítás: válasszuk szét a c-t két vektorra attól függően, hogy rb-ben a megfelelő koordináta

0 vagy 1. Legyen a két vektor rendre c0 és c1, dimenziójuk K0 és K1. Ekkor nyilván
•

r(c0)+ r(c1)= r(c)=m
(3.33)
Páros komponensek (c0) átalakítása: alakítsuk át c0-t koordinátánként a következőképpen:
u 0,i =

•

c 0,i
,
2

vagyis a redundáns, mindig 0 értékű LSB-k eltűntek

(3.34)

Páratlan komponensek (c1) átalakítása: jelölje s a c1 minden koordinátájára az előjelbiteket,

így dim(s)=K1. Alakítsuk át c1,i-t úgy, hogy eltüntetjük a redundáns, fix 1 értékű LSB-t:
u1,i =

(− 1)s

i

⋅ c1,i − 1
.
2

(3.35)
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Látható, hogy az s előjelbitekből, u0 és u1 vektorokból egyértelműen előállítható c0 és c1. Sőt,
(3.32) alapján egy előjelbit redundáns. A kapott vektorok sugarára:
r0 = r (u 0 ) =

r (c 0 )
2

r1 = r (u1 ) =

r (c1 ) − K1
2

r0 + r1 =

m − K1
2

(3.36)

A bemeneti c vektor páros és páratlan komponensekre való felosztását a 8. ábra szemlélteti.
Bináris vektor (rb)
1 1 0 0 1 1 0 0
Input vektor ( c )
3 -1 2 0 -3 1 4 -2
A szétválasztott vektorok ( c0 és c1 ) 2 0 4 -2
3 -1 -3 1
Előjel vektor (csak c1 esetében)
+ - - +
Kódolandó vektorok (u0 és u1 )
1 0 2 -1
1 0 1 0
8. ábra Piramis alapú indexelés: a (3.34) és (3.35) lépések szemléltetése
•

A rész-kódok indexelése: u0 vektort az általános, és u1 vektort pedig - amely koordinátái

nemnegatív egészek - a nemnegatív koordinátájú indexelési algoritmussal kódoljuk:

•

index0= általános_index(u0)
index1= nemnegatív_index(u1)
Multiplexelés: az u0 vektor és u1 vektor indexeit, valamint az s előjelbiteket az utolsó bit

(LSB) kivételével multiplexeljük össze az alábbi módon:
a)
b)
c)
d)

r −1

0
m − K1 

−i
kód 0 = ∑ N általános (K 0 , i ) ⋅ N nemnegatív  K1 ,
2


i =0
kód1 = kód 0 + index0 + N általános (K 0 , r0 ) ⋅ index1

( (

(3.37)

))

kód 2 = 2 K1 −1 ⋅ kód1 + s & 2 K1 −1 − 1
b −1

index = kód 2 + ∑ N r a (m )
a =0

ahol Nr(m) az r Reed-Muller kódszóhoz tartozó pontok száma az m sugarú piramison.
s
Előjelek

c=rb+2⋅v

Páratlan
együtthatók

c1
(3.34)

b
m=r(c)

u1

Nemnegatív
kockarács index

Hasítás

Nnn(d,m)
Páros
együtt- c
0
hatók
rb

dim(u1), L1(u1)

dim(u0), L1(u0)

u0

(3.35)

Általános
kockarács index

r1, K1

index1

r0, K0 (3.37)

index(c)

index0

N(d,m)

9. ábra Új piramis alapú indexelési algoritmus felépítése; N(d,m) és Nnn(d,m) jelöli a

kockarácson való indexeléshez szükséges táblázatokat
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x

Sugár tömörítése

Legközelebbi
szomszéd
kvantálás a

m=r(c)

N −1

U (r i + 2 ⋅ D K )

i =0

rácsra

Új piramis alapú
index(c)
indexelés a

c=rb+2⋅v

N −1

U (r i + 2 ⋅ D K )

rb

i =0

b

rácson

10. ábra Új piramis alapú kvantálási és indexelési algoritmusokból felépített rácskvantáló

Az új indexelési algoritmus blokkdiagramját a 9. ábra, míg az algoritmus rácskvantálóba való
beillesztését a 10. ábra mutatja be.
A dekódolás a fenti pontok inverze, ami triviális a multiplexelés kivételével. A multiplexelés
inverzének részletes kifejtésével a dekódolás a következő módon lehetséges:
a) A kapott indexből keressük meg b-t a következő módon:
for(b=0;

b

∑ N (m) ≤ index ;++b);
a =0

ra

b) Ha megvan b, akkor ismert rb, K0 és K1, valamint a hasítás, és kód2 is számítható:
b−1

kód 2 = index − ∑ N r a (m )
a =0

c) Az utolsó előjelbitet kivéve megkapjuk az előjeleket, ezeket eltávolítva megkapjuk kód1-et:

(

)

s = kód 2 & 2 K1 −1 − 1

valamint

 kód 
kód1 =  K1 −12 
2 

d) Keressük meg r0-t, és r0 alapján r1 és kód0-t is meghatározható:
for(r0=0;

r0

∑N
i =0

általános

(K 0 , i ) ⋅ N nemnegatív  K1 , m − K1 − i  ≤ index ;++r0);
2





r0 −1

e)

m − K1 

kód 0 = ∑ N általános (K 0 , i ) ⋅ N nemnegatív  K1 ,
−i
2


i =0
kód1 − kód 0
⇒ u1= nemnegatív_index_dekóder(index1,r1)
index1 =
N általános (K 0 , r0 )
index0 = (kód1 − kód 0 ) mod N általános (K 0 , r0 )

⇒ u0= általános_index_dekóder(index0,r0)

f) Végrehajtjuk u0 és u1 vektorokkal a hasítás inverzét úgy, mintha a hiányzó (az előjelvektorban
az LSB pozícióban lévő) előjelbit pozitív lenne. Ha a kapott vektor sugara nem m, akkor
korrigálunk az előjelbit koordinátájában a negatív előjelnek megfelelően.
A mellékhalmazok uniójából álló rács indexelését az ennél egyszerűbb, kockarácsban történő
indexelésekre vezettük vissza. A kockarács indexelési algoritmusokat a (3.34) és (3.35) alapján
az u0 vektorra az általános, az u1 vektorra pedig nemnegatív kockarácsban kell megvalósítani. A
most bemutatott új indexelési algoritmus alapján elkészíthető az elemszámítási algoritmus is az
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N −1

U (b i + 2 ⋅ DK ) alakú rácsokra, hiszen itt azt kell megszámolni, hogy hányféle (u0, u1, s) hármas

i =0

alakulhat ki.

3.8. Piramis pontjainak száma ∪i=0..N-1(bi+2⋅Dk) alakú rácsokra
Az új elemszámítási algoritmus a 3.7 fejezetben ismertetett kódoláson alapul. Az ötletet (3.37)ben szereplő összefüggések adják, amelyek szerint adott bináris kódszó mellékhalmazára
kiszámoljuk a kódszavak számát (3.37.a) szerint, és az összes lehetséges előjelbit vektorok
számával megszorozzuk (az utolsó bit elhagyásával), és ezeket a számokat összeadjuk az összes
bináris vektorra. A számítást rögtön koordinátalimittel együtt végezhetjük el. Ha nem akarunk
koordinátalimitet, akkor a limitek helyére egy nagyon nagy pozitív számot értünk. A
koordinátánkénti limit figyelembe vétele azonban egy új problémát eredményez, amely az előző
fejezetben a transzformációs lépésben az abszolút érték képzéssel kapcsolatos.
Jelölje Nr,s(m) az r bináris kódszóhoz tartozó pontok közül azon pontok számát, amelyeknél a
páratlan koordináták előjelbitjei megegyeznek s-sel. Ezzel a jelöléssel
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N (m ) = ∑ N r i (m )

N r (m ) =

és

i =0

2 K1 ( r )−1 −1

∑ N (m)
s =0

(3.38)

r ,s

Egy Nr,s(m) meghatározásához az alábbi lépéseket kell megtennünk:
1) Az r bináris kódszó alapján meghatározzuk K0-t és K1-et. Az egy redundáns bit miatt:
dim(s)= K1-1.

2) Transzformálás a kockarácsra: a c vektorra vonatkozó koordinátalimiteket számoljuk át a c0,
illetve a c1 vektorokhoz a (3.34) és (3.35) transzformációs összefüggést felhasználva. Ha
nincs 0 koordináta, akkor u0 vektorban sincs (3.34) alapján, viszont (3.35)-ból látható, hogy
ettől még u1 vektorban lehet 0.
3) Rész-kódok számossága: (3.36) szerint u0 és u1 sugara függ egymástól, és mindkettő a
[0,

m − K1
] intervallumból vehet fel egész értéket, és ha az egyik sugár i, akkor a másik
2

m − K1
− i . Ezek szerint nagyon hasonlóan (3.37.a)-hoz:
2
N r ,s (m ) =

m − K1
2

∑N
i =0

általános

(K 0 , i ) ⋅ N nemnegatív  K1 , m − K1 − i 
2





(3.39)

Így (3.38) és (3.39) felhasználásával számítható a rács egy piramisának számossága:
N (m ) =

∑
{

r∈ r 0 ,r1 ,...,r 31 }

2 K1 ( r )−1 −1

m− K1 ( r )
2

s =0

i =0

∑ ∑

m − K1 (r ) 

N általános (K 0 (r ), i ) ⋅ N nemnegatív  K1 (r ),
−i
2
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(3.40)

Abban az esetben, ha nincs koordinátalimit, vagy pedig a koordinátalimit szimmetrikus az u1
vektorra nézve minden r vektor esetében, akkor az előjelvektornak valójában nincs szerepe, és
ekkor a fenti képlet sokkal egyszerűbb lesz:
N (m ) =

∑
{

r∈ r 0 ,r1 ,...,r 31 }

2 K1 (r )−1 ⋅

m − K1 ( r )
2

∑
i =0

m − K1 (r ) 

N általános (K 0 (r ), i ) ⋅ N nemnegatív  K1 (r ),
− i
2



(3.41)

A 0 koordináták kizárása pedig úgy történik, hogy ez az u0 vektorban jelent csak új feltételt,
ekkor ezen vektorok számát nem az általános, hanem a nem-nulla táblázatból kell meghatározni,
így a (3.40) az alábbiak szerint módosul:
N nemnulla (m ) =

∑

r∈{r 0 ,r1 ,...,r 31 }

2 K1 ( r )−1 −1

m − K1 ( r )
2

s =0

i =0

∑ ∑

m − K1 (r ) 

N nemnulla (K 0 (r ), i ) ⋅ N nemnegatív  K1 (r ),
−i
2



(3.42)

és hasonlóan (3.41)-hez, a koordinátalimit nélküli, valamint a szimmetrikus limit esetében a
nem-nulla komponensű vektorok számát az alábbiak szerint lehet meghatározni:
N nemnulla (m ) =

∑

r∈{r 0 ,r1 ,...,r 31 }

2 K1 (r )−1 ⋅

m− K1 ( r )
2

∑
i =0

m − K1 (r ) 

N nemnulla (K 0 (r ), i ) ⋅ N nemnegatív  K1 (r ),
−i
2



(3.43)

3.9. Koordináta korlátozással való indexelés a ∪i=0..N-1(bi+2⋅Dk) rácsban
A 3.7 fejezetben ismertetett indexelési algoritmus koordinátalimittel való kiegészítése nem
minden esetben egyszerű. Ekkor a következő problémák merülnek fel:
•

A hasítás, valamint a (3.34) és a (3.35) transzformáció végrehajtásakor ugyanezt a hasítást és
transzformációt is végre kell hajtani a koordinátalimiteket tartalmazó vektorra, így az u0 és
u1 vektorok indexelési és számlálási algoritmusainak más-más bináris vektorra más-más
paraméterekkel kell számolni, tehát az N különböző bináris vektorra akár N különböző
táblázatot kell felépíteni, illetve használni.

•

Különösen rossz a helyzet, ha az u1 vektor esetében különböző s előjelvektor különböző
limitet eredményez, mert ekkor az egész indexelés függ s-től. Ebben az esetben a kódok
multiplexelésénél nem elég Nr(m)-mel számolni, hanem Nr,s(m)-sel kell számolni, ami egy
újabb ciklust igényel s szerint. Ez azért nagy probléma, mert az összesen 32 darab ReedMuller kódszóból 30 darab kódszó esetén 128 (7 bit, az u0 és az u1 is 8 dimenziós)
különböző s vektor van, míg 1 darab esetében 32768 (15 bit, 16 dimenziós u1), és
legrosszabb esetben 30⋅128 + 32768 = 36608 darab különböző táblázatot jelent az u0 és az u1
kódolásához. Ilyen sok táblázat használata már a teljes kereséshez kezd hasonlítani, hiszen
ennyi táblázat tárolása értelemszerűen nagy memóriaigényű.
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A megvalósításban ezért azt választottam, hogy az indexeléshez minden előjelbitnél a
nagyobb limitet alkalmaztam az u1 vektorhoz, miközben az u0 vektorhoz továbbra is lehet
használni mindkét (alsó és felső) koordinátalimitet. Ez a redundancia nyilvánvalóan nem
optimális, vagyis a koordináta limit információt nem használja ki teljes mértékben a kódoló.
•

A koordinátalimit információ a-priori ismert lehet (statikus kódolás), ellenkező esetben el
kell küldeni a dekódernek (dinamikus kódolás), vagy esetleg a már dekódolt jelből lehet
következtetni rá (adaptív kódolás). Dinamikus kódolás esetében kérdéses lehet az, hogy a
koordinátalimit információ elküldéséből keletkező többlet bitsebességet vajon ellensúlyozzae a koordinátalimittel való indexelésnek köszönhető bitsebesség nyereség. Ez utóbbi akkor
különösen kényes kérdés, amikor nem használjuk ki teljes mértékben a koordinátalimit
információt, mint például az előző bekezdésben vázolt megoldásnál.

A 0 koordináták kizárása viszont egyszerűbb feladat. Ekkor a transzformációs lépést
megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy ha a 0 érték nem fordulhat elő, akkor ez a megkötés csak
az u0 vektort érinti, így az u0 vektort ezek után nem az általános, hanem a nem-nulla kódolási
algoritmussal kell kódolni, és ennek megfelelően a rá vonatkozó számlálási algoritmus is a nemnulla számlálási algoritmus lesz az általános helyett.

3.10. Az új piramis alapú indexelési algoritmusok műveletszám igénye
A kockarácsra vonatkozó új piramis alapú index kódoló algoritmust a 6. ábra, az ehhez tartozó
index dekódolót pedig a 7. ábra tartalmazza. Ezen algoritmusok C nyelvű implementációja a
Függelékben található (28. ábra, illetve a 29. ábra), az ezekre vonatkozó műveletszámokat erre
az implementációra határoztam meg az olyan műveletekre, mint az egyszerű műveletek
(összeadás, kivonás, 2-es komplemens, <, >, logikai és bináris operátorok), a szorzás, az osztás,
a minimum (MIN), az abszolút érték (ABS) stb. A műveletszámok konkrét implementációtól
függnek, további információ a Függelékben (9.1. fejezet, 113.-126. oldal) található.
A 6. ábra és a 7. ábra alapján könnyen megállapítható, hogy ha D jelöli a dimenziószámot és M a
piramis sugarat, akkor a komplexitás o(D), ha M rögzített, illetve o(M), ha D rögzített. A
műveletszám pontosabb becslését D∈{4,5,…,16} és M∈{4,5,…,16} értékekre végeztem el
szimulációs módon úgy, hogy az összes lehetséges rácspont indexelését, illetve index
dekódolását elvégeztem és a kapott műveletszámot átlagoltam. A vizsgált műveleletek átlagos
számában adom meg egyetlen vektorra, illetve 1 másodpercnyi adatra vonatkozólag, de nem
vizsgálom azt, hogy ezek a műveletek hány utasításnak felelnek meg.
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A kockarácsra vonatkozó új piramis alapú index kódoló algoritmus átlagos műveletszámának
becslését D és M függvényében az 1. táblázat, az index dekódolóra vonatkozó átlagos
műveletszám becslését pedig a 2. táblázat mutatja be. A Függelékben az is látható, hogy a
regressziós síkok meglehetősen jó, általában 99%-nál pontosabb becslést jelentenek a vizsgált
tartományban.
Művelet
Regressziós sík egyenlete
Felső becslés a műveletszámra
Egyszerű műveletek 5.945⋅D + 4.883⋅M - 5.430
6⋅D + 5⋅M
MIN(,)
D
0.925⋅D + 0.045⋅M - 0.974
ABS()
1.993⋅D + 1.604⋅M - 2.314
2⋅D
1D tömbből olvasás
2.984⋅D + 1.689⋅M - 0.862
3⋅D + 2⋅M
2D tömbből olvasás
0.134⋅D + 1.569⋅M - 1.796
D + 2⋅M
1. táblázat Az index kódoló átlagos műveletszámának függése a D dimenziótól és az M piramis
sugártól: a regressziós sík egyenlete és felső becslés a műveletszámra
Művelet
Regressziós sík egyenlete
Felső becslés a műveletszámra
Egyszerű műveletek
11.804⋅D + 7.779⋅M – 16.253
12⋅D + 8⋅M
MIN(,)
2⋅D - 2
2⋅D
ABS()
D-1
D
1D tömbből olvasás
5.161⋅D + 1.556⋅M – 5.849
6⋅D + 2⋅M
2D tömbből olvasás
1.14⋅D + 1.53⋅M - 2.666
2⋅D + 2⋅M
2. táblázat Az index dekódolás átlagos műveletszámának függése a D dimenziótól és az M
piramis sugártól: a regressziós sík egyenlete és felső becslés a műveletszámra

U (r
b

i =1

Egyszerű műveletek*
MIN(,)
ABS()
1D tömbből olvasás*
2D tömbből olvasás
szorzás
3. táblázat Az

U (r
b

i =1

i

i

+ s ⋅ Dd )

11⋅d + 3.5⋅M + b + 4
d + 0.5⋅M
3⋅d + M
5⋅d + M + 1
d + 3⋅M + 1
M+1

D10+
d=10, b=2
3.5⋅M + 116
0.5⋅M + 10
M + 30
M + 51
3⋅M + 11
M+1

16-D Barnes-Wall rács
d=16, b=32
3.5⋅M + 212
0.5⋅M + 16
M + 48
M + 81
3⋅M + 17
M+1

+ s ⋅ Dd ) alakú d dimenziós rács piramis alapú indexelő algoritmusának

átlagos műveletszáma (felülről becsülve) (*térbeli kódolásnál 1 darab összeadással és 1 darab 1D
tömbből olvasással több művelet szükséges)
Az

U (r
b

i =1

i

+ s ⋅ Dd ) rács indexelő algoritmusa a kockarács indexelő algoritmusára épül, ennek a

rácsnak az átlagos műveletszámát a 3. táblázat mutatja be mind piramis, mint pedig térbeli
kódolásra. Az itt ismertetett három táblázat alapján megállapítható, hogy az új indexelő
algoritmusok kis műveletszámmal és egyszerű műveletekkel valósíthatóak meg. A Függelék 9.1.
fejezetében (113.-126. oldal) további adatok is találhatóak ezen algoritmusok műveletszámára,
azok meghatározásának módjára, illetve más kapcsolódó algoritmusok műveletszámára is.
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4. Rácskvantálás alkalmazása MPEG videó transzkódolására
Egy szerveren tárolt videóanyag lejátszásához az anyagot le kell tölteni és dekódolni kell. A
többféle felhasználói igény és a csatornakapacitás által megszabott lehetőségek miatt a
szervernek akár minden lehetséges bitsebességre át kell tudni kódolni az anyagot, illetve néhány
rögzített bitsebességen le kell tárolni minden anyagot.
Az MPEG-1 transzkódolás esetén a motiváció az, hogy egy tömörített MPEG-1 videó anyagot új
paraméterekkel újra kell kódolni ugyanabban a formátumban új paraméterekkel, illetve más
formátumban (például kisebb felbontású MPEG-4-ben). Ez az átkódolás (transcoding)
szélsőséges esetben történhet teljes dekódolással, majd egy újra elvégzett kódolással, azonban ez
az MPEG-1 kódolás nagy komplexitása miatt nem célszerű. Ilyenkor másik lehetőség az anyag
összes lehetséges bitsebességen való tárolása, ez azonban nem minden alkalmazás számára
jelent elfogadható megoldást. Az anyag átkódolására az a legcélszerűbb megoldás, hogy a
dekódolást csak olyan, kódoló és dekódoló eszközkészlet szempontjából közös fázisig végezzük
el, ameddig a kódolás és a dekódolás komplexitása közelítőleg egyforma.
Ismert az eddigi kutatási eredményekből, hogy az MPEG-1 esetén a mozgáskompenzáció az a
pont, ami sokkal nagyobb komplexitású a kódolóban, mint a dekóderben. Az átkódolás ebben az
esetben a már kvantált jel újrakvantálása vagy a pixel- [35], vagy a frekvenciatartományban
[36]. Természetesen az átkódolást lehet további mélységekig folytatni, így pl. elképzelhető a
teljes dekódolás a képcsoport struktúra (GOP – Group of Pictures) megtartásával, vagy akár a
GOP megváltoztatásával is. Ebben a dolgozatban a GOP változatlan marad úgy, ahogy
eredetileg adott volt a tömörített videóban. A továbbiakban ezzel a problémával foglalkozunk, az
előző,

3.

fejezetben

bemutatott

új

rácskvantálási

algoritmusokat

MPEG-1

videó

frekvenciatartománybeli együtthatóinak újrakvantálására fogjuk alkalmazni.

4.1. Rácskvantáló alapú MPEG-1 videó transzkóder
A rácskvantálókat főleg korrelálatlan Gauss- és Laplace-eloszlású vektorokra alkalmazzuk.
Ígéretes az alkalmazásuk azokon a helyeken, ahol eddig egyenletes skalár kvantálókat
alkalmaztak, illetve tipikusan a többszintű (multi-stage) kvantálásban, ahol egy előző szint
kvantálójának a kvantálási zaját kell tovább kvantálni. Ebben a fejezetben a skalár kvantálást
rács-vektorkvantálás (LVQ) helyettesíti a jobb tömöríthetőség érdekében. A csatornára kerülő
átkódolt jel így nem lesz MPEG-1 szabványú, az eredeti együtthatók bitjei helyett a rácskvantáló
bitjei kerülnek a csatornára. A vevő oldalon ezeket a biteket egy megfelelő rácskvantáló dekóder
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fogadja és alakítja át MPEG-1 szabványúvá bitekké, de alkalmas erre a feladatra a rácskvantáló
dekóderrel kiegészített módosított MPEG-1 dekóder is.
A 11. ábra azt mutatja, hogy hogyan illeszkedik a rácskvantálás a transzkóderbe. Ezt a sémát
szerzőtársaimmal [37] és [38] cikkekben ismertettem. Ismert, hogy egy MPEG-1 videó
mozgásvektorai, fejlécei és a DC differencia bitek jó közelítéssel függetlenek a bitsebességtől
[39]. Emiatt csak a DCT blokkok AC együtthatóit kell újrakvantálni. Az újrakvantálás hibájának
tovaterjedését a P és B képek esetén a rendszer kompenzálja. Fontos megjegyezni, hogy az LVQ
modul a teljes kvantálást elvégzi: a nem-nulla értékeket (fontos vagy jelentős együtthatók)
kvantálja, a nulla és nem-nulla értékek térképét pedig egy tulajdonság-térképpel, vagy más
szóval fontossági térképpel adja meg.
MPEG
video

VLD

-1

DCT
együtthatók

Q

+
+

Q

LVQ

VLC
-1

Output
bitfolyam

VLD

LVQ

VLC
-1

Q
_

DCT

+

IDCT

Múlt ref. kép

+

Jövõ ref. kép

+

Q
LVQ
DCT
IDCT

Huffman dekóder
(Variable Length
Decoding)
Huffman Kódoló
(Variable Length
Coding)
MPEG kvantáló
Rácskvantáló
Diszkrét cos.
transzformáció
Inverz DCT

11. ábra Rácskvantáló alapú MPEG-1 transzkóder

A következő pontokban a 11. ábra szerinti rendszer felépítéséről és megválasztásának okairól
lesz szó. Először a fontossági térkép kódolási lehetőségeit, utána pedig az így kapott vektorok
rácskvantálójának a méretezését mutatom be.

4.2. Együtthatók fontossági térképének kódolása
Ahhoz, hogy a kvantálást ne koordinátánként végezzük el skalár kvantálóval, hanem vektorokat
tudjunk kvantálni, nem elég a skalár kvantálót kicserélni vektorkvantálóval, hanem több ponton
is módosítani kell az eredeti kódoló algoritmust. A DCT együtthatók vektorokba rendezése
alapvetően kétféle módon lehetséges:
•

Statikus vektorba rendezés: a képmátrixot kisebb téglalapokra osztjuk fel (pl. 16 dimenziós
vektorok esetén 1x16, 2x8, 4x4, 8x2 vagy 16x1 méretűekre), és ezek lesznek a vektorok.

•

Dinamikus vektorba rendezés: a képpontokat jelentős és nem jelentős pixelekre bontjuk, és a
jelentős együtthatókat egy folyamba fűzzük, amely folyamot egy vektorkvantáló kvantálja.

Az MPEG videó I, P és B képein a DCT tartományban sok 0 együttható található, a jelentős
együtthatók száma az összes együtthatókhoz képest kicsi. A 0 együtthatók nagy számát az
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MPEG futamhossz kódolással használja ki a <0-k száma, nem 0 együttható értéke> alakú
kétdimenziós vektorok kódolásával.
Például, a 16 dimenziós vektorok száma statikus felosztás esetén a Vectra tesztsorozat egyetlen
CIF képén az Y komponensre 6336 (352*288/16), a Cr és a Cb komponenseken pedig
egyenként 1584 (176*144/16) vektor van, tehát egy képhez 9504 vektor tartozik. Statikus
felosztás esetén tehát minden vektor elhelyezkedése ismert.
Dinamikus felosztás esetén persze a vektorok száma függ a kvantálási lépésköztől (nagyobb
kvantálási lépésközzel csökken a vektorok száma, miközben a torzítás növekszik), például
λI=λP=4, illetve λB=5 újrakvantálási tényezővel az alábbi vektorszámok születtek I(BBP)6
képcsoport struktúrát használva:
Kép
I/1
B/2
B/3
P/4
B/5
B/6
P/7
B/8
B/9
Vektorok
897
99 100 537 115 107 385 133 124
Kép
B/11 B/12 P/13 B/14 B/15 P/16 B/17 B/18
Vektorok
127 133 409 152 166 434 224 209
4. táblázat Rácsvektorok száma egyetlen I(BBP)6 képcsoport struktúrára

P/10
420
P/19
454

Az 4. táblázat alapján is megállapítható az, amit egyébként is várni lehet, hogy a dinamikus
felosztás esetében sokkal kevesebb a kvantálandó vektor, mint statikus felosztással. Dinamikus
felosztás esetén az MPEG-ben használt futamhossz kódolás nem használható, hacsak olyan
formában nem, hogy a D dimenziós vektor mellé D darab futamhossz értéket nem teszünk (a
futamhossz érték a két jelentős pixel közötti nem jelentős pixelek számát adja meg). Ekkor
azonban ez a D darab futamhossz érték felfogható egy fontossági térkép leírásnak, ahol a
fontossági térkép a jelentős és nem jelentős pixeleket írja le. A fontossági térkép kódolására az
előbbi példán túl többféle módszer jöhet szóba, egyrészt a térkép letapogatása, másrészt a
letapogatás eredményezte szimbólumsorozat kódolása szempontjából. A következőkben ezeket a
módszereket vizsgáljuk meg.

4.2.1. A fontossági térkép letapogatásának iránya
A fontossági térkép a DCT tartományra vonatkozik, amely tartományban az együtthatók
blokkokat alkotnak, ezek a blokkok pedig – blokk típustól függően – 63 vagy 64 darab
együtthatót tartalmaznak, ezért az együtthatók letapogatására többféle módszer jöhet szóba:
•

Az Y, U és V komponenseket vagy külön képként kezeljük, vagy pedig makroblokkonként
tapogatjuk le az összetartozó blokkokat.

•

Egy DCT pozícióban olvassuk végig az összes blokkot, és ezt mind a 64 pozícióra
megtesszük (erre találunk példát [26]-ben, és ezt szemlélteti a 12. ábra jobb oldala).
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•

Blokkon belül az összes együttható letapogatása (például cikcakk rendezéssel: 12. ábra bal
oldala), majd a következő blokk feldolgozása (például [21]-ben ilyen a DCT együtthatók
letapogatása).
0 12 18 54 60 120 126 210
6 24 48 66 114 132 204 216

1 13 19 55 61 121 127 211
7 25 49 67 115 133 205 217

2 14 20 56 62 122 128 212
8 26 50 68 116 134 206 218

30 42 72 108 138 198 222 288

31 43 73 109 139 199 223 289

32 44 74 110 140 200 224 290

36 78 102 144 192 228 282 294

37 79 103 145 193 229 283 295

38 80 104 146 194 230 284 296

84 96 150 186 234 276 300 342

85 97 151 187 235 277 301 343

90 156 180 240 270 306 336 348

91 157 181 241 271 307 337 349

92 158 182 242 272 308 338 350

162 174 246 264 312 330 354 372

163 175 247 265 313 331 355 373

164 176 248 266 314 332 356 374

168 252 258 318 324 360 366 378

169 253 259 319 325 361 367 379

170 254 260 320 326 362 368 380

86 98 152 188 236 278 302 344

3 15 21 57 63 123 129 213
9 27 51 69 117 135 207 219

4 16 22 58 64 124 130 214
10 28 52 70 118 136 208 220

5 17 23 59 65 125 131 215
11 29 53 71 119 137 209 221

33 45 75 111 141 201 225 291

34 46 76 112 142 202 226 292

35 47 77 113 143 203 227 293

39 81 105 147 195 231 285 297

40 82 106 148 196 232 286 298

41 83 107 149 197 233 287 299

87 99 153 189 237 279 303 345

88 100 154 190 238 280 304 346

89 101 155 191 239 281 305 347

93 159 183 243 273 309 339 351

94 160 184 244 274 310 340 352

95 161 185 245 275 311 341 353

165 177 249 267 315 333 357 375

166 178 250 268 316 334 358 376

167 179 251 269 317 335 359 377

171 255 261 321 327 363 369 381

172 256 262 322 328 364 370 382

173 257 263 323 329 365 371 383

12. ábra A DCT együtthatók cikcakk (balra) és blokk (jobbra) alapú letapogatása

Az Y-kép, valamint a két színjel közötti különbözőség miatt e három képet külön-külön képként
kódoltam le. A blokkon belüli letapogatási sorrendre a továbbiakban az MPEG-1-ben használt
cikcakk letapogatást használtam. Egy kép fontossági térképe ezután a letapogatási sorrendnek
megfelelően egy bináris bitsorozat, ahol 0 a nem jelentős DCT együtthatót, 1 pedig a jelentős
DCT együtthatót jelöl a megfelelő pozícióban. A feladat ezután a bitsorozat kódolása valamilyen
hatékony veszteségmentes tömörítési algoritmussal. Ezen bitsorozat mellé persze lehet
különböző szinkronizációt biztosítani, mint például képhatár (ezt ebben a megvalósításban
kötelező figyelni), blokkhatár vagy szelethatár jelzése.

4.2.2. A blokkvég jelzése bináris fontossági térkép esetén
Az MPEG videó szabványban szerepel a blokkvég jelzésének a lehetősége, ami hatékony
gyakoriságfüggő kódolást tesz lehetővé. A blokkvég jelzése úgy történik, hogy a kódoló figyeli
a blokkhatárt, és ha az utolsó együttható 0, akkor a blokk utolsó 0 futama helyett egy blokkvég
(EOB - End Of Block) szimbólumot küld. Az EOB szimbólumok száma így relatíve nagy lesz
(ha az utolsó szimbólum 0, akkor EOB szimbólum kerül a bitfolyamba), ami a gyakoriságfüggő
kódolás szempontjából hatásos.
Visszatérve a fontossági térkép kódolásra, az EOB szimbólumok küldése azért lehet kedvező,
mert így a blokkban hátralévő együtthatókat már nem kell kódolni, hiszen tudjuk róluk, hogy
nem jelentősek. Fontos kiemelni, hogy az EOB szimbólumokat csak a jelentős szimbólum után
kell küldeni. A blokkvég jelzésére kétféle lehetőség adódik:
•

Minden 1-es után elküldjük 1 biten a blokkvég jelzését (EOB bit), az EOB biteket akár
ebben a bitfolyamban, akár egy másik bitfolyamban tároljuk.
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•

A jelentős szimbólumra 1-est küldünk, ha van még más jelentős is a blokkban, 2-est, ha ő az
utolsó – így a letapogatás eredménye nem bináris, hanem ternális szimbólumsorozat lesz.

Az előbbi módszer minden 1-es mellé hozzáad egy extra bitet, az utóbbi pedig ezt a két bitet
vonja össze és hoz létre így két szimbólumot az 1-es helyett.
Például, a transzkódolás során a jelentőségi küszöböt 4-re beállítva (a 4-nél kisebb amplitúdójú
együttható nem jelentős) I(BBP)6 képcsoport struktúrát használva annak a gyakorisága, hogy
Vectra videóban az első jelentős koordináta egyúttal az utolsó is a blokkban, I képre 10%, P
képre 28 %, míg B képre 70%, vagyis a blokkvég figyelése mindenképpen előnyösnek tűnik.

4.2.3. A fontossági térkép gyakoriságfüggő kódolása
A fontossági térkép szimbólumsorozatának tömörítésére az entrópiakódolóval kiegészített
futamhossz kódolás és az aritmetikai kódolás lehetőségeit vizsgáltam meg.
Futamhossz kódolás esetén a futam jelentése az azonos együtthatók sorozata. Futamhossz
kódolás esetén a 0-k és 1-esek helyett a futamok hosszát kódoljuk, ami akkor hatékony, ha a
szomszédos értékek általában ugyanazok. Ezen módszer tömörítési arányát tovább lehet javítani
a futamhossz értékek gyakoriságfüggő kódolásával (pl. Huffman vagy aritmetikai kódolással).
Ha használni kívánjuk a blokkvég jelzését, akkor minden 1-es után el kell küldeni egy EOB bitet
is. Az EOB biteket futamhossz kódolás esetén célszerű egy külön bitfolyamban kódolni, az EOB
bitfolyam kódolása történhet akár futamhossz, akár aritmetikai kódolóval.
Az aritmetikai kódoló különösen kis szimbólumkészlet mellett hatékony. Mivel az aritmetikai
kódoló egyúttal blokk kódoló és gyakoriságfüggő kódoló, ezért alkalmas lehet a 2, illetve 3
szimbólumot tartalmazó szimbólumfolyam hatékony tömörítésére más kódolási módszerrel való
kiegészítés nélkül is.
Természetesen az aritmetikai kódoló alkalmas a futamhossz értékek gyakoriságfüggő kódolására
is, ezért a méréseket úgy végeztem el, hogy a futamhossz kódoló bemenetére került a fontossági
térkép szimbólumfolyama, a futamhossz kódoló kimenete pedig az aritmetikai kódoló
bemenetére kapcsolódott.

4.2.4. Mérési eredmények és tapasztalatok a fontossági térkép kódolásánál
A módszerek összehasonlítására a Vectra szekvencia 19 képét használtam I(BBP)6 képcsoport
struktúrával úgy, hogy a jelentőség küszöböt 4-re állítottam be, vagyis a 4 és annál nagyobb
amplitúdójú együtthatókat tekintettem jelentősnek.
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4.2.4.1. Aritmetikai kódolás vizsgálata
Először a futamhossz kódolás nélküli eseteket vizsgáltam meg, a lehetséges esetek:
•

A letapogatás módja szerint: blokk vagy cikcakk alapú letapogatás

•

EOB kódolás alkalmazása szerint:
a) nincs EOB kódolás, csak a fontos/nem fontos bitek bináris folyamát kell kódolni
b) fontossági térkép és EOB kódolás egy-egy bináris folyamban
c) a fontossági térkép kódolása EOB kódolással együtt ternális folyamban
Módszer
betűjele

Jelentőség bitek
kódolójának ABC
mérete

a

2

b

2

c

3 (EOB kódolás is)

EOB bitek
kódolójának
ABC mérete
Nincs EOB
kódolás
2
0 = Nincs
külön ABC

Kódolandó DCT
együtthatatók
száma

Blokksorrend
alapú letapogatás
eredménye

Cikcakk rendezés
alapú letapogatás
eredménye

1926144

391328 bit

455176 bit

359487

303072 bit

347208 bit

359487

302216 bit

347800 bit

5. táblázat Fontossági térkép aritmetikai kódolóval kódolt szimbólumfolyamának mérete bitben

A mérési eredményeket a 5. táblázat tartalmazza. Megállapíthatjuk, hogy a blokk alapú
letapogatás minden esetben jelentősen hatékonyabb volt a cikcakk alapú letapogatásnál, hiszen
bitszámban a nyereség 13-15%-os. Az EOB kódolás alkalmazása mindkét letapogatásnál
jelentős, 22-23%-os nyereséget hozott. Érdekesség azonban, hogy az EOB kódolással az adaptív
aritmetikai kódoló átlagosan 0.84, illetve 0.96 bitet használt egy DCT együtthatóhoz tartozó
szimbólum(ok)ra, míg EOB kódolás nélkül a gyakoriságfüggő kódolás 0.2, illetve 0.24
bit/együttható volt, azonban ekkor sokkal nagyobb volt a letapogatott DCT együtthatók száma.
Az EOB kódolás kétféle stratégiája (összevontan, illetve két külön folyamba kódolás) között
nem volt kimutatható jelentős különbség. A továbbiakban a 3 szimbólumú módszert
alkalmazom, mivel itt csak egyetlen aritmetikai kódolóra van szükség.

4.2.4.2. Futamhossz kódolás vizsgálata
A következőkben a futamhossz kódolást alkalmazó eseteket vizsgáljuk meg és hasonlítjuk össze.
A lehetséges variációk futamhossz kódolás használatával:
•

a letapogatás módja: blokk vagy cikcakk alapú

•

EOB kódolás alkalmazása a fontossági térkép futamhossz kódolása mellett:
•

nincs EOB kódolás, csak a fontossági térkép bináris folyamát kell futamhossz kódolni

•

az EOB bitek kódolása ugyanakkora szimbólumszámú futamhossz kódolóval

•

az EOB biteket futamhossz kódoló nélkül, aritmetikai kódolóval kódoljuk
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A futamhossz kódolásnál fel kell készülni nagyon hosszú futamok kódolására is, miközben a
kódolandó szimbólumok számát rögzíteni kell, amely jelentősen kisebb a lehetséges futamhossz
értékek számánál. Ezt a problémát a gyakorlatban egy speciális, túlcsordulást jelző
szimbólummal oldják meg. Másik lehetőség erre egy sokkal általánosabb módszer, a
szimbólum-ABC számának adaptív változtatása lehetne, amit szintén egy speciális szimbólum
fenntartásával oldanak meg - amely jelentése itt a “nincs-most-ilyen-tegyük-be” szimbólum -,
ebben az esetben a kódolás bonyolultsága azonban jelentősen megnövekedne (új szimbólum
felvétele, szimbólumkidobó algoritmus a régóta nem használt szimbólumokra, stb). A két
módszer között nincs különbség abból a szempontból, hogy mindkettő egy speciális
szimbólumot, az ún. ESC (Escape) szimbólumot használ a kivételes helyzet kezelésére.
A méréseim során a képfeldolgozásban alkalmazott eljárást, a túlcsordulás-szimbólum
használatát alkalmaztam (például az MPEG-1-ben is ezt használják). Ekkor a kódoló N
szimbólumot használ, miközben a futamhossz értékek a [0..L) tartományba eshetnek, ahol N<L.
Az ESC szimbólum miatt a kódoló csak a [0..N-2) tartományba eső futamhossz értékeket képes
ábrázolni egyetlen szimbólummal, a többi futamhossz értéket az ESC szimbólum küldésével
oldják meg. Ekkor vagy egy új szimbólum ABC-ből veszik a következő szimbólumot, amely
ABC-ben már egyetlen szimbólummal le lehet írni a futamhossz értékét, vagy pedig N-1-gyel
csökkentik a futamhossz értéket, és ekkor újra kódolják a kapott értéket az eredeti szimbólum
ABC-t használva.
Például, új szimbólum ABC bevezetésével L = 1024 = 210, N = 16 esetén a 15 futamhossz érték
kódolása <ESC>(4)<0>(10) lesz, míg az 50 futamhossz érték kódolásakor az <ESC>(4)<35>(10)
szimbólumok jelennek meg a kimeneten (a zárójeles alsó index azt szimbolizálja, hogy az ESC
szimbólum 4, a második szimbólum viszont 10 biten van ábrázolva). Második esetben, vagyis
csak

egyetlen

szimbólum

ABC-vel

a

két

konkrét

példára

<ESC>(4)<0>(4)

és

<ESC>(4)<ESC>(4)<ESC>(4)<5>(4) a kapott eredmény, viszont a futamhossz kódoló kimenetén
csak egyetlen szimbólum ABC szimbólumai szerepelnek.
Mivel a két szimbólum ABC használata két külön gyakoriságfüggő kódolót követel meg, amely
az aritmetikai kódoló esetén két külön puffert is igényel, emiatt itt elvetettem ezt az esetet, és
csak az egyetlen szimbólum ABC használatát vizsgáltam meg (az előző pontban az EOB
kódolás esetén sem okozott javulást az egy folyamról a két külön folyamba kódolásra való
áttérés).
A 6. táblázat tartalmazza az ide vonatkozó mérési eredményeket. Megállapíthatjuk, hogy a blokk
alapú letapogatás itt is sokkal jobb eredményeket adott (kevesebb a bitszám a kimeneten), mint a
cikcakk alapú (kivétel ez alól a táblázat jobb alsó sarka, de ez a rész a többi paraméterek
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“hibájából” nagyon rossz eredményeket tartalmaz). A futamhossz kódoló szimbólum ABCjének számára N=10..16 adódott a legkedvezőbb értékeknek. Az EOB kódolás bevezetése itt is
jelentős javulást eredményezett, az N=10..16 tartományban a nyereség 30% körül van.
Megállapítható továbbá, hogy ha az EOB kódolás esetében elhagyjuk a futamhossz kódolást,
akkor így nemcsak az algoritmus lesz egyszerűbb, hanem legalább 2%-os nyereséget is
elkönyvelhetünk.
Jelentőség
bit kódoló
ABC
mérete
(N)
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
140

EOB bit kódolása
2 szimbólummal
Blokk
Cikcakk
alapú
alapú
letapogatás
letapogatás
329752
355160
329040
351704
328448
353408
326984
351016
325408
348888
324744
347008
325208
348096
325960
348576
329432
351536
335736
358248
343472
366688
352192
374808
361872
384896
384032
408464
410128
435216
442080
466984
483208
507304
543480
565504
653320
666936
676808
691344
696880
711992

EOB bit kódolása
N szimbólummal
Blokk
Cikcakk
alapú
alapú
letapogatás
letapogatás
338968
369232
337888
365120
336832
366584
334744
363568
332584
361288
331688
359288
331984
360472
332776
361288
336424
365336
343568
373896
352344
384616
362568
395368
374008
408320
400224
438416
431136
472584
469032
513176
517984
564680
589736
638960
721952
774568
750296
805776
774488
832160

Nincs EOB bit kódolás
Blokk
alapú
letapogatás
476624
476248
474608
470256
467952
464376
461760
460896
459568
460600
463640
469608
475792
494112
520832
554256
598664
664832
797520
817016
834120

Cikcakk
alapú
letapogatás
551392
547752
548024
539448
531040
529176
521112
517904
516328
513096
507280
511696
517560
530080
545640
567384
609288
672000
791072
812600
828040

6. táblázat Fontossági térkép szimbólumfolyamának kódolt bitszáma futamhossz kódolóval

A legjobb eredményt (325 ezer bit körüli bitszám) tehát N=10..16 értékre kaptam blokk alapú
letapogatással, EOB kódolással, ahol az EOB biteket aritmetikai kódolóval kódoltuk futamhossz
kódoló nélkül. Ezen a tartományon az EOB kódolás bevezetése kb. 30% nyereséget, az EOB
kódolásnál a futamhossz kódoló elhagyása kicsivel több, mint 2% nyereséget, a blokk alapú
letapogatás választása a cikcakk letapogatás helyett pedig 7% körüli nyereséget jelentett.

4.2.4.3. Az aritmetikai és futamhossz kódolás összehasonlítása
Összevetve az aritmetikai kódolást a futamhossz kódolásos sémával, azt mondhatjuk, hogy a
blokk alapú letapogatás és az EOB kódolás bevezetése adta ki a legjobb eredményt. Futamhossz
kódolás nélkül azonban 302-303 ezer bit adódott ki ugyanerre a fontossági térkép kódolására,
vagyis a futamhossz kódolás bevezetése hátrányos mind a kapott bitszám, mind a kódolási
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komplexitás növekedése miatt. Ez az eredmény egyébként összhangban van az aritmetikai
kódolónak tulajdonított azon kedvező tulajdonsággal, hogy a hibrid futamhossz és
gyakoriságfüggő kódolás helyett általában nagyon kis szimbólumszámú aritmetikai kódoló is
használható a tömörítési hatékonyság elvesztése nélkül.
A további mérésekhez ezek után a következő fontossági térkép kódoló algoritmust használom:
•

A kvantált együtthatók letapogatásának sorrendje blokk alapú.

•

A nem fontos együtthatókat 0 szimbólum jelzi, a fontos együtthatók esetében 2 jelzi a
blokkban lévő utolsó jelentős együtthatót, 1 a nem utolsó jelentős együtthatót.

•

A 3 szimbólumból álló folyam kódolása adaptív aritmetikai kódolóval történik.

•

A teljesen üres blokkot a kódolt blokk minta (CBP), illetve a makroblokk típusa jelzi, ezért
ezeket nem kell külön jelezni a fontossági térkép kódolásakor.

4.3. Az új rácskvantálási algoritmusok alkalmazása
Az új rács-indexelő algoritmus egyetlen egész számot rendel hozzá az m sugarú piramis egy
pontjához. Az alkalmazandó aritmetika pontosságának legalább annyi bitesnek kell lenni, mint
amennyi bit szükséges a legkülső, mmax sugarú piramison lévő rácspontok számának
megadására. A 7. táblázat tartalmazza 16 bittől 64 bitig 8 bites lépésközzel az alkalmazott
aritmetika esetén elérhető legnagyobb piramis sugarat az általános D16 rácsra, valamint a 16-D
Barnes-Wall rácsra és annak szűkített, 0 koordinátát nem tartalmazó változatára.
Aritmetika pontossága bitben
D16 rács
16-D Barnes-Wall rács
16-D Barnes-Wall rács, nincs 0

16
4
8
16

24
6
14
20

32
12
20
28

40
18
30
40

48
26
46
54

56
40
66
74

64
58
98
106

7. táblázat Adott bites aritmetikai pontossággal ábrázolható legnagyobb piramis sugara

A 7. táblázat alapján tehát például egy 24-es sugarú piramison fekvő rácspont a 16-D BarnesWall rácson már nem kódolható 32 bites aritmetikával. Emiatt a rácsot skálázni kell, vagyis az
eredeti λ skálázó faktor helyett annak egy 1-nél nagyobb egész számú többszörösét, k⋅λ-t kell
alkalmazni skálázó faktorként, azaz a skálázó faktort is skálázni kell egy k egész számmal. A
hibavektort, azaz az eredeti vektor és az előzőleg kapott rácspont különbségét ismét kódolni kell
a λ skálázó faktor egész számú többszörösével, és ezt a műveletet addig kell ismételni, amíg a
skálázó faktor skálázó faktora, azaz k 1 nem lesz. Ez az algoritmus annyiban módosítja a
kódolási stratégiát, hogy ha az első k érték nagyobb, mint 1, akkor annak ellenére, hogy az
együtthatók nem tartalmazhatnak 0-t λ skálázó faktorral, a k⋅λ skálázó faktorral már
tartalmazhatnak, tehát többszintű kvantálás esetén jelezni kell a dekódernek, hogy alkalmazzuk46

e a nem-nulla együtthatójú vektor kódolását. A többszintű kvantálás minden szintje tartalmazhat
0 értékű koordinátát, miközben egyetlen szint esetén a nem-nulla értékekből álló vektort úgy kell
kvantálni, hogy a kvantált vektor továbbra se tartalmazzon 0 értékeket.
A 7. táblázat alapján az is megállapítható, hogy például 32 bit aritmetikai pontossággal a 16-D
Barnes-Wall rácson csak legfeljebb 20 sugarú piramis indexelhető, míg a sarokpontokat kizárva
a legkülső piramis sugara már 28 lesz, ami egy újabb igazolása a nem-nulla komponensű
vektorok kódolásának fontosságára.
Az előző fejezetben bemutatott új kvantáló és indexelési algoritmusok röviden összefoglalva a
következő bemenő adatokat használják, illetve használhatják:
1. Rácsvektor egy piramis felszínén: a bemenő vektorhoz a kvantáló hozzárendeli a hozzá
legközelebbi rácspontot, illetve a hozzá legközelebbi rácspontok egyikét, és az indexelő
algoritmus ennek az indexét írja ki a kimenetre.
2. A kvantálandó vektor piramisának sugara: a piramis alapú indexelés miatt ezt is kódolni
kell, sőt többszintű kvantálás esetén minden szinthez tartozik egy sugár.
3. Többszintű kvantálás esetén a rács skálázó tényezője: Ez azt adja meg, hogy mennyivel
kell skálázni a rácsot, hogy az adott szinten a nagy energiájú vektor is beleférjen az
ábrázolható tartományba. Többszintű kvantálás esetén minden szinthez tartozik egy skálázó
tényező. Ezt a módszert azért használjuk, mert elképzelhető olyan vektor, amely kívül esik a
legkülső piramison is (hasonló okból használ kétszintű rácskvantálót [26]).
4. Piramis sarkának jelzése, illetve kihasználása: ha azt az új kvantálási algoritmust
használjuk, amely olyan rácspontot ad ki, amelyben nincs 0 értékű együttható, akkor ezeket
nem az általános, hanem a nem-nulla koordinátájú indexelő algoritmussal célszerű kódolni,
mert az kevesebb bitet igényel. Amennyiben implementáljuk a piramis belső pontjainak
indexelő algoritmusát, akkor azt célszerű lehet használni akkor is, ha a 0 értékű együttható
megengedett - ekkor azonban jelezni kell egy bittel, hogy a rácspont belső pont-e vagy pedig
sarokpont.
5. Szélsőértékek (minimum, maximum) minden koordinátára: Azt feltételezzük, hogy a
kvantálás eredményeképen kapott jel szélsőértékeinek ismeretében kevesebb bit szükséges a
rácsvektor kódolásához. Többszintű kvantálás első szintjén a szélsőértékek a 8*8-as blokkon
belüli azonos cikcakk-pozícióban lévő koordináták minimuma és maximuma, így egy
színkomponensre képtípustól függően 63 vagy 64 szélsőérték-pár van, ezeket el kell küldeni,
ami növeli a bitsebességet. Többszintű kvantálás további szintjein a szélsőérték az előző
szint skálatényezőjének megfelelő legnagyobb amplitúdó hiba, úgyhogy ezt már nem kell
elküldeni, így nem növeli meg a bitsebességet.

Ezeknek a bemenő adatoknak a kódolása különböző módon történhet attól függően, hogy a fenti
adatok közül melyiket használjuk ki. Az 1.-3. információk nyilvánvalóan kötelezőek, a többi
opcionális.
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A következőkben a piramis-sarok (olyan vektor, amelyben van 0 értékű komponens) jelzőbitek
és a szélsőérték információnak a hatását vizsgálom meg. A szélsőérték információ különböző
módon kezelhető, ezen módszerek közül a következőket választottam ki és hasonlítottam össze:
1-es indexelési algoritmus: nincs szélsőérték információ, de van piramis-sarok jelzés
Nem küldünk szélsőérték információt, de ahol lehet, ott használjuk a szélsőértékeket (pl.
többszintű kvantálás esetén a felsőbb szinteken). Használjuk továbbá a piramis sarok
jelzését, illetve a nem-sarokpontok (belső pontok) indexelő algoritmusát.
2-es indexelési algoritmus: szimmetrikus szélsőérték-információ
Csak az abszolút értékek maximumát küldjük el szélsőérték információként, és többszintű
kvantálás esetén a felsőbb szinteken is használjuk a skálázó tényezőből származó
szélsőértékeket. Használjuk továbbá a piramissarok jelzését, illetve a belső pontok indexelő
algoritmusát.
3-es indexelési algoritmus: teljes szélsőérték-információ
A minimumot és a maximumot is elküldjük, és többszintű kvantálás esetén a felsőbb
szinteken is használjuk a skálázó tényezőből származó szélsőértékeket. Használjuk továbbá a
piramis élének jelzését, illetve a belső pontok indexelő algoritmusát.
4-es indexelési algoritmus: minimális mellékinformáció
Egyáltalán nem használjuk a szélsőértéket, még többszintű kvantálás esetén a felsőbb
szinteken sem. Ugyanígy nem használjuk a piramis élének jelzését, illetve a belső pontok
indexelő algoritmusát. Ez a módszer kizárólag az eddigi irodalmi eredményeken alapul, így
referenciát ad, hogy az új módszerek mennyiben adnak javulást. Meg kell még említeni,
hogy itt csak a kötelező mellékinformációt kell elküldeni. A lényeges különbség az 1-eshez
képest, hogy itt a piramissarkokat nem használjuk ki, azonban így megtakarítjuk az
piramis-él jelzőbiteket.
A szélsőérték információ azonban nemcsak az indexelési algoritmusra, hanem a fontosságtérkép kódolására is hatással van, ezért két fontossági térkép kódolást kell megvizsgálni:
I-es fontosság-térkép kódolás:
Ha egy cikcakk-pozícióban a minimum és a maximum is 0, akkor nyilvánvalóan csak 0
értékek vannak a fontosság-térképen, ezért ezt a pozíciót nem kell figyelembe venni a
fontosság-térkép kódolásakor.
II-es fontosság-térkép kódolás:
Ha egy cikcakk-pozícióban csak 0 van a fontosság-térképen, akkor a maximum és a
minimum biztosan 0, tehát nem kell ezeket elküldeni.

Az első esetben tehát a fontosság-térkép kódolását meg kell előznie a szélsőértékek
kódolásának, és ha a szélsőérték információt nem használjuk, akkor e helyett egy jelzőbitet kell
küldeni minden egyes cikcakk-pozícióra, amely jelzőbit jelzi, hogy a cikcakk-pozícióban van-e
fontos együttható. A második esetben a fontosság-térkép kódolásának a szélsőértékek kódolása
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előtt kell megtörténnie, és ha nincs szélsőérték információ, akkor nem kell a cikcakk-pozíciót
kódolni.
Az 8. táblázat foglalja össze a fenti módszerek kombinációjával kapott kimeneti adatokat. A
táblázatban az azonos adatokat azonos címkével jelöltem, így egyszerűbb összehasonlítani a
különböző módszereket.
A táblázatban szereplő jelölések az alábbiak:
FTB - fontosság-térkép bitek:

FTB1: Nem tartalmazzák azokat a cikcakk-pozíciókat, ahol a cikcakk-pozíciók bitek alapján
vagy pedig a szélsőérték információ alapján minden együttható 0
FTB2: Minden cikcakk-pozícióban megvizsgálja a megmaradt együtthatókat. Mivel minden
fontos együtthatóra egy EOB (blokk vége) információt is elküldünk, ezért az utolsó
cikcakk-pozícióban a megmaradt együtthatók száma már igen kevés is lehet.
CPB - cikcakk pozíció bitek:
Csak a I-es fontossági térkép kódolásánál kell elküldeni, és ebben az esetben is csak akkor,
ha nincs szélsőérték információ.
Szélsőérték információ:
MaxAbs1: Egy cikcakk-pozícióhoz az ottani kvantálás utáni együtthatók abszolút értékének

maximumát küldi el.
MinMax1: Egy cikcakk-pozícióhoz az ottani kvantálás utáni együtthatók minimumát és
maximumát küldi el.
MaxAbs2: Mint MaxAbs1, de nem küldi el a 0-t tartalmazó cikcakk-pozíciókat, mert ezeket a
fontosság-térképből ki lehet találni.
MinMax2: Mint MinMax1, de nem küldi el a két 0-t tartalmazó cikcakk-pozíciókat, mert
ezeket a fontosság-térképből ki lehet találni.
Szélsőérték
Index
Sarok
FontosságCikcakk
Piramis
információ
bitek
jelzőbit
térkép bitek
pozíció
indexelő
bitek
algoritmus
FTB1
IB1
1-es
CPB
SJB
FTB1
MaxAbs1
IB2
I-es
2-es
SJB
FTB1
MinMax1
IB3
3-as
SJB
FTB1
IB4
4-es
CPB
FTB2
IB1
1-es
SJB
FTB2
MaxAbs2
IB2
II-es
2-es
SJB
FTB2
MinMax2
IB3
3-as
SJB
FTB2
IB4
4-es
8. táblázat Az indexelő és a fontosság-térkép kódoló algoritmusok hibridjei

Fontossági
térkép
kódoló

és az általuk küldött és használt információk
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4.3.1. Mérési eredmények és tapasztalatok
A fenti módszereket a Vectra képsorozat első 50 képére teszteltem IP és IBBPBBPBBPBBP
képcsoportokra, a két képcsoportra kapott eredményeket Q = 2, 4 és 8 újrakvantálási tényezővel
az alábbi két táblázat mutatja be (9. táblázat, 10. táblázat). A következő mérésekben nem zárom
ki a piramis éleit, ennek hatását majd egy másik méréssorozatban vizsgálom meg. A teljes
bitszámhoz még hozzá kell adni az MPEG-1 bitfolyam további, változatlanul hagyott részét is
(mozgásvektorok, DC különbégi bitek és egyéb segédinformációk).
Q Módszer
I/1
I/2
I/3
2
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4
I/1
I/2
I/3
4
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4
I/1
I/2
I/3
8
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4

Összes bit
2 905 966
2 909 219
2 922 510
3 025 196
2 908 086
2 912 211
2 926 262
3 027 316
1 453 343
1 452 046
1 460 732
1 526 558
1 456 087
1 455 302
1 464 676
1 529 302
665 223
663 837
669 052
703 742
668 951
667 557
673 708
707 470

FTB
IB
1 484 760 1 404 830
1 484 760 1 388 763
1 484 760 1 385 918
1 484 760 1 536 292
1 491 024 1 404 830
1 491 024 1 388 763
1 491 024 1 385 918
1 491 024 1 536 292
804 624
639 199
804 624
625 486
804 624
623 956
804 624
717 974
811 328
639 199
811 328
625 486
811 328
623 956
811 328
717 974
384 616
274 255
384 616
265 253
384 616
264 428
384 616
315 110
392 360
274 255
392 360
265 253
392 360
264 428
392 360
315 110

CPB
4 144

Max()

Min()

23 464
21 248

18 352

SJB
12 232
12 232
12 232

18 352

12 232
12 232
12 232

11 816

5 560
5 560
5 560

11 816

5 560
5 560
5 560

7 272

2 336
2 336
2 336

7 272

2 336
2 336
2 336

4 144
20 192
18 736
3 960
16 376
14 776
3 960
12 928
12 016
4 016
11 632
10 400
4 016
7 608
7 312

9. táblázat A vizsgált algoritmusok által kiadott bitek száma GOP=IP és Q=2,4,8 mellett

Egy táblázaton belül a különböző módszerek ugyanazon az együtthatóhalmazon dolgoznak, így
ugyanaz a torzítás is, tehát összemérhetőek, és az a legjobb módszer, amely az összes bitszám
szerint a legkevesebb bitet adja ki. A két táblázat alapján megállapítható, hogy az I-es fontosságtérkép kódolás majdnem minden esetben hatékonyabb, mint a II-es, de lényegesen nagy
különbség nincs a két eredmény között a teljes bitszámhoz viszonyítva.
Az indexelési algoritmusok közül pedig a durva újrakvantálású IP képcsoport struktúra esetén a
2-es módszer, egyébként pedig az 1-es módszer a legjobb. Megállapítható továbbá, hogy az
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eddigi eredményeket képviselő 4-es indexelési algoritmust az új módszerek már jelentősen
felülmúlják. A nyereség 30..100 kbit a Vectra 2 másodperces részére (50 kép). A legjobb
indexelési algoritmus nyeresége pedig százalékban kifejezve 4-6%, mivel a 4-es módszer
bitszámának 94%-96%-a.
Q

2

4

8

Módszer
I/1
I/2
I/3
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4
I/1
I/2
I/3
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4
I/1
I/2
I/3
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4

Összes bit
2 404 740
2 414 402
2 426 768
2 503 042
2 404 644
2 415 194
2 428 336
2 502 946
1 174 896
1 179 034
1 186 750
1 238 837
1 174 968
1 179 762
1 188 054
1 238 909
510 760
512 519
517 188
542 112
511 432
513 295
518 796
542 784

FTB
1 268 128
1 268 128
1 268 128
1 268 128
1 271 472
1 271 472
1 271 472
1 271 472
682 352
682 352
682 352
682 352
685 208
685 208
685 208
685 208
319 216
319 216
319 216
319 216
322 736
322 736
322 736
322 736

IB
1 125 268
1 118 834
1 117 048
1 231 474
1 125 268
1 118 834
1 117 048
1 231 474
487 184
481 370
480 414
553 701
487 184
481 370
480 414
553 701
187 912
183 471
183 012
220 048
187 912
183 471
183 012
220 048

CPB
3 440

Max()

Min()

19 536
17 496

16 192

SJB
7 904
7 904
7 904

16 192

7 904
7 904
7 904

9 992

2 576
2 576
2 576

9 992

2 576
2 576
2 576

6 176

784
784
784

6 176

784
784
784

3 440
16 984
15 720
2 784
12 736
11 416
2 784
10 608
9 864
2 848
9 048
8 000
2 848
6 304
6 088

10. táblázat Az algoritmusok által kiadott bitszám GOP=IBBPBBPBBPBBP és Q=2,4,8 mellett

Az index biteket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy minél több szélsőérték információt
használunk fel, annál kevesebb lesz az index bitek száma. Az összes bitszámot tekintve viszont
az is megállapítható, hogy az index bitek számának csökkenését sajnos ellensúlyozza a
szélsőérték információ bitszámának növekedése. A 2-es módszer, ahol cikcakk-pozíciónként
csak egy értéket viszünk át, még képes versenyt tartani a szélsőértéket nem használó 1-es
módszerrel, de a 3-as módszer, ahol a maximumot és a minimumot is átvisszük, már nem tudja
az index bitek csökkenésével ellensúlyozni a szélsőérték bitek számának növelését. Ennek
magyarázatát már a 35. oldalon a 3.9 fejezetben megadtam: a koordinátalimittel való
indexeléshez használt táblázat kiszámításánál azokban a koordinátákban, ahol a Reed-Muller
bináris kódban 1-es található, valójában a minimum és maximum korlátok nagyobbikát vesszük
figyelembe, tehát itt a két átvitt érték helyett valójában csak 1-et használunk.
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4.3.2. A térbeli és a piramis alapú kódolás összehasonlítása
A fenti méréssorozatokban a rácskvantálásra piramis alapú kódolást alkalmaztam, azaz a kódoló
az x rácsvektor kódolásakor meghatározza az x rácsvektor piramisát (vagyis x-nek az L1
normáját), majd kódolja a piramis sugarát (ami szintén az x L1 normája), valamint a piramison
belüli indexet. A sugár értékeket az irodalomból is ismert módon gyakoriságfüggő kódolással
kódoltam tovább (hasonlóan például a [21] cikk kódolójához), a piramis index biteket pedig
további kódolás nélkül tároltam le. A piramis alapú kódolás tehát egyaránt tartalmaz
gyakoriságfüggő kódolást és vektor alapú indexelést is.
A piramis felületén való kódolás helyett az irodalomból ismert még a térbeli (térfogaton belüli)
kódolás is, ahol az összes lehetséges rácsvektorból kell az index bit segítségével kiválasztani a
megfelelőt. Ilyen például a hiperpiramis (vagy a hipergömb) alapú korlátozás. Mivel a piramis
sugár értéke maximalizált - ráadásul ez alapján kell a többszintű vektorkvantálásnál a skálázó
tényezőt megválasztani -, így a rácsvektorok száma véges érték. Ha Rmax jelöli a legnagyobb
piramis-sugarat, és N(R) pedig a rácspontok számát az R sugarú piramison, akkor a térbeli
kódolásnál a rácspontok száma a piramisok elemszámának az összege, vagyis

Rmax

∑ N (R ) .

A

R =0

térbeli kódolás tehát tisztán vektor alapú indexelés, és nem tartalmaz gyakoriságfüggő kódolást.
Az irodalomból ismert harmadik stratégia a skalár együtthatók gyakoriságfüggő (például
Huffman vagy aritmetikai) kódolása [24]. Ekkor a korlátozás nem a vektoroknál, hanem skalár
értékeknél történik, amely korlát a szimbólum ABC mérete. Ennek a módszernek az előnye,
hogy mindenhol gyakoriságfüggő kódolást alkalmaz, hátránya viszont az, hogy nem veszi
figyelembe a rácspontok több dimenziós tulajdonságát, vagyis lehetséges a legnagyobb sugarú
piramison túli vektorokat is leírni, illetve a kockarács kivételével illegális vektorok leírására is
van mód. Természetesen a kódolás során ezek a szimbólumsorozatok nem fognak előfordulni.
λ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Térbeli
index bitek

Huffman
bitek

3 470 890 3 144 112
1 745 142 1 762 230
1 149 714 1 205 159
836 229
886 556
638 249
679 485
509 746
544 652
418 474
445 124
355 738
373 122
305 297
319 783
264 919
274 880

Piramis alapú Piramis alapú
Piramis
Sugár az 1. Sugár a
kódolás bitjei
kódolás
index bitek
szinten
többi
(index+sugár)
nyeresége
szinten
2 925 473
6.9 % 2 650 041
193 728
81 704
1 472 686
15.6 % 1 335 526
103 872
33 288
960 446
16.4 %
871 278
70 896
18 272
691 964
17.2 %
628 364
52 120
11 480
522 566
18.1 %
474 742
40 144
7 680
412 711
19.0 %
374 951
32 432
5 328
336 092
19.6 %
305 676
26 368
4 048
282 004
20.7 %
256 508
22 312
3 184
238 801
21.7 %
217 169
19 144
2 488
204 454
22.8 %
185 854
16 528
2 072

11. táblázat A piramis alapú, a térbeli és a Huffman kódolás összehasonlítása
rácsvektorok indexelési algoritmusaként különböző λ újrakvantálási tényezőkkel
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A kapott eredményeket a 11. táblázat tartalmazza. Látható, hogy minden esetben a piramis alapú
kódolás volt a leghatékonyabb, és λ=1 kivételével a Huffman kódolás volt a legkevésbé
eredményes. A piramis alapú kódolás nyeresége a másik kettő legjobbjához képest λ=1 esetében
alig 7% volt, de λ≥1-nél már 15 % feletti, ami λ növekedésével fokozatosan növekedett.

4.4. A jelentőség-küszöb és a nem-nulla koordinátájú vektorok kérdései
Eddigi mérésekben azt az együtthatót tekintettem jelentősnek, amely amplitúdója legalább eléri
a λ újrakvantálási lépésközt, vagyis |x| ≥ λ, ahol x jelöli az együttható értékét. Ezt a lépést még a
vektorkvantálás előtt teszem meg, és ennek figyelembe vételével végzem el a jelentőség térkép
kódolását is. Továbbá, a vektorkvantálásra is két lehetőség adott, az egyikben kizárom a piramis
élein lévő pontokat (vagyis nem lehet a vektor egyetlen koordinátája sem 0), illetve
megengedem azokat . Az eddigi mérésekben ez utóbbit tettem.
Az előzőleg ismertetett méréseimben csak a szóba jöhető veszteségmentes tömörítési
algoritmusokat hasonlítottam össze, hiszen adott kvantáló beállításnál ugyanazok az együtthatók
keletkeztek, tehát a torzítás minden esetben ugyanaz volt, így a módszerek összehasonlítására
elegendő volt a kapott bitszámok összehasonlítása. Most viszont mind a jelentőség-küszöb
változtatása, mind pedig a piramis sarkok megengedése, illetve tiltása más-más együtthatókat
eredményez, tehát nem a bitszámokat kell összehasonlítani, hanem a bitsebesség-torzítás
függvényeket kell összevetni és értékelni.
A jelenlegi vizsgálódás a kis amplitúdójú együtthatók kvantálásakor fellépő torzítással
kapcsolatos, ezért a Vectra képsorozatra a videókódolót úgy állítottam be, hogy sok legyen a
mozgásbecslés, és így az együtthatók döntően kicsik lesznek. Továbbra is az IBBPBBPBBPBBP
képcsoport struktúrát vizsgálom 4 MBit/s eredeti bitsebesség mellett, és a torzítást PSNR-ben
(Peak Signal to Noise Ratio) mérem.
A PSNR egy olyan torzítás kritérium, amely az eredeti f(x,y) és a kódolt g(x,y) képek azonos
pozícióban lévő képpontjai közötti átlagos négyzetes hibából (MSE – Mean Squared Error)
számítható az alábbiak szerint [76]:
 255 
PSNR = 20 ⋅ log 

MSE 
10 

(4.1)

ahol
Y

MSE =

X

∑∑ ( f ( x, y) − g ( x, y))

2

y =1 x =1

(4.2)

X ⋅Y
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Ha a kódoló belső pontra kvantál egy egyszintű kvantálóval úgy, hogy a 0 együtthatókat kizárja,
akkor ez bizonyos esetekben nagyobb torzítást ad, mintha engedélyeznénk a sarokpontokat is.
Ekkor azonban biztosan nem kell elküldeni a piramis-sarok jelzőbitet, és a piramis belső
pontjára alkalmazható indexelési algoritmus használható, ami kisebb bitszámot generál, mint az
általános piramisra történő indexelés. Azt, hogy a torzítás növekedését ellensúlyozza-e a bitszám
csökkenése, a következő két pontban vizsgálom meg.

4.4.1. A jelentőség-küszöb nem-nulla együtthatókra való kvantálással
A piramis belső rácspontjainak indexelésére az 1-es indexelési algoritmust használom. Itt annyi
nyereséget könyvelhetünk el, hogy a piramis-él jelzőbitet nem kell elküldeni akkor, ha egyszintű
vektorkvantálót használunk.
A méréssorozat 2 és 9 közötti újrakvantálási tényezővel készült, és a kapott bitssebesség-torzítás
diagramot a 13. ábra mutatja be. Ezekben a mérésekben a jelentőség-küszöb értékét 1 és 2 között
vizsgáltam meg 0,25-ös lépésközzel. Az ábra jobb oldalán a 31-34 dB tartományban láthatjuk a
kapott görbéket finomabb felbontásban. A görbéket a mérési pontok közötti lineáris
interpolációval rajzoltam fel.
Az ábrák alapján az állapítható meg, hogy belső pontra való kvantálással a legkedvezőbb
arányszám az 1.25 és 1.5, e két paraméterrel kapott PSNR értékek jól láthatóan, néhány tized
dB-lel meghaladják az 1.75 és 2 értékkel kapott eredményeket, és az 1 értékhez tartozó görbét
már jelentősen, fél dB-lel többel is túlszárnyalják.

4.4.2. A jelentőség-küszöb a nulla együtthatókat engedélyező kvantálással
Ebben a pontban azt vizsgálom meg, hogy a jelentőség-küszöböt hogyan érdemes beállítani, ha
engedélyezzük a piramis sarokpontokat is. Ebben az esetben is az 1-es indexelési algoritmust
érdemes használni, mert a piramis-sarok jelzőbitek küldésének bitsebesség növelő hatását
ellensúlyozza a belső pontok indexelési algoritmusának bitsebesség csökkentő hatása.
A 14. ábra a kapott PSNR értékeket mutatják be a bitszám függvényében, 2 és 9 közötti
újrakvantálási tényezők mellett. Ezekben a méréssorozatokban a jelentőség-küszöb értékét 0,5 és
2 között vizsgáltam meg 0,25-ös lépésközzel - az alsó érték azért kisebb, mint az előző esetben,
mert itt az 1 körül adódott ki a legkedvezőbb értéknek. Az ábra jobb oldalán a 31-35 dB
tartomány látható finomabb felbontáson, ahol már minden görbe szerepel, ráadásul a görbék
olyan közeliek, hogy a durvább felbontáson nehezebben különböztethetőek meg.
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14. ábra Bitsebesség-torzítás görbék a jelentőség küszöb különböző értékeire a nulla együtthatót engedélyező kvantálással
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13. ábra Bitsebesség-torzítás görbék a jelentőség küszöb különböző értékeire nem-nulla együtthatójú vektorra kvantálással
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4.4.3. A jelentőség küszöb vizsgálati eredményeinek értékelése
A 13. ábra és 14. ábra bitsebesség-torzítás görbéit közös koordinátarendszerbe rajzolva
összehasonlítható az előző két pontban említett módszer, és az a módszer az előnyösebb,
amelyik ugyanolyan bitsebességre nagyobb PSNR értéket ad. Ezt az összehasonlítást a 15. ábra
mutatja be.
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15. ábra A sarokpontokat kizáró és engedélyező kvantálások összehasonlítása

a hozzájuk tartozó optimális jelentőség küszöb értékek mellett
A 15. ábra alapján egy összehasonlító táblázatban is szerepel a két módszer közötti különbség.
Itt a mérési pontok közötti lineáris interpolációval kiszámított torzítás értékek láthatóak 9
bitsebességen kiszámolva. A 15. ábra és a 12. táblázat alapján megállapítható, hogy ha minden
piramis pontra kódolunk, akkor ez a tesztadaton körülbelül 0,3-0,5 dB-nyi minőségjavulást
eredményez a legjobb nem-nulla koordinátájú kvantáláshoz képest.
Méret
Lineárisan interpolált PSNR értékek (dB)
(kbit)
Belső pontok / 1,25 Belső pontok / 1,5 Minden piramis pont
1600
36.107
36.005
36.592
1400
35.552
35.409
35.978
1200
34.817
34.813
35.306
1000
34.041
34.071
34.490
900
33.606
33.671
34.029
800
33.171
33.160
33.541
700
32.709
32.635
32.997
600
32.127
32.092
32.400
500
31.436
31.448
31.713
12. táblázat A sarokpontokat kizáró és engedélyező kvantálások összehasonlítása
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4.5. A véglegesített transzkóder algoritmus
A mérési eredmények alapján a transzkóder végső tesztelésére a következő algoritmust
választottam és használtam:
• Κvantálás:
• Többszintű kvantálás, egyetlen szint esetén a 0 együtthatók is engedélyezettek
• A jelentőség küszöb 1, azaz jelentős az az együttható, amelyre
amplitúdó ≥ újrakvantálási lépésköz
• 16 dimenziós Barnes-Wall rács a többszintű vektorkvantáló minden szintjén
• Minden szinthez elküldjük az alábbi információkat:
• A piramis sugara: adaptív aritmetikai kódolóval kódolva.
• Piramis index bitek: nincs további kódolás, egész bitre kerekítve írjuk ki.
• Skálázó faktor (ha 1, akkor nincs további szint), adaptív aritmetikai kódolással.
• Sarok jelzése jelzőbittel: szintén adaptív aritmetikai kódolóval kódolva.
• Felsőbb szinteken szélsőérték használata az előző szint skálázó faktora alapján.
• Ιndexelési algoritmus: 1-es indexelési algoritmus, vagyis az adott piramis sugár mellett a
sarok jelzőbittől függően vagy belső rácspontra, vagy általános rácspontra indexelünk.
• Fontossági térkép kódoló algoritmus: 3 szimbólum, aritmetikai kódolóval kódolva.
• Αz MPEG bitfolyamból csak az AC együtthatókat vesszük ki.
• Αz MPEG bitfolyamban a blokk mintája (Coded Block Pattern) változhat.
• Αz MPEG bitfolyamban makroblokkok válhatnak üressé.

4.6. Az

új

transzkóder

összehasonlítása

hagyományos

MPEG-1

transzkóderrel
Az új transzkóder paramétereinek meghatározásához a CIF formátumú (352*288) Vectra
szekvenciát használtam, ahogy ezt a fejezetben többször is említettem. Az ellenőrzésre ezért
négy másik szekvenciát, az ún. Costgirls (CIF, 47 kép), Miss America (CIF, 20 kép), Mobile (a
„Mobile and Calendar” 704*576-ról kicsinyített CIF, 20 kép) szekvenciákat, valamint az eredeti
méretű Mobile képsorozat közepét (CIF, 20 kép) használtam (33. ábra-36. ábra, 141.-142. oldal).
A transzkódolandó MPEG-1 bitfolyam 4 Mbit/s bitsebességű volt, amely nem szabványos érték,
de ettől eltekintve a bitfolyam szintaxisa megfelelt az MPEG-1 szabványnak. A mérésekhez
hatféle képcsoport struktúrát választottam ki, ezek az I (amely csak állóképeket tartalmaz), IP,
IPPPP, IBP, IBBPBBPBBP és IBBPBBPBBPBBPBBPBBP felépítésűek voltak. A mérések
során a rácskvantáló alapú transzkóderben a makroblokk skálázó faktort (MQUANT) széles
határok között változtattam, a kapott bitszám-torzítások párokat pedig diagramon ábrázoltam
LVQ hivatkozással. Összehasonlításképpen elkészült ugyanezen szekvenciák MPEG-1
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kompatibilis transzkódolása is. Ezeket az eredményeket szintén ábrázoltam MPEG
hivatkozással. A mérési eredmények a függelékben találhatóak (37. ábra-60. ábra, 143.-150.
oldal).
A torzítást PSNR-ben számítottam ki a (4.1) és a (4.2) formula szerint. Mivel transzkódolás
esetén az eredeti, MPEG-1 tömörítés előtti videó már nem áll rendelkezésre, ezért a referencia
(az f(x,y) függvény (4.2)-ben) a transzkódolás előtti 4 Mbit/s-os MPEG videó volt.
Az LVQ alapú transzkóder által készített bitfolyam azonos bitsebességen jobb PSNR értékkel
rendelkezett, mint az MPEG szabványnak megfelelően dolgozó transzkóder. Egyetlen kivétel ez
alól a Mobile képsorozat közepe GOP=I esetén a 700..900 kbit tartományban. Az LVQ alapú
transzkóder hatékonysága főleg a több mozgáskompenzációt tartalmazó GOP esetén volt
megfigyelhető, valamint a magasabb bitsebesség tartományban. Az előbbi jelenség magyarázata
az, hogy a mozgásbecslés hibája zajszerű jel, és erre jobban alkalmazható a rácskvantálás, az
utóbbié pedig az, hogy kis bitsebesség mellett az MPEG bitfolyam változatlanul hagyott része
(mozgásvektorok és más járulékos információk) válik dominánssá. A GOP=I-t kivéve a PSNR
értékek tipikusan 0.5dB-1dB-vel jobbak, ami jelentős minőségjavulás. A Costgirls szekvenciára
5 darab P kép/GOP esetében a PSNR érték több, mint 2 dB-t is javult, ami nagyon jelentős
eredmény. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy főleg zajszerű jel esetén hatékony a
rácskvantálás, hiszen ha összehasonlítjuk az MPEG transzkóder adatait a különböző
képsorozatokra, akkor – figyelembe véve a képek számát – azt kapjuk, hogy a legnehezebben
tömöríthető képsorozat éppen a Costgirls.

4.7. Összefoglalás
Ebben a fejezetben azt mutattam meg, hogy a 3. fejezetben ismertetett új rácskvantáló indexelő,
kódoló és elemszámítási algoritmusokkal létrehozott rácskvantálóval az MPEG-1 videó AC
együtthatóit kódolva a hagyományos skalár kvantálóra és entrópiakódolóra épülő sémánál jobb
eredményt lehet elérni. Az itt ismertetésre került új algoritmus a megfelelő hiperpiramison
kódolja a vektorokat, és amennyiben a rácsot léptékelni kell a túl nagy piramis sugár miatt, úgy
a rendszer többszintű kvantálási üzemmódban kódolja tovább az előző szint hibajelét. A kapott
piramis sugarakat, illetve az egyéb skalár információkat entrópiakódolással is tömörítem, így a
rendszer a rácskvantáló index biteket kivéve egy entrópiakódolt vektorkvantáló.
A mérési eredmények azt mutatták, hogy az új transzkóder – bizonyos eseteket kivéve lényegesen jobb kódolási minőséget eredményez a hagyományos skalár kvantáló alapú
transzkóderekhez képest, illetve azonos minőséghez kisebb bitsebesség tartozik.
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5. A beszéd lineáris predikciós kódolása
Ez a fejezet a beszéd lineáris predikciós kódolásának (LPC – Linear Predictive Coding) alapjait
mutatja be, azon belül is a lineáris predikciós spektrum kódolását mind a már szabványos
rendszerekben, mind pedig a még kutatási fázisban lévő tudományos eredményekben.
A fejezet első részében a lineáris predikciós beszédkódolás alapjairól lesz szó, benne az LPC
együtthatók különféle ábrázolási módjairól. Ezután az LPC együtthatók kódolásának eddig
ismert eljárásait mutatom be mind a szabványos rendszerekben, mind pedig a kutatási
eredményekben, főleg az LPC együtthatók jelenleg legjobbnak tekintett és leginkább használt
reprezentációjának, az LSF együtthatóknak a kódolására koncentrálva.

5.1. Beszédkódolási stratégiák
A beszédkódolási sémák általában három nagy részre oszlanak, a hullámforma kódolókra, a
vokóderekre és a hibrid kódolókra. A beszédjelet kisebb mintavételi frekvencián mintavételezik,
hagyományosan 8 kHz-en, ez a mobil- illetve vezetékes telefonos sávszélességhez köthető. A
nem telefonos rendszerekben más mintavételi frekvenciát is alkalmaznak, például az MPEG-2ben és MPEG-4-ben 16 kHz-et is alkalmazzák, illetve ritkábban a 44.1 kHz-ből származó 11025
Hz-es mintavételi frekvencia is használatos. Az egyszerűbb hullámforma kódolók PCM és
DPCM alapon működnek, bonyolultabb esetben már általános audiókódolók is alkalmazhatóak.
A vokóderek családjába a frekvenciatartománybeli és időtartománybeli vokóderek tartoznak. A
frekvenciatartománybeli vokóderek közül a formáns, csatorna [41] és fázis vokódereket [40]
említhetjük meg. Az időtartománybeli vokóderek közül az LPC forráskódolót emelhetjük ki,
amit majd a következő 5.2 pont részletesen is bemutat.
A hibrid kódolókban egyaránt megjelennek a vokóderek és a hullámforma kódolók tipikus
eszközei. A vokóder eszközkészletből főleg a lineáris predikciót alkalmazzák a jel spektrális
burkolójának leírására, de használják az impulzussorozatos és zajszerű gerjesztőjelet is. A
hullámforma kódolásból pedig olyan ismert eszközök jelennek meg a hibrid kódolókban, mint a
transzformációs kódolás és ezen belül is a részsávos kódolás, vagy pedig az alulmintavételezés.
A beszédkódolás területén a frekvenciatartománybeli hibrid kódolók között említik a részsávos
kódolást és a transzformációs kódolást, ezek azonban inkább általános hangkódolási eljárások.
Részsávos kódolással kombinált LPC vokóder esetében a beszédjelből származó predikciós
hibát részsávokra bontják, és minden részsávon külön-külön végzik el a zöngés-zöngétlen
döntést, amivel a gerjesztőjel hatékonyabban ábrázolható (MBE – Multi Band Excitation [81]).
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Az időtartománybeli hibrid kódolók között elsősorban két terminológiát kell kiemelni, az egyik
a szintézis általi analízis (AbS - Analysis by Synthesis) technika, a másik pedig az LPC kódolás
egy másféle elnevezése, a „rövidtávú” lineáris predikciós (STP – Short Term Prediction)
kódolás. A STP mellett létezik egy másik, szintén lineáris predikciós kódolás, a „hosszútávú”
predikció (LTP –Long Term Prediction). A STP röviden azt jelenti, hogy a következő mintát a P
előző mintából becsüljük, míg az LTP azt jelenti, hogy a jelnek egy nagyobb, több egymást
követő mintából álló részét becsüljük meg a múltbeli dekódolt jel egy azonos hosszúságú
részével (például a már említett MPEG-1 videókódolókban használt makroblokk alapú
mozgásbecslés is egy kétdimenziós LTP-nek tekinthető) [42].
Az AbS esetén a kódoló a döntéshez bonyolult, az összes esetre nem alkalmazható kritériumot
használ, például a döntés a lehetséges esetekből szintetizált beszédkeretek közül a négyzetes
hiba értelmében legjobbra esik. Ezért a kódolóban a lehetséges esetek közül valamilyen
egyszerűbb kritériummal kiválasztanak néhány jó megoldást, és ezeken elvégzik a teljes
szintézist, és a szintetizált keretek legjobbikának megfelelő esetre döntenek.
A fejezet további részében először az LPC kódolás részleteit, végül pedig a szabványokban és a
szakirodalomban megtalálható LPC együtthatókra vonatkozó kódolási stratégiákat mutatom be.

5.2. Az LPC alapú beszédkódolás
Az LPC beszédmodell alapjait Fant dolgozta ki [43]. Ebben a modellben a beszéd egy
gerjesztőjellel meghajtott szűrőrendszer kimenetén jelenik meg (16. ábra).
Álvéletlen
zajgenerátor
Impulzussorozat
generátor

Hangrés

Vokális
traktus

Spektrum
korrekció

Ajak- Szintetizált
beszéd
nyílás

16. ábra Fant beszédszintézis modellje

A gerjesztőjel zöngés hang esetében periodikus impulzussorozat, zöngétlen hang esetén pedig
zaj. A gerjesztőjel a hangrésen, majd a vokális traktuson, végül pedig az ajaknyíláson halad át,
ezeket különböző szűrők modellezik. A hangrés modellje egy kétpólusú aluláteresztő szűrő. A
vokális traktust egy csak pólussal rendelkező átviteli függvény jellemzi, amely néhány kétpólusú
rezonátor kaszkádba kötéséből származik. A vokális traktust modellező szűrőt egy
spektrumkorrekció követ, amely a pólusok kisfrekvenciás zavaró hatását kompenzálja.
Végezetül az ajaknyílást L(z)=1-z-1 átviteli függvénnyel modellezzük. A későbbi modellekben a
spektrumkorrekció kimarad, illetve az ajaknyílás zérusától is eltekintünk, ez utóbbit szokás azzal
magyarázni, hogy a vokális traktus szűréjének egyik pólusával esik egybe, ezért tűnik el
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mindkettő. Ezekkel az egyszerűsítésekkel a beszédmodellben a szűrőt egy csak pólussal
rendelkező átviteli függvény jellemzi.
A lineáris predikció ezen a ponton kapcsolódik be a beszédkódolásba, ugyanis a lineáris
predikciós dekódolás egy olyan szűrővel való szűrésnek felel meg, amely szűrő átviteli
függvénye csak pólussal rendelkezik. Jelölje az LPC dekódolás során a t-edik időpillanatban már
dekódolt mintát s[t], a predikciós hibajelet pedig e[t], a prediktor együtthatóit pedig ai, ahol
i=1..P, ahol P a predikció rendje. Ezzel a jelöléssel
P

s[t ] = e[t ] + ∑ ai ⋅ s[t − i ]

(5.1)

i =1

Tekintsük a fenti összefüggésben e[t]-t a bemenő, s[t]-t pedig a kimenő jelnek, ekkor a szűrő
H(z) átviteli karakterisztikája az alábbiak szerint írható le:

H (z ) =

1
P

1 − ∑ ai ⋅ z

=
−i

1
A( z )

(5.2)

i =1

Látható, hogy a H(z) szűrő csak pólussal rendelkezik, ezért H(z) a módosított Fant
beszédszintézis modellben használható szintézisszűrőként. A szintézis szűrő kódoló oldali párja
az A(z) analízisszűrő, amely a következőként adható meg:
P

A(z ) = 1 − ∑ ai ⋅ z −i

(5.3)

i =1

A lineáris predikciós kódolás szerint módosított Fant beszédmodellt a 17. ábra mutatja be.
Álvéletlen
zajgenerátor

e[t]

Impulzussorozat
generátor
Periódusidő

Erősítés

s[t]
Szintézis
szűrő
Szintetizált
H(z)
beszéd
LPC együtthatók

17. ábra LPC beszédkódolás dekódere

Az LPC beszédkódolásban a szintézis szűrő LPC együtthatóit a kódoló állítja elő és kvantálás
után küldi el a dekódernek, ezen felül az e[t] gerjesztőjel valamilyen parametrikus leírását is
elküldi a dekódernek. A klasszikusnak számító LPC-10E algoritmusban [82] 160 mintás keretre
a periódusidő és az erősítés kódolt értékét küldik el 6-6 biten, valamint a 10 darab LPC
együtthatót skalár kvantálókkal kódolják 36 biten, a teljes rendszer bitsebessége így 2.4 kbit/sec
(48 bit/keret). Ha a periódusidő kódolt értéke 0, akkor a hang zöngétlen és a gerjesztő jelet a
zajgenerátor adja ki, zöngés esetben viszont az impulzus generátor adja a gerjesztő jelet, és a
periódusidő kódolt értéke alapján egy táblázatból veszik ki, hogy az impulzus sorozatok
távolsága hány minta.
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Az újabb LPC alapú forráskódolókban mind a gerjesztőjel, mind pedig az LPC szűrő kódolása
és ábrázolása terén vezettek be újdonságokat. A továbbiakban az LPC együtthatók
meghatározását és kódolását fogjuk megismerni ebben a fejezetben, a gerjesztőjel kódolására
csak említésszerűen térünk ki.
Az LPC kódolásban az LPC együtthatókat úgy határozzák meg, hogy a predikciós hibajel
energiáját minimalizálják. Ez az LPC alapú beszédkódolásnál a dekóderben lévő e[t] gerjesztő
jel energiájának minimalizálását jelenti. Felhasználva (5.1)-et
2
P

 
min{E (e [t ])} = min E  s[t ] − ∑ ai ⋅ s[t − i ] 
(5.4)
ai
ai
i =1

 
Látható, hogy itt az s[t] sztochasztikus folyamat tiszta előrejelzése történik 1 mintával előre
2

lineáris predikcióval. A továbbiakban az LPC együtthatók meghatározását a sztochasztikus
folyamatok lineáris predikciós kódolásának terminológiájával fogjuk megadni.

5.2.1. Sztochasztikus folyamatok optimális lineáris predikciója
Az optimális lineáris predikciónál több valószínűségi változót tudunk megfigyelni, és ezek
lineárkombinációjával becslünk. A feladat formálisan itt egy A valószínűségi változó becslése
egy megfigyelt Y1,Y2,...,YP valószínűségi változók lineárkombinációjával úgy, hogy a becslés
hibája négyzetes értelemben a legkisebb legyen, vagyis keressük azt az a=a1,a2,...,aP együttható
2
P

 
vektort, amelyre min E  A − ∑ ai ⋅ Yi   . Az optimális a vektor ekkor a következő módon
a
i =1
 


kapható meg:

[

]

K = E{Yi Y j } i =1.. P , j =1..P és m = [E{XYi }]i =1.. P

egyenletrendszer megoldása, vagyis a = K

−1

jelöléssel a

K ⋅a = m

lineáris

⋅m .

A lineáris predikciós feladatot gyakran úgy adjuk meg, hogy az A valószínűségi változó helyett
egy {X} sztochasztikus folyamat elemeit kell előre jelezni az előző P darab érték ismeretében.
Ekkor a fenti képletbe a k-adik minta becslésekor az A valószínűségi változó szerepét Xk, az Yi
valószínűségi változó szerepébe pedig valamelyik mintát kell tennünk az előző P mintából,
mondjuk Xk-i-t. Ekkor a következő módon kell felírni a lineáris egyenletrendszer együtthatóit:

[

]

K = E {X k −i X k − j } i =1.. P , j =1..P

m = [E{X k ⋅ X k −i }]i =1.. P
(5.5)
További egyszerűsítést jelent az, ha a sztochasztikus folyamat gyengén stacionárius. A gyengén
stacionárius, 0 várható értékű {X} folyamat kovarianciafüggvénye

(

R ( i − j ) = E (X i ⋅ X j ) = E X 0 ⋅ X

j −i

)

(5.6)
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Az {X} folyamat R(0), R(1), ..., R(P) kovariancia értékeinek az ismeretében meghatározható az
a prediktor-együttható vektor, ahol a megoldandó lineáris egyenletrendszer a következő lesz:
R(1)
R(2)
R(3)
 R(0 )
 R(1)
R(0 )
R(1)
R(2)

 R(2)
R(1)
R(0 )
R(1)

R(2)
R(1)
R(0 )
 R(3)

M
M
M
M

 R(P − 2) R(P − 3) R(P − 4) R(P − 5)
 R(P − 1) R(P − 2) R(P − 3) R(P − 4)

Látható, hogy a megoldandó egyenletrendszer

R(P − 2) R(P − 1) 
R(P − 3) R(P − 2)
 R(1) 
 R(2) 
R(P − 4) R(P − 3)



R(P − 5) R(P − 4) ⋅ a =  M  (5.7)



M
M
R(P − 1)


 R(P ) 
R(0)
R(1) 
R(1)
R(0) 
csak P+1 paramétert tartalmaz, ezek a

L
L
L
L
O

paraméterek pedig a kovariancia értékek. Létezik olyan gyors algoritmus, amely a P+1 darab
kovariancia értékből számolja ki közvetlenül az a LPC együtthatókat, és nem direkt módon
invertálja a fenti mátrixot. A gyors algoritmus azért fontos, mert a gyakorlatban ritkán
találkozunk gyengén stacionárius, illetve annak tekinthető jelekkel, azt azonban már
megengedhetjük, hogy a jel rövid szakaszait úgy kezeljük, hogy az egy gyengén stacionárius,
illetve annak tekinthető jel. Ekkor a kódolóban szakaszonként kell a prediktor együtthatóit
meghatározni, például az LPC beszédkódolás esetén - algoritmustól függően - 5-30 msec
időtartam alatt tekinthetjük a jelet gyengén stacionáriusnak. Az LPC alapú beszédkódolás esetén
egyébként döntően P=10 a használatos, de ennél kisebb (P=8 a GSM 6.10 beszédkódolóban
[44]) és nagyobb értékre (P=50 a G.728 beszédkódolóban [57]) is van példa.

5.2.2. Az LPC paraméterek és az LPC szűrő alternatív ábrázolásai
A beszédkódoló algoritmusokban az LPC paraméterek meghatározása az alábbi lépésekben
történik:
•

A jelet keretekre bontjuk, a kereten belül a jelet gyengén stacionáriusnak feltételezzük.

•

A kovariancia mátrix meghatározása a kereten belül a gyengén stacionáriusnak tekintett
jelre az (5.6) formula alapján.

•

A kovarianciamátrix, illetve a kovarianciafüggvény P+1 darab együtthatójából
meghatározzuk az LPC együtthatókat a (5.7) egyenlet megoldásával, általában a
Levinson-Durbin rekurzív algoritmussal.

Mivel a jel 0 várható értékű, amit előszűréssel is biztosítunk, ezért a kovariancia és az
autokorrelációs függvények azonosak. Az LPC együtthatókat általában kvantálás előtt még
transzformáljuk egy olyan alakra, amelyik a kvantálás és a szintézis szempontjából kedvezőbb.
A jelenleg legismertebb ilyen reprezentációk alapja a PARCOR és LSF reprezentációk.
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A PARCOR és LPC közötti transzformáció megtalálható [45]-ban, de a PARCOR együtthatók
közvetlenül is megkaphatóak az autokorrelációs függvény P+1 darab együtthatójából a Shur
rekurzió segítségével. A PARCOR paraméterekhez más, a számábrázolási hiba szempontjából
kedvezőbb analízis- és szintézisszűrő struktúra tartozik. A PARCOR együtthatókat általában
LAR (Log. Area Ratio) együtthatókká transzformálják és úgy kvantálják [44], de elterjedt az
inverz szinuszos ábrázolás is [45].
Az LPC együtthatók jelenleg legelterjedtebb ábrázolási módja az LSF (Line Spectrum
Frequency), illetve az LSP reprezentáció [42][46][47][48][49][50][54][59]. Az LSF-et Itakura
vezette be [62], és az 1990-es évek közepétől ezt tekintik a leghatékonyabb LPC ábrázolási
módnak. Az LSF vagy LSP együtthatók az LPC együtthatókból számíthatóak ki, illetve a
dekóderben a szintézisszűrőhöz az LPC együtthatókat kell az LSF vagy LSP együtthatókból
kiszámolni. Amennyiben a más szűrőstruktúrájú PARCOR együtthatókkal szeretnénk a
szintézisszűrést elvégezni, akkor az LSF vagy LSP együtthatókat át kell transzformálni LPC
együtthatókká, majd azokat PARCOR együtthatókká (pl. MPEG-4 [59]).
A fejezet további részében a jelenleg legáltalánosabban használt és legjobbnak tekintett LSF
reprezentáció tulajdonságait és ismert kódolási algoritmusait mutatom be mind a kutatási
eredmények, mind pedig már elfogadott szabványok és ajánlások alapján.

5.2.2.1. Az LSF paraméterek tulajdonságai
Az LSP paraméterek definíciója az LPC szűrő és annak konjungáltjából képezett összegpolinom, vagyis P(z)=A(z)+z-P-1A(z-1) és különbség-polinom, vagyis Q(z)=A(z)-z-P-1A(z-1) gyökei
párban. Mivel P(z) és Q(z) gyökei, vagyis az LSP együtthatók az egységkörön vannak, vagyis
ejϖ alakúak, ezért az LSP-knek megfelelő frekvenciákkal (ω az előbbi jelölésben) is le lehet írni
a szűrőt, és ezek a frekvenciák az LSF paraméterek, a belőlük alkotott ω vektor pedig az LSF
vektor. A LSF frekvenciák kvantálásával a gyökök továbbra is az egységkörön vannak, a
stabilitáshoz csak azt kell biztosítani, hogy a szigorúan monoton növekedés tulajdonsága végig
megmaradjon. Ezt a tulajdonságot olyan rendszerekben, ahol a kódolás a sorrendet
megváltoztathatja (pl. vektorkvantálást vagy transzformációs kódolást és skalár kvantálást
alkalmaznak), vissza kell állítani az LSF paraméterek szigorúan monoton növekvő voltát.
Az LSF paraméterek nagyjából a beszédspektrum csúcsait és "völgyeit" veszik körbe, emiatt
erősen emlékeztetnek a beszéd formánsaira. A jelenlegi legjobb kódolók az LSF paramétereket
használják, de ez az ábrázolási forma például a beszédfelismerésben is népszerű. Mivel az LSF
paraméterek között kereten belül és keretek között is nagy a korreláció, ezért a jelenleg ismert
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legjobb kódolási technikák a keretek közötti és kereten belüli prediktív és/vagy transzformációs
kódoláson alapulnak. A beszédformánsokhoz való hasonlósága miatt az LSF paraméterekből jól
becsülhető a kvantálási torzítás szubjektív hatása is, ezért a vektorkvantálást nem az egyszerű
Euklideszi távolsággal (vagy az ezzel egyenértékű négyzetes hibával), hanem súlyozott
négyzetes hibával valósítják meg a korszerű kódolókban, ahol a súlyt az LSF paraméterekből
számítják. Ezzel a kérdéssel a következő pontban részletesebben is foglalkozom.
Végezetül meg kell említeni, hogy a legtöbb kódoló az ún. előre adaptív kódolást alkalmazza,
ami azt jelenti, hogy a jelet blokkokra osztják, a blokkok autokorrelációs mátrixából kiszámítják
a szűrőparamétereket, és azokat kvantálva elküldik. Az ún. visszafelé-adaptív módszer esetén a
jel autokorrelációs mátrixát az eddig dekódolt mintákból becsülik, így nincs szükség a
szűrőparaméterek elküldésére. Azonban a jó becslés érdekében csak kis kódolási késleltetést,
azaz rövid blokkokat szabad használni (a lokális autokorrelációs mátrixok a távolság
változásával egyre eltérőek lesznek), és a rekonstruált beszédjel minőségét is magas szinten kell
tartani. Az LPC szűrés hatékonysága természetesen nő a P fokszámmal, és mivel a nagy
együtthatószám a visszafelé adaptív esetben nem okoz bitsebesség növekedést, ezért ekkor
tipikusan nagy fokszámú szintézisszűrőt alkalmaznak (pl. a G.728 ajánlásban P=50 [57]).

5.2.3. Súlyozott négyzetes hibakritérium az LSF kódolókban
Az irodalomból ismert, hogy az LPC paraméterekből jól becsülhető a kvantálási torzítás
szubjektív hatása. Egy veszteséges tömörítési algoritmus két legfontosabb paramétere a
tömörítési arány és a torzítás. Az LPC paraméterek, illetve azok különféle reprezentációi
kódolóinak torzítását a kezdeti időktől eltekintve a logaritmikus spektrális torzítással minősítik:
1/ 2

2
 1 +π 


(
)
P
ω
)
LSD (a, aˆ ) =  ∫ 10 ⋅ log10
d
ω
(5.8)

P(ω ) 
 2π −π 

ahol a az eredeti, â pedig a kódolás eredményeként kapott LPC együttható vektor (bár a

kódolás történhet egy másik reprezentációban), P (ω ) = 1 − ∑i =1 ai ⋅ e jωi
P

2

az eredeti LPC

paraméter lineáris predikciós teljesítményspektruma, P̂(ω ) pedig a kódolt LPC paraméteré.
A fenti összefüggés azért fontos, mert a kódolóban így algoritmikus eszközökkel mérhető a
kódolási hiba szubjektív hatása is. A spektrális torzítás objektív hibakritérium, amelyet széles
körben használnak az LPC alapú kódolók minősítésére is, valamint hozzá köthető a transzparens
LPC kódolás minősítés, amely az alábbi feltételek teljesülését jelenti:
•

a keretenkénti logaritmikus spektrális torzítások átlaga 1 dB-nél kisebb
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•

nincs 4 dB-nél nagyobb logaritmikus spektrális torzítású keret

•

a 2 dB-nél nagyobb keretek száma kisebb, mint 2%

A transzparens minőségű kódolás, mint szubjektív fogalom azt jelenti, hogy az eredeti és a
kódolt LPC paraméterek között a különbség nem érzékelhető. Két LPC kódoló összehasonlítása
esetén pedig akkor tekintjük az egyiket észrevehetően jobbnak a másiknál, ha az átlagos LSD
legalább 0.1 dB-tel kisebb a másikénál. Ezeket a méréseket általában sok, különböző
beszédmintából származó tesztadatokon végzik el és az adatoktól függően 10 dimenziós LSF
vektorokra 22-26 bit/keret bitsebességeken el lehet érni az 1 dB átlagos logaritmikus spektrális
torzítást, például osztott vektorkvantálással [64].
Több irodalmi adat is alátámasztja, hogy a logaritmikus spektrális torzítás hibakritérium mellett
a súlyozott Euklideszi távolság (WED - Weighted Euclidean Distance) használata jobb kódolási
minőséget biztosít a hagyományos négyzetes hibánál (súlyozás nélküli Euklideszi távolság
négyzete) [63][64][65][67][68] a kódolás komplexitásának kismértékű növekedése mellett. A
WED persze csak vektorkvantálás esetén használható, amikor a kódolandó vektor különböző
koordinátáinak súlya más és más. Az N dimenziós x és y vektor Euklideszi távolság
D ( x, y ) =

∑

N
i =1

( xi − y i ) 2 = ( x − y ) T ( x − y )

(5.9)

A súlyozott Euklideszi távolság pedig
WED( x, y ) =

∑

N

i =1

wi ( xi − y i ) 2 = ( x − y ) T W ( x − y )

(5.10)
ahol w az N dimenziós súlyvektor, amelyet a bemenő vektorból számolnak ki, illetve W az ebből
létrehozott diagonális mátrix. Mivel a távolságok definíció szerint nemnegatív értékek, valamint
a négyzetre emelés szigorúan monoton, ezért a távolságok minimalizálásánál a távolságok
négyzetének minimalizálása is ugyanazt az eredményt adja, de megtakarítunk minden egyes
összehasonlítás során egy gyökvonást, ami a komplexitás szempontjából valós DSP
környezetben lényeges lehet. Ezért a gyakorlatban az Euklideszi távolság helyett a négyzetes
hibát, a súlyozott Euklideszi távolság helyett pedig a súlyozott négyzetes hibát alkalmazzák. A
négyzetes hiba egyetlen vektorra a következőképpen definiált:
d ( x, y ) = ∑i =1 ( xi − yi ) 2 = ( x − y ) T ( x − y )
N

(5.11)

ennek az összes keretre vett átlaga az átlagos négyzetes hiba (MSE – Mean Squared Error).
A súlyozott négyzetes hiba egyetlen vektorra a következőképpen definiált:
 w1

N
2
T 
d ( x, y ) = ∑i =1 wi ( xi − yi ) = ( x − y )
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w2
0



0
( x − y)

O

wN 

(5.12)

ennek az összes keretre vett átlaga az átlagos súlyozott négyzetes hiba (WMSE – Weighted
Mean Squared Error). A képlet alapján a WMSE számításának komplexitás vektoronként csak N
szorzással több az MSE kiértékelésénél. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a távolság
négyzetét, vagyis a négyzetes hibát fogjuk vizsgálni.
A WMSE minimalizálása nem minimalizálja a spektrális torzítást, bár Gardner és Rao [69][70]
megadta azt a súlyszámítási algoritmust, ahol az LSF vektor együtthatóinak kismértékű
megváltoztatásával az eredeti és a perturbált vektor közötti spektrális torzítás kiértékelése egy
WMSE számításra vezethető vissza. Ez a Gardner és Rao által megadott súly az alábbiakban
ismertetésre kerülő általános súly (General Weight), amelyet komplex LSF kóderben a mi kutató
csoportunk használt fel először LSF kvantálásra [65][66] (Gardner 1994-ben publikált
disszertációjában [69] már szerepelt ez a módszer, de ott csak az általa kutatott érzékenységi
mátrixszal kapcsolatos elmélet kísérleti igazolására használta fel WMSE alapú LSF kvantálásra).
Az irodalomban a w súlyvektor kiszámítására alapvetően az alábbi 4 módszer ismert:
•

GW – Általános súly (General Weight) [65]:
2

+π 
ahol
∆ω i = ωˆ i − ω i
ci


(5.13)
wi =
10 ⋅ log10  P (ω ) )  dω
2 ∫−π 
P (ω )
és c = [1,1,1,1,1,1,1,1, 0.8, 0.4]
2π∆ω i


ahol ϖ i az i-edik LSF paraméter radiánban, P (ω ) a lineáris predikciós

teljesítményspektrum, P̂(ω ) pedig ennek a perturbált változata. Látható, hogy ez a képlet az
spektrális torzítás érzékenységét közelíti. Ez a súly (5.13) szerint csak nagy komplexitással
számítható ki, de Gardner [69]-ben, illetve ugyanő Rao-val [70] egy olyan iteratív
algoritmust adott, amely egy 10 dimenziós LSF vektorra 1000-1500 szorzást és összeadást
igényel csak (a pszeudókód megtalálható: [69] Appendix D).
•

IHMW – Inverz harmonikus átlag (Inverse Harmonic Mean) súly [67]:
1
1
,
+
ω i − ω i −1 ω i +1 − ω i
ahol ω i az i-edik LSF paraméter radiánban és ω 0 = 0 és ω11 = π
wi =

•

LPCW - LPC súly [63][64]:

{

}

wi = ci P( f i )
,c = [1,1,1,1,1,1,1,1,0.8,0.4] ,
ahol P() a lineáris predikciós teljesítményspektrum és fi az i-edik LSF paraméter
•

(5.14)

0.15 2

(5.15)

LSAW – Lokális spektrumközelítéses (Local Spectral Approximation) súly [68]:

−0.8
−0.8


 ω i − ω i −1 
 ω i +1 − ω i  
(5.16)
wi = ci ⋅ 1 − cos
 + 1 − cos
 
2
2



 


A következő pontban az LSF kódolás kutatási eredményeinek összefoglalását ismerhetjük meg,

majd az eredményekre épülő beszédkódolási szabványokat mutatom be.
67

5.3. LSF kódolás kutatási eredményei
Az LSF kódolás a kezdeti kutatási eredményekben osztott és többszintű vektorkvantálás alapon
történt, később a vektorkvantálást a súlyozott négyzetes hibakritériummal egészítették ki. Az
LSF paraméterekre nagy kereten belüli és szomszéd keretek közötti korreláció jellemző, ezért az
újabb rendszerekben megjelentek a redundanciát csökkentő transzformációs és prediktív sémák
is, mindkettőre van példa kereten belüli és keretek közötti alkalmazásra is. A több, N keretre
kiterjedő transzformáció N-1 keret késleltetési többletet okoz, ezért ezt csak speciális
alkalmazásokban (pl. off-line lejátszás fájlból) használják.
Felismerték, hogy a keretek közötti redundanciát kihasználó prediktív vektorkvantálóval jobb
eredményt lehet elérni, mint memóriamentes vektorkvantálással [71]. Ugyanez a szerzőpáros
memóriával rendelkező forrásmodell kihasználására mutat példát [72]-ben. A memóriával
rendelkező forrásmodell entrópiakódolással is kihasználható, erre [73]-ben találhatunk
megoldást dinamikus kódkönyvtár átrendezéssel és entrópiakódolással. Az előbbi eredmények
mind vektorkvantálásra vonatkoztak, amelyeknél a kódkönyvtár tárolása, illetve az abban való
keresés nagy komplexitást jelent, míg a kisebb kódolási komplexitást valamilyen egyszerűsített
vektorkvantálóval (pl. fa struktúrájú VQ), algebrai kódkönyvtárral illetve rácskvantálással lehet
kihasználni.
A kutatási eredmények ismertetésének további részében kitérek az LSF kódoláson belül a
súlyozott négyzetes hibakritériumra, a lineáris transzformációs kódolásra és a rácskvantálási
alkalmazásokra.

5.3.1. LSF

paraméterek

kódolása

súlyozott

négyzetes

hibakritérium

használatával
Az irodalomban az LSF kódolásra általában osztott és/vagy többszintű vektorkvantálás a
jellemző, illetve alkalmazzák a rácskvantálást is akár többszintű vektorkvantálásban a javító
szinten, akár önmagában is. Tíz dimenziós LSF vektor esetében a 3-3-4 szegmentálás a
szokásos, és a szegmentálás során nemcsak az LSF vektort, hanem a súlyvektort is ennek
megfelelően osztják fel, és a 3 részvektort (szegmenst) külön-külön vektorkvantálókkal
kódolják. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy a WMSE-t nemcsak a kódolás során, hanem a
kódkönyvtár tervezésekor is alkalmazzák: ekkor a négyzetes hiba (vagy ha a gyökvonás
komplexitása nem fontos, akkor az Euklideszi távolság) helyett is a súlyozott négyzetes hibát
használják.
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A WMSE használata egyébként részvektorok esetében egyszerű. Jelölje a két összehasonlítandó
vektort x és y, amelyek csak az n,n+1,..,m indexű koordinátákban különböznek. Ekkor a
súlyozott négyzetes hiba (WSE – Weighted Squared Error) számolható (5.11) alapján:
WSE ( x, y ) = WSEn..m ( x, y ) = ∑i =n wi ( xi − yi ) 2
m

(5.17)

Mivel pedig
WSE ( x, y ) = WSE1..3 ( x, y ) + WSE4..6 ( x, y ) + WSE7..10 ( x, y )

(5.18)

így osztott vektorkvantálás esetén ha külön-külön minimalizálom a WSE-et minden egyes
szegmensen belül, akkor az együttes WSE is minimális lesz. A WSE alapú osztott
vektorkvantálás szokásos struktúráját a 18. ábra szemlélteti.
LSF1..10

Súlyvektor
számítása

Indexi = argminn{WSE(x, cn) | cn ∈CB i }

w1..10
Szegmentálás
w1..3

x1=LSF1..3

VQ1
Index1

CB1

w4..6

x2=LSF4..6

VQ2

CB2

w7..10 x3=LSF7
VQ3

Index2

CB3

Index3

18. ábra Osztott vektorkvantálás LSF vektorok kódolására súlyozott négyzetes

hibakritériummal
Nemcsak az irodalmi adatok, hanem az általam használt tanító és tesztadatokon végzett mérések
is azt igazolják, hogy a súlyozott négyzetes hiba használata a kvantálók tanítása (kódkönyvtárak
tervezése) és a kódolás során csökkenti az átlagos spektrális torzítást. Ez az általam használt
tanító és teszt adatokon együttesen 0.03 dB átlagos logaritmikus spektrális torzítás csökkenés
volt elérhető, és ez az érték minden kipróbált bitsebességen (20, 22 és 24 bit/keret) egyöntetűen
kiadódott.

5.3.2. LSF paraméterek kódolása lineáris transzformációval
Irodalmi adatok már korábban bizonyították, hogy az LSF vektoron belüli és szomszédos LSF
vektorok közötti korreláció transzformációval és predikcióval is jól kihasználható. A legelső
ilyen ismert munkát 1989-ben publikálta Farvardin és Laroia, ők egyrészt DCT transzformációt
és skalár kvantálást alkalmaztak mind a kereten belül (1D-DCT), mind a szomszédos keretek
között (2D-DCT), valamint a 2D-DCT helyett alkalmaztak AR predikciót is a szomszédos LSF
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vektorok, illetve a DCT transzformált LSF vektorok között a korreláció csökkentésére [78].
Ebben a munkában figyeltek fel arra is, hogy a transzformáció miatt a dekódolt LSF vektorok
sorrendje megváltozhat, és egyszerű algoritmust adtak a korrekcióra: a sorrend visszaállításán túl
a szomszédok frekvenciák között bizonyos védősávot is alkalmaztak.
Kutatásaink elején a tanszékünkön a főkomponens alapú neurális hálózattal [74], majd később
az ehhez hasonló Karhunen-Loeve transzformációval (KLT) [76] váltottuk fel a lineáris
transzformációt [75] a kereten belüli korreláció csökkentése érdekében, amellyel a skalár
kvantálás hatékonysága jelentősen nőtt. Vektorkvantálás és KLT esetén a 2-3-5 alapú
szegmentálás adta a legjobb eredményt [77]. Ez a szegmentálás egyébként kifejezi a KLT azon
tulajdonságát, hogy a KLT együtthatók fontossági sorrendben szerepelnek a KLT vektorban
[76]. A KL vektorokra nem alkalmazható a korábbiakban ismertetett, az LSF tartományban
értelmezett súlyozott négyzetes hibakritérium. Ezért eddig olyan megoldás volt ismert, amely a
hibavektort visszatranszformálja és a WSE-t az LSF tartományban értékelik ki [77]. Ez a
folyamat a kódolóban következőképp írható le:
•

A bemeneti ω LSF vektort transzformáljuk KL vektorrá:
u = T ⋅ω

(5.19)

ahol T a Karhunen-Loeve transzformációs mátrix, u pedig a KL vektor. Az ω LSF vektorból
meghatározzuk a w súlyvektort (ez megadja a W diagonálmátrixot is).
•

Az osztott vektorkvantálást az u KL vektor részvektoraira kell elvégezni 2-3-5
szegmentációval. Jelölje a részvektorokat rendre u1, u2 és u3. A kvantálást egymástól
függetlenül kell elvégezni, jelölje Ci az i-edik szegmens kódkönyvtárát.

•

A legközelebbi szomszéd feltétel WSE kritériummal így hangzik az i-edik szegmensre:
A KLT tartományban lévő ui vektort és a ci∈Ci kódszót egy inverz KLT-val vissza kell
transzformálni az LSF tartományba, és ott kell kiértékelni a WSE-et. Az inverz KLT
bemenetén 10 dimenziós vektort vár, ezért [77]-ben közölt algoritmus a szegmensen kívüli
részeket (mind ui vektor, mint a ci kódszavak esetében) 0-val tölti fel.
x =T

−1

[0...0; u i ;0...0]

y =T

−1

[0...0; c i ;0...0]

(5.20)

A 0-val való feltöltés jelentősen csökkentheti a műveletek számát, hiszen szorzásokat lehet
elhagyni. Az ilyen módon megkapott vektorokra már kiértékelhető a WSE:

( ) (

) (

)

DKL (u i , c i ) = WSE x, y = x − y W x − y =

(

T

[0...0; u i ;0...0] − T −1 [0...0; c i ;0...0]) W (T −1 [0...0; u i ;0...0] − T −1 [0...0; c i ;0...0]) =
(5.21)
−1
T
= [0...0; u i − c i ;0...0] ⋅ T ⋅ W ⋅ T ⋅ [0...0; u i − c i ;0...0] =
T
= [0...0; u i − c i ;0...0] ⋅W KL ⋅[0...0; u i − c i ;0...0]
= T

−1

T

70

ahol
W KL= T·W·T-1

(5.22)

A W diagonálmátrixra csak a kódolóban van szükség, melyet az ω bemeneti LSF vektorból
számítjuk ki. A W KL mátrix ebből származtatható a KLT és inverz KLT mátrix segítségével.
Ennek az algoritmusnak megfelelő kódoló struktúrát a 19. ábra mutatja be. Megfigyelhető, hogy
a 18. ábra kódolójához képest annyi változás történt, hogy megjelent egy transzformációt végző
egység, valamint a vektorkvantálóban a hibakritériumot (5.21) írja le. A bemenő vektor és a
kódszavak közötti távolság (5.21) szerinti értelmezését természetesen a kódkönyvtár
tervezésénél is alkalmazni kell.
w1..10

LSF1..10

Súlyvektor
számítása

KLT

Szegmentálás
w1..10 KL1,2
VQ1
Index1

w1..10
CB1

KL3..5
VQ2

w1..10 KL6..10
CB2

VQ3

Index2

CB3

Index3

19. ábra Osztott vektorkvantálás transzformált LSF vektorok kódolására a (5.21) szerinti

súlyozott négyzetes hibakritériummal [77]

5.3.3. Az LSF és KLT paraméterek prediktív kvantálása
Az újabb LSF kódoló algoritmusok memóriával rendelkező forrásmodellt használnak. Ennek
egyik megvalósulása, amikor az LSF keretek közötti predikciós hibát kvantálják, nem pedig
közvetlenül az LSF vektorokat. Prediktív kvantálás esetén az előzőleg dekódolt szomszédos LSF
kereteket letárolják és a predikciót autoregresszív (AR) prediktorral végzik el az LSF vektor
minden koordinátájára külön-külön, és a kapott predikciós hibát kvantálják tovább.
A 20. ábra és a 21. ábra mutatja meg az LSF vektorokon és az LSF vektorokból KL
transzformációval kapott KLT vektorokon végzett predikció koordinátánkénti hibajelének
empirikus sűrűségfüggvényét a tanító adatbázira, 4-edrangú AR prediktorral. Látható, hogy
nemcsak az LSF vektorok koordinátáiban, hanem a KLT vektorok koordinátáiban is igaz az,
hogy a predikciós hibajel várható értéke 0 körüli, és a 0-tól távolodva a sűrűségfüggvény
csökken.
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20. ábra Keretek közötti predikciós hiba

21. ábra Keretek közötti predikciós hiba

empirikus sűrűségfüggvényei a tanító LSF

empirikus sűrűségfüggvényei a tanító LSF

adatbázisra

adatbázis KL transzformáltjára

5.3.4. Rácskvantálás alkalmazása LSF kódolására
A rácskvantálás bevezetését először a kisebb komplexitás iránti igény motiválta. A kisebb
komplexitásigény kielégítésére algebrai kódkönyvtárat [60] javasolnak LSF kódolásra [61]
osztott vektorkvantálókhoz. Másik ismert eredmény a Pan által kidolgozott kétszintű
vektorkvantáló, ahol az első szinten egy fa struktúrájú vektorkvantáló, a második szinten pedig
piramis alapon korlátozott rácskvantáló található [33]. Szintén érdekes és hatékony LSF kódoló
készíthető prediktív többléptékű rácskvantálással is [34]. Ezt a rendszert a későbbiekben
részletesebben is bemutatom és felhasználom a transzformációs kódolás kvantálójaként is.
A 20. ábra és 21. ábra ábrán látható empirikus sűrűségfüggvények alakjából is látható, hogy
egyetlen rácskvantáló - amely egyetlen koordinátában egyenletes lépésközű skalár kvantálónak
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látszik – nem tűnik ígéretesnek. Ezért a fenti jellegzetes sűrűségfüggvényekre a rácskvantálást
nem egyetlen könyvtárral, hanem több, különböző léptékű rácskvantálóval valósítják meg [34].
Megjegyezzük, hogy a koordinátákon belüli eloszlásokból nem minden esetben tudjuk jól
megközelíteni a vektor többdimenziós eloszlását.
Célunk az a fenti eloszlásokra vonatkozó tapasztalatra építve, hogy a 0 körül sűrű legyen a
kódkönyvtár, és minél távolabb vagyunk a 0-tól, annál ritkább legyen. Ezt többléptékű
rácskvantálással (MSLVQ – Multiple-Scale LVQ) valósíthatjuk meg. A prediktív MSLVQ
(PMSLVQ) sémát D10+ ráccsal (2.7) és IHMW alapú súlyozott négyzetes hibakritériummal
sikeresen alkalmazta LSF kódolásra A. és M. Vasilache, valamint I. Tăbuş [34].

22. ábra A Z2 rács korlátozása legfeljebb 23. ábra Kétdimenziós MSLVQ kódkönyvtár a Z2

3 sugarú piramisra

rács legfeljebb 3 sugarú piramisainak uniójával,
léptéktényezők: 0.7(x), 1.0(•), 1.75(o) és 2.8(*)

Az MSLVQ kódolás kódkönyvtára több különböző módon skálázott D10+ rács részhalmazainak
uniói, ekkor a tér kitöltése nem lesz egyenletes. Ellenben ekkor lehetőség van olyan kódkönyvtár
használatára, amely az origó felé sűrűbb, attól távolodva pedig ritkább. A 22. ábra a
kétdimenziós Z2 rács legfeljebb 3 sugarú piramisainak unióját, mint alap kódkönyvtárt, a 23.
ábra pedig ennek az alap kódkönyvtárnak 4 különböző léptéktényezővel vett skálázását mutatja
be, a négy skálázott verzió uniója adja a többléptékű rácskvanáló kódkönyvtárát.
A 13. táblázatban látható, hogy koncentrikus hiperpiramisok, illetve hipergömböknek mekkora
az elemszáma a D10+ rácsban 21 bites számábrázolásig. A táblázat alapján már készíthető
kódkönyvtár, amelyet adott bitszámra használhatunk. Például 21 bit/keret esetén a legkülső
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hipergömb sugarának négyzete 14.5 lehet (ez azt jelenti, hogy a kódkönyvtárat alkotó
hipergömbök sugarainak négyzete: 0, 2, 2.5, 4, 4.5, 6, 6.5, 8, 8.5, 10, 10.5, 12, 12.5, 14 és 14.5).
Hiperpiramisok a D10+ rácsban
Hipergömbök a D10+ rácsban
Rácsvektorok száma
Bitszám
Rácsvektorok száma
Bitszám
2
K
K=L2 norma K≥L2 norma
K K=L1 norma K≥L1 norma
0.0
1
1
0
0
1
1
0
2.0
180
181
8
2
200
201
8
2.5
512
693
10
4
6800
7001
13
4.0
3380
4073
12
5
512
7513
13
4.5
5120
9193
14
6
103000
110513
17
6.0
16320
25513
15
7
28160
138673
18
6.5
23040
48553
16
8
935200
1073873
21
8.0
52020
100573
17
9
366080
1439953
21
8.5
66560
167133
18
10.0
153600
449797
19
10.5
153600
449797
19
12.0
262080
711877
20
12.5
313344
1025221
20
14.0
489600
1514821
21
14.5
565760
2080581
21
13. táblázat Hipergömbök és hiperpiramisok elemszáma a D10+ rácsban, ha a koncentrikus héjak
unióinak számossága 221-et nem haladhatja meg (legfeljebb 21 biten ábrázolható)
Látható, hogy a kapott kódkönyvtár az origó felé sűrűbb, attól távolodva pedig egyre ritkább. A
piramis alapú korlátozás esetén a kettő dimenzióban a diagonális irányban ritkább a
kódkönyvtár, mint vízszintes vagy függőleges irányban, ez hipergömb (kettő dimenzióban: kör)
alapú korlátozásnál kevésbé van így. A [34] cikkben a D10+ rácsot használták az alábbiak szerint:
•

Az eredeti D10+ rácsot korlátozták egy részhalmazára hiperpiramis vagy hipergömb alapon.
Például 21 bitre a maximális sugár négyzetét 14.5-re állították be hipergömb alapú
korlátozáshoz (2080581 kódszó), a részhalmazból kiválasztott vektor sorszáma így 21 biten
ábrázolható.

•

A kvantáláshoz egy α léptéktényező halmazt is meghatároztak, amelynek 2, 4, illetve 8
eleme volt. Például ha α=[0.7,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,4.0,6.0], akkor a léptéktényező választás 3
biten leírható, így a teljes bitszám 24 bit lesz.

•

Az MSLVQ végrehajtásához meg kell határozni még egy λ fő skálázó tényezőt. Ekkor az x
vektor (a prediktor hibajele) kvantálása a következő lesz az előbbi 24 bites példánál
maradva:

∀αi∈α léptéktényezőre meghatározzák a legközelebbi di rácsvektort és a Di torzítást:
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d i = arg min D( x, α i ⋅ λ ⋅ d )

(5.23)

Di = min+ D( x,α i ⋅ λ ⋅ d )

(5.24)

+
d ∈D10

d ∈D10

ahol D(,) az alkalmazott távolságkritérium, például [34]-ben IHMW alapú súlyozott
négyzetes hiba. Kérdéses lehet az, hogy mi legyen azokkal a vektorokkal, amelyek
„kilógnak” az adott léptéktényező mellett a korlátozott rácsból, illetve azokkal is, amelyek a
legnagyobb léptéktényező esetén is kilógnak. Másrészt kérdéses még λ értéke (a 20. ábra
szerint a koordinátánkénti amplitúdó LSF predikciós hiba esetében legfeljebb 300-400, a
legnagyobb léptéktényező 6, így λ≈50..70 már nagyságrendileg jónak tűnik).
•

A kvantálás eredményeképpen arra az αi léptéktényezőre és di rácsvektorra döntünk, amelyre
a torzítás minimális, vagyis:
n = arg min Di

(5.25)

i =1..8

és a 24 bites kódszó a dn rácsvektor 21 bites indexéből és n 3 bites ábrázolásából kapható.
A [34] szerzői szerint a 4 és 8 elemű léptékhalmaz között lényegében nincs különbség. Emiatt a
jobb módosítási lehetőség miatt a továbbiakban a 8 elemű változatot fogjuk vizsgálni, ekkor
ugyanis az elemszám 7-re csökkentése vagy 9-re növelése kevésbé borítja fel a kialakult
helyzetet, mint 4 esetén a 3-ra vagy 5-re történő változtatás. Megállapították továbbá azt, hogy a
hipergömb alapú korlátozás általában eredményesebb a hiperpiramis alapúnál.
MSLVQ
Beszédkeret

LVQ
Norma ≤ K

α2

LVQ
Norma ≤ K

LSF vektor
AR
prediktor
α8
Dekódolt LSF
vektorok tárolója

Legkisebb torzítású
skála kiválasztása

LPC analízis
LPC→LSF konverzió

α1

LVQ
Norma ≤ K

Skála index
Vektor
index

Dekóder

Dekódolt LSF vektor

24. ábra 8 léptékű PMSLVQ kódoló LSF vektorok kvantálására [34]

A PMSLVQ alapú LSF kódoló kódolási lépései a következők (24. ábra):
•

Az LSF vektort az előzőekben dekódolt LSF vektorokból becsüljük egy 2-rangú AR
prediktorral (PMSLVQ, ahol a P a predikciót jelöli).
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•

A predikciós hiba kódolásához kipróbáljuk a kódolást mind a 8 különböző skálán és
kiválasztjuk a torzítás kritérium szerinti legjobb vektort, majd ennek az indexét
meghatározzuk.

•

A 8 skála közül kiválasztott skála indexét 3 biten kódoljuk le, ilyen módon pl. 24 bites
kódolásnál 21 bit a rácsvektor indexe, 3 bit pedig a skála indexe lesz.

A további kutatásaimhoz ezt a módszert használtam kiindulásként, és így a mérési
eredményekben is feltüntettem ezt a módszer. A PMSLVQ az előző, WMSE alapú osztott
vektorkvantáláshoz képest meglepően lényeges javulást okozott, az általam előzőekben javasolt
KLT+WSE módszernél is 0.04-0.08 dB-vel jobb kódolási minőséget mértem a teszt adatokon,
azonban a tanító adatokon a KLT+WSE módszer volt a jobb. Ennek lehet az a magyarázata,
hogy a rácskvantálásnál csak a rácsok léptéktényezőit kell a tanító adaton meghatározni, és
ezután egy jelentős szimmetriával rendelkező kódkönyvtárunk van, míg a betanított
vektorkvantálásnál a kódszavak „alakjai” felveszik a tanító halmazban lévő jellegzetes
„alakokat”, és így a teszt adat bizonyos „más alakú” vektoraira nem lesz a kódkönyvtár
optimális.
A fejezet további részében a már szabványosított beszédkódolási eljárásokat ismerhetjük meg,
főleg az LPC paraméterek kódolásának szemszögéből vizsgálva.

5.4. Beszédkódolási szabványok
Beszédkódolási szabványokat több szabványosítási testület is kiadott, ezek közül a
legelterjedtebbek az ITU (International Telecommunication Union, régebben CCITT), az ETSI
(European Telecommunications Standards Institute), az ANSI (American National Standards
Institute), de adott ki szabványt az USA Védelmi Minisztériuma (DoD – Department of
Defence) is a NATO-val (North Atlantic Threaty Organisation) közösen, valamint nem szabad
megfeledkezni az MPEG-4 beszédkódolóiról sem. A szabványok között közös az, hogy
telefonvonal sávszélességű beszédjel (8 kHz mintavétel, legfeljebb 3.4 kHz sávszélesség)
kódolását végzik, a célzott bitsebesség a 2.4 kbit/sec-tól a 16 kbit/sec-ig terjed hibrid
beszédkódolókra, míg a hullámforma kódolókra ennél magasabb, de legfeljebb 64 kbit/sec-os
bitsebesség jellemző.
Az MPEG-4-ben a 8 kHz-es mintavételű mód mellett (keskenysávú beszéd) létezik 16 kHz-es is
(szélessávú beszéd), ez utóbbi eszköz azonban nem önálló eszközként, hanem a keskenysávú
eszköz kiegészítéseként működik (az eszköz neve is ezt mutatja: BWE – BandWidth Extension).
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5.4.1. ITU-T szabványok
Az ITU-T szabványok között az 1972-es G.711 egy PCM alapú hullámforma kódoló 64 kbit/sec
bitsebességgel, ahol a 8 kHz-es 16 bites mintákat µ-törvényű (USA, Japán) vagy A-törvényű
kompandálással (a Föld többi része) konvertálják 8 bitre [51]. Az ITU több ADPCM kódolót is
szabványosított, ezek a G.721 [52], G.722 [53], G.726 [55] és G.727 [56] jeleket kapták meg.
A hibrid kódolók közül az ITU több CELP (Code Excited Linear Prediction – kód gerjesztőjelű
lineáris predikció ) kódolót is szabványosított. Ezek a kódolók tipikusan 20-37.5 msec (160-300
minta) hosszú kereteket használnak, és a kereten belül egyetlen LPC együttható készletet
alkalmaznak, ahol P=10.
A G.728 [57] kis késleltetésű CELP kódoló 16 kbit/sec-on működik. Érdekessége, hogy az LPC
együtthatókat a dekóder oldalon állítják elő a dekódolt jelből, ezért aztán rövid, mindössze 5
minta hosszú (!) keretet használ és P=50. A rövid keretméretnek köszönhetően a gyengén
stacionárius tulajdonság még inkább igaznak tekinthető, ami szükséges is, hiszen az előző
keretre számolt LPC együtthatókat kell az aktuális keretre alkalmazni. A teljes bitsebesség a
gerjesztőjel kódolására fordítódik. A kódszó alapú gerjesztést egy olyan vektorkvantáló állítja
elő, amely egy 7 bites "forma"-kódkönyvtárat és egy 3-bites "erősítés"-kódkönyvtárat alkalmaz.
A G.723.1-es ajánlás [54] kódolója LSP reprezentációt használ 10-edrangú LPC analízissel 30
ms-os keretre. A kereteket az LPC analízishez 7.5ms-mal átlapolódnak. A gerjesztőjel kódolása
5.3 kbit/s-os bitsebességre ACELP (Algebrai CELP), míg 6.3 kbit/s-on egy több impulzusos
LPC, amit itt MP-MLQ-nak neveznek (MP-MLQ - Multipulse Maximum Likelihood
Quantization).
Az LPC szűrőt LSP paraméterekként kódolják. A 10 darab LSP paraméter előállításához az
előzőleg dekódolt vektorból egy elsőrendű prediktorral megbecsülik a jelenlegi LSP vektort,
majd a becslési hibajelet egy osztott vektorkvantálóval kódolják, amelynek dimenziói 3, 3 és 4.
Mindegyik vektorkvantáló 8 bites kódkönyvtárat használ, valamint mindkét bitsebességen
használnak egy LTP kódolást is, ahol a késleltetést és az erősítést kódolják le. Az LTP kódolás a
szintézis általi analízis technikának megfelelően előbb nyílt hurkú, majd ezt egy zárthurkú
kereséssel pontosítják.
A G.729-es kódoló 8 kbit/s-os bitsebességre készült [58]. A kódoló 10 ms-os (80 mintás) keretet
használ, a hosszútávú predikcióra és az ACELP kódolásra egy keretet két félre oszt. A kódoló
egyik érdekessége a nagyon jó minőségű LSF kvantálás. A kódoló 10 ms-os kereteket használ, a
gerjesztő jel kódolása adaptív-kódkönyvtár és konjugált struktúrájú (CS- Conjugate Structure)
ACELP kódolás felhasználásával történik.
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Az LSF kvantálása 4-szintű keretek közötti predikcióra, valamint kétszintű vektorkvantálásra
épül. A 4-szintű predikcióhoz az előzőleg dekódolt 4 LSP vektort kell megtartani. A becslési
hibát először egy 10 dimenziós vektorkvantálóval kvantálják, az így kapott hibát pedig egy 5+5
dimenziós osztott vektorkvantálóval kódolják.
Az adaptív kódkönyvtár és az ACELP kódolása hasonló a G.723.1 kódolásához, de annak
kifinomultabb változata. Az adaptív kódkönyvtár érdekessége, hogy mintán belüli pozíciót is ki
lehet jelölni (1/3 vagy 2/3 pozícióban), ekkor a dekódoláshoz az adaptív kódkönyvtár megfelelő
vektorát interpolációval lehet meghatározni.

5.4.2. ETSI szabványok
A GSM 6.10-es úgynevezett RPE-LTP (Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction)
algoritmusban a rövidtávú és a hosszútávú predikció is megtalálható. A 8kHz-en mintavételezett
jelet 160 mintás (20 ms-os) blokkokra osztják, és azon P=8-adrangú LPC analízist végeznek el,
a PARCOR paramétereket Shur-rekurzióval határozzák meg. A szomszédos keretek között az
LPC szűrő interpolációját is a PARCOR paraméterek lineáris interpolációjával oldják meg, és a
PARCOR paramétereket LAR reprezentációban skalár kvantálásával kódolják le.
A 160 mintás keretet ezután négy 40 mintányi részkeretre bontják fel, és mind a négy keretre
elvégzik a hosszútávú predikciót. A hosszútávú predikció utáni maradék jelet 3-szoros faktorral
alulmintavételezik és ADPCM kvantálóval kvantálják, és ezt a módszert nevezik állandó
távolságú impulzusokból álló gerjesztőjeles (Regular Pulse Excitation – RPE [79]) kódolásnak.
Az újabb kutatási eredményeknek köszönhetően az ETSI 1997-ben és 1998-ban két új, LSF és
CELP alapú beszédkódoló szabványt fogadott el, a GSM 6.60 EFR (Enhanced Full Rate) [42] és
a Tetra (Terrestial Trunked Radio) [44] beszédkódolót. A két beszédkódoló felépítése
funkcionálisan ugyanaz, de más bitsebességre készültek, emiatt más kódolási paramétereket
használnak. A GSM 6.60 EFR kódolóban egy blokk 160 minta (20 ms), amelyet a 4 darab 40
minta hosszú részblokkra osztanak fel. A 2. és 4. részblokkra végzik el az LPC analízist, a két
részblokk LSF paramétereit együtt kvantálják: először egy másodrendű AR prediktorral becslik
az előző LSF vektorokból, és a becslési hibát mátrix-vektorkvantálással kódolják le. Az 1. és 3.
részblokk LSF paramétereit interpolálják a szomszédos részblokkokból. Az STP maradékjelét
hosszútávú predikcióval és ACELP kvantálóval kódolják minden részblokkban.
A GSM-EFR ACELP kódolója sokkal ellenállóbb a beszédre kevert nem-beszéd eredetű zajok
ellen, mint a GSM 6.10 algoritmus, köszönhető ez mind a kifinomultabb LTP kódolásnak, mind
az ACELP impulzuskódolásnak, melyek érezhetően nagyobb kódolási komplexitás mellett jobb
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minőséget biztosítanak az egyszerűbb LTP, illetve RPE algoritmusnál. Az LSF paraméterek
használatával a beszéd spektrális burkolója nagyobb hűséggel kódolható, és az interpolációnak
köszönhetően a blokkok közötti átmenet is finom. Tovább növeli a beszédspektrum tisztaságát
az a tény is, hogy 10 ms-onként számolják újra az LSF paramétereket.
A Tetra beszédkódoló része hasonló a GSM 6.60 EFR beszédkódolóhoz, de a kisebb bitsebesség
(4567 bit/s a 12.2 bit/s helyett) miatt bizonyos részekben egyszerűsítéseket vezettek be:
•

Hosszabb blokkméret: 240 minta (30 msec) - így 2/3 részére csökken a másodpercenkénti
blokkszám.

•

Az LPC analízist a teljes blokkra végzik, az LPC számításkor a szomszédos blokkok 40
mintán átlapolódnak. A minőség fenntartása érdekében egy LSF paraméterre több bit jut, de
az átlagos bitszám így is csökken (csak 10 LSF van).

•

A részblokkok közötti LSF paramétereket súlyozottan interpolálják az előző blokk végén
lévő LSF vektorral.

•

Egyszerűbb LTP és ACELP kódolás, ahol ráadásul az LTP erősítést és az ACELP erősítését
együtt kvantálják egy 2-D vektorkvantálóval.

5.4.3. Az MPEG-4 beszédkódoló eszközei
Az MPEG-4-ben alapvetően kétfajta beszédkódoló eszköz található meg, de ezek eszközkészlete
részben különböző, a közös rész viszont az, hogy ugyanazt a rövidtávú predikciós eszközt
használják mindketten, amely LSP ábrázoláson és vektorkvantáláson alapul.
Az LSP vektor kódolása egy kétszintű VQ-val (PPM-VQ: Partial Prediction and Multistage VQ)
történik, minden szinten a kódkönyvtár 1120 kódpontot tartalmaz (11 bit). Hagyományos VQ
módban egy hagyományos kétszintű VQ, prediktív VQ módban a 2. szinten egy prediktív VQ
működik, ahol a predikció hiba az első szint és az előzőleg dekódolt LSP vektor átlagának és a
kódolandó LSP vektornak a különbsége. A hagyományos VQ mód stacionárius, a PPM-VQ mód
nemstacionárius esetben hatékony.
A CELP kódoló alapja az LPC együtthatók (STP) LSP reprezentációjának PPM-VQ kvantálása,
e mellet LTP predikciót és vagy RPE [79], vagy MPE [80] gerjesztőjelet használ. A HVXC
(Harmonic Vector eXcitation Coding) kódolóban az LPC-10E-hez hasonlóan először az LPC
együtthatókat határozzák meg, majd a predikciós hibajelen egy zöngés-zöngétlen döntést
végeznek el. A zöngés keretre a spektrális burkolót kvantálják vektorkvantálóval, zöngétlen
esetben AbS technikával vektorkvantálják a gerjesztőjelet az időtartományban. Az LSP
paraméterek kvantálását ugyanaz a PPM-VQ végzi, mint a CELP kódoló esetében.
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A BWE eszköz az előbb ismertetett alap-kódolókat egészíti ki úgy, hogy a hiányzó
frekvenciákat kódolja le egy CELP kódolóval, amelyben szintén LSP ábrázolást használnak
prediktív egyszintű VQ-val, ahol a predikcióban az előző keret szélessávú LSP vektora, valamint
a jelenlegi keret keskenysávú LSP vektorát is használják [59].

5.4.4. Egyéb szabványok
Több régebbi szabvány is létezik a fejezetben felsoroltakon kívül, mint például a US DoD
FS1015 szabványa, amely a már említett LPC-10 2.4 kbit/s-os vokóder néven ismert, illetve
ennek a követője a DoD által 1988-ban és 1989-ben kiadott 4.8 kbit/s-os CELP kódolója. A
GSM rendszerben csak a teljes bitsebességű kódolókat ismertettem, e mellett létezik „fele
bitsebességű” (Half Rate) kódoló is, ez a Motorola 5.6 kbit/s-os VSELP (Vector Sum Excited
Linear Prediction) beszédkódolója. Emellett szokás megemlíteni az Inmarsat 4.15 kbit/s-os
kódolóját is. Ezen régebbi beszédkódolók részletesebb ismertetése megtalálható [82]-ban.

5.5. Összefoglalás
Ez a fejezet összefoglalta a fontosabb beszédkódolási stratégiákat, és ezen belül is az LPC alapú
beszédkódolás elméletét és szabványos kódolási algoritmusait, főleg az LSF paraméterekre
koncentrálva. A fejezet rámutatott arra, hogy az LSF paraméterek kódolása hatékonyabb, ha
kihasználja a kereteken belüli és a keretek közötti korrelációt. A kereteken belüli korrelációt
transzformációs kódolással és/vagy vektorkvantálással lehet kihasználni, a keretek közötti
korrelációt pedig döntően predikcióval használják ki, de ismert módszer a szomszédos keretek
azonos koordinátáinak transzformációs kódolása is.
A fejezet szintén kiemeli, hogy a modern LSF kódolók a négyzetes hibakritérium helyett inkább
a logaritmikus spektrális torzítás hibakritérium optimalizálására törekednek, ezt azonban a nagy
számítási komplexitás miatt a súlyozott négyzetes hibakritériummal közelítve valósítják meg.
A következő fejezetben az itt bemutatott ismert módszerekre építve új, az eddig ismert
algoritmusoknál lényegesen hatékonyabb LSF kódolási sémákat mutatok be. Egyrészt megoldást
adok a transzformált LSF paraméterek súlyozott négyzetes hibakritériummal való osztott
vektorkvantálásra, másrészt pedig olyan új prediktív MSLVQ alapú LSF kódolót mutatok be,
amely képes lineáris transzformáció alkalmazására is, továbbá az eddig ismert módszerekhez
képest jobban használja ki a megadott bitsebességet, és új módszert is mutatok a logaritmikus
spektrális torzítás hibakritérium kódolóban való alkalmazhatóságára.
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6. Új kódolási sémák LSF paraméter kvantálására
Az

előző

fejezetben

ismertettem

az

irodalomban

fellelhető

súlyozott

Euklideszi

távolságkritériumra épülő LSF kódolási alkalmazásokat, valamint a Karhunen-Loeve
transzformáción (KLT) és Diszkrét Koszinusz Transzformáción (DCT) alapuló LSF kódolási
sémákat.
Az új kódolás kialakításához az LSF kódolásban elterjedt, a súlyozott négyzetes hibakritérium
szerinti vektorkvantálást választottam, és az alábbi célokat tűztem ki:
•

A kutató csoportunkban kifejlesztett GW súlyozás hatékonyabb alkalmazását lehetővé tevő
kódolási mód(ok) kialakítása KLT alkalmazásával, ugyanis a mérések szerint a KLT
paraméterek hagyományos osztott vektorkvantálásánál a súlyozás bevezetése (5.21) szerint
megadott távolságkritériummal nem jelent akkora minőségnövekedést, mint amekkorát a
KLT nélküli esetben jelent a súlyozás bevezetése.

•

A rácskvantálás alkalmazása a kódkönyvtár alapú vektorkvantálás helyett a kódolási
minőség javítása és (lehetőség szerint) a komplexitás csökkentése céljából.

•

KLT alapú transzformációs kódolás és rácskvantálás előnyeinek egyesítése egy közös
kódolási módban a jobb kódolási minőség elérése céljából.

A fejezet első részében a (5.21) által megadott távolságkritérium általam javasolt módosítását
mutatom be. Az első részt mérési eredményekkel zárom le, amely igazolja az általam javasolt
módosítások szükségességét és helyénvalóságát.
Ezután olyan új sémákat ismertetek, amely lineáris transzformáció (KLT és DCT), keretek
közötti predikció és rácskvantálás együttes használatával jelentős minőségjavulást okoz az LSF
kódolása terén a régebbi rendszerekhez képest. Ezekben az új sémákban a mérésekkel azt is
megmutatom, hogy a tanszékünkön felfedezett GW súly jobb eredményeket ad az eddig ismert
többi súlynál.

6.1. Továbbfejlesztett séma lineáris transzformált LSF paraméterek
WSE hibakritériummal való osztott vektorkvantálására
A következő pontban közölt mérési eredményekre hivatkozva előzetesen annyit állapíthatunk
meg, hogy a (5.21) által meghatározott súlyozott négyzetes hiba távolságkritériummal nem
érhető el akkora javulás a KLT séma esetében, mintha a KLT nélküli sémában vezettük volna be
az egyszerű négyzetes hiba kritérium helyett a (5.17)-ben megadott súlyozott négyzetes
hibakritériumot osztott vektorkvantálásnál. Az elvárt javulás 0.03-0.07 dB volt, de helyette csak
81

0.01 dB a javulás fordult elő logaritmikus spektrális torzításban kifejezve. Ez a javulás azért
következetesen megfigyelhető volt és így az algoritmus helyessége igazolódott, de nem volt
túlságosan eredményes. Gyakorlati szemmel nézve a hiányzó 0.02-0.06 dB nem számít lényeges
és észrevehető javulásnak, de nem ezért javaslok egy új megoldást a (5.21) helyett, hanem azért,
mert más megközelítéssel közelebb lehetne kerülni az elvárható javuláshoz osztott
vektorkvantálás és lineáris transzformáció esetében.
Az általam javasolt módszer lényege azon alapul, hogy a vektorok 0-val való kiegészítése
helyett figyelembe kell venni az előző kódolási lépésekben kapott eredményeket, illetve
kvantálási hibát, amelytől a (5.21) eltekint. Ennek a szükségszerűségnek az a magyarázata, hogy
az osztott vektorkvantálásnál a szegmensek közötti függetlenség - amely azt jelenti, hogy a WSE
szegmensenkénti minimalizálása egyúttal minimalizálja az eredő WSE-et is - a KL paraméterek
esetében már nem áll fenn. Tekintsük az u=[u1, u2, u3] KL vektort, illetve az osztott
vektorkvantálás eredményeképpen a KLT tartományban megkapott c=[c1, c2, c3] kódvektort,
ahol mindkét vektor 3 szegmensből áll és a szegmensek megfelelnek egymásnak. Jelölje
Szegmensi(u) azt a 10 dimenziós vektort, amely a szintén 10 dimenziós u vektor i-edik
szegmensét tartalmazza (vagyis ui-t) és azon kívül a koordináták értéke 0, vagyis
Szegmensi (u ) = [0...0; u i ;0...0]
Vezessük be a következő jelölést:

(6.1)

[

]

DKL ,ij (u, c ) = [Szegmensi (u ) − Szegmensi (c )] ⋅W KL ⋅ Szegmens j (u ) − Szegmens j (c )
T

(6.2)

Látható, hogy a [77]-ben közölt algoritmus lényege az, hogy az i-edik szegmensben a többi
szegmenstől függetlenül úgy választja meg az ottani kódszót, hogy az minimalizálja DKL,ii-t.
Az eredő távolság négyzete pedig ezen jelölésekkel az alábbi:
DKL (u, c ) = (u − c ) ⋅W KL ⋅(u − c ) = [u 1 − c1 ; u 2 − c 2 ; u 3 − c 3 ] ⋅W KL ⋅[u 1 − c1 ; u 2 − c 2 ; u 3 − c 3 ]
T

3

T

DKL (u , c ) = ∑∑i =1 DKL ,ij (u , c )
3

(6.3)

j =1

Ezzel viszont azt kaptuk, hogy
DKL (u , c ) ≠ ∑i =1 DKL ,ii (u , c )
3

(6.4)

A DKL szerinti optimális kódszó választás a következő 3 szegmensre:
min DKL (u , [c1 , c 2 , c 3 ]) = min

c1 ,c 2 ,c 3

c1 ,c 2 ,c 3

3

∑∑

3
i =1

DKL ,ij (u , [c1 , c 2 , c 3 ])

(6.5)
A kifejezés értelemszerűen módosítható tetszőleges, 1-nél nagyobb számú szegmensre. A fenti
j =1

összefüggés minimalizálásához együttesen kellene mindhárom kódkönyvtárból megtalálni a
megfelelő kódvektort, nem pedig egymástól függetlenül. Ez azonban már csak látszólag osztott
vektorkvantálás, így az az előny is elveszik, hogy a kódolás komplexitása azáltal csökken, hogy
kisebb dimenziókban, egymástól függetlenül lehet a szegmenseket kódolni.
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Azért, hogy az osztott vektorkvantálás alkalmazható legyen a kódoláskor és a kódkönyvtár
tervezésekor, azt javaslom, hogy a fenti összefüggésben a kódkönyvtárakat a koordináták
szerinti fontossági sorrendben „vegyük elő”, vagyis tervezéskor először C1-et, aztán C2-t és
végül C3-at tervezzük meg, és kvantáláskor is először a c1∈C1, ezután c2∈C2, végül pedig
c3∈C3, kódszavakat határozzuk meg. A sorrendet a KLT azon tulajdonsága alapján állapítottam
meg azért, mert a KLT vektorban a kisebb indexű koordinátában lévő energia mindig legalább
akkora, mint bármelyik nagyobb indexű koordinátában lévő energia.
A probléma azonban továbbra is az, hogy a szegmenseken kívüli koordináták kitöltését meg kell
határozni. Ezt úgy lehet megtenni, hogy ha a Ci kódkönyvtárból keresem a kódvektort, akkor
már megvan a c1,…,ci-1 kódszó, de a nagyobb indexűek, mint pl. ci+1 még nincs meg, így a
meglévő kódszavak helyén az adott kódszavakat, a hiányzó koordinátákban pedig 0-nak vesszük
az értéket. Ez formálisan a következőképp írható le 3 szegmens esetében:
c 1 = arg min DKL (u , [c,0...0])

(6.6.a)

c 2 = arg min DKL (u , [c1 , c,0...0])

(6.6.b)

c 3 = arg min DKL (u , [c1 , c 2 , c ])

(6.6.c)

c∈C1

c∈C 2

c∈C3

A fenti kódvektor kiválasztást nemcsak a kvantáláskor, hanem a kódkönyvtár tervezésekor is
használtam, amikor is meg kellett határozni a tanító adat minden egyes vektorához, hogy a
pillanatnyi kódkönyvtár melyik kódszavához áll a legközelebb.
w1..10

LSF1..10
Súlyvektor
számítása
KLT
u

w1..10

w1..10

u

VQ1
Index1

CB1

w1..10

u
VQ2

VQ3

CB2

Index2

u

Index1

CB3

Index3

25. ábra Továbbfejlesztett séma lineáris transzformált LSF paraméterek súlyozott négyzetes

hibakritériummal való osztott vektorkvantálására
Meg kell jegyezni, hogy a fenti algoritmus sem optimális globálisan, viszont megvan az az
előnye a [77] algoritmusához képest, hogy figyelembe veszi a KLT vektorban az osztott
vektorkvantálás kisebb indexű koordinátáin a már meglévő eredményt. Így pl. c3 a lokálisan
optimális eredmény akkor, ha c1 és c2 már rögzített, ugyanígy c2 lokálisan optimális akkor, ha c1
83

rögzített és c3 csupa 0, míg c1 esetén a két módszer között nincs különbség. Ez nyilvánvalóan
jobb megközelítés ahhoz képest, mintha nem vennénk figyelembe a kisebb indexű
koordinátákon kapott eredményt. Ennek az algoritmusnak megfelelő egyszerűsített ábrázolást a
25. ábra mutatja be, ahol megfigyelhető, hogy a kisebb sorszámú szegmensben lévő kvantálás
eredménye befolyásolja a nagyobb sorszámú szegmensben a kvanálást.

Módszer

LSD
(dB)

MSE
LPCW
LSAW
IHMW
GW
KLT
KLT+GW
Új KLT+GW

1.58148766
1.59865953
1.58656846
1.54931413
1.54055089
1.50353146
1.49110200
1.43329287

MSE
LPCW
LSAW
IHMW
GW
KLT
KLT+GW
Új KLT+GW

1.42317906
1.44122984
1.43303660
1.39450444
1.38877893
1.33035121
1.31824430
1.26364476

MSE
LPCW
LSAW
IHMW
GW
KLT
KLT+GW
Új KLT+GW

1.27479281
1.29957049
1.27636729
1.24506247
1.24290612
1.17086391
1.15796556
1.10896627

Tanító adat
Nagy torzítású keretek (%)
2-4 dB
4 dB felett
20 bit/keret
23.69934144 0.20010132
24.54280648 0.32928065
23.60055724 0.38500507
21.75785208 0.18363728
20.79533941 0.13677812
19.43642351 0.20770010
18.75126646 0.17857143
15.24316109 0.11144883
22 bit/keret
15.31281662 0.06965552
16.66286727 0.12664640
15.96377913 0.15450861
13.47391084 0.05572442
13.07877406 0.04179331
11.49189463 0.06838906
11.05749747 0.06585613
8.23328267 0.03166160
24 bit/keret
8.87158055 0.01013171
11.23733536 0.04812563
9.75303951 0.06205674
7.50506586 0.01013171
7.04154002 0.00759878
6.46529889 0.02279635
6.30952381 0.03039514
4.09321175 0.01139818

LSD
(dB)

Teszt adat
Nagy torzítású keretek (%)
2-4 dB
4 dB felett

1.50662667
1.51790615
1.50563347
1.48072231
1.47599585
1.44480718
1.43697153
1.39429884

20.76149425
21.42857143
20.10467980
19.19129721
18.40106732
17.91871921
17.38505747
15.07594417

0.28735632
0.47208539
0.58497537
0.31814450
0.27709360
0.24630542
0.27709360
0.23604269

1.36118551
1.37748971
1.38332934
1.34225619
1.33729511
1.29170846
1.28102109
1.23925781

14.14203612
15.04515599
15.16830870
13.26970443
12.40763547
11.70977011
11.35057471
9.25697865

0.18472906
0.21551724
0.31814450
0.18472906
0.17446634
0.16420361
0.15394089
0.11288998

1.23343111
1.24804076
1.23723283
1.20443951
1.20711073
1.14678113
1.13387405
1.09556943

9.24671593
10.11904762
9.78037767
8.10755337
7.56362890
6.92733990
6.93760263
5.15188834

0.07183908
0.14367816
0.11288998
0.12315271
0.07183908
0.10262726
0.07183908
0.05131363

14. táblázat Súlyozott négyzetes hibakritériumot használó LSF és KL kódolók

összehasonlítása 20, 22 és 24 bit/keret bitsebességeken

6.2. A továbbfejlesztett WMSE séma mérési eredményei
A 14. táblázat tartalmazza a mérési eredményeket. A tanító adat 78960 LSF vektorból, a teszt
adat pedig 9744 vektorból állt, a teszt adat vektorainak egyike sem származott ugyanabból a
beszédmintából, amelyből tanító adat is származik. Az adatbázis 45 férfi és nő 8 kHz-en
mintavételezett angol nyelvű beszédmintájából származott, a 10-edrangú LPC analízist 20 msec
(160 minta) hosszú beszédkeretre végeztük el. A kódkönyvtárakat 20, 22 és 24 bit/keret
bitsebességekre terveztem meg, súlyozott négyzetes hibakritérium esetében a tervezéskor is a
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súlyozott négyzetes hibát használtam. Referenciaként meghatároztam az adott bitsebességekre
az GW [65][66][77], IHMW [67], LPCW [63][64] és LSAW [68] súlyokkal az osztott LSF
vektorkvantálás logaritmikus spektrális torzítását (LSD) a tanító és teszt adatra, valamint az
egyszerű (súlyozás nélküli), négyzetes hibakritériummal is elvégeztem a méréseket. Csakúgy,
mint a kódkönyvtárakat, a KLT transzformációs mátrixot a tanító adaton határoztam meg. Az
irodalomból ismert LSF alapú sémák mellett referenciaként kiértékeltem az MSE
távolságkritériumot használó KLT alapú osztott vektorkvantálás, valamint a GW súlyt használó
algoritmus (KLT+GW [77]) és az új, előbbiekben ismertetett KLT alapú osztott vektorkvantálás
(Új KLT+GW [65]) logaritmikus spektrális torzítását (LSD) a tanító és teszt adatra.
A 14. táblázat alapján megállapítható, hogy ha nem használjuk a súlyozást (MSE jelöléssel),
akkor a KLT bevezetése mindhárom bitsebességen jelentős, körülbelül 0.08-0.1 dB-es
logaritmikus spektrális torzítás javulást eredményezett a tanító és teszt adat kódolásakor, a
magasabb bitsebességen jelentősebb javulással. Ha az LSF paraméterek kódolásakor bevezetjük
a súlyozott négyzetes hibakritérium használatát, akkor is marad az MSE alapon kvantáló KLT-s
sémának legalább 0.03-0.07 dB előnye logaritmikus spektrális torzításban mérve, itt is a
magasabb bitsebességen nagyobb a különbség a KLT javára. Amennyiben a régi KLT+GW
algoritmust használjuk a KLT alapú súlyozott négyzetes hibakritériummal működő osztott VQval, akkor ez 0.01 dB-es, igen kicsi javulást eredményez. Ezzel azt állapíthatjuk meg, hogy
súlyozott négyzetes hibakritériummal működő osztott VQ esetében a KLT bevezetése nem éri el
a MSE esetben tapasztalt körülbelül 0.08-0.1 dB-es logaritmikus spektrális torzítás javulást.
Látható, hogy a súlyozás nélküli KLT sémához képest az általam javasolt új KLT+GW
algoritmussal 0.05-0.07 dB a javulás, de itt a kisebb javulás a teszt adaton figyelhető meg. Ez a
javulás kimutathatóan jobb a régi KLT+GW séma eredményezte 0.01 dB-es javulással szemben,
és megvizsgálva a KLT nélküli esetet, így már a KLT bevezetése 0.08-0.13 dB-es logaritmikus
spektrális torzítás javulást eredményezett. Így tehát a súlyozott négyzetes hibakritérium
használatával az általam javasolt algoritmus képes biztosítani azt a KLT kódolási nyereséget,
amelyet a MSE esetében a KLT nyújt, míg ezt az eddig ismert algoritmusok nem tették lehetővé.

6.3. Ortogonális

lineáris

transzformáció

használata

prediktív

többléptékű rácskvantálóval LSF kódolásra
Az irodalomban ismert módon az általam javasolt módszer is a szomszédos LSF vektorok
közötti korrelációt predikcióval használja ki. Azonban az is ismert a szakirodalomból, hogy
nemcsak a keretek között, hanem a kereten belül is megfigyelhető az együtthatók között
85

korreláció [71][72][73][78]. Ennek kódolási célú kihasználására alkalmaztuk mi is a
transzformációs kódolást KLT transzformációval, de ismert az irodalomból DCT alapú kódolás
is [78]. Mind a KLT, mind a DCT ortogonális lineáris transzformáció.
Az előző fejezetben, illetve e fejezet előző pontjaiban is megmutattam részben saját, részben
irodalmi munkákra hivatkozva, hogy a KLT bevezetése az LSF vektorok kódolásakor jelentősen
javítja a kódolás minőségét. Összehasonlításképpen nemcsak a KLT-t, hanem a 10 dimenziós
DCT-t is megvizsgáltam, amely a KLT-vel ellentétben nem függ a tanító adattól, így a tanító
adatok rossz megválasztása kevésbé rontja el a végső rendszer működését (ez az előnye az
MSLVQ-nak is megvan a betanított vektorkvantálókhoz képest).
Az itt vázolt sémán az alábbi módosítások lehetőségeit és hatásait vizsgáltam meg:
•

KLT és DCT transzformáció használata:
A transzformáció potenciálisan az AR prediktor elé (LSF paraméterek transzformálása) vagy
után (predikciós hibajel transzformálása) helyezhető el.

•

Különböző távolságkritériumok használata, ide értve az IHMW-n kívül a GW, LPCW és
LSAW távolságkritériumokat, illetve új távolságkritériumok kidolgozását.

•

A különböző léptéken vett részrácsok uniójának hatékonyabb kódolása:
A 13. táblázatban látható, hogy például piramis alapú korlátozásnál 1439953 kódszó (20.46
bit) jut 21 bitre, míg hipergömb alapon ugyanez 2080581 (20.99 bit), ami fél bitnyi
különbség, de nem lehet kihasználni.

•

A kvantálás során a különböző koordinátákban lévő skalár jelek közötti fontosság
figyelembe vétele.

A mérések során azt tapasztaltam, hogy ugyanaz az MSLVQ kvantáló használható akkor is, ha
az AR prediktor elé vagy után KLT-t vagy DCT-t teszek, ez azzal magyarázható, hogy a
transzformációk bázisa ortonormált.
Ha a kódoló részegységei közé egy transzformációt is beillesztünk, akkor az MSLVQ
léptéktényezőket is szükséges lehet módosítani. Az tapasztaltam, hogy csak igen kis mértékű
módosításával kapjuk a legjobb eredményt, főleg a legkisebb és a legnagyobb léptéktényezőt
kellett módosítani. Természetesen az MSLVQ fő skálázó tényezőjének módosítása is szükséges
lehet, és az AR prediktort nem az LSF, hanem a transzformált vektorokra kell betanítani, de az
ortogonalitás miatt itt is csak kicsi változtatás szükséges.
Az AR prediktor természetesen más lesz LSF, DCT vagy KLT vektorok predikciója esetében,
illetve a KLT mátrix is más lesz, ha nem az AR prediktor elé (LSF vektorok transzformációja),
hanem az AR prediktor után (a predikciós hibavektor transzformációja) és az MSLVQ közé
illesztjük.
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A mérések során azt is megállapítottam, hogy az LSF-KLT-AR predikció kódolási sorrend
előnyösebb az LSF-AR predikció-KLT kódolási sorrendnél. Az irodalomból ismert, hogy az LSF
vektorfolyamból nyert KLT, illetve DCT vektorfolyamot továbbra is nagy keretek közötti
korreláció jellemzi, így a predikció továbbra is hatásos lesz, ahogy ezt a mérési eredmények
igazolták is.

6.3.1. A különböző léptéken vett rácsok uniójának hatékonyabb kódolása
Már szó volt róla, és a 13. táblázatból látható is, hogy például piramis alapú korlátozásnál
1439953 kódszó (20.46 bit) jut 21 bitre, míg hipergömb alapon ugyanez 2080581 (20.99 bit),
ami félbitnyi különbség, de nem lehet kihasználni az irodalomban talált megoldásokkal.
Elmondható továbbá az, hogy az MSLVQ részrácsainak uniójának elemszáma az elemszámok
összege azzal a feltétellel, hogy nem foglalkozunk azon kódvektorokkal, amelyek két különböző
léptékű rácsba is beletartoznak (például a 0 vektor). Ezeket a vektorokat tehát különbözőnek
vesszük, bár minden koordinátában azonos értékűek, csak éppen több különböző léptéken (másmás LVQ kódkönyvtárban) is megtalálhatóak. Ez azt fogja eredményezni, hogy az MSLVQ
tényleges elemszáma valamivel kisebb lesz, mint amit mi számolunk, de maga a rendszerben
nem lesz hiba (olyan – reményeink szerint lényegtelenül kevés - kódvektorunk lesz, amelyet
sohasem fogunk indexelni, más szóval bizonyos lefoglalt index sohasem fordulhat elő, de olyan
kódvektorra nem fog a kvantáló dönteni, amelynek nincs index lefoglalva).
Emiatt a továbbiakban az LVQ kódkönyvtárak unióit ezzel az egyszerűsítéssel fogjuk
értelmezni. Megjegyezzük, hogy a léptéktényezők meghatározásánál figyelni lehet arra az esetre
is, hogy az ilyen többször számolt vektorok száma minimális legyen. Amennyiben a
léptéktényezők irracionális számok (ami digitális környezetben nem kivitelezhető véges biten),
valamint a kódvektorok egész koordinátájúak, akkor a 0 kivételével biztosan nem lesz a
különböző léptékekben azonos kódpont. Racionális (és természetesen pozitív) léptéktényezőkkel
létezik közös nevező, és közös nevezőre hozva a számlálók legkisebb közös többszörösénél a két
léptékelt, de még nem korlátozott rács között átfedés lesz, és az LVQ kódkönyvtárak között is
átfedés lesz, ha a közös kódpontok a piramis vagy hipergömb alapú korláton belülre esnek.
Ezzel a gondolatmenettel pontosan meghatározható az unió elemszáma a léptéktényező és a
korlát ismeretében, azonban ez a tudás jelentősen bonyolítaná a kódoló struktúráját. Az általam
kidolgozott rácskvantáló indexelő algoritmus nem tudja kezelni ezt a problémát, azonban az
ilyen kódvektorokat ki lehet kizárni például Rault-Guillemot vagy Lamblin algoritmussal, ha az
ilyen átfedő vektorok fővektorát (ahol nagyság szerint rendezettek a koordináták) kizárjuk a
87

fővektorok halmazából. Az átfedést azonban meg lehet akadályozni olyan módon is, hogy ha két
léptéktényezőhöz tartozna nem-nulla átfedő vektor, akkor az egyik léptéktényezőhöz
megfelelően kicsi számot hozzáadva az új léptéktényezők legkisebb közös többszöröse biztosan
csak a korláton kívül eredményezne átfedést az eredeti rácsban.
Visszatérve az eredeti problémára, az eddig alkalmazott bitkiosztásnál ugyanazt a korlátot
alkalmazták minden léptéken, ez azonban nem minden esetben hatásos.
Legkülső piramis
sugara
20 bit
22 bit
24 bit

6
7
9

20 bit
22 bit
24 bit

6,6,6,7,7,7,7,7
7,7,7,7,7,8,8,8
9,9,9,9,9,9,10

Kódkönyvtár
elemszáma
Hagyományos
884104 (19.754 bit)
1109384 (20.081 bit)
11519624 (23.458 bit)
Kiosztás
1024904 (19.967 bit)
3914984 (21.901 bit)
15884703 (23.921 bit)

Legkülső gömb sugarának négyzete

Kódkönyvtár
elemszáma

kiosztás [34]
8
10.5
14.5
pakolt indexeléshez
8,8,8,8,8,8.5,8.5,8.5
10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,10.5,12,12
14.5

804584 (19.618 bit)
3598376 (21.779 bit)
16644648 (23.989 bit)
1004264 (19.938 bit)
4122536 (21.975 bit)
16644648 (23.989 bit)

15. táblázat Az MSLVQ-t alkotó LVQ-k legnagyobb lehetséges korlátjai piramis és gömb alapú

korlátozással 20, 22 és 24 bitre, 8 (illetve 7) darab léptékkel
Tekintsük a 15. táblázatban az eddig alkalmazott allokációs technika eredményeit 20, 22 és 24
bitre. A piramis alapú korlátozásnál 22 biten azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy ha 7re állítjuk a korlátot, akkor 1109384 (20.081 bit!) lesz a 8 kódkönyvtár elemszámának az
összege, a következő lehetséges korlátra, 8-ra állítva a korlátot pedig már nem férnénk be a 22
bitbe, sőt a 23 bitbe sem (8590984

kódszó, 23.034 bit). Összefoglalva, a piramis alapú

korlátozásnál a 20 bitet éppen átlépő kódkönyvtár méret után a következő lépés rögtön 23 bitet
átlépő kódkönyvtár méret lenne. Ezzel azonban 22 bitre nem lehetne rendszert tervezni, helyette
azt kellene használni, amit 21 bitre is használnánk, miközben ott sem használunk ki 0.9 bitet.
A tört bites tartalék valamiféle kihasználására azt a megoldást javaslom, amit egyébként Fischer
indexelő algoritmusa, vagy a Rault-Guillemot indexelő algoritmus, vagy az általam az előző
fejezetek egyikében javasolt indexelő algoritmus is alkalmaz. Adott a N darab különböző
léptékhez egy-egy LVQ kódkönyvtár, ezek elemszáma K1, K2,…, KN. Az LVQ kódkönyvtárakon
belül tudunk indexeléssel megcímezni bármely kódvektort, de szükség van az N darab
kódkönyvtár egyikét is megjelölni. Ekkor az eredő iMSLVQ index, ha a kódvektor az n index
léptéken található és ott az indexe i:
i MSLVQ = i + ∑ j =1 K j
n −1

(6.7)

ahol természetesen 1 ≤ n ≤ N, 0 ≤ i < Kn, és iMSLVQ < K1 + K2 +…+ KN.
Ezt a megoldást a továbbiakban pakolt indexelésnek nevezem. A pakolt indexelés
dekódolásához először a n lépték indexet kell megkeresni (például egy for ciklussal), majd ez
alapján megkapható az i index is. Az n∈[1,N] léptékindex az az egész szám, amelyre
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∑

n −1
j =1

K j ≤ i MSLVQ < ∑ j =1 K j , ahol 1 ≤ n ≤ N
n

(6.8)

Ezután n ismeretében már megkapható az i index is (6.7) alapján:
i = i MSLVQ − ∑ j =1 K j
n −1

(6.9)

Például a régi indexelésnél a 20 bites sémánál 8 db 110513 (16.75 bit) elemű halmaz uniójának
elemszáma persze 20 biten ábrázolható, de ugyanígy beférne a 20 bitbe pakolt indexeléssel 3
darab 110513 elemű és 5 darab 138673 (17.08 bit) elemszámú halmaz uniója is, hiszen így
3·110513 + 5·138673 < 220. Ezzel a megoldással több kódpontot tudunk figyelembe venni a
bitsebesség növelése nélkül, amitől azt várjuk, hogy ugyanazon a bitsebességen a kódolási
torzítás csökkenni fog.
A 15. táblázat azt mutatja meg, hogy pakolt indexeléssel mennyivel több kódpontot lehet
felhasználni az adott bitsebesség mellett. A pakolt indexelés különösen a piramis alapú
korlátozásnál fontos, ennek bevezetésével 20 biten kb. 16%-kal több, 22 biten pedig kb. 3.5-ször
annyi(!) kódvektorunk lesz. Különösen ez utóbbi jelent lényeges növekedést. Azonban 24 biten
a pakolt indexelés önmagában nem hoz eredményt, alkalmazása csak úgy tehető meg, hogy egy
léptéket elhagyunk. Emiatt 24 biten piramis alapú korlátozásnál nem 8, hanem csak 7 léptéket
használtam pakolt indexeléssel. Megjegyezzük továbbá, hogy a gömb alapú korlátozásnál a
pakolt indexelés érdekében egy léptékelhagyás sem lenne elegendő, mivel az eredeti, pakolás
nélküli séma is elég pontosan kihasználja a 24 bitet (kb. 23.989 bit), ezért itt a pakolt indexelést
nem is vizsgáltam. Azonban gömb alapú korlátozásnál a pakolt indexelés használható 20 és 22
biten, ekkor 25%-kal, illetve 15%-kal több kódszó használható.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy ha néhány léptéken emeljük meg a korlátot, akkor a nagyobb
léptéktényezők rácsain célszerű a nagyobb korlátot érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy az
MSLVQ külső, már ritkább tartományát toljuk még távolabb az origótól, így a nagyobb
energiájú vektorok esetében - amelyek a túlcsordulási (overload) tartományba esnének – a
kvantálás eredményeképpen kevesebb lesz a túlcsordulás. A kisebb léptékeken való
korlátnövelés nem növelné a granuláris tartományt, csupán sűrűbbé tenné a távolabbi teret.

6.3.2. Az MSLVQ túlcsordulási tartományának kezelése
Egy rácskvantálónál a túlcsordulási (overload) tartomány kezelése mindig külön kérdés. Ha a túl
nagy energiájú vektor nem fér bele a rácskvantáló korlátjába, akkor a szakirodalom alapján a
leggyakoribb három technika az alábbi:
•

A rács skálázása: a rácsvektort egy másik, egyébként nem lefoglalt léptéken kódoljuk le, és
nemcsak a rácsvektor indexét, hanem a kivételes léptéket is elküldjük a dekódernek.
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•

A rácsvektor skálázása: a rácsvektort addig zsugorítjuk, amíg rá nem esik a legkülső
piramisra vagy gömbre. A zsugorítást általában egy 1-nél valamivel kisebb számmal
beszorozva végezzük el. Ekkor a rácsvektor alakja inkább megmarad, de az energiája
jelentősen csökken, azonban ez a technika nem biztos, hogy négyzetes hiba értelmében is
optimális eredményt ad.

•

A különleges vektor kódolása más módon, például skalár kvantálókkal.

A túlcsordulási tartomány kezelésére én a rácsvektor skálázását választottam, de a zsugorítást a
négyzetes hiba értelmében optimális módon végeztem el. Ehhez azonban a D10+ rácsot szét
kellett bontani az alkotó elemeire, a D10 rácsra és a (½,½,…,½)+D10 rácsra, amelyek diszjunktak
és uniójuk alkotja a D10+ rácsot.
Vegyük most a 10 dimenziós x bemenő vektort, és skalár kvantálóval kvantáljuk minden
koordinátáját (legyen ez y), ekkor a 10 dimenziós kockarácsra jutunk. Ha az L1 norma páros,
akkor egyúttal a D10 rácsban is benne van y. Ha nem, akkor meg kell +1-gyel vagy -1-gyel
változtatni azt a koordinátáját, ahol ez a változtatás a legkisebb négyzetes hibát okozza az
eredeti vektorhoz képest, ez így minden koordinátában 2 próbát jelent. Ha piramis alapú
korlátozásnál az L1 norma, hipergömb alapú korlátozásnál az L2 norma túl nagy, akkor csak
zsugorítani szabad, azaz a 0 felé szabad változtatni a megfelelő koordináta értékét (vagyis ha
negatív egy koordináta értéke, akkor csak 1-gyel való növelést kell vizsgálni, pozitívnál az 1gyel való csökkentést, a 0 értékű koordinátákat pedig ki kell a vizsgálatból hagyni), de a másik
irányban nem szabad mozogni. Ilyen módon egyszer csak eljutunk a D10 rács azon piramisára
vagy hipergömbjére, amely megfelel a korlátnak. Mivel minden lépésben a MSE értelmében
legjobb döntést hoztuk, így a kapott zsugorítás vagy nyújtás MSE értelében is optimális lesz.
Arra mindenképp figyelnünk kell, hogy a végeredmény páros piramison legyen, hiszen ez a Dk
rács definíciója (a legkülső piramis sugara azért lehet páratlan a D10+ rácsban, mert ezt a D10+ rács
másik komponense, a (½,½,…,½)+Dk okozza).
Hasonló stratégia alkalmazható a (½,½,…,½)+D10 rácsban is, itt csak az (½,½,…,½) eltolás
vektor hatását kell megfelelő módon figyelembe venni.
Az LVQ eredménye pedig a két eredmény, vagyis a (½,½,…,½)+D10 rácson és a D10 rácson
kapott eredmény közül az, amelyik MSE értelemben közelebb van az x bemenő vektorhoz.
Ekkor tehát egy LVQ esetén két jelölt közül kerül ki a végső győztes. MSLVQ esetén pedig
minden lépték rácskvantálójának két jelöltje van, vagyis N darab lépték esetében 2·N jelölt közül
kell a végső döntést meghozni.
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6.3.3. Új távolságkritérium szintézis általi analízis technikával
Az általam javasolt rendszerben az MSLVQ nem osztott vektorkvantálásként működik, így az
általam javasolt új KLT+GW algoritmus (amelyet az általános súllyal vett WSE és lineáris
transzformáció alapú LSF kódolásra javasoltam) nem különbözik a régitől, hiszen az első
szegmensre mind a kettő ugyanúgy működik: a dekódolt LSF vektort és az eredetit kell
összehasonlítani súlyozott négyzetes hiba távolságkritériummal. Ez valójában egy szintézis általi
analízis (AbS) megoldás. Az AbS-nek azonban van még egy fontos tulajdonsága: nem az összes
lehetséges esetben végzik el a szintézist, hanem először egy kisebb komplexitású
összehasonlítást végeznek el (pl. négyzetes hiba alapon dekódolás nélkül), és ezek közül a
legjobb A darab jelöltre végzik el a szintézist, és ott hozzák meg a végső döntést (értelemszerűen
A viszonylag kis egész szám, de 1<A). Meg kell jegyezni azt is, hogy ha nem alkalmaznánk
lineáris transzformációt (pl. csak PMSLVQ-t), akkor a WMSE kritérium a rácskvantálónál is
alkalmazható lenne akkor, amikor a kockarácsról kell a D10 rácsra vagy a (½,½,…,½)+D10 rácsra
zsugorítani, illetve nyújtani.
Az általam készített rendszerben az alábbiak szerint állapítottam meg, hogy mennyi jelöltre
kelljen elvégezni a szintézist:
•

Kvantálás az adott léptéken a D10 rácsra:
1. A kvantálás egy adott léptéken először a Z10 kockarácsra történik meg, ez a vektor lesz y.
2. Ha y a korláton belül van és ráesik a D10 rácsra, akkor készen vagyunk.
3. Ha y a korláton kívül van, akkor csak zsugorítást engedélyezünk.
4. Zsugorítjuk vagy (ha lehet) nyújtjuk az y vektort egyetlen koordináta megváltoztatásával
a négyzetes hiba optimalizálásával.
5. Folytatjuk 2-től, amíg az ottani feltétel nem teljesül.

•

Kvantálás az adott léptéken az (½,½,…,½)+D10 rácsra:
1. Kvantálás egy adott léptéken először a (½,½,…,½)+Z10 kockarácsra, a kapott vektor y.
2. Ha y a korláton belül van és ráesik a (½,½,…,½)+D10 rácsra, akkor készen vagyunk.
3. Ha y a korláton kívül van, akkor csak zsugorítást engedélyezünk.
4. Zsugorítjuk vagy (ha lehet) nyújtjuk az y vektort egyetlen koordináta megváltoztatásával
a négyzetes hiba optimalizálásával. (Figyelem: az ½ értékű koordinátát nem szabad 1gyel csökkenteni, mert ezzel -½ lesz, ami a sem az L1, sem az L2 normán nem változtat
semmit és végtelen ciklusba kerül az iteráció. Hasonló a helyzet a -½ értékkel is).
5. Folytatjuk 2-től, amíg az ottani feltétel nem teljesül.
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•

A N lépték mindegyikén elvégezzük a fenti kvantálást, amely eredménye 2·N darab vektor
lesz, mindegyikre ismert a négyzetes hibája x-hez képest. Vesszük az A ≤ 2·N darab legjobb
vektort (egy léptékről akár mind a kettő továbbjuthat), elvégezzük rajtuk a szintézist, és a
kapott A darab LSF vektor közül a választott bonyolultabb távolságkritérium szerinti
legjobbra döntünk. Ezek közül a következőeket használtam:
o WSE, minden lépték mindkét jelöltjére, vagyis A=2·N
o LSD, ahol A szabadon választható a teljes tartományán, azaz A=2,…,2·N

Az itt ismertetett, általam kitalált algoritmusban az az újdonság, hogy minden léptékről 2 jelölt
jut el a végső döntésig, nem pedig egy, valamint az, hogy a rácskvantálásra sikerült egy olyan
sémát találni, amelyben néhány jelöltet ki lehet emelni a teljes kódkönyvtárból, és ezekre akár
olyan komplex torzításkritérium is alkalmazható, mint a logaritmikus spektrális torzítás.

6.3.4. A koordináták közötti fontosság kezelése a rácskvantálás során
A rácskvantálás egyik optimalitására vonatkozó tételt Fischer fektette le, amikor is azt
bizonyította, hogy memóriamentes többdimenziós független Laplace eloszlású forrásra a
forráskódolási tétel alapján az entrópiakódolóval kiegészített aszimptotikusan optimális
vektorkvantáló kódkönyvtára jó közelítéssel egy rács koncentrikus piramisainak sorozatának
felel meg. A KLT ebből a szempontból hatásos, hiszen dekorrelálja a jelet (a tanító adaton), de a
KLT abból a szempontból nem kedvező, hogy a kisebb sorszámú (fontosabb) koordinátákban a
jel energiája nagyobb, mint a nagyobb sorszámú (kevésbé fontos) koordinátában. Meg kell
azonban említeni, hogy ezen a predikció még változtathat abban a sémában, ahol a KLT és az
MSLVQ között predikció is található, és ezt mutatja is a 21. ábra, ahol a második koordinátában
az empirikus sűrűségfüggvény jobban szétterül a közel 0 várható érték közül, mint az első
koordinátában, és ez alapján azt is mondhatnók, hogy ez a koordináta a predikció után mintha
fontosabbnak látszana az elsőnél.
Mindenesetre szükséges lehet a koordinátákon belül valamilyen eloszlás transzformáció,
amellyel ezt a fontossági sorrendet figyelembe tudjuk venni. Mivel az MSLVQ-val részben
kezeljük azt a problémát, hogy az origó felé sűrűbb a kódkönyvtár, mint attól távolodva, ezért
elvetettem az olyan jellegű eloszlás transzformációkat, amelyek a sűrűségfüggvény alakját
megváltoztatják, és csak egy speciális módszert választottam, amely egy egyszerű
koordinátánkénti skálázás. Ezzel a megoldással elérhető az, hogy a koordinátákat különböző
módon zsugorítva figyelembe tudjuk venni a fontosságot: amelyik koordinátában a rácskvantáló
bemenő vektorát jobban zsugorítjuk, ott az egyenletes lépésközű skalár kvantálók kvantálási
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lépésköze kisebb lesz, így a torzítás is kisebb lesz skalár kvantálás esetében pl. normális
eloszlású bemenő jelre. A zsugorítás ilyenfajta értelmezésétől azt várjuk a KLT és DCT
esetében, hogy a (kevésbé fontos) nagyobb sorszámú koordinátában kisebb lesz a zsugorítási
tényező, mint egy (fontosabb) kisebb sorszámú koordinátában.
Ettől a módszertől is a torzítás csökkenését várjuk. Bár a koordinátánkénti zsugorítást a lineáris
transzformációk, és közülük is elsősorban a KLT motiválta, ez akár az LSF-PMSLVQ esetben is
hasznos lehet, persze a koordináták közötti fontossági sorrend a lineáris transzformációknál
szokott módon nem adódik ki, de kiadódhat például a koordinátánkénti jel átlagos energiájából.
Az átlagenergia figyelése pedig akár adaptív algoritmussal is megvalósítható.

Az új transzformációs kódoló séma PMSLVQ-val
Az előző néhány pontban ismertettem az eddig ismert LSF-re használt PMSLVQ sémát,
valamint az általam kidolgozott módosításokat.
MSLVQ
Beszédkeret

LPC analízis
LPC→LSF konverzió

KL vektor

AR
prediktor

α2

KLT

LVQ
Norma ≤ K2

Koordinátánkénti
zsugorítás
αN

Dekódolt KL
vektorok tárolója

K1, K2,…, KN

LVQ
Norma ≤ K1

LVQ
Norma ≤ KN

Legkisebb torzítású
jelölt kiváasztása

LSF vektor

α1

Pakolt Kódszó
indexelés
Skála
index
Vektor
index
Dekóder

Dekódolt KL vektor

26. ábra Új PMSLVQ séma lineáris transzformáció (itt: KLT) alkalmazásával, pakolt

indexeléssel, koordinátánkénti zsugorítással és módosított torzítás-kritériummal
Az új séma kódolóját a 26. ábra mutatja be, az általam módosított elemeket szürke-fehér sávval,
az általam kitalált új elemeket pedig szürke színnel jelöltem meg. Módosított elemen az
algoritmus módosítását értem, a paraméterek módosítását (pl. ha az AR prediktor bemenetén
KLT vektor van, akkor más a paramétere, mintha LSF vagy DCT vektort kapna) nem
tekintettem lényegi módosításnak. Az új kódolóban KLT az AR prediktor elé került, ez jobb
eredményt adott, mintha az után lenne az MSLVQ elé – így ez a séma a KLT-PMSLVQ
betűszavakkal jellemezhető. Nagyon hasonló a DCT-PMSLVQ séma is, ekkor a KLT helyett a
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DCT szerepel. Ha a KLT a prediktor után áll, akkor ezt a sémát a P-KLT-MSLVQ betűjellel
fogjuk jelezni. Az általam kitalált egyik újdonság ebben a sémában a rácskvantáló bemenetén
található koordinátánkénti zsugorítás, amely nemcsak a KLT-PMSLVQ, hanem a PMSLVQ
sémában is javulást okoz.
Szintén új elem a rendszerben a pakolt indexelés is. Ennek a következménye az lett, hogy a
különböző léptékeken különböző korlátot lehet alkalmazni. A léptékekhez tartozó LVQ-k
azonban nem ezért lettek csíkosan jelölve, hanem amiatt, hogy itt a kvantálás módosult úgy,
hogy a D10 rácsra és a (½,½,…,½)+D10 rácsra külön-külön kvantálunk, és a nem granuláris
tartományban a négyzetes hiba alapján lépkedünk a zsugorítást vagy nyújtás megvalósítása
érdekében. Az így kapott két eredmény – beállítástól függően - részt vehet a szintézis általi
analízisben, ahol WSE és LSD torzítást is megvizsgáltam, emiatt a „legkisebb torzítású skála
kiválasztása” elnevezésű egység módosult is „legkisebb torzítású jelölt kiválasztása” nevűre.

6.4. Mérési eredmények és tapasztalatok
A mérés során a fenti kódolási sémákat vizsgáltam meg GW, IHMW, LPCW és LSAW
súlyozott négyzetes hibával, valamint tisztán MSE módszerrel, illetve AbS alapú LSD torzítási
kritériumokkal is. A súlyozott négyzetes hibával minden jelöltet megvizsgáltam (A=Amax, ahol
Amax=16 vagy ritkábban 14, utóbbi akkor, amikor csak 7 különböző lépték van), míg LSD esetén
A=2,3,…,Amax értékek mindegyikét kipróbáltam, ezekre LSDA névvel fogok hivatkozni. A
kapott eredményeket logaritmikus spektrális torzítás (LSD) szerint értékeltem.

6.4.1. Az új rendszer létrehozása és a transzformáció és predikció közötti
sorrend a kódolóban
Első lépésben azt határoztam meg, hogy a transzformáció (KLT vagy DCT) és predikció milyen
sorrendben kövesse egymást a kódolóban – a dekódolóban értelemszerűen a kódolóban lévő
sorrend inverze szerepel. Szintén ebben a lépésben kellett meghatároznom az MSLVQ 8 darab
léptékét is külön-külön mind a négy sémára, melyek jelzése P-KLT, KLT-P, P-DCT és DCT-P
(a végéről az MSLVQ tagot lehagytam, merthogy az mindegyikben azonos módon a végén
szerepelne), valamint létre kellett hozni a megfelelő transzformációs mátrixokat és predikciós
együtthatókat. Prediktorként 4-fokú AR prediktort használtam.
A KLT-PMSLVQ paramétereit a tanító adaton határoztam meg öt lépésben, ahol egy lépés a
tanító adatfájl teljes végigolvasását jelenti:
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•

Első kör: a tanító adat 10-D LSF vektorainak empirikus várható értékét határoztam meg,
amely minden koordinátában az értékek átlaga.

•

Második körben a KLT vektor meghatározása a szokásos módon:
A 0 várható értékűvé tett LSF vektorok kereten belüli autokorrelációs mátrixát számítottam
ki, és ennek a sajátvektorai (a sajátérték csökkenő sorrendjében) adták ki a KLT mátrixot. A
sajátvektor kiszámítására a Jacobi-algoritmust használtam.

•

Harmadik körben a KLT vektorokra vonatkozó 4-edfokú AR prediktort határoztam meg:
A 0 várható értékűvé tett LSF vektorokat tanszformáltam a KL mátrixszal, a kapott 10-D KL
vektoroknak minden a tíz koordinátájában meghatároztam a szomszédos keretek közötti
autokorrelációs függvényt, amely függvényt 5 együttható ad meg. Ebből a 10 különböző
autokorrelációs függvényből számította ki a Levinson-Durbin algoritmus a 10 darab lineáris
predikciós együtthatót, egy prediktorra négy együtthatót.

•

Negyedik körben az MSLVQ nyolc darab léptéktényezőjét (α1, α2, …, α8) határoztam meg:
A 0 várható értékűvé tett LSF vektorokat transzformáltam a KL mátrixszal, a kapott 10-D
KL vektoroknak a predikciós hibáját kvantáltam az MSLVQ kvantálóval, ahol a nyolc lépték
volt a bemenet, amelyet a mérés során folyamatosan változtattam. Minden léptéktényező
halmazhoz meghatároztam a logaritmikus spektrális torzítást, és ez alapján hasonlítottam
össze a léptéktényező halmazokat. A léptékek kiindulásául a PMSLVQ sémában lévő
értékek szolgáltak, a rács fő skálázó tényezőjét pedig λ=50-re választottam meg. A
módosítást szelektíven végeztem, a legbelső LVQ-tól indultam kifelé, mindig csak 1
léptéktényezőt módosítottam 0.05-ös lépésközzel mindkét irányba addig, amíg 0.3-del túl
nem jutottam az addig optimális ponton. Amikor ilyenformán minimumot találtam, akkor 1
léptéktényezőt visszalépve azon újra elvégeztem a vizsgálatot.

•

Utolsó lépésként a rács fő skálázó tényezőjét, λ-t pontosítottam:
A λ optimális értéke egyértelműen bitsebesség függő (ezt a rács korlátozásával
szabályozzuk), hiszen ha λ állandó, akkor a rácskorlát növelésével vagy csökkentésével
nem a koordinátán belüli skalár kvantáló lépésközét változtatnánk, hanem csak a korlátos
tartomány sugarát. Ezért minden pakolt indexelés konfigurációra a λ=30,31,32,..,80 értékek
közül a tanító adaton legkisebb a logaritmikus spektrális torzítást adó értéket választottam ki.

Hasonló módon történt a P-KLT, a DCT-P, P-DCT és a transzformáció nélküli PMSLVQ séma
paramétereinek meghatározása. Ez utóbbinál annyi megjegyzést teszek, hogy a kezdeti,
optimalizálás előtti léptéktényező halmaz a [34]-ban található léptéktényező halmaz volt. A
léptéktényezőket a 16. táblázat foglalja össze. Látható, hogy a léptéktényező halmaz a [34]-ban
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megadottól nem tér el jelentősen, és az általam használt tanító adatra a különböző módszerek
léptéktényezői még ennél is kevésbé különböznek.
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α1
Vasilache-Tăbuş [34] 0.7
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
4.0
PMSLVQ
0.8
1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.5
DCT-P
0.75 1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.35
KLT-P
0.75 1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.25
P-KLT
0.75 1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.25
DCT-P, 7 szint
0.75 1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.4
KLT-P, 7 szint
0.75 1.0
1.25 1.55 2.0
2.6
3.15
16. táblázat Léptéktényezők (αi) a különböző sémákban

α8
6.0
5.5
5.0
4.55
4.6

Végezetül a PMSLVQ, KLT-P és P-KLT sémákat az MSE torzítás-kritériummal működő
MSLVQ-val hasonlítottam össze piramis alapú korlátozásra 6, 7, 8 és 9 hiperpiramis
amplitúdókkal a tanító és a teszt adatokra és kiértékeltem a spektrális torzítást.
Max. piramis
amplitúdó
6
7
8
9

Bit
keret
19.75
20.08
23.03
23.45

P
KLT-P
1.648 1.452
1.519 1.370
1.276 1.157
1.170 1.075

Tanító
P-KLT
1.534
1.438
1.209
1.121

Adat
DCT-P
1.525
1.435
1.205
1.117

P-DCT
1.557
1.460
1.226
1.135

P
KLT-P
1.439 1.311
1.334 1.240
1.116 1.045
1.025 0.968

Teszt
P-KLT
1.370
1.279
1.076
0.992

adat
DCT-P
1.378
1.282
1.084
1.007

P-DCT
1.397
1.299
1.098
1.011

17. táblázat A PMSLVQ, KLT-P, P-KLT, DCT-P és P-DCT sémák logaritmikus spektrális

torzítása (dB-ben) különböző piramis amplitúdó korlátokkal
A méréssorozat eredményét a 17. táblázat tartalmazza. Megállapíthatjuk, hogy a KLT, illetve a
DCT bevezetése minden esetben jelentősen javította az eredeti P(-MSLVQ) rendszer minőségét.
Az előző ponthoz képest (KLT+osztott vektorkvantálás+WSE) a tanító és teszt adatokon
jelentős javulás figyelhető meg akár a transzformáció nélküli, akár a transzformációs sémákat
nézzük, bár a bitszámot itt még nem használjuk ki hatékonyan. A sémákat összehasonlítva azt
láthatjuk, hogy a transzformáció-predikció sorrend minden esetben előnyösebb a predikciótranszformáció sorrendnél, habár a különbség nem lényeges, de kimutatható. A transzformáció
bevezetése 0.1 dB körüli nyereséget jelentett logaritmikus spektrális torzításban mérve. Ezen
eredmények alapján a továbbiakban vizsgált, bonyolultabb sémáknál a KLT-P és DCT-P
sémákat fogom vizsgálni, mivel ezek jobbnak bizonyultak a P-KLT és P-DCT sémáknál.

6.4.2. A pakolt indexelés megvalósítása
A pakolt indexelés lehetővé teszi, hogy egyes, de nem az összes léptékeken a hagyományos
korlátnál nagyobb korlátot használhassunk, amíg a bitsebesség engedi. Ennél a sémánál arra
vonatkozóan kell döntést hozni, hogy a hagyományos esethez képest melyik léptékeken lehet
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nagyobb korlátot használni. A nagyobb korlát bevezetése megkívánhatja a léptékek
újraoptimalizálását is, sőt az MSLVQ fő skálázó tényezőjének a megváltoztatását is.
Hipergömb sugár négyzetének
korlátja a különböző léptékeken

LSD
(dB)

10.5,10.5,12,12,12,12,12,12
10.5,12,10.5,12,12,12,12,12
10.5,12,12,10.5,12,12,12,12
10.5,12,12,12,10.5,12,12,12
10.5,12,12,12,12,10.5,12,12
10.5,12,12,12,12,12,10.5,12
10.5,12,12,12,12,12,12,10.5
12,10.5,10.5,12,12,12,12,12
12,10.5,12,10.5,12,12,12,12
12,10.5,12,12,10.5,12,12,12
12,10.5,12,12,12,10.5,12,12
12,10.5,12,12,12,12,10.5,12
12,10.5,12,12,12,12,12,10.5
12,12,10.5,10.5,12,12,12,12
12,12,10.5,12,10.5,12,12,12
12,12,10.5,12,12,10.5,12,12
12,12,10.5,12,12,12,10.5,12
12,12,10.5,12,12,12,12,10.5
12,12,12,10.5,10.5,12,12,12
12,12,12,10.5,12,10.5,12,12
12,12,12,10.5,12,12,10.5,12
12,12,12,10.5,12,12,12,10.5
12,12,12,12,10.5,10.5,12,12
12,12,12,12,10.5,12,10.5,12
12,12,12,12,10.5,12,12,10.5
12,12,12,12,12,10.5,10.5,12
12,12,12,12,12,10.5,12,10.5
12,12,12,12,12,12,10.5,10.5
10.5,10.5,10.5,10.5,…,10.5

1.282
1.282
1.286
1.285
1.283
1.285
1.294
1.287
1.286
1.287
1.288
1.287
1.296
1.292
1.291
1.289
1.288
1.298
1.294
1.291
1.292
1.300
1.294
1.293
1.302
1.297
1.298
1.303
1.355

Hipergömb sugár négyzetének
korlátja a különböző léptékeken
10.5,10.5,12,12,12,12,12,12
10.5,12,10.5,12,12,12,12,12
10.5,12,12,12,12,10.5,12,12
10.5,12,12,12,10.5,12,12,12
10.5,12,12,12,12,12,10.5,12
10.5,12,12,10.5,12,12,12,12
12,10.5,12,10.5,12,12,12,12
12,10.5,10.5,12,12,12,12,12
12,10.5,12,12,10.5,12,12,12
12,10.5,12,12,12,12,10.5,12
12,10.5,12,12,12,10.5,12,12
12,12,10.5,12,12,12,10.5,12
12,12,10.5,12,12,10.5,12,12
12,12,10.5,12,10.5,12,12,12
12,12,12,10.5,12,10.5,12,12
12,12,10.5,10.5,12,12,12,12
12,12,12,10.5,12,12,10.5,12
12,12,12,12,10.5,12,10.5,12
10.5,12,12,12,12,12,12,10.5
12,12,12,10.5,10.5,12,12,12
12,12,12,12,10.5,10.5,12,12
12,10.5,12,12,12,12,12,10.5
12,12,12,12,12,10.5,10.5,12
12,12,10.5,12,12,12,12,10.5
12,12,12,12,12,10.5,12,10.5
12,12,12,10.5,12,12,12,10.5
12,12,12,12,10.5,12,12,10.5
12,12,12,12,12,12,10.5,10.5
10.5,10.5,10.5,10.5,…,10.5

LSD
(dB)
1.282
1.282
1.283
1.285
1.285
1.286
1.286
1.287
1.287
1.287
1.288
1.288
1.289
1.291
1.291
1.292
1.292
1.293
1.294
1.294
1.294
1.296
1.297
1.298
1.298
1.300
1.302
1.303
1.355

18. táblázat KLT-P-MSLVQ sémában a 10.5 (2 léptéken) és 12 (a többi 6 léptéken)

sugárnégyzet korlát lehetséges esetei 22 bit/keretre és a kapott torzítás a tanító adaton
A korlát növelésének két szélső esete az, amikor a legkisebb léptékeken, illetve a legnagyobb
léptékeken növeljük meg a korlátot. Az előbbi eset a belső, sűrű tartomány kiterjesztését jelenti a
ritkább tartományok felé, az utóbbi pedig a granuláris tartomány növekedését okozza. Ezzel a
nagyobb energiájú, zsugorításra ítélt vektorok kódolása javulhat, hiszen a zsugorítást kevesebb
alkalommal kell használni.
A 18. táblázatban látható a KLT-P sémára vonatkoztatva az, hogy mekkora változást jelent a 22
bites sémában, ha a 10.5-ös hipergömb sugárnégyzet korlátot 6 léptéken felemeljük 12-re, ezzel
még 22 biten belül maradunk pakolt indexeléssel. Az MSLVQ a MSE kritériummal működött az
előző alpontban meghatározott léptéktényező halmazzal. Ha 8-ból 2 helyen marad a kisebb
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 8
korlát, akkor   lehetőség van, ez a 28 eset látható kétféle sorrendben a fenti táblázatban: balra
 2
a korlátok vektorának rendezése ABC szerinti, jobb oldalon pedig torzítás (LSD) szerinti.
A kétféle rendezésből látható, hogy a legjobb séma az, amikor a két legkisebb korlát a két
legkisebb léptéken van, vagy másik irányból nézve, amikor a legnagyobb korlátok a legnagyobb
léptékekre kerülnek. Látható az is, hogy minél magasabb léptékre adunk kicsi korlátot, annál
rosszabb lesz az eredmény. Végül pedig az is látható, hogy valójában nincs nagy különbség a 28
eset között, de összehasonlítva a hagyományos esettel (csak 10.5 értékű korlát) már a 28 eset
legjobbjai viszonylag jelentős javulást eredményeznek.
Ezen eredmények alapján a pakolt indexelést úgy állítottam be a további mérésekben, hogy a
nagyobb korlátok a nagyobb léptékekhez tartoznak.

6.4.3. Összehasonlító mérések
Az összehasonlító mérésekben a tanító és teszt adatbázison is elvégeztem a méréseket 20, 22 és
24 bit/keret bitsebességeken, és kiértékeltem a logaritmikus spektrális torzítást azokra az
esetekre, amikor a kódoló az MSE hibakritériummal, a GW, IHMW, LPCW, LSAW súlyozásos
négyzetes hibakritériummal, valamint az LSDA hibakritériumokkal végezte a kvantálást. Az egy
módszerhez tartozó mérési pontokat (ezek a különböző hibakritériumokkal kapott logaritmikus
spektrális torzítások) összekötöttem és ábrázoltam egy hibakritérium-torzítás diagramon, az
összekötés egyetlen célja az volt, hogy több módszert lehessen egy diagramon ábrázolni, és
látszódjon az, hogy melyik pont melyik módszerhez tartozik.
A módszerek az alábbiak voltak, az új elemeket aláhúzással emeltem ki:
•

Séma szerint: PMSLVQ, KLT-P, DCT-P

•

Rácskvantáló korlátozása szerint: piramis alapú korlátozás, gömb alapú korlátozás

•

Pakolt indexelés: van, nincs

•

Koordinátánkénti zsugorítás: van, nincs

A transzformációs PMSLVQ sémák megvalósításánál a kódolási paraméterek optimalizálását a
már említett öt lépésben, nem pedig összevontan végeztem el, mivel ez utóbbi sok paraméter
együttes optimalizálását jelentette volna. Ehhez hasonlóan az új elemekkel is több lépésben
egészítettem ki a meglévő rendszert, így vizsgálni lehetett azt is, hogy egy adott újdonság
bevezetése milyen hatással van a spektrális torzításra.
Első lépésben a pakolt indexeléssel egészítettem ki a meglévő rendszert, második lépésben pedig
a koordináta zsugorítást is alkalmaztam. A pakolt indexelés esetén 24 biten piramis alapú
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korlátozásnál a 7 léptékes megoldást is megvizsgáltam, hiszen a 8 léptékű MSLVQ-nál a pakolt
indexelés bevezetésének nem lenne hatása. Minden mérésben elvégeztem a PMSLVQ és KLTPMSLVQ rendszerek kiértékelését, így a KLT bevezetése minden lépésben vizsgálható.
A grafikonokat a Függelék 2.2 diagramjain láthatjuk. Összességében megállapítható, hogy a
grafikonok jellegzetes alakúak, ahol az MSE kritérium adja a legrosszabb eredményt, a WSE
kritériumok közül mindig a GW a legjobb és az IHMW a második legjobb, míg az LPCW és
LSAW eredményei lényegében nem különbözik az MSE eredményeitől. Az LSDA
kritériumoknál A=2..4 tartományban meredek javulás figyelhető meg A növekedésével úgy,
hogy már az LSD2 kritérium is jobb, mint a GW kritérium, és az A=4..8 már lényegében eléri a
minimális torzítást. Általánosan elmondható, hogy A=4-nél nagyobb értéket már nem érdemes
választani, mert a javulás minimális.

6.4.3.1. A pakolt indexelés bevezetésének hatása
A pakolt indexelés bevezetésének hatását a Függelékben az 61. ábra (151. oldal) mutatja be 20,
22 és 24 bit/keret bitsebességre a tanító és teszt adatokon.
Látható a grafikonokból a kiindulási PMSLVQ sémánál (folytonos vonal), hogy a gömb alapú
kódolás jobb minőségű a piramis alapú kódolásnál, ez megegyezik a [34]-ben megadott
tapasztalatokkal. A KLT-P séma (szaggatott vonal) esetén azonban csak 22 biten volt jobb a
gömb alapú korlátozás, 20 és 24 biten már a piramis alapú korlátozás volt jobb (ezt a
bitsebesség-torzítás diagramok alapján az MSLVQ hatásának tudható be), ennek megfelelően
gömb alapú korlátozásnál a KLT bevezetése kicsi nyereséggel járt (vagy pl. 20 biten veszteséget
könyvelhettünk el), piramis alapú kódolásnál pedig lényeges javulás volt megfigyelhető.
Pakolt indexelés nélkül (a mérési pontok kitöltés nélküli alakzatok) a legjobb PMSLVQ-hoz
képest a legjobb KLT-P 20 biten 0.08 dB, 22 biten 0.01 dB (ez lényegében nulla), 24 biten pedig
0.06 dB javulást jelentett a teszt adaton, vagyis az alapvető esetben 20 biten inkább, 24 biten
már kevésbe lehetett csak azt mondani, hogy a KLT-t érdemes bevezetni.
Amennyiben a pakolt indexelést is bevezettük (szürkével kitöltött alakzatok a mérési pontok),
akkor a KLT nyeresége is megnőtt egy kicsi, de kimutatható mértékben: 20 biten 0.1 dB, 22
biten 0.04 dB, 24 biten pedig lényegében maradt a 0.06 dB nyereség. Ezek az értékek az LSDA
kritériumoknál, valamint a GW és IHMW kritériumoknál figyelhetőek meg, MSE esetében a
nyereség kevesebb. A pakolt indexelés bevezetése (csak 20 és 22 biten) minden sémán belül
javulást eredményezett, a sémától függően 0.02 dB-től 0.06 dB-ig figyelhető meg javulás a teszt

99

adaton. Érdekesség, hogy a PMSLVQ esetén a pakolt indexeléssel már a piramis alapú
korlátozás adott ki jobb eredményt 20 biten.

6.4.3.2. Koordinátánkénti zsugorítás hatása
A következő lépés az volt, hogy a pakolt indexelés mellé a koordinátánkénti zsugorítást is
bevezettem, és megvizsgáltam ennek a hatását. A tanító adaton meghatározott és a mérések
során használt zsugorítási tényezőket a 19. táblázat tartalmazza.
Módszer
Szorzótényező a megfelelő koordinátában az MSLVQ bemenetén
P-MSLVQ
1.0 1.15 1.2 1.2 1.2 1.05 1.0 1.0 0.9 0.75
KLT-P-MSLVQ
1.15 1.2 1.0 0.92 0.84 0.84 0.84 0.75 0.74 0.55
DCT-P-MSLVQ
1.6 1.3 1.15 1.07 1.0 1.0 1.0 0.95 0.95 0.9
19. táblázat Koordinátánkénti zsugorítási értékek a különböző módszerekre
A zsugorítási szorzótényezőket a predikciós hibára alkalmazzuk, 1-nél nagyobb érték finomabb
kvantálást, 1-nél kisebb érték durvább kvantálást jelent. Megállapítható, hogy DCT esetén a
predikció után megmaradt a kisebb sorszámú koordináták fontossága a nagyobbakkal szemben,
de a predikció ezt KLT-nél az első két koordinátában megváltoztatja - ezt egyébként a 72.
oldalon (21. ábra) látható KLT1 és KLT2 empirikus sűrűségfüggvények is sugallják, hiszen itt a
második koordinátában az elsőénél nagyobb szórásnégyzet látszik, miközben a többi
szórásnégyzet a koordinátabeli sorszám növekedésével csökkenőnek látszik. Azonban a nagyobb
sorszámú koordinátákban a KLT-P esetén a fontosság sokkal jelentősebben csökken (az első és
utolsó aránya 2-nél nagyobb), mint DCT-P esetén (az első és utolsó aránya csak 16/9).
A módszerek torzítási diagramjait a Függelékben az 62. ábra (152. oldal) tartalmazza. A
koordinátánkénti zsugorítás hatása 0.03 dB-0.04 dB logaritmikus spektrális torzítás javulás volt
20, 22 és 24 biten a teszt adaton, az ettől való eseti eltérés minimális volt.
Akárcsak a pakolt indexelésnél, itt is megfigyelhető volt valamekkora javulás, amely
önmagában nem számít lényegesnek. Azonban a két javulás együttesen már lényeges javulást
okoz, és ha ide számítjuk még a KLT bevezetését is, akkor összességében jelentős javulást okoz
az új elemek bevezetése, amint ezt a Függelékben lévő grafikonok mutatják (63. ábra, 153.
oldal).
Ezekben a grafikonokban a pakolt indexelés és koordinátánkénti zsugorítás együttes hatása van
feltüntetve PMSLVQ, KLT-P és DCT-P sémákra, valamint az IHMW hibakritériumnál az
eredeti, IHWM hibakritériumot, gömb alapú korlátozást és PMSLVQ-t használó LSF kódoló
[34] eredményeit is láthatjuk x-szel jelölve. Megjegyezzük, hogy a gömb alapú korlátozás pakolt
indexelés és koordinátánkénti zsugorítás nélkül az én teszt adataimra is eredményesebb volt a
piramis alapúnál, de az újítások miatt a piramis alapú korlátozás több esetben előnyösebbé vált.
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6.4.4. Az új módszerek összehasonlítása az ismert rendszerekkel
Az összehasonlítást 20, 22 és 24 bit/keretre a Függelékben lévő grafikonokon (63. ábra, 153.
oldal), illetve az ezekből készült a 20. táblázaton végezzük el.

Módszer

LSD
(dB)

Új P-MSLVQ, LSD4, pir.
KLT-P-MSLVQ, LSD4, pir.
DCT-P-MSLVQ, LSD4, pir.
Új P-MSLVQ, GW, pir.
KLT-P-MSLVQ, GW, pir.
DCT-P-MSLVQ, GW, pir.
Új KLT+GW
Régi KLT+GW [77]
Régi osztott VQ+GW [77]
A. és M. Vasilache, I. Tăbuş [34]

1.442
1.272
1.331
1.465
1.287
1.355
1.433
1.491
1.541
1.562

Új P-MSLVQ, LSD4, gömb
KLT-P-MSLVQ, LSD4, gömb
DCT-P-MSLVQ, LSD4, gömb
Új P-MSLVQ, GW, gömb
KLT-P-MSLVQ, GW, gömb
DCT-P-MSLVQ, GW, gömb
Új KLT+GW
Régi KLT+GW [77]
Régi osztott VQ+GW [77]
A. és M. Vasilache, I. Tăbuş [34]

1.271
1.158
1.183
1.288
1.171
1.203
1.264
1.318
1.389
1.353

Új P-MSLVQ, LSD4, gömb
KLT-P-MSLVQ, LSD4, pir.
DCT-P-MSLVQ, LSD4, gömb
Új P-MSLVQ, GW, gömb
KLT-P-MSLVQ, GW, pir.
DCT-P-MSLVQ, GW, gömb
Új KLT+GW
Régi KLT+GW [77]
Régi osztott VQ+GW [77]
A. és M. Vasilache, I. Tăbuş [34]

1.095
0.977
1.020
1.109
0.987
1.037
1.109
1.158
1.243
1.141

Tanító adat
Nagy torzítású keretek (%)
2-4 dB
4 dB felett
20 bit/keret
17.900
1.725
12.713
0.627
15.085
0.557
18.552
1.955
13.360
0.657
15.927
0.689
15.243
0.111
18.751
0.179
20.795
0.137
20.904
2.995
22 bit/keret
14.269
0.662
8.894
0.717
10.940
0.332
14.868
0.821
9.603
0.778
11.877
0.409
8.233
0.032
11.057
0.066
13.079
0.042
16.085
1.626
24 bit/keret
9.549
0.295
4.191
0.181
6.602
0.096
10.075
0.363
4.555
0.198
7.142
0.176
4.093
0.011
6.310
0.030
7.042
0.008
10.866
0.642

LSD
(dB)

Teszt adat
Nagy torzítású keretek (%)
2-4 dB
4 dB felett

1.264
1.157
1.211
1.284
1.167
1.235
1.394
1.437
1.476
1.370

12.694
9.615
12.324
13.063
10.087
12.417
15.076
17.385
18.401
14.931

1.416
0.605
0.503
1.529
0.626
0.729
0.236
0.277
0.277
2.494

1.108
1.044
1.067
1.123
1.053
1.083
1.239
1.281
1.337
1.199

9.820
6.680
8.640
10.231
7.214
9.246
9.257
11.351
12.408
11.832

0.513
0.636
0.308
0.616
0.646
0.328
0.113
0.154
0.174
1.498

0.953
0.888
0.917
0.965
0.899
0.937
1.096
1.134
1.207
1.012

6.834
3.335
5.316
7.306
3.643
6.044
5.152
6.938
7.564
8.209

0.226
0.174
0.103
0.298
0.226
0.154
0.051
0.072
0.072
0.595

20. táblázat GW és LSD4 hibakritériumot használó LSF, KLT és DCT alapú PMSLVQ kódolók

összehasonlítása az LSF és KLT alapú osztott VQ és az eredeti PMSLVQ LSF kódolóval
A 20. táblázat alapján a transzformáció nélküli esetben a koordinátánkénti zsugorítás és pakolt
indexelés IHMW esetén a PMSLVQ sémánál rendre 0.08, 0.06 és 0.03 dB nyereséget jelentett,
ha átváltunk a [77]-ben javasolt GW súlyra, akkor a nyereség már 0.09, 0.07 és 0.04 lesz 20, 22
és 24 bit/keretre.
A KLT bevezetése (a többi újítás megtartása mellett) az előbbi nyereségeken felül további 0.13,
0.06 és 0.07 dB nyereséget jelent 20, 22 és 24 bit/keret bitsebességen a teszt adaton. A kiindulási
[34] kódolóhoz képest a nyereség így rendre 0.22, 0.14 és 0.11 dB, mindegyik jelentős javulás.
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A DCT-P-MSLVQ sémában nem kell a KLT mátrix betanításából származó bizonytalansággal
szembenéznünk, viszont a transzformációs mátrix távol eshet az optimálistól. A PMSLVQ
sémához képest a DCT-P-MSLVQ séma javulása nem akkora, mint a KLT-P-MSLVQ sémáé,
viszont ekkor is megfigyelhető javulás. A DCT bevezetése 0.05, 0.04 és 0.03 dB nyereséget
jelent 20, 22 és 24 bit/keretre a teszt adaton, így a kapott nyereség rendre 0.13, 0.12 és 0.07 dB a
kiindulási [34] kódolóhoz képest, 20 és 22 biten ez jelentős javulást jelent. A jelentős, 0.1 dB
javulást 24 biten is el lehet érni, azonban ekkor már nem elég a GW hibakritérium, hanem az
LSD4 hibakritériumot kell használni.
Látható ebből a táblázatból, hogy a régi KLT+GW séma [77] és az eredeti PMSLVQ séma
körülbelül egyforma minőséget ad a tanító adaton, de a teszt adaton az eredeti PMSLVQ a jobb.
Ezen a különbségen az új KLT+GW séma javít, a tanító adaton túl is szárnyalja az eredeti
PMSLVQ-t, de a teszt adaton azt csak megközelíteni tudja. Ahogy azt az előzőekben már
láthattuk, az új PMSLQ KLT-vel, DCT-vel vagy anélkül is túlszárnyalja az eredeti PMSLVQ-t,
KLT és DCT használatával a logaritmikus spektrális torzításban a javulás jelentős, 0.1 dB körüli
vagy még nagyobb.
Van azonban egy szempont, amely alapján a PMSLVQ alapú rendszerek rosszul vizsgáztak, ez
pedig a 4 dB-nél nagyobb torzítású keretek száma. Az ilyen keretek száma (a transzparens
minőséghez ez a szám 0 kell legyen!) az Linde-Buzo-Gray algoritmussal betanított osztott
vektorkvantálók (KLT+GW és osztott VQ+GW kódolók) esetében sokkal kevesebben voltak,
mint a PMSLVQ rendszer esetében. Ebből a szempontból a PMSLVQ sémáknál a DCT volt a
legjobb a tantó és különösen a teszt adaton, ami azzal magyarázható, hogy a transzformáció
bevezetése javította a rendszer minőségét, de a KLT mátrix már nem volt optimális bizonyos
keretek esetében.

6.4.5. A bitsebesség-torzítás diagramok értékelése
Van egy másik összehasonlítási szempont is, nevezetesen az, hogy az adott logaritmikus
spektrális torzítást hány bit megtakarításával lehet elérni. A 20. táblázat nem elég részletes
ennek a megválaszolásához, mert csak a keretenkénti 20, 22 és 24 bites eseteket mutatja.
A diagramok a 18 és 24 bit között a pakolt indexeléssel megvalósítható összes (tört)
keretenkénti bitszámhoz meghatároztam a logaritmikus spektrális torzítást tartalmazzák a tanító
és teszt adatokra, ezeket a 27. ábra tartalmazza. A rács λ fő skálázó tényezőjét minden
konfigurációban újraoptimalizáltam változatlan léptéktényező (16. táblázat) és zsugorítási
együtthatók (19. táblázat) mellett.
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A bitsebesség-torzítás görbéknek mind gömb, mind pedig piramis alapú korlátozásnál
jellegzetes alakja van, amely független attól, hogy van-e és milyen transzformáció van a
prediktor előtt. A görbe döntően szigorúan monoton csökkentést mutat (ahol azt elvárjuk), ami
azt mutatja, hogy a pakolt indexelés alkalmas finom bitsebesség vezérlésre. A csökkenés
mértéke azonban bitsebesség tartományokon keresztül más és más, ez különösen a piramis alapú
korlátozásra jellemző. Bizonyos tartományban a rácspontok számának növelése jelentős
minőségnövekedést okoz (pl. a 19.8…20 és 23.2…23.4 bit/keret), ezt azonban egy olyan
szakasz követi, amelyekben a rácspontok számának növelése alig okoz torzítás csökkenést (pl. a
20..21 bit/keret, vagy a 23.5…4 bit/keret). Ezeknek a „lépcsőknek” a megléte magyarázza azt is,
hogy 22 bit/keret esetében miért lett a KLT-P-MSLVQ sémában a gömb alapú korlátozás a jobb,
miközben 20 és 24 biten a piramis alapú lett a jobb. A lépcsők ugyanazon bitsebességeken
fordulnak elő piramis alapú korlátozásnál minden módszernél mind a tanító, mind a teszt adaton,
ezért ezt a pakolt indexelésnek és a PMSLVQ-nak tulajdonítom.

27. ábra Pakolt indexelést használó LSF kódolási sémák torzítása a 18..24 bit/keret tartományon
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A 20. táblázatból az látszik, hogy a KLT-P-MSLVQ 22 bites eredménye lényegében
minimálisan rosszabb a 24 bites eredeti PMSLVQ eredményétől (a tanító adaton 0.01 dB-vel, a
teszt adaton 0.03 dB-vel), és a 20 bites KLT-P-MSLVQ séma pedig jobb az eredeti 22 bites
PMSLVQ-nál, vagyis itt 2 bit nyereség mutatható ki. Azonban ez a 2 bit csak azokon az LSD
értékeken fordul elő, ahol a piramis alapú korlátozás görbéjében lépcső található (20 bit, 22 bit).
Ugyanez a lépcső utáni stagnáló szakaszokon 1.4 bitre csökken (pl. teszt adat, 1.13 dB: a KLTP-MSLVQ-nál 21 bit, a régi PMSLVQ-nál pakolt indexeléssel 22.4 bit).
A piramis alapú korlátozás a gömb alapúval szemben csak a KLT esetén volt eredményes a
teljes tartomány nagy részén. Más módszereknél a lépcső aljának környezetében volt a piramis
alapú korlátozás előnyösebb, egyébként a gömb alapú a jobb. Látható, hogy az új PMSLVQ
séma jobb eredményt adott a réginél, ezeket a DCT gömb alapú sémái minden esetben
túlszárnyalták, a legjobb eredményt pedig 20 és 24 biten a KLT alapú rendszer adta hol piramis,
hol gömb alapú korlátozással. Érdekes, hogy kisebb bitsebességek irányában a DCT-P-MSLVQ
adta a legjobb eredményt (18..19.5 bit/keret) még a tanító adatra is, amit azzal magyarázhatunk,
hogy a tömörítés nélküli jelre betanított KLT mátrix a kisebb bitsebességeken már elveszti
optimalitását a predikciós sémában alkalmazva.
A bitsebesség-torzítás diagramokat elemezve látható, hogy az új módszerek jelentős minőségbeli
javulást jelentenek, de a bitsebességtől függ az, hogy közülük melyik módszert érdemes
választani. Ha nem alkalmazunk KLT-t, akkor egyértelműen a gömb alapú korlátozást érdemes
választani, ahol az új PMSLVQ séma az eddig ismerthez képest mindig 0.05 dB körüli javulást
jelent, ezen sémákhoz képest a DCT-P-MSLVQ gömb alapú korlátozással már jelentős, 0.1 dB
körüli javulást eredményez logaritmikus spektrális torzításban mérve. A KLT bevezetését
magasabb bitsebességeken érdemes csak megtenni, itt hol a piramis, hogy pedig a gömb alapú
korlátozás bizonyult eredményesebbnek.

6.4.6. Az új algoritmusok komplexitásának összehasonlítása az ismert
rendszerekével
Az új módszerek közül mind az LSDA, mind a GW-t használó WED alapú torzításkritériumot
megvizsgáltam az áltagos műveletszámra vonatkozólag, illetve összehasonlítottam egy egyszerű,
szintén GW-t használó WED alapú torzításkritériummal működő osztott vektorkvantálóval, ahol
az LSF szegmentációja 3-3-4 és minden szegmensre 8 bit jut. A transzformáció nélküli és GW-t
használó PMSLVQ séma műveletszáma minimálisan tér el az eredeti PMSLVQ séma [34]
műveletszámától, ha az is a GW súlyt használja, hiszen a pakolt indexelés és a zsugorítás néhány
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10 művelettel megvalósítható. Az így kapott 1 másodpercnyi adatra (50 LSF keret/másodperc)
vonatkozó műveletszám becsléseket a 22. táblázat mutatja be, az adatok meghatározásáról a
Függelék 9.2 fejezetében (127.-136. oldal) található információ.
Osztott VQ
új
új KLT +
új KLT +
új KLT +
új KLT +
+ GW
PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ +
8 bit/szegmens
GW
LSD4
LSD8
GW
LSD2
Egyszerű
1.62 M
2.64 M
4.69 M
559850
265350
643000
művelet
szorzás
1.27 M
2.11 M
3.79 M
153550
68050
298000
1D tömb
971850
1.57 M
2.77 M
336250
135750
409000
2D tömb
2050
2050
2050
104550
104550
102500
osztás
8000
8000
8000
8000
8000
log()
19200
32000
57600
cos()
1500
2500
4500
abs()
18000
18000
18000
18000
18000
min()
750
750
750
750
750
21. táblázat Különböző sémák műveletigényének összehasonlítása: az új transzformációs
PMSLVQ séma WMSE hibakritériummal GW súllyal, valamint LSD2, LSD4 és LSD8
hibakritériumokkal, illetve a transzformáció nélküli séma és a szintén GW súlyt használó
WMSE alapú osztott vektorkvantáló, ha egy szegmensre 8 bit jut
A 22. táblázat alapján megállapítható, hogy a transzformáció bevezetése a teljes rendszer
szempontjából csak az egyszerű műveletek, valamint a szorzás és az 1D tömb elérés
szempontjából okoz műveletszám növekedést, ott viszont 2-3-szoros mértékűt. Az így kiadódott
műveletszám azonban még minding igen alacsony, és lényegében megegyezik a transzformáció
nélküli osztott VQ műveletszámával. Az LSDA mérték alkalmazása azonban drámai
műveletszám növekedést okoz, a másodpercenkénti műveletszámok a 100 ezres nagyságrendből
átkerültek a milliós nagyságrendbe. Figyelembe véve azt, hogy az LSDA mérték alkalmazása
csak néhány század dB javulást jelent a GW-hez képest, a drasztikus műveletszám növekedés
miatt inkább csak elméleti jelentősége lehet. Egy gyakorlati alkalmazásban a transzformációs
PMSLVQ séma alkalmazása lehet előnyös, hiszen a kódolási torzítása az LSD értelemben
sokkal kedvezőbb az eddigi rendszerekénél, és a komplexitása is összemérhető az azokéival.

6.5. Összefoglalás
Ebben a fejezetben új sémákat mutattam be LSF vektorok kódolására. Mindegyik séma
alkalmazta a súlyozott négyzetes hiba alapú vektorkvantálást. Az első sémában a tanszékünkön
feltalált GW általános súlyra alkalmazott lineáris transzformációs LSF kódolási sémában
mutattam meg, hogy a transzformált tartományban működő osztott vektorkvantálás esetén a
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szegmensek függnek egymástól, és jobb eredményt kapunk, ha a távolságkritériumban
figyelembe vesszük, hogy azon szomszédos szegmensekben milyen eredményt kaptunk,
amelyekben a vektorkvantáló már meghatározta a kvantált kódpontot.
A fejezet második felében az egyik előző fejezetben ismertetett rácskvantálás és a lineáris
transzformációs LSF kódolás előnyeit sikerrel ötvöztem egyetlen rendszerben. Itt a kvantálást
teljes egészében egy rácskvantáló végezte, mégpedig egy többléptékű rácskvantáló a 10
dimenziós D10+ rácsot használva. A rácskvantáló bemenetén a szakirodalomban és az összes új
szabványban is elterjedt AR prediktort is alkalmaztam a további kódolási nyereség céljából. Az
eddig használt többléptékű rácskvantálást két ponton is javítottam: az egyik újítás a pakolt
indexelés, a másik a koordinátánkénti zsugorítás volt. Az utóbbival a koordinátákban lévő
eloszláskülönbségeket használtam ki, az előbbivel pedig adott bitsebességen több kódpontot
lehetett használni. A pakolt indexelésnél azt tapasztaltam, hogy a nagyobb korlátokat a nagyobb
léptékekhez érdemes hozzárendelni. Megmutattam a tanító és teszt adatokon, hogy mindkét
újítás javította az LSF kódolás minőségét az átlagos logaritmikus spektrális torzítás tekintetében
a meglévő rendszerekhez képest.
Ezen felül új távolságkritériumot is bevezettem, ez pedig a szintézis általi analízisen alapult. Az
új távolságkritérium lényege az, hogy a többléptékű vektorkvantáló minden léptékén két jelöltet
különböztet meg a D10+ két részrácsra való osztásával. A jelöltek közül a négyzetes hiba szerinti
A darab legjobbat megtartottam (8 lépték esetén 2≤A≤16), és ezekre visszaállítottam az LSF
vektorokat, majd azokra kiszámoltam a logaritmikus spektrális torzítást. A mérési eredmények
azt mutatták, hogy a többléptékű vektorkvantálóban végzett súlyozott négyzetes hibakritériumot
ezzel a módszerrel már A=2-vel is túl lehet szárnyalni, és A=4 esetén már lényegében elérjük a
legjobb megoldást.
A prediktív többléptékű rácskvantáló rendszert kiegészítettem KLT és DCT transzformációval
is. A lineáris transzformáció bevezetése minden esetben további javulást eredményezett: KLT
esetén

az

összes

újítás

alkalmazásával

logaritmikus

spektrális

torzításban

mérhető

minőségjavulás rendre 0.22 dB (!), 0.14 dB és 0.11 dB, mindegyik jelentős javulást jelent. A 0.1
dB feletti minőségjavulást a DCT-vel is el lehet érni, 20 és 22 biten az ismert GW vagy IHMW
súlyokkal, 24 biten pedig a szintézis általi analízis technikával. Alacsonyabb bitsebességre azt
tapasztaltam, hogy a DCT alapú séma eléri és meghaladja a KLT teljesítményét is, továbbá
általánosan a DCT alapú séma kevesebb olyan keretet okozott, amely logaritmikus spektrális
torzítása 4 dB feletti. Ezért egyszerűbb alkalmazásokban, illetve ha nincs a forrásvektorok
autokorrelációs mátrixára jó modellünk (a gyakorlatban ez szokott lenni), akkor a DCT,
bonyolultabb esetben a KLT alapú séma megvalósítását javaslom.
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7. Összefoglalás
Kutatásaim során a többdimenziós jelek kvantálása terén a rácskvantálás elméleti megalapozása,
valamint annak videó transzkódolásra és LSF beszédparaméterek prediktív transzformációs
kódolására az alábbi eredmények születtek:
Olyan rácskvantáláshoz használt indexelési és elemszámítási algoritmusokat dolgoztam ki,
amelyek képesek az Ui=1..N(bi+s·Dk) alakú rácsok piramisának felületére eső rácsvektorok
számát, illetve egy vektornak az egyedi indexét meghatározni az alábbi feltételek bármelyike,
illetve együttes fennállása mellett:
•

A rácsvektorok koordinátáiban az értékek tartománya egy véges intervallumba esik, amely
felső határa nem negatív, az alsó pedig nem pozitív („véges koordinátaérték”).

•

A koordináták értékei közül a 0 értéke kizárható.

Ebben a munkában az elemszámítási algoritmusok alapját a kockarács egy adott sugarú
piramisának elemszámítási algoritmusai képezték. A piramison lévő vektorok számának
táblázata véges koordinátaértékű kockarácsban a (3.17) képlet alapján számítható. Erre alapulva
a véges nemnegatív együtthatójú vektorok száma a (3.18), a nem-nulla koordinátájú, de limit
nélküli esetben a (3.22), a nem-nulla koordinátájú, szimmetrikus limit esetében alkalmazandó
számítási algoritmust pedig a (3.23) képlet tartalmazza. Az előbbi feltételekhez használható
indexelési algoritmusokat is kidolgoztam a 3.6 pontban, melyek mind a kockarács egy
piramisára vonatkoztak. A 3.7 pontban pedig egy új indexelési algoritmust adtam Ui=1..N(bi+s·Dk)
alakú rácsokra, amelyek kezelni képesek az előbbiekben felsorolt korlátozásokat. Erre az
indexelési algoritmusra alapulva a 3.8. pontban megadtam a Ui=1..N(bi+s·Dk) alakú rácsok egy
piramisának elemszámítási algoritmusát is, és a és 3.9. pontban pedig ennek az algoritmusnak
egy olyan változatát mutattam be, amely a fenti feltételeket figyelembe veszi annyi
egyszerűsítéssel, hogy bizonyos szimmetriát feltételez a koordinátánkénti limitekben.
A 4. fejezetben azt mutattam meg, hogy a 3. fejezetben ismertetett új rácskvantáló indexelő,
kódoló és elemszámítási algoritmusokkal létrehozott rácskvantálóval az MPEG-1 videó AC
együtthatóit kódolva a hagyományos skalár kvantálóra és entrópiakódolóra épülő sémánál jobb
eredményt lehet elérni. Ebben az algoritmusban egy olyan vektorkvantálót készítettem, amely az
MPEG kódoláshoz hasonlóan csak a fontos együtthatókat kódolja, a többit 0-nak veszi. Az új
módszer ezt egy fontosság térkép kódolással valósítja meg, ahol a térkép szimbólumait egy
aritmetikai kódoló tömöríti. Az itt bevezetett új algoritmus a jelentős AC együtthatókból
kialakított vektorokat a Barnes-Wall rács megfelelő hiperpiramisán kódolja, és amennyiben a
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rácsot léptékelni kell a túl nagy piramis sugár miatt, úgy a rendszer többszintű kvantálási
üzemmódban kódolja tovább az előző szint hibajelét. A kapott piramis sugarakat, illetve az
egyéb skalár információkat entrópiakódolással is tömörítem, így a rendszer a rácskvantáló index
biteket kivéve egy entrópiakódolt vektorkvantáló.
A mérési eredmények azt mutatták, hogy az új transzkóder – bizonyos ritka eseteket kivéve lényegesen jobb kódolási minőséget eredményez a hagyományos skalár kvantáló alapú
transzkóderekhez képest, illetve azonos minőséghez kisebb bitsebesség tartozik.
Kutatásaim során LSF beszédparaméterek kódolásával is foglalkoztam, ennek az eredményeit
foglalja össze a 6. fejezet. A fejezet első részében a tanszékünkön feltalált GW általános súlyra
alkalmazott lineáris transzformációs LSF kódolási sémában mutattam meg, hogy a transzformált
tartományban működő osztott vektorkvantálás esetén a szegmensek függnek egymástól, és jobb
eredményt kapunk, ha a távolságkritériumban figyelembe vesszük, hogy azon szomszédos
szegmensekben milyen eredményt kaptunk, amelyekben a vektorkvantáló már meghatározta a
kvantált kódpontot.
A 6. fejezet második felében rácskvantálást és a lineáris transzformációs kódolást ötvöztem
sikerrel egyetlen LSF kódoló rendszerben. Itt a kvantálást teljes egészében egy rácskvantáló
végezte, mégpedig egy többléptékű rácskvantáló a 10 dimenziós D10+ rácsot használva. A
rácskvantáló bemenetén AR prediktort is alkalmaztam, amely vagy LSF, vagy pedig
transzformált LSF vektorok predikcióját végezte. Transzformációnak a Karhunen-Loeve és a
Diszkrét Koszinusz transzformációt használtam a további kódolási nyereség céljából. Az eddig
használt többléptékű rácskvantáláson két ponton is javítottam: az egyik újítás a pakolt indexelés,
a másik a koordinátánkénti zsugorítás volt. Az utóbbival a koordinátákban lévő
eloszláskülönbségeket használtam ki, az előbbivel pedig adott bitsebességen több kódpontot
lehetett használni, illetve tört bites bitsebesség értékeket lehetett előállítani, amit bitsebesség
vezérlésre is lehet használni. A pakolt indexelés esetében azt tapasztaltam, hogy a nagyobb
korlátokat a nagyobb léptékekhez érdemes hozzárendelni. Megmutattam a tanító és teszt
adatokon, hogy mindkét újítás javította az LSF kódolás minőségét az átlagos logaritmikus
spektrális

torzítás

tekintetében

a

meglévő

rendszerekhez

képest.

Ezen

felül

új

távolságkritériumot is bevezettem, ez pedig a szintézis általi analízisen alapult.
A prediktív többléptékű rácskvantáló rendszert kiegészítettem KLT és DCT transzformációval
is. A lineáris transzformáció bevezetése minden esetben további javulást eredményezett.
Alacsonyabb bitsebességre azt tapasztaltam, hogy a DCT alapú séma eléri és meghaladja a KLT
teljesítményét is, továbbá általánosan a DCT alapú séma kevesebb olyan keretet okozott, amely
logaritmikus spektrális torzítása 4 dB feletti.
108

8. Irodalomjegyzék
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

J.H. Conway, N.J.A. Sloane, ”Sphere packing, Lattices and Groups”, Springer Verlag, 1993
S.P. Lloyd, “Least squared quantization in pcm”, unpublished memorandum, reprinted in
IEEE Trans. on Information Theory, pp. 129-137, Oct. 1982
J. Max, “Quantizing for minimum distortion”, IEEE Trans. on Information Theory, pp. 7-12
1960
Y. Linde, A. Buzo, R.M. Gray, “An algorithm for vector quantizer design”, IEEE Trans. on
Communication, pp. 84-95, Oct. 1980
C. D. Bei, R. M. Gray, “An improvement of the minimum distortion encoding algorithm for
vector quantization”, IEEE Trans. on Communication, pp. 1123-1133, Oct. 1985
G. S. Stiles, C. M. Huang, Q. Bi, R. W. Harris, ”Fast full search equivalent encoding
algorithm for image compression using vector quantization”, IEEE Trans. on Image
Processing, pp. 413-416, July 1992
W. Li, E. Salari, “A fast quantization encoding method for image compression”, IEEE Trans.
on Circuits and Systems for Video Technology, pp.119-125, April 1995
H. Gish, J.N. Pierce, “Asimptotically efficient quantizing”, IEEE Trans. on Information
Theory, pp. 676-683, 1968
P. Zador, “Assimptotic quantization error of continuous signals and their quantization
dimenzions”, IEEE Trans. on Information Theory, pp. 139-149, 1982
R.A. Gray, T. Linder, Jia Li, „A Lagrangian formulation of Zador’s entropy-constrained
quantization theorem”, IEEE Trans. on Information Theory, pp. 695-707, 2002
A. Gersho, “Assimptotically optimal block quantization”, IEEE Trans. on Information
Theory, pp. 373-380, 1979
J.H. Conway, N.J.A. Sloane, ”A fast encoding method for lattice codes and quantizers", IEEE
Trans. on Information Theory, pp. 820-824, Nov. 1983
J.H. Conway, N.J.A. Sloane, ”Fast quantizing and decoding algorithms for lattice quantizers
and codes”, IEEE Trans. on Information Theory, pp. 227-232, 1982
T. R. Fischer, ”A pyramid vector quantizer”, IEEE Trans. on Inforation Theory, pp. 568-583,
July 1986
F.Chen, Z. Gao, J. Villasenor, “Lattice vector quantizer for generalized Gaussian sources”,
Proc. of IEEE International Conference on Image Processing, 1995, pp. 105-109
M.Barlaud, P. Solé, T.. Gaidon, M. Antonini, P. Mathieu, “Pyramidal lattice vector
quantization for multiscale image coding”, IEEE Trans. on Image Processing, pp. 367-381,
1994
P. Rault, C. Guillemot, “Lattice vector quantization with reduced or without look-up table”,
SPIE International Conference on Visual Communication and Image Processing, San Jose,
CA, Jan. 1998, vol. 3309, pp. 851-862
J.M. Moureaux, P. Loyer, M. Antonini, “Efficient indexing method for Zn and Dn lattice
quantizers”, Proc. of IEEE International Conference on Image Processing, 1996, Vol. 3. pp.
447-450
J.M. Moureaux, P. Loyer, M. Antonini, “ELow complexity indexing method for Zn and Dn
lattice quantizers”, IEEE Trans. on Communications, 1998, pp. T. R. Fischer, “Entropy-constrained vector quantization for transform image coding”, Proc.
of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Toronto,
1991, vol. 3. pp. 2269-2272
Z. Mohdyusof, T. R. Fischer, “An entropy-coded lattice vector quantizer for transform and
subband image coding”, IEEE Trans. on Image Processing, pp. 289-298, 1996
Z. Mohdyusof, T. R. Fischer, “Subband image coding using a fixed rate lattice vector
quantizer”, Proc. of IEEE International Conference on Image Processing, 1995, pp. 101-104
109

[23] W.H. Kim, Y.H. Hu, T.Q. Nguyen, “Wavelet based image coder with entropy constrained
lattice vector quantizer”, IEEE Trans. on Circuits and System for Analogue and Digital
Signal Processing, pp. 1015-1030, 1998
[24] S. Kasaei, M. Deriche, “Fingerprint Compression using Piecewise-Uniform Pyramid Lattice
Vector Quantization” Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing, 1997, pp. 3117-3120
[25] P. F. Swaszek, “A vector quantizer for the Laplace source”, IEEE Trans. on Information
Theory, pp. 1355-1365, 1991
[26] J.-R. Ohm, “Advanced packet-video coding based on layered VQ and SBC techniques”, IEEE
Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, pp.208-221, June 1993
[27] D.G. Jeong, J.D. Gibson, “Image coding with uniform and piecewise-uniform vector
quantizers”, IEEE Trans. On Image Processing, pp.140-146, 1995
[28] D.G. Jeong, J.D. Gibson, “Uniform and piecewise-uniform lattice vector quantization for
memoryless Gaussian and Laplacian sources”, IEEE Trans. on Information Theory, pp. 786803, 1993
[29] J. Knipe, X.B. Li, B. Han, “An improved lattice vector quantization scheme for wavelet
compression”, IEEE Trans. on Signal Processing, pp.239-243, 1998
[30] A. Said, W. Pearlman, “A new, fast and efficient image codec based on set partitioning in
hierarchical trees”, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, pp.243-250,
1996
[31] C. Lamblin, J.P. Adoul, D. Massaloux, S. Morisette, “Fast CELP coding based on the BarnesWall lattice in 16 dimensions”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech
and Signal Processing, 1989, Vol. 1., pp. 61-64
[32] Claude Lamblin, “Quantification vectorielle algébrique sphérique par le réseau de BarnesWall: Application au codage de parole”, PhD. tézis, Université de Sherbrooke, 1988
[33] J. Pan, “Two-stage vector quantization-pyramidal lattice vector quantization and application
to speech LSP coding”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing, 1996, Vol. 2., pp. 737-740
[34] A. Vasilache, M. Vasilache, I. Tabus, “Predicitive miltiple-scale lattice VQ for LSF
quantization”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, Phoenix, May 1999, pp. 657-660
[35] G. Keesman et al.: “Transcoding of MPEG-2 bitstreams”, Signal Processing: Image
Communications, Vol. 8, Sept. 1996, pp. 481-500.
[36] P. A. A. Assuncao and M. Ghanbari: “Transcoding of MPEG-2 video in the frequency
domain”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, 1997, Vol 4
[37] L. Lois, S. Bozóki, "Transcoding of MPEG Video Using Lattice Vector Quantization", Proc.
of IEEE International Conference on Image Processing, Vol 2. pp. 341-345, Chicago, USA,
Oct. 1998
[38] Lois L., Vu Le Hai , "Transcoding alapú kommunikáció a video- és beszédkódolásban", TV'98
konferencia, Budapest, pp.32-39, 1998 május
[39] G. Keesman et al.: "Bit Rate Control for MPEG Encoders", Signal Processing: Image
Communications, Vol. 6, Nr. 6, Feb. 1995, pp. 545-560.
[40] B. Gold et al., "New Application of Channel Vocoders", IEEE Trans. on Acoustics Speech,
Signal Processing, Vol. ASSP-29, No. 1, pp. 13, February 1981.
[41] M.R. Schroeder, "Vocoders: Analysis and Synthesis of Speech”, in Proceeding of the IEEE, Vol. 54,
No. 5, pp. 720-734, May 1966.

[42] ETSI EN 300 726 V6.0.0 (1999-09): Digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding; (GSM 06.60 version 6.0.0 Release 1997)
[43] A.S. Spanias, "Speech Coding: A Tutorial Review”, in Proceeding of the IEEE, Vol. 82, No. 10, pp.
1539-1582, October 1994.

110

[44] ETS 300 580-2: European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Full rate
speech transcoding (GSM 06.10)
[45] A.M. Kondoz, "Digital Speech: Coding for Low Bit Rate Communications Systems." John
Wiley & Sons, 1994.
[46] J.R. Crosmer and T.P. Barnwell III, "A Low Bit Rate Segment Vocoder Based on Line
Spectrum Pairs”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, pp. 7.2.1-7.2.4, 1985.
[47] G.S. Kang and L.J. Frasen, "Application of Line-Spectrum Fair to Low-Bit-Rate Speech
Encoders", Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, pp. 7.3.1-7.3.4, 1985
[48] F.K. Soong and B.H. Juang, "Line Spectrum Fair (LSP) and Speech Data Compression”, Proc.
of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 1.10.11.10.4, 1984.
[49] S. Saoudi and J.M. Boucher, "A New Efficient Algorithm to Compute the LSP parameters for
Speech Coding”, Signal Processing, Vol. 28, pp. 201-212, 1992.
[50] ETS 300 395-2: Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Speech codec for full-rate traffic
channel; Part 2: TETRA codec
[51] ITU-T Recommendation G.711 (11/88) Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies
[52] CCITT Recommendation G.721 (1988) 32 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation
(ADPCM) for audio
[53] ITU-T Recommendation G.722 (11/88) 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s
[54] ITU-T Recommendation G.723.1 (03/96) Speech coders: Dual rate speech coder for
multimedia communications transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s
[55] ITU-T Recommendation G.726 (12/90) 40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code
modulation (ADPCM)
[56] ITU-T Recommendation G.727 (12/90) 5-, 4-, 3- and 2-bit/sample embedded adaptive
differential pulse code modulation (ADPCM)
[57] ITU-T Recommendation G.728 (09/92) Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code
excited linear prediction
[58] ITU-T Recommendation G.729 (03/96) Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure
algebraic-code-excited linear-prediction (CS-ACELP)
[59] ISO/IEC JTC1 SC29/WG11, ISO/IEC FDIS 14496-3 Subparts 1, 2, 3, "Coding of AudioVisual Objects|Part 3: Audio" , ISO/IEC JTC1 SC29/WG11 N2503, Oct. 1998. (MPEG-4
Audio)
[60] J-P. Adoul, P. Mabilleau, M. Delprat, and S. Morissette, „Fast CELP Coding Based on
Algebraic Codes”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, pp.1957-1960, Apr. 1987.
[61] M. Xie and J-P. Adoul, „Fast and low-complexity LSF quantization using algebraic vector
quantizer”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, Vol. 1, pp. 716-719, May. 1995.
[62] F. Itakura, "Line Spectrum Representation of Linear Predictive Coefficients of Speech
Signals", Journal Acoust. BoG. America, Vol. 57, pp. S35(A), 1975.
[63] K.K. Paliwal and B.S. Atal, "Efficient Vector Quantization of LPC Parameters at 24
bits/frame", Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, pp. 661-664, 1991.
[64] K.K. Paliwal and B.S. Atal, "Efficient Vector Quantization of LPC Parameters at 24
bits/frame", IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, Vol.1, No.1, pp. 3-14, January
1993.
[65] H. L. Vu, L. Lois, „Efficient Distance Measure for Quantization of LSF and Its KarhunenLoeve Transformed Parameters”, IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, vol. 8, pp.
744-746, 2000
111

[66] H. L. Vu, L. Lois, „Optimal Weighting Function for Quantization of LSF and Its KarhunenLoeve Transformed Parameters”, Proceedings of the 9th Conference and Exhibition on
Television and Audio Technologies, Budapest, Hungary, pp. 183-191, May 2000
[67] R. Laroia, N. Phamdo, N. Farvardin, “Robust and Efficient Quantization of Speech LSP
Parameters Using Structured Vector Quantizers”, Proc. of IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 641-644, 1991
[68] ] D. Chang, S. Ann, C. W. Lee, “A Classified Vector Quantization of LSF Parameters”, Signal
Processing, 1997, pp. 1347-1350
[69] W.R. Gardner „Modeling and Quantization Techniques for Speech Compresion Systems”,
PhD thesis, Digital Signal Processing Lab, University of California, San Diego, 1994,
http://dsp.ucsd.edu/students/past-students/wgardner.html
[70] W.R. Gardner, B.D.Rao, „Theoretical analysis of the high-rate vector quantization of LPC
parameters”, IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, vol. 3, pp. 367-381, 1995
[71] J. Skoglund, J. Lindén, „Predictive VQ for noisy channel spectrum coding: AR or MA?”,
Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vol. 2,
pp. 1351-1354, Munich, Germany, 1997
[72] M. Skoglund, J. Skoglund, „On non-linear utilization of intervector dependency in vector
quantization”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, Seattle, USA, 1998
[73] S. Sridharan, J. Leis, „Two novel lossless algorithms to exploit index redundancy in VQ
speech compression”, Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing, Seattle, USA, 1998
[74] H.L. Vu and L. Lois, ``Optimal Transformation of LSP Parameters Using Neural Network,''
Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp.
1339-1342, 1997.
[75] H.L. Vu and L. Lois, ``Spectral Sensitivity of LSP Parameters and Their Transformed
Coefficients,'' Proc. of the European Conf. Speech Comm. Technology, EUROSPEECH,
Rhodos, Greece, pp. 1251-1254, September 1997.
[76] N .S. Jayant and P. Noll, "Digital Coding of Waveforms: Principles and Applications to
Speech and Video." Prentice-Hall, 1984.
[77] H. L. Vu, „Quantization Techniques of LSF Parameters in Speech Coding Using KarhunenLoeve Transformation”, PhD Thesis, Technical University of Budapest, Dept. Of
Telecommunications, 1999
[78] N. Farvardin and R. Laroia, "Efficient Encoding of Speech LSP Parameters Using the Discrete
Cosine Transformation", Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing, pp. 168-171, 1989.
[79] P. Kroon, E.F. Deprettere, and R.J. Sluyter, "Regular-Pulse Excitation: A Novel Approach to
Effective and Efficient Multipulse Coding of Speech," IEEE Trans. on Acoustics, Speech and
Signal Processing, vol ASSP-34, No. 5, pp.1054-1063, Oct. 1986.
[80] K. Ozawa, M. Serizawa, T. Miyanao, T. Nomura, M. Ikekawa, and S. Taumi, "M-LCELP
Speech Coding at 4 kb/s with Multi-Mode and Multi-Codebook," IEICE Trans. Vol.E77-B,
No. 9, pp.1114-1120, Sep. 1994.
[81] D.W. Griffin and J.S. Lim, "Multiband Excitation Vocoder", IEEE Trans. on Acoustics,
Speech and Signal Processing, Vol. 36, No. 8, pp. 1223-1235, Augustus 1988.
[82] W.B. Kleijn and K.K. Paliwal, eds., "Speech Coding and Synthesis." Elsevier, 1995.

112

9. Függelék

9.1. Koordináta korlátokat is kezelő, kockarácsra vonatkozó piramis
alapú indexelés kódoló és dekódoló algoritmusának C nyelvű kódja
A következő két ábrán (28. ábra és 29. ábra) a 6. ábra (29. oldal) és 7. ábra (30. oldal) pszeudo
kódban megadott algoritmusainak C nyelvű változata látható, mégpedig függvény formában.
__int64 Pyramidal_Encode (
__int64 points[MAX_DIM+1][MAX_SUGAR+1],
int
*x,
int
*limit_l,
int
*limit_h,
int
*tiltott,
int
dim,
int
NoZero
)
{
__int64
code = 0;
int
i, m, d = dim;

Az elemszámok tömbje
A kódolvandó vektor
A 0 alatti koordinátalimit
A 0 feletti koordinátalimit
Tiltott értékek halmazának tagsági táblázata
A vektor dimenziója
Jelzőbit: 1 = a 0 is kitiltva

for (m = i = 0; i < dim; ++i)m += ABS(x[i]); Az x vektor sugarát kiszámolja
for(d = dim; (m > 0) && ((--d) > 0); )
{
int i_max = MIN( limit_h[d], m );
for(i = x[d] + 1; i <= i_max; ++i)
if( !tiltott[i] )
code += points[d][m – ABS(i)];

Haladunk koordinátáról koordinátára

Ez a ciklus számítja ki code + K(d,x[d])-t,
figyelembe véve azt is, hogy a koordináta
értéke tiltott-e vagy sem

m -= ABS( x[d] );
}
if(limit_l[0]>0 && limit_h[0]>0 && x[0]<0)
++code;
return code;
}

Maradék vektor sugara
Utoljára 1-et vagy 0-t adunk hozzá, attól
függően, hogy negatív vagy pozitív az
utolsó koordináta

28. ábra Koordináta korlátot és értékek kitiltását is kezelő új piramis alapú indexelő algoritmus

a kockarácson
A függvények bemenő paraméterként kapják meg a koordináta korlátokat figyelembe véve a
kockarács piramisainak az elemszámát tartalmazó points[][] azonosítójú kétdimenziós tömbre
mutató referenciát. Hasonlóan mindkét függvény bemenő paraméterként kapja meg a 0 alatti,
illetve a 0 feletti koordináta korlátok értékeit minden egyes koordinátára, ezeket az értékeket a
limit_l és limit_h azonosítójú tömbben tároljuk. Ugyanígy bemenő paraméter a vektor
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dimenziója, illetve azon jelzőbitek tömbje is (tiltott azonosítóval), ahol tiltott[i] megmondja,
hogy az adott i értéket ki kell-e zárni, vagy pedig figyelembe kell venni. Ezt a tömböt
kétdimenzióssá is tehetjük abból a célból, hogy adott i együttható értékek tiltását a koordináta
sorszáma (amelyet a fenti kódban d azonosítójú változó jelöl) alapján is el lehessen végezni
(például a 0-t csak minden páros sorszámú koordinátában tiltom ki).
A két függvény paraméterei között a különbséget a piramison lévő vektor és a kódszó index
jelenti. A kódoló függvénynél (28. ábra) az x vektor a bemenő paraméter, és a függvény
visszatérési értékként adja vissza a kódszó indexet, míg a dekóder (29. ábra) esetében az x
vektorba írja be a függvény a code azonosítójú változóban tárolt kódszó indexnek megfelelő
vektort.
void Pyramidal_Decode (
__int64 points[MAX_DIM+1][MAX_SUGAR+1],
__int64 code,
int
*x,
int
*limit_l,
int
*limit_h,
int
*tiltott,
int
dim,
int
m,
)
{
int
i, m, d;
__int64
xCode = 0;
for (i = 0; i < dim; ++i) x[i]=0;

Az elemszámok tömbje
A dekódolandó index
A dekódolt vektor kerül ide
A 0 alatti koordinátalimit
A 0 feletti koordinátalimit
Tiltott értékek tagsági táblázata
A vektor dimenziója
A piramis sugara
Változók feladata:
xCode ≤ code < xxCode ?
xCode = K(d,i)
xxCode = K(d,i)+N(d,m-|i|)
Az x vektort kinullázza

for( d = dim; (--d) > 0; ) {
__int64 xxCode;
int i_min = -MIN( limit_l[d], m );

A d-edik koordináta dekódolása

i = MIN( limit_h[d], m );

i legkisebb lehetéges értéke

for(; i_min <= i; --i)
Lépkedünk i-vel fentről lefelé, hogy vajon x[d]
if( !tiltott[i] ) {
== i?
xxCode = xCode + points[d][m–ABS(i)];
if(code < xxCode) {
m -= ABS(i)
x[d] = i;
break;

?code∈[K(d,i),K(d,i)+N(d,m-|i|))?
Ha igen, Akkor x[d] = i, beírjuk az eredményt és
kilépünk a belső ciklusból

}
xCode = xxCode;
}

}
x[0] = (code == xCode) ? m : -m;
}

29. ábra Koordináta korlátokat figyelő piramis alapú index dekódoló algoritmus a kockarácson
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9.1.1. A kockarács piramis alapú index kódoló és dekódoló algoritmusának
műveletigénye
A rácskvantálás ismertetésekor fontos érvként hangzik el, hogy annak komplexitása a
vektorkvantálókéhoz képest kicsi, azonban a rácskvantálás komplexitásának elemzésére, illetve
az algoritmusok optimalizálásának alternatíváira nem találtam összefoglaló irodalmi munkát.
Emiatt nekem sem az a célom az algoritmusok komplexitásának ismertetésével, hogy a
komplexitás pontos elemzését elvégezzem a komplexitás számítás széleskörű irodalmi
feldolgozásával és a különböző irányzatainak a figyelembe vételével, valamint nem
szándékozom tárgyalni a különböző processzorokra való optimalizálási lehetőségeket, és nem
adok útmutatást sem arra vonatkozólag, hogy különböző architektúrákon milyen módon lehet
optimálisan implementálni a rácskvantáló algoritmusokat. Ellenkező esetben bármelyik fenti
problémát csak a terjedelmi korlátok nagyságrendi túllépésével lehetne megfelelően kezelni.
A komplexitást bizonyos elemi műveletek átlagos számában adom meg egyetlen vektorra,
illetve 1 másodpercnyi adatra vonatkozólag, de nem vizsgálom azt, hogy ezek a műveletek hány
utasításnak felelnek meg. A vizsgált elemi műveletek:
•

komplexitás szempontjából egyszerű műveletek (EM): összeadás, kivonás, 2-es
komplemens, logikai és bináris VAGY és ÉS műveletek, <, ≤, >, ≥ stb.

•

minimum függvény két argumentummal, MIN(,) jelöléssel,

•

abszolút érték számítás ABS() jelöléssel

•

szorzás

•

osztás

•

természetes alapú logaritmus LOG() jelöléssel

•

1D tömb olvasás/írás, ide értve a vektorok koordinátánkénti olvasását/írását

•

2D tömbből olvasás

A 28. ábra és 29. ábra kódoló és dekódoló algoritmusaiból is látszik, hogy a műveletszám
nagyjából arányos a vektor dimenziójával, illetve a piramis sugárral. Azonban a két
algoritmusból az is látszik, hogy a műveletszám függ a vektor tartalmától, ezért itt azt a
megoldást alkalmaztam, hogy szimulációval néhány dimenzióra és piramis sugárra kiszámoltam
a piramis összes vektorának a kódolásához, illetve dekódolásához szükséges műveleteket, és
ezek alapján meghatároztam az átlagos, 1 vektorra eső műveletszámot. A kapott eredményeket a
dimenzió és a piramis sugarának függvényében ábrázoltam, és mivel a műveletszámot
aszimptotikusan lineáris, ezért a művelet diagramjára kiszámítottam a lineáris regressziós
egyenes, illetve sík egyenletét.
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9.1.1.1. Kockarácson való index kódoló algoritmus műveletigénye
Az index kódoló algoritmus meghatározásához a 28. ábra algoritmusát elemzem olyan módon,
hogy megadom az egyes lépésekhez tartozó műveletek számát.
1. Az x vektor sugarának kiszámításához az alábbi műveletekre van szükség:
•

D darab ABS()

•

D darab 1D tömbből olvasás

•

D darab EM (összeadás) az i változó növeléséhez

2. A külső ciklusban szereplő műveletek:
2.1. A for(;;) ciklusfeltételének kiértékelése: 3 darab EM
2.2. i_max számítása: 1 darab MIN(,)
2.3. Belépés a belső ciklusba:
•

1 darab 1D tömbből olvasás

•

1 darab EM

2.4. Belső ciklus: i_max – x[d] esetben az alábbi műveletek:
•

3 darab EM

•

1 darab 1D tömbből olvasás

•

1 darab 2D tömbből olvasás

•

1 darab ABS()

2.5. A sugár csökkentése, lépés a következő koordinátára (a külső ciklusban):
•

1 darab EM

•

1 darab ABS()

•

1 darab 1D tömbből olvasás

A fentiek alapján az index kódoló algoritmus műveleteinek a számát a 22. táblázat tartalmazza.
Ezen táblázat alapján azonban még nem lehet egyszerűen megállapítani a műveletszámot, mert
mind a belső, mind a külső for(;;) ciklus ciklusszáma a kódolandó vektor tartalmától függ.
Művelet
EM
MIN() ABS() 1D tömb olvasás 2D tömb olvasás
Külső cikluson kívül
D+4
D
D+3
Külső for(;;) ciklusban, de a
5
1
1
2
belső cikluson kívül
Belső for(;;) cikluson belül
3
1
1
1
22. táblázat Az index kódoló algoritmus műveleteinek a száma D dimenziós vektor kódolásakor
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Az átlagos műveletszámot a 10 dimenziós kockarácson több M piramis sugár értékre
számítottam ki (M ∈ {4,5,…,18}) szimulációs módszerrel úgy, hogy a piramis összes vektorát
egyszer kódoltam a piramis alapú index kódoló algoritmussal. A kódolás során az amplitúdó
korlátokat olyan nagyra állítottam, hogy azok hatástalanok maradtak, így nagyobb komplexitást
kaptam. Hasonlóan nem tiltottam ki egyetlen értéket sem, ezzel szintén a lehető legnagyobb
komplexitás adódik ki. A kapott eredményeket a 30. ábra, illetve a 23. táblázat mutatja be.
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Átlagos műveletszám

125
100

EM
Min(,)
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Abs()
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30. ábra Átlagos műveletszám a 10 dimenziós kockarács adott sugarú piramisainak kódolásánál
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rácspontok
száma
6800
28004
97880
299660
822560
2060980
4780008
10377180
21278640
41517060
77548920
139380012
242080320
407782740
668274440

Szükséges
bitszám
13
15
17
19
20
21
23
24
25
26
27
28
28
29
30

EM

MIN(,)

71.498
77.309
82.793
88.113
93.354
98.559
103.752
108.945
114.147
119.358
124.582
129.818
135.066
140.325
145.594

8.1
8.35
8.512
8.623
8.702
8.76
8.803
8.835
8.861
8.881
8.897
8.911
8.921
8.93
8.938

ABS()
23.766
25.537
27.256
28.955
30.65
32.346
34.049
35.758
37.475
39.199
40.929
42.666
44.408
46.155
47.906

1D tömb
olvasás
34.866
36.886
38.768
40.579
42.352
44.106
45.851
47.594
49.336
51.08
52.827
54.576
56.329
58.085
59.844

2D tömb
olvasás
5.666
7.187
8.744
10.332
11.948
13.587
15.246
16.923
18.614
20.318
22.032
23.755
25.486
27.224
28.968

23. táblázat Átlagos műveletenkénti komplexitás a 10 dimenziós kockarács M sugarú

piramisainak kódolásánál
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Látható a 30. ábra, illetve a 23. táblázat alapján, hogy egyedül a minimum képzés az, amelyik
lényegében nem függ a sugártól, csak a dimenziótól, ez a regressziós egyenes kicsiny, közel 0
meredekségéből (0,048) és a mért adatoktól való viszonylag nagy eltérésben meg is mutatkozik.
Az ábráról sejthető, hogy a vizsgált értékekre a lineáris regresszió jó közelítést jelent.
A 24. táblázat mutatja be a lineáris regressziós egyenesek egyenletét, valamint a Pearson-féle
szorzatmomentum korrelációs együtthatót (Pearson Product Moment Correlation, jele: R). Az R
korrelációs együttható definíciója az alábbi
R=

∑ ( f (M ) − f (M ))⋅ (g (M ) − g (M ))
∑ ( f (M ) − f (M )) ⋅ ∑ (g (M ) − g (M ))
M

2

M

2

M

ahol M a piramis sugár, f(M) a műveletszámot jelöli adott sugárra vonatkozólag, g(M) pedig a
lineáris regressziós egyenes. Az R értéke -1 és 1 közötti.
A táblázatban a kapott R értékek 1 közeliek, ez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált
tartományban és rögzített dimenzióban a műveletszám jó közelítéssel egyenesen arányos a
piramis sugarával. Megjegyzem továbbá, hogy egy gyakorlati megvalósításban a dimenziószám
rögzített, és igaz ez a doktori munkámban mutatott algoritmusokra is: az egyik a 16 dimenziós
Barnes-Wall ráccsal működik, a másik pedig 10 dimenziós LSF vektorok kódolását végzi.
Művelet

Regressziós egyenes egyenlete
R
EM
5.252⋅M + 51.106
0.999961
MIN(,)
0.048⋅M + 8.207
0.876459
ABS()
1.719⋅M + 16.897
0.999987
1D tömbből olvasás
1.767⋅M + 28.104
0.999912
2D tömbből olvasás
1.671⋅M – 1.31
0.999824
24. táblázat Az index kódoló átlagos műveletszámának függése az M piramis sugártól: a
regressziós egyenes egyenlete és a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együttható (R)

9.1.1.2. A kockarács index dekódoló algoritmus műveletszámának függése a
dimenziótól és a piramis sugártól
Az index kódolás műveletszáma azonban nemcsak a piramis sugártól, hanem a dimenziószámtól
is függ. Amennyiben a dimenzió változásának hatását is vizsgáljuk, akkor a műveletszámot már
f(D,M) jelöli adott D dimenzióra és M sugárra vonatkozólag, g(D,M) pedig a lineáris regressziós
sík lesz. Az R Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együttható definíciója ekkor
R=

∑ ( f (D, M ) − f (D, M ))⋅ (g (D, M ) − g (D, M ))
∑ ( f (D, M ) − f (D, M )) ⋅ ∑ (g (D, M ) − g (D, M ))
D,M

2

D,M

2

D,M
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A műveletszámok meghatározásához D ∈ {4, 5, …, 16} vektor dimenzió és M ∈ {4,5,…,16}
piramis sugár értékekre végeztem el az összes rácspont kódolását, majd a kapott műveletszámra
meghatároztam a regressziós síkot és az R korrelációs együtthatót. Az eredményül kapott síkok
egyenleteit és az R korrelációs együtthatók értékeit a 25. táblázat tartalmazza.
Művelet

Regressziós sík egyenlete
R
EM
5.945⋅D + 4.883⋅M - 5.430
0.997835
MIN(,)
0.925⋅D + 0.045⋅M - 0.974
0.998416
ABS()
1.993⋅D + 1.604⋅M - 2.314
0.998445
1D tömbből olvasás
2.984⋅D + 1.689⋅M - 0.862
0.998506
2D tömbből olvasás
0.134⋅D + 1.569⋅M - 1.796
0.997815
25. táblázat Az index kódoló átlagos műveletszámának függése a D dimenziótól és az M
piramis sugártól: a regressziós sík egyenlete és az R korrelációs együttható értéke
A 25. táblázatban található eredmények alapján elmondható, hogy a magas, 1 közeli R értékek
azt jelzik, hogy a regressziós síkok meglehetősen jó közelítést jelentenek. Összehasonlítva az M
együtthatóit a különböző műveletekre vonatkozólag, a 24. táblázatban és a 25. táblázatban
található értékek között nincs lényeges eltérés. E két tényre alapozva kimondhatjuk, hogy a
vizsgált tartományban a piramis alapú index kódoló algoritmus műveletszáma mind a D
dimenziótól, mind az M sugártól lineárisan függ.
A további számításokhoz a regressziós síkok függvényéből készített felső becslést használom fel
az átlagos műveletszám meghatározásához, ezeket a becslő függvényeket a 26. táblázat
tartalmazza.
Művelet
Felső becslés a műveletszámra
EM
6⋅D + 5⋅M
MIN(,)
D+M
ABS()
2⋅D + 2⋅M
1D tömbből olvasás
3⋅D + 2⋅M
2D tömbből olvasás
D + 2⋅M
26. táblázat Felső becslés az index kódoló különböző műveleteinek átlagos számára
a D ∈ {4, 5, …, 16} vektor dimenzió és M ∈ {4,5,…,16} piramis sugár értékekre

9.1.1.3. Kockarácson való index dekódoló algoritmus műveletigénye
Az index dekódoló algoritmus meghatározásához 29. ábra algoritmusát elemzem hasonlóan
ahhoz, ahogy az index kódoló algoritmusánál elemeztem a 28. ábra algoritmusát. Az index
dekódoló algoritmus műveleteinek a számát a 27. táblázat tartalmazza.
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Külső cikluson Külső ciklusban, de a
Belső cikluson belül
kívül
belső cikluson kívül
EM
4
5
2⋅D + 2
MIN
2
ABS
1
1D tömb olvasás/írás
3
1
D
2D tömbből olvasás
1
27. táblázat Az index dekódoló algoritmus műveleteinek száma D dimenziós vektor indexének
Művelet

dekódolásakor
A 27. táblázat és a 29. ábra algoritmusa alapján már ki lehet jelenteni, hogy a MIN() és az ABS()
műveletekből 2⋅D-2, illetve D-1 végrehajtását kell megtenni, függetlenül attól, hogy mekkora a
piramis sugara. Ezen lehetne tovább javítani akkor, ha kilépünk a ciklusból akkor, amikor a
maradék vektor sugara 0-ra csökken, de ez nem jelentene lényeges javulást.

250
225
Átlagos műveletszám

200
175

EM

150

Min(,)

125

Abs()

100
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1D táblázat
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31. ábra Átlagos műveletszám a 10 dimenziós kockarács adott sugarú piramisainak

dekódolásánál
A dekódolás műveletszámának szimulációs meghatározását a kódoláséhoz hasonlóan végeztem
el, és a kapott átlagos műveletszámokat a 31. ábra mutatja be. A 28. táblázat a regressziós
egyenesek egyenletét és az R korrelációs együtthatót mutatja be. Ez alapján a táblázat alapján
megállapítható, hogy – mivel R értéke közel 1 - a piramis alapú index dekódolás komplexitása
rögzített piramis dimenzió esetén jó közelítéssel egyenesen arányos a sugárral a vizsgált
tartományban.
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Művelet

Regressziós egyenes egyenlete
R
EM
0.999824
8.354⋅M + 96.449
MIN(,)
18
1
ABS()
9
1
1D tömbből olvasás
0.999824
1.671⋅M + 44.69
2D tömbből olvasás
0.999824
1.671⋅M + 7.69
28. táblázat Az index dekódolás átlagos műveletszámának függése az M piramis sugártól: a
regressziós egyenes egyenlete és a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együttható (R)
A 29. táblázat a különböző műveletek számának D dimenziótól és M sugártól való függését
mutatja meg regressziós síkokkal közelítve. A magas, 1 közeli R értékeket azt jelzik, hogy a
regressziós síkok itt is nagyon jó közelítést jelentenek. Összehasonlítva az M együtthatóit a
különböző műveletekre vonatkozólag, a 28. táblázatban és a 29. táblázatban található értékek
között nincs lényeges eltérés. E két tényre alapozva kimondhatjuk, hogy a vizsgált tartományban
a piramis alapú index kódoló algoritmus műveletszáma mind a D dimenziótól, mind az M
sugártól lineárisan függ.
A regressziós síkok függvényéből készített felső becslést a 30. táblázat tartalmazza. Az index
kódolásra vonatkozó 26. táblázattal összehasonlítva látható, hogy a műveletszám általában
nagyobb a dekóderben, de egyik műveletre sem kétszerese a kóderében lévő műveletszámnak.
Művelet
Regressziós sík egyenlete
R
EM
11.804⋅D + 7.779⋅M – 16.253
0.999562
MIN(,)
2⋅D - 2
1.0
ABS()
D-1
1.0
1D tömbből olvasás
5.161⋅D + 1.556⋅M – 5.849
0.999880
2D tömbből olvasás
1.14⋅D + 1.53⋅M - 2.666
0.999071
29. táblázat Az index dekódolás átlagos műveletszámának függése a D dimenziótól és az M
piramis sugártól: a regressziós sík egyenlete és az R korrelációs együttható értéke
Művelet

Felső becslés a műveletszámra
EM
12⋅D + 8⋅M
MIN(,)
2⋅D
ABS()
D
1D tömbből olvasás
6⋅D + 2⋅M
2D tömbből olvasás
2⋅D + 2⋅M
30. táblázat Felső becslés az index dekódolás különböző műveleteinek átlagos számára
a D ∈ {4, 5, …, 16} vektor dimenzió és M ∈ {4,5,…,16} piramis sugár értékekre
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9.1.1.4. A legközelebbi rácspont megtalálásának műveletigénye a kockarácson
Ez az algoritmus valójában a koordinátánkénti skalár kvantálást végez, amelynek a komplexitása
D dimenziós vektor esetében:
•

D darab tömbből olvasás és az eredmény visszaírása, a vektor koordinátánkénti
letapogatásával

•

D darab osztás, illetve az osztó inverzével való szorzás vagy 2n (n egész) alapú osztó
esetében a bitek n pozícióval való léptetése. Az inverz meghatározása történhet
táblázatosan is, de lehet algoritmikus számítás is, ekkor a D koordinátára csak 1 darab
inverz számítás esik.

9.1.2. Skálázott és eltolt DK rács index kódoló algoritmusának műveletigénye
Elsőként a piramis alapú indexelés műveletszámát határozzuk meg a 3.7. fejezet (30.oldal)
algoritmusa alapján.
1. A hasítás műveletigénye koordinátánként:
•

1 darab 1D tömbből olvasás

•

1 darab 1D tömbbe írás

•

2 darab EM (bináris ÉS az előjelhez és logikai ÉS a döntéshez)

2. A páros vektor felezéséhez (3.34) koordinátánként:
•

1 darab EM (aritmetikai léptetés az LSB irányába)

3. A páratlan vektor nemnegatívvá tételéhez (3.35) koordinátánként:
•

1 darab ABS()

•

2 darab EM (1-gyel csökkentés és aritmetikai léptetés az LSB irányába)

4. Ezután következik a kapott két vektor indexelése a kockarácson. Ennek a két műveletnek a
műveletigényét 10 dimenzióban a 24. táblázat tartalmazza a piramis sugár függvényében. A
25. táblázat már a dimenziószámtól való függést is tartalmazza, az átlagos műveletszám felső
becslést pedig a 26. táblázat mutatja be. A nemnegatív vektor indexelését is ezzel a felülről
becsült műveletigénnyel fogjuk számítani annak ellenére, hogy ebben az esetben a negatív
értékek kizárása miatt a műveletigény kisebb. A két piramis sugár összege (3.36) szerint nem
lehet nagyobb az eredet sugár felénél, ezért jó közelítéssel a két vektor indexelésének
műveletigényét

az

eredeti

dimenziószámra

műveletszámmal vesszük figyelembe.
5. A multiplexelés műveletigénye:
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és

piramis

sugár

felére

vonatkozó

5.a. A (3.37.a) lépés műveletigénye:
r0 ≤ M alkalommal kell végrehajtani egy összegzést (a felső becslés érdekében M
alkalmat számolunk), amely műveletigénye:
•

2 darab 2D tömbből olvasás

•

1 darab szorzás

•

1 darab EM

5.b. A (3.37.b) lépés műveletigénye:
•

1 darab szorzás

•

2 darab EM

5.c. A (3.37.c) lépés műveletigénye:
•

1 darab 1D tömbből olvasás

•

2 darab EM

5.d. A (3.37.d) lépés műveletigénye:
•

b darab EM, ahol b a bináris kódszavak száma

Művelet

Műveletszám a 4.
lépés kivételével

A 4. lépés átlagos
műveletszáma M/2
sugárral
6⋅D + 2.5⋅M
D + 0.5⋅M
2⋅D + M
3⋅D + M
D+M

Teljes műveletszám

EM*
5⋅D + M + b + 4
11⋅D + 3.5⋅M + b + 4
MIN(,)
D + 0.5⋅M
ABS()
D
3⋅D + M
*
1D tömbből olvasás
2⋅D + 1
5⋅D + M + 1
2D tömbből olvasás
2⋅M + 1
D + 3⋅M + 1
szorzás
M+1
M+1
31. táblázat D dimenziós struktúrált rács piramis alapú indexelő algoritmusának átlagos
műveletszáma (felülről becsülve) az M sugarú piramison, ahol b jelenti a rács definíciójában
résztvevő bináris kódszavak számát (*térbeli kódolásnál 1 darab összeadással és 1 darab 1D
tömbből olvasással több művelet szükséges)
A fenti számítás és a 26. táblázat alapján kapott eredményeket a 31. táblázat tartalmazza.
Magyarázatra szorul még a térbeli kódolás okozta műveletszám növekedés. Ekkor az M sugarú
vektor piramis alapú indexeléssel kapott kódszavához hozzá kell adni az M-nél kisebb összes
koncentrikus hiperpiramisok elemszámát. Formálisan, ha N(M) jelöli a rácspontok számát az M
sugarú piramison, akkor a térbeli kódolásnál M-nél kisebb összes koncentrikus hiperpiramisok
elemszáma N k (M ) =

M −1

∑ N (R ) . Az M sugarú v vektor két index között így a kapcsolat az alábbi:
R =0

térbeli_index(v) = Nk(M) + piramis_index(v)
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Az Nk(M) érték egyetlen táblázatból való olvasással meghatározható, így a térbeli index kódolás
műveletszáma megkapható úgy, hogy a piramis alapú kódolás műveletszámát 1 darab
összeadással és 1 darab tömbből olvasással megnöveljük.
A dolgozatban is szereplő két fontos rács egy piramisán való indexelési algoritmusának átlagos
műveletszámát a 32. táblázat tartalmazza.
16-D Barnes-Wall rács
D10+
D=16, b=32
D=10, b=2
EM*
3.5⋅M + 116
3.5⋅M + 212
MIN(,)
0.5⋅M + 10
0.5⋅M + 16
ABS()
M + 30
M + 48
*
1D tömbből olvasás
M + 51
M + 81
2D tömbből olvasás
3⋅M + 11
3⋅M + 17
szorzás
M+1
M+1
+
32. táblázat A D10 és a 16-D Barnes-Wall rács piramis alapú indexelő algoritmus átlagos
műveletszámának felső becslése az M sugarú piramison
(*térbeli kódolásnál 1-gyel több művelet szükséges)

9.1.3. A DK rácsra kvantálás műveletigénye
A K dimenziós DK rácsra való kvantálást a 2. ábra (11. oldal) tartalmazza. Az algoritmus a
kockarácsra történő kvantálással indul, de ha az így kapott vektor L1 normája páratlan, akkor a
megfelelő koordinátában meg kell változtatni a kerekítést, és így a korrigált vektor már a DK
rácsra esik. A 2. ábra szerinti algoritmus műveletigényét a 33. táblázat tartalmazza.
EM
7⋅K

ABS()
K

1D tömb olvasás/írás
3⋅K

Kockarácsra kvantálás járulékos
műveletekkel (for(;;) ciklus)
Sugár páratlan-e
2
Ha a sugár páratlan
2
K
K
Összesen legfeljebb
8⋅K + 2
2⋅K
3⋅K + 2
33. táblázat A K dimenziós DK rácsra való kvantálás műveletszáma

osztás
K
K

A 33. táblázat szerinti műveletszám a felső korlátot tartalmazza, vagyis azt az esetet, amikor a
kockarácsra való kvantálás páratlan L1 normájú vektort eredményez. Megjegyzem, hogy a
kockarácsra való kvantálás elvégzi a rossz irányba való kerekítés meghatározását is minden
koordinátára (emiatt nagyobb a műveletszám a 9.1.1.4 alfejezetben megadott értékeknél), ezt az
eredményt azonban csak páratlan sugár esetén használjuk fel. Az algoritmus tehát
optimalizálható úgy, hogy ezt a lépést kihagyjuk, és csak szükség esetén tesszük meg. Tovább
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csökkenthető a műveletszám a teljes rendszeren belül, például úgy, hogy a sugár kiszámítása is
megtörténik az algoritmuson belül, amely értéket később fel lehet használni.

9.1.4. Skálázott és eltolt DK rácsra kvantálás műveletigénye
Ha a DK rácsra való kvantálási algoritmusunk megvan, akkor a (2.13) minimum kiértékelésével
megkapjuk az DK rácsbeli vektort és a mellékosztályt meghatározó bináris vektor indexét is
(2.4.1.1. fejezet, 10 oldal). A lépések röviden a következők a kvantálandó x vektor és a
mellékosztályt meghatározó bi bináris vektorok esetében:
1) Kiszámoljuk xi = x - bi-t (i=1,…,b), ez koordinátánként:
•

2 darab 1D tömbből olvasás

•

1 darab EM (kivonás)

•

1 darab 1D tömbbe írás a kivonás eredményének tárolására

2) Kiszámoljuk d(xi, s⋅DK)-t (i=1,…,b), és közben nyilvántartjuk a minimálisat:
•

Az s⋅DK rácsra vonatkozó kvantálás a 9.1.3 fejezetben található. A kapott
vektorokat minden i-re külön tároljuk le, ez benne van a kvantálási
algoritmusban.

•

A torzítás kiértékeléséhez szükséges koordinátánként:
o 1 darab szorzás
o 1 darab EM
o 2 darab 1D tömbből olvasás

•

Kiszámoljuk a d(xi, s⋅DK) értékek minimumának nyilvántartásához:
o 2 darab EM

3) A kapott minimum alapján összerakjuk a vektort, ez koordinátánként:
•

1 darab EM

•

2 darab 1D tömbből olvasás

•

1 darab 1D tömbbe írás

A kapott eredményt a b bináris vektorok száma és K dimenzió függvényében a 34. táblázat
tartalmazza. A dolgozatban szereplő és a méréseim során is használt két fontos rács, a 10
dimenziós D10+ és a 16 dimenziós Barnes-Wall rácsokra való kvantálás műveletszáma pedig a
35. táblázatban található meg.
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EM
ABS() 1D tömb olvasás/írás
szorzás osztás
1) lépés
b⋅K
3⋅b⋅K
2) kvantálás az s⋅DK rácsra
8⋅b⋅K + 2⋅b 2⋅b⋅K
3⋅b⋅K + 2⋅b
b⋅K
2) többi része
b⋅K + 2⋅b
2⋅b⋅K
b⋅K
3) lépés
K
3⋅K
10⋅b⋅K +
Összesen
2⋅b⋅K
8⋅b⋅K + 2⋅b+ 3⋅K
b⋅K
b⋅K
4⋅b + K
34. táblázat Skálázott és b darab bináris vektorral eltolt DK rácsra való kvantálás műveletszáma
16-D Barnes-Wall rács
D10+
K = 16, b = 32
K = 10, b = 2
EM
218
5264
ABS()
40
1024
1D tömbből olvasás
194
4208
szorzás
20
512
osztás
20
512
+
35. táblázat A D10 és a 16-D Barnes-Wall rácsra való kvantálás műveletszáma

9.1.5. Skálázott és eltolt DK rácsra kvantálás és indexelés műveletigénye
A kvantálás és indexelés általában együtt fordul elő, a 4. fejezetben ismertetett algoritmus
többszintű vektorkvantálójának egy szintjén egy darab kvantálás és indexelés szerepel, míg a 6.
fejezetben szereplő LSF kódoló minden skálára elvégzi a kvantálást (hiperpiramis vagy
hipergömb alapú korlátozással), és a kapott skálák legjobbikának eredményére elvégzi az
indexelést. A hipergömb alapú indexelés műveletszáma nem szerepel itt, mivel a hipergömb
alapú indexelő algoritmusnak a Rault-Guillemot [17] algoritmust használtam.
D10+

16-D Barnes-Wall rács

3.5⋅M + 334

3.5⋅M + 5476

MIN(,)

0.5⋅M + 10

0.5⋅M + 16

ABS()

M + 70

M + 1072

1D tömbből olvasás*

M + 245

M + 4279

2D tömbből olvasás

3⋅M + 11

3⋅M + 17

EM*

szorzás
M + 21
M + 513
osztás
20
512
+
36. táblázat A D10 és a 16-D Barnes-Wall rács kvantáló és piramis alapú indexelő algoritmusok
együttesének átlagos műveletszámának felső becslése az M sugarú piramison
(*térbeli kódolásnál 1-gyel több művelet szükséges)
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A dolgozatban szereplő és a méréseim során is használt két fontos rács, a D10+ és a 16-D BarnesWall rácsokra való kvantálás és a kapott piramison való indexelési algoritmusok átlagos
műveletszámát a 36. táblázat tartalmazza. A piramis alapú index kódolás, valamint a piramis
alapú korlátozásos térbeli kódolás műveletszámához a 32. táblázatot, a rácsra való kvantálás
műveletszámához pedig a 35. táblázatot kell használni. A piramis alapú korlátozásos térbeli
index kódolás műveletszáma lényegében csak két műveletszámban tér el a piramis alapú index
kódolásétól, ezért ezen értékeket nem tüntettem fel külön, csupán utaltam a különbségekre.

9.2. Az új LSF kódolási sémák műveletigénye
Az általam kidolgozott új sémák komplexitását abból a célból vizsgálom meg, hogy
összehasonlítsam a nem rácskvantálást, illetve a súlyozott vagy súlyozás nélküli négyzetes
hibakritériumot használó vektorkvantálók komplexitásával.
Az általam kidolgozott új sémák alapvetően az alábbi építőelemekből állnak:
1. Lineáris predikciós együtthatók meghatározása.
2. LSF reprezentáció kiszámítása a lineáris predikciós együtthatókból.
3. Az LSF paraméter vektor lineáris transzformációja. (opcionális)
a. Zsugorítás alkalmazása nélkül.
b. Zsugorítással.
4. Prediktív többskálás rácskvantálás (PMSLVQ):
a. predikció,
b. rácskvantálás végrehajtása az összes skálán.
5. Döntési kritérium a különböző skálákon kiadódó jelöltek között:
a. Négyzetes hiba,
b. Logaritmikus spektrális torzítás.
Az 1. és 2. lépés közös minden LSF kódolási sémában, így ezeket a lépéseket nem szükséges itt
megvizsgálni. A 3. lépés opcionális, ezen belül az újdonságot a zsugorítás jelenti, illetve a
transzformáció és a PMSLVQ együttes használata.

9.2.1. Logaritmikus spektrális torzítás kiszámításának műveletigénye
Az (5.8)-ban megadott logaritmikus spektrális torzítás alapvetően két lépésből áll:
•

meg kell határozni a két LPC paraméterhez tartozó logaritmikus spektrumot,
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•

a két logaritmikus spektrum négyzetes különbségének integrálja adja ki a logaritmikus
spektrális torzítást.

A logaritmikus spektrális torzítás (5.8) szerinti kiszámításában folytonos spektrum szerepel, egy
gyakorlati implementációban viszont diszkrét értékekkel kell számolnunk. Ezért a két folytonos
spektrum 10-es alapú logaritmusának négyzetes különbségének [-π, π] feletti integrálja helyett N
pontos Diszkrét Fourier Transzformációt (DFT) alkalmaztam, és a logaritmikus spektrum
együtthatói különbségének négyzetét adtam össze. További egyszerűsítést jelent, ha az LSD
értékek helyett annak a négyzetével arányos mennyiséget használunk. Ez az összehasonlítást
nem fogja befolyásolni, mert az alábbi összefüggésben szereplő c arányszám pozitív. Így az
alábbi, LSD2-tel arányos mennyiséget kaptam:
2

[ (

)

)]

(

N 2
  A (ω ) 2

2
2 2
ˆ

c ⋅ LSD f , f = ∑ log k
− log Ak (ωˆ )
(9.2.1.1)
2  = ∑ log Ak (ω )

Ak (ωˆ ) 
k =0
k =0 
 
ahol ω az eredeti, ω̂ pedig a kódolt és dekódolt LSF vektor, Ak (ω ) az ω LSF vektorból
2

( )

N 2

számolt LPC paraméter lineáris predikciós spektrumának k-adik értéke.
A következő pontban megmutatom, hogy hogyan lehet

(

Amennyiben log Ak (ωˆ )

2

(

)

log Ak (ω ) -et kiszámolni.
2

) és log( A (ω ) ) logaritmikus spektrumok rendelkezésre állnak egy2

k

egy N/2 elemű tömbben, akkor már csak a négyzetes különbség összegét kell kiszámolni, aminek
műveletszámát az alábbi, 37. táblázat tartalmazza.
Művelet

EM

*

1D tömbből olvasás

Darabszám

N

N/2

N

37. táblázat Az N elemű spektrumok négyzetes különbségének műveletszáma

9.2.2. Az új, LSF logaritmikus spektrumát használó távolságkritérium
kiszámításának műveletigénye
Az A(ω) LPC spektrum hagyományos módon az a LPC paraméter vektorból számítható ki az
alábbi módon, ahol most ω a frekvenciát jelöli:
P

A(ω ) = 1 − ∑ ai ⋅ e jωi

(9.2.1.2)

i =1

a diszkrét N pontos spektrum k-adik komponense így
P

Ak (a ) = 1 − ∑ ai ⋅ e

j

2πk
i
N

,

k =0, 1,…, N-1

i =1
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(9.2.1.3)

Azonban a diszkrét spektrum komponensei az ω LSF vektorból is meghatározatóak anélkül,
hogy meg kelljen tennünk az LSF-LPC konverziót, mégpedig az alábbi módon:
1
(Ak , páratlan (ω ) + Ak , páros (ω ))
(9.2.1.4)
2
A páratlan és páros indexű LSF-ekből származó két polinom pedig meghatározható az alábbi
módon:
Ak (ω ) =

2πk
−j


Ak , páratlan (ω ) = 1 + e N


P

2πk
4πk
−j
−j
 2 −1
 ∏ 1 − 2 ⋅ cos(ω 2⋅i +1 ) ⋅ e N + e N
 i =0 
 
P

2πk
2πk
4πk
−j
−j
−j
 2 −1

Ak , páros (ω ) = 1 − e N  ∏ 1 − 2 ⋅ cos(ω 2⋅i ) ⋅ e N + e N
 i =0 

ahol ωi jelenti az i-edik LSF paramétert radiánban kifejezve.






(9.2.1.5)






A logaritmikus spektrum kiszámításához tehát ki kell értékelni

(9.2.1.6)

N

/2 darab frekvencia

komponensre a (9.2.1.5) és (9.2.1.6) értékeket, majd ezekből megkapható a (9.2.1.4), amely már
közvetlenül felhasználható (9.2.1.1) spektrális torzítás kiszámításához. A szükséges művelet- és
memóriaigény:
•

A P darab 2⋅cos(ωn) eredményeket a ciklusmagon kívül számítjuk ki és a kapott
eredményt egy P elemű tömbben tároljuk. Maga a tárolás P darab 1D tömbbe írás, de a
cos() megvalósítása gyakran egy osztással (skalár kvantálással) és egy 1D tömbből

olvasásával történik.
•

Az e

j

2πk
N

értékeket előre kiszámítva egy N elemű tömbben tároljuk (k=0..N-1), az

ezekhez való hozzáférés műveletigénye tehát 2 darab 1D tömbből olvasás (a valós és
képzetes rész kiolvasása).
•

A (9.2.1.5) és (9.2.1.6) kiértékeléséhez szükséges egyszerű műveletek és szorzások
száma, ahol a műveletek nem komplex adattípusra, hanem a processzoron ábrázolható
„valós” adattípusra vonatkozó műveletek:
o 7⋅P+2 darab EM, N/2 értékre ez 3.5⋅N⋅P+N
o 6⋅P darab szorzás, N/2 értékre ez 3⋅N⋅P
o 4⋅P + 2 darab 1D tömbből olvasás, N/2 értékre ez 2⋅N⋅P+N

•

Az így megkapott értékekből további 4 szorzással és 3 egyszerű művelettel, valamint egy

(

)

log() művelettel megkapható log Ak (ω ) , ezekből pedig N/2 darab érték van:
2

o 1.5⋅N darab EM
o 2⋅N darab szorzás
o N/2 darab 1D tömbbe írás
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Egy P dimenziós LSF vektor N pontos logaritmikus spektruma kiszámításának műveletszámát a
38. táblázat tartalmazza. A 39. táblázat a mérésekben használt N=256 és P=10 értékeknek
megfelelő műveletszámot mutatja be.
log()

Művelet

EM

szorzás

Darabszám

3.5⋅N⋅P+2.5⋅N

3⋅N⋅P + 2⋅N

N

/2

cos()

1D tömb olvasás/írás

P

2⋅N⋅P + 1.5⋅N + P

38. táblázat P dimenziós LSF N pontos logaritmikus spektruma kiszámításának műveletigénye

Művelet

EM

szorzás

log()

cos()

1D tömbből olvasás

Darabszám

9600

8192

128

10

5514

39. táblázat 10 dimenziós LSF vektor 256 pontos logaritmikus spektruma kiszámításának

műveletigénye

9.2.3. Az új távolságkritérium kiszámításának műveletigénye
A PSMLVQ esetén a 8 darab skálákon kapott 16 jelölt torzításainak komplexitását LSDA mérték
esetén az alábbi lépéseket kell megtenni:
•

Meg kell határozni az eredeti LSF és az A darab kódolt és dekódolt LSF vektorokhoz
tartozó logaritmikus spektrumot.

•

Az eredeti és az A darab logaritmikus spektrum négyzetes különbségének integrálja adja
ki a logaritmikus spektrális torzítást, vagyis a (9.2.1.1) összefüggést kell A esetben
kiszámolni.

Az így kapható műveletszámokat A függvényében a 40. táblázat tartalmazza.
EM

szorzás

log()

cos()

1D tömb

Log. spektrumok
256
128
0
0
256
négyzetes különbsége
Az előbbi A esetben
0
0
256⋅A
128⋅A
256⋅A
kiszámolva
Egyetlen Log. spektrum
9600
8192
128
10
5514
kiszámítása
Az előbbi A+1 esetben
9600⋅(A+1)
8192⋅(A+1)
128⋅(A+1)
10⋅(A+1)
5514⋅(A+1)
kiszámolva
9856⋅A+9600
8192 +8320⋅A
128⋅A+128
10⋅A+10
5770⋅A+5514
LSDA kiszámítása
40. táblázat Az új LSDA távolságkritérium kiszámításának műveletigénye
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A 40. táblázaton belül külön sorban szerepel az egy vektorhoz tartozó logaritmikus spektrum
meghatározásának műveletigénye, valamint ennek A+1 vektorra (az A darab dekódolt és az 1
eredeti LSF vektorra) vonatkozó értéke. Ugyanígy egyetlen négyzetes különbség integrál
kiértékelésének műveletigénye is ki van emelve külön sorba, de alatta látható ennek A szorosa is.
A méréseim során előforduló konkrét A értékekre vonatkozó műveletszámokat pedig a 41.
táblázat mutatja meg.
EM
szorzás log() cos() 1D tömb
A
2
29312
24832 384
30
17054
3
39168
33152 512
40
22824
4
49024
41472 640
50
28594
5
58880
49792 768
60
34364
6
68736
58112 896
70
40134
7
78592
66432 1024
80
45904
8
88448
74752 1152
90
51674
9
98304
83072 1280 100
57444
10 108160
91392 1408 110
63214
11 118016
99712 1536 120
68984
12 127872 108032 1664 130
74754
13 137728 116352 1792 140
80524
14 147584 124672 1920 150
86294
15 157440 132992 2048 160
92064
16 167296 141312 2176 170
97834
41. táblázat Az új LSDA távolságkritérium kiszámításának műveletigénye
A=2, 3, ...,16 értékekre

9.2.4. Az

új

transzformációs

PSMLVQ

séma

műveletigénye

az

új

torzításkritériummal
A S darab skálát tartalmazó, D10+ ráccsal dolgozó PMSLVQ sémát és az új távolságkritériumot
alkalmazva az alábbi lépéseket kell elvégezni:
•

A predikció előtt el kell végezni a Karhunan-Loeve vagy a DCT transzformációt (ha van),
ezután pedig a predikciót. Ha a transzformációt a bázisvektorokkal vett skalár szorzatokként
értelmezzük, akkor a transzformációs mátrix (2 dimenziós tömb) olvasása helyett
bázisvektorokat kell olvasni, amely művelet 1D tömbből olvasást jelent. A zsugorító
tényezők belevehetőek külön-külön mindegyik bázisvektorba, és ekkor nem kell további
műveletet a zsugorításra felhasználni – ugyanez igaz az inverz transzformáció és inverz
zsugorítás végrehajtásakor is. Hasonlóan megoldható a predikció is 1D tömbből olvasással,
ekkor koordinátánként kell cirkuláris pufferrel megoldani a késleltetést, ez 1D tömb
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elemeinek olvasását és írását jelenti. A D dimenziós transzformáció és P rangú predikció
műveletszámát a 42. táblázat tartalmazza, ugyanitt található meg a méréseim során használt
D = 10 és P = 4 értékekre vonatkozó konkrét műveletszám is.

EM
szorzás
1D tömb olvasás/írás
2
Transzformáció
D
D⋅(2⋅D + 1)
D⋅(3⋅D + 2)
Predikció
3⋅D⋅P
D⋅(2⋅P + 1)
D⋅P
Összesen
D⋅(3⋅(D + P) + 2) D⋅(D + P)
D⋅(2⋅(D + P) + 1)
D = 10 és P = 4
440
140
290
esetén
42. táblázat A transzformáció és a predikció kiszámításának műveletigénye
•

A predikciós hibavektorból meg kell határozni az S darab skálára a legjobb rácsvektorokat
(összesen 2⋅S darab vektor), vagyis a legközelebbi rácspont megtalálását kell elvégezni. A
D10+ rácsra vonatkozó konkrét műveletszámot a 35. táblázat tartalmazza (a műveletigénye

általánosabban a 34. táblázatban található meg). Azonban a kvantálás nem pontosan azt az
eredményt adja, amire nekünk szükségünk van, hiszen itt a D10+ rács definíciójában szereplő
mindkét bináris vektorra kiszámoljuk a legközelebbi rácsvektort, és mindkettőt letároljuk,
nemcsak a négyzetes hiba értelmében kisebb torzításút (hiszen lehet, hogy LSD értelemben
más a helyzet). A tárolás optimalizáció nélkül megnövelheti a műveletszám igényt (például
10 darab 1D tömbbe írással többet lehet kalkulálni), de ettől a kis módosítástól eltekintek,
mivel ez lényeges műveletszám növekedést nem jelent. A műveletszámot így a 35. táblázat
S-szeresének veszek.
•

A kapott 2⋅S darab vektorból megkeressük az A legkisebb torzítású vektort. Ez a feladat
valójában megegyezik azzal a feladattal, hogy egy már rendezett, a legkisebb elemtől
kezdődő A elemű tömbbe be kell szúrni 2⋅S alkalommal új értékeket úgy, hogy a
rendezettség megmaradjon és a legnagyobb érték (ami lehet a beszúrt érték is) pedig essen
ki. Ezzel egyenértékű a kapott végeredmény szempontjából az a megoldás is, ahol egy 2⋅S
elemű tömbben meg kell találni az A legkisebb értéket.
Mivel a beszúrás során az egyik változóból másikba való másolás az egyedüli művelet, ezért
ezt 1 EM súllyal vettem számításba. Hasonlóan a beszúrás helyének meghatározásához
szükséges összehasonlítást is 1 EM-nek vettem, de ezt az eddigi számításoknál is így tettem.

Az átlagos műveletszámot a részműveletek kifejtésével a 43. táblázat, a méréseimben használt
értékekből kiadódó átlagos műveletszámot pedig a 44. táblázat tartalmazza.
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EM
Az A legkisebb érték közé beszúrás pozíciójának
log2(A+1) 
meghatározása bináris kereséssel
A beszúrás (a nagyobbak hátrafelé léptetése majd az
A
2
érték tárolása) átlagos műveletszáma
Műveletszám 2⋅S érték beszúrására
2⋅S⋅ log2(A+1)  + A⋅S
43. táblázat A 2⋅S darab érték közül az A legkisebb megkeresésének átlagos műveletszáma
A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EM 48 56 80 88 96 104 128 136 144 152 160 168 176 184
44. táblázat 16 értékből (S = 8) az A darab legkisebb megkeresésének átlagos műveletszáma a

mérésben használt A értékekre
•

A kapott A darab vektorra meg kell határozni a dekódolt LSF vektort, és ki kell számítani a
logaritmikus spektrális torzítást. Ez a kvantált predikciós hibának a kódolás során előzőleg
már megkapott becslő vektorhoz való hozzáadását jelenti (így a műveletszám itt nem függ Ptől), ha pedig van transzformáció, akkor az inverz transzformációt a becslő vektorhoz való
hozzáadás előtt még meg kell tenni. Meg kell jegyezni azonban, hogy az inverz predikció a
dekóderben ennél több műveletet igényel, mert ott elő kell állítani a becslő vektort. A
zsugorítás inverzének megvalósítását az inverz transzformációs mátrix módosításával
tehetjük meg, ezt a műveletszámot ezért itt nem vettem figyelembe. Az így kapott
műveletszámot az alábbi, 45. táblázat tartalmazza.
EM

szorzás

1D tömb olvasás/írás

Inverz
D2
D⋅(2⋅D + 1)
D⋅(3⋅D + 2)
transzformáció
Becslő vektorhoz
3⋅D
3⋅D
való hozzáadás
Összesen
D2
D⋅(3⋅D + 5)
D⋅(2⋅D + 4)
D = 10 esetén
350
100
240
45. táblázat Az inverz transzformáció és predikció dekódolás kiszámításának műveletigénye
•

A kapott A darab LSF vektorból meg kell határozni az LSD értelmében legkisebb torzításút.
Ennek a műveletigényét a 41. táblázat tartalmazza.

•

A legkisebb torzítású vektorra el kell készíteni a piramis alapú indexet. Ennek a
műveletigénye a 32. táblázatban található meg. Itt a pakolt indexelést alkalmazzuk térbeli
kódolással, ezért az egyszerű műveletek számát is és az 1D tömbből olvasás műveletszámát
egy kicsiny számmal (2 körüli) meg kellene növelni a 32. táblázatban szereplő értékekhez
képest, de ezt az áttekinthetőség miatt elhanyagoltam.
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Az összevonás eredményét, vagyis az új torzításkritériummal működő új PSMLVQ séma
műveletigényének becslését a 46. táblázat tartalmazza.
EM
szorzás 1D tömb 2D tömb osztás log() cos() abs()
Transzformáció, predikció, zsugorítás (42. táblázat)
440
140
290
+
MSLVQ a D10 rácsra, S darab skálára (35. táblázat)

min()

Általában
218⋅S
20⋅S
194⋅S
20⋅S
40⋅S
S=8
1744
160
1552
160
320
Inverze a következőknek: zsugorítás, transzformáció és predikció (45. táblázat)
A darab vektorra
350⋅A
100⋅A 240⋅A
Négyzetes értelemben legjobb A darab vektor megtalálása (ha A < 2⋅S = 16, 44. táblázat),
majd az LSDA távolságkritérium kiszámítása (41. táblázat)
A=2
29360
24832 17054
384 30
A=3
39224
33152 22824
512 40
A=4
49104
41472 28594
640 50
A=5
58968
49792 34364
768 60
A=6
68832
58112 40134
896 70
A=7
78696
66432 45904
1024 80
A=8
88576
74752 51674
1152 90
A=9
98440
83072 57444
1280 100
A = 10
108304
91392 63214
1408 110
A = 11
118168
99712 68984
1536 120
A = 12
128032 108032 74754
1664 130
A = 13
137896 116352 80524
1792 140
A = 14
147760 124672 86294
1920 150
A = 15
157624 132992 92064
2048 160
A = 16
167296 141312 97834
2176 170
Piramis alapú indexelés a legjobb vektorra, L1 norma = M (32. táblázat)
(a térbeli kódolás és a pakolt indexelés komplexitása elhanyagolható)
Általában
M+51 3⋅M+11
M+30 0.5⋅M+10
3.5⋅M +116 M+1
141
8
58
32
37
14
20 bit : M ≤ 7
144
9
59
35
38
14
22 bit : M ≤ 8
151
11
61
41
40
15
24 bit : M ≤ 10
46. táblázat Az új PSMLVQ séma műveletigénye (felfelé kerekítve) az új torzításkritériummal
A 46. táblázat könnyebb megértése céljából az alábbiakban felsorolom azokat a táblázatokat
sorszámmal és teljes aláírással, amely táblázatokat falhasználtam ahhoz, hogy megkapjuk a
teljes LSF kódoló műveletszámának becslését:
•

42. táblázat A transzformáció és a predikció kiszámításának műveletigénye

•

35. táblázat A D10+ és a 16-D Barnes-Wall rácsra való kvantálás műveletszáma
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•

41.

Az

táblázat

új

LSDA

távolságkritérium

kiszámításának

műveletigénye

A=2, 3, ...,16 értékekre
•

44. táblázat 16 értékből (S = 8) az A darab legkisebb megkeresésének átlagos műveletszáma

a mérésben használt A értékekre
•

32. táblázat A D10+ és a 16-D Barnes-Wall rács piramis alapú indexelő algoritmus átlagos

műveletszámának

felső

becslése

az

M

sugarú

piramison

(*térbeli kódolásnál 1-gyel több művelet szükséges)
•

45. táblázat Az inverz transzformáció és predikció dekódolás kiszámításának műveletigénye

Érdekes és fontos adat az is, hogy 1 másodperc alatt a vizsgált műveletekből mennyit kell
végrehajtani. A 47. táblázat 50 LSF vektor/másodperc esetére (20 msec-os beszédkeretek)
mutatja meg a vizsgált műveletek számát az LSD2, LSD4 és LSD8 távolságkritériumok esetében.
EM

szorzás 1D tömb 2D tömb osztás
LSD2

Egy LSF vektor
32395 25343 19437
kódolása
1 másodpercnyi
1.62 M 1.27 M 971850
adat kódolása

41
2050

160

log()

cos()

abs()

min()

384

30

360

15

8000 19200 1500 18000

750

160

15

LSD4
Egy LSF vektor
52839 42183
kódolása
1 másodpercnyi
2.64 M 2.11 M
adat kódolása

31457

41

1.57 M

2050

640

50

360

8000 32000 2500 18000

750

LSD8
Egy LSF vektor
93711 75863 55497
41
160 1152
90
360
kódolása
1 másodpercnyi
4.69 M 3.79 M 2.77 M
2050
8000 57600 4500 18000
adat kódolása
47. táblázat Az új LSF kódoló séma műveletigénye 1 másodpercnyi adatra

15
750

az LSD2, LSD4 és LSD8 távolságkritériummal
A méréseim során azt a megállapítást tettem, hogy az A = 4 értéknél már nem érdemes
magasabbat választani, mert a kódolás minősége csak minimálisan javul. Az A érték eképpeni
korlátozásának célszerűségét a 46. táblázat és a 47. táblázat értékei még inkább megerősítik,
hiszen ezekből az következik, hogy a kódoló komplexitása lényegében az LSDA
torzításkritérium kiértékelésének komplexitása, így kétszer akkora A érték körülbelül kétszeres
komplexitást eredményez.

135

9.2.5. Az új transzformációs PSMLVQ séma műveletigénye a GW súllyal
Az új PMSLVQ séma műveletigényét az előző oldalakon már megadtam LSDA
távolságkritériumra, az LSDA távolságkritérium helyett a GW súllyal működő súlyozott
négyzetes hibakritérium alkalmazásához az alábbi két ponton kell módosítani a táblázatot:
•

Az LSD kiszámítása helyett a súlyozott négyzetes hibakritériumot kell kiszámolni a
módosított PMSLVQ során kapott 16 (vagy némely esetben 14) darab vektorra.

•

A súlyozott négyzetes hibakritérium GW súlyát meg kell határozni, a méréseim során
Gardner algoritmusát [69] alkalmaztam.

A súlyozott négyzetes hibakritérium az N dimenziós x és y vektor között

∑

N

i =1

wi ( xi − y i ) 2 ,

vagyis ez koordinátánként 2 szorzást, 1 kivonást, 1 összeadást, valamint az i futó index
növelését és az index tartomány érvényességének ellenőrzését jelenti. Továbbá a wi, xi és yi
értékek egy-egy tömbből való olvasással kaphatóak meg. Ez összességében 2 szorzásnak, 4
egyszerű műveletnek és 3 tömbből való olvasásnak felel meg egy koordinátára, a méréseimben
használt N = 10 esetén ez 16 darab vektorra az előbbi értékek 160-szorosa.
A GW súlyt használó új transzformációs PSMLVQ séma alkotóelemei a következők:
•

Transzformáció, predikció, zsugorítás: a műveletszám a 42. táblázatban található.

•

MSLVQ a D10+ rácsra, 8 darab skálára (a műveletszám a 35. táblázatból), a kapott
eredmény 16 dekódolt predikciós hiba vektor.

•

Inverze a következőknek: zsugorítás, transzformáció és predikció, mégpedig az előző
lépésben kapott 16 darab vektorra (a 45. táblázat szerint).

•

Súlyozott négyzetes hiba kiszámítása az előző lépésben kapott 16 darab LSF vektorra.

•

Piramis alapú indexelés a legjobb vektorra, a műveletszám a 32. táblázat alapján.

A 46. táblázatból azt is kiolvashatjuk, hogy a piramis alapú index kódolás ugyan függ az M
piramis sugártól, de az M∈{8, 9, 10} értékek között műveletszámban nincs lényeges különbség,
ezért a legnagyobb műveletszámmal, az M = 10 esetén kiadódóval számolunk a továbbiakban.
Az így kapott eredményt egyetlen LSF vektorra, illetve 1 másodpercnyi adatra (50 LSF
vektorra) a 48. táblázat tartalmazza.
A 48. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy ennek a sémának a műveletigénye igen kicsi,
különösen az LSD torzításkritériumot alkalmazó sémával szemben: a műveletek döntő többségét
kitevő egyszerű műveletek, szorzások és tömb olvasási és írási műveleteket tekintve jelentős
különbség mutatkozik már az LSD2-t alkalmazó sémával szemben is.
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log()
cos()
abs()
min()
szorzás 1D tömb 2D tömb
osztás
A GW súly kiszámítása Gardner algoritmusával ([69] Appendix D. alapján)
2620
840
500
2050
Transzformáció, predikció, zsugorítás (42. táblázat)
440
140
290
MSLVQ a D10+ rácsra, 8 darab skálára (35. táblázat)

EM

1744
160
1552
160
320
Inverz zsugorítás, inverz transzformáció, predikció dekódolása 16 darab vektorra
(a 45. táblázat alapján)
5600
1600
3840
Súlyozott négyzetes hiba kiszámítása a 16 darab vektorra
640
320
480
Piramis alapú indexelés a legjobb vektorra, L1 norma ≤ 10 esetén (32. táblázat)
≤151
≤11
≤61
≤41
≤40
≤15
Térbeli kódolás, pakolt indexelés
2
2
Összes műveletszám 1 vektorra
11197
3071
6721
2091
160
360
15
Összes műveletszám 50 vektorra (1 másodpercnyi adat)
559850 153550
336250
104550
8000
18000
750
48. táblázat Az új transzformációs PMSLVQ séma műveletigénye a GW súllyal
log()
cos()
abs()
min()
szorzás 1D tömb 2D tömb
osztás
A GW súly kiszámítása Gardner algoritmusával ([69] Appendix D. alapján)
2620
840
500
2050
Predikció (42. táblázat)
120
30
90
MSLVQ a D10+ rácsra, 8 darab skálára (35. táblázat)

EM

1744

160
1552
160
320
A predikció dekódolása 16 darab vektorra (a 45. táblázat alapján)
30
30
Súlyozott négyzetes hiba kiszámítása a 16 darab vektorra
640
320
480
Piramis alapú indexelés a legjobb vektorra, L1 norma ≤ 10 esetén (32. táblázat)
≤151
≤11
≤61
≤41
≤40
≤15
Térbeli kódolás, pakolt indexelés
2
2
Összes műveletszám 1 vektorra
5307
1361
2715
2091
160
360
15
Összes műveletszám 50 vektorra (1 másodpercnyi adat)
265350 68050
135750
104550
8000
18000
750
49. táblázat A transzformáció nélküli PMSLVQ séma műveletigénye a GW súllyal
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A transzformáció nélküli PMSLVQ műveletszámát, amely lényegében az eredeti PMSLVQ
séma [34] műveletszámával azonos, a 49. táblázat tartalmazza. Látható ebből a táblázatból, hogy
a transzformáció elhagyása körülbelül a felére-harmadára csökkenti az EM, a szorzás és az 1D
tömbhöz való hozzáférések számát. Összehasonlításképpen a 50. táblázatban egy olyan osztott
vektorkvantáló műveletigényét láthatjuk, ahol minden szegmensre 8 bit jut. Ilyen alkalmazás
lehet például egy 3-3-4 szegmentációval működő 24 bit/keret bitsebességű LSF kódoló.
log()
cos()
abs()
min()
szorzás 1D tömb 2D tömb
osztás
A GW súly kiszámítása Gardner algoritmusával ([69] Appendix D. alapján)
2620
840
500
2050
Súlyozott négyzetes hiba kiszámítása a 256 darab vektorra (8 bit/szegmens)
10240
5120
7680
Összes műveletszám 1 vektorra
12860
5960
8180
2050
Összes műveletszám 50 vektorra (1 másodpercnyi adat)
643000 298000
409000
102500
50. táblázat WMSE alapú osztott vektorkvantáló műveletigénye, ha egy szegmensre 8 bit jut

EM

A 47. táblázat, a 48. táblázat és a 50. táblázat összehasonlítása céljából a kapott átlagos
műveletszámokat összesítve tartalmazza a 51. táblázat.
új KLT +
új KLT +
új KLT +
új
Osztott VQ
új KLT +
+ GW
PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ + PMSLVQ +
8 bit/szegmens
LSD4
LSD8
GW
GW
LSD2
EM
1.62 M
2.64 M
4.69 M
559850
265350
643000
szorzás
1.27 M
2.11 M
3.79 M
153550
68050
298000
1D tömb
971850
1.57 M
2.77 M
336250
135750
409000
2D tömb
2050
2050
2050
104550
104550
102500
osztás
8000
8000
8000
8000
8000
log()
19200
32000
57600
cos()
1500
2500
4500
abs()
18000
18000
18000
18000
18000
min()
750
750
750
750
750
51. táblázat Különböző sémák műveletigényének összehasonlítása: az új transzformációs
PMSLVQ séma WMSE hibakritériummal GW súllyal, valamint LSD2, LSD4 és LSD8
hibakritériumokkal, illetve GW súlyt használó WMSE alapú osztott vektorkvantáló, ha egy
szegmensre 8 bit jut
E táblázat alapján megállapítható, hogy a transzformációt nem használó, a GW súlyon alapuló
WMSE alapú 8 bit/szegmens bitkiosztású osztott vektorkvantáló és az ugyanezzel a súllyal
működő új transzformációs PMSLVQ séma műveletigénye között nincs lényeges különbség. Az
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egyetlen hátránya a transzformációs PMSLVQ sémának, hogy osztást is használ, igaz nem nagy
számban (a minimum és az abszolút érték egyszerű művelet egy mai processzoron), viszont az
egyszerű műveleteket és a szorzást tekintve kismértékben kisebb transzformációs PMSLVQ
séma műveletigénye.
A méréseim eredményeinek értékelése során viszont már jeleztem (20. táblázat, 101. oldal),
hogy az új séma 20, 22 és 24 bit/keret bitsebességeket legalább 0.2 dB-lel jobb torzítást jelent a
régi osztott vektorkvantálásnál. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddig használt osztott
vektorkvantálók helyett alkalmazva az új transzformációs PMSLVQ sémát a GW alapú
súlyozott négyzetes hibakritériummal a komplexitás növekedése nélkül érhetünk el jelentős
kódolási minőség növekedést.
A minőség az LSDA távolságkritériummal tovább növelhető, de ennek inkább csak elvi
jelentősége van, mert a komplexitás ezzel a távolságkritériummal drámaian megnövekedik,
ahogy ez a 51. táblázatból megfigyelhető. Az LSDA távolságkritériummal működő új sémák
hátránya még az is, hogy log() és cos() függvényeket is alkalmaznak, amelyek egyszerűbb
processzorokon bonyolultabb utasításoknak számítanak, és a végrehajtásukra jóval több gépi
ciklus szükséges, mint a 51. táblázatban feltüntetett első négy műveletcsoporthoz.

9.3. A rácskvantáló és szabványos MPEG-1 dekódernek megfelelő
skalár

kvantáló

alapú

MPEG-1

videó

transzkóderek

összehasonlítása bitsebesség-torzítás diagramokon
Ebben a pontban olyan bitsebesség-torzítás diagramokat mutatok be, amelyek a 4. fejezetben
ismertetett rácskvantáló („LVQ”) MPEG-1 videó transzkóderben való alkalmazásának torzítását
mutatja be többféle beállítással a különböző teszt adatokra. Összehasonlításként feltüntetem az
MPEG-1 videó dekóderben lévő szabványos skalár kvantálás dekóderének inverzével működő
skalár kvantáló („MPEG-1”) transzkóderben való alkalmazásának teljesítményét is. A skalár
kvantálás előbbi bonyolult megfogalmazását az indokolja, hogy az MPEG-1 videó kódolás terén
a dekóder van szabványosítva, és így a transzkóderben lévő skalár kvantálás a szabványosított
dekóderbeli kódkönyvtár alapján történik a legközelebbi szomszéd kvantálás elvén.
Azért, hogy a bitsebesség vezérlés kérdése ne tegye az összehasonlítást nehezen ellenőrizhetővé,
a bitsebesség helyett valójában minden képtípuson belül ugyanazt a makroblokk skálázó faktort
(MQUANT) használtam. A különböző bitsebességek így a makroblokk skálázó faktor
változtatásával adódtak ki mind az „LVQ”, mind az „MPEG-1” alapú transzkóderrel.
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A mérésekhez hatféle képcsoport struktúrát, az I, IP, IPPPP, IBP, IBBPBBPBBP és
IBBPBBPBBPBBPBBP képcsoport struktúrákat vizsgáltam meg.
Az LVQ paramétereit a Vectra képsorozaton állítottam be, ennek a képsorozatnak az első, utolsó
és két közbülső képkockáit a 32. ábra mutatja be. A Vectra képsorozaton belül a képek
felbontása: CIF (352*288) 4:2:0.

32. ábra A tanításra használt Vectra képsorozat első (balra fent), 16-dik (jobbra fent), 32-dik
(balra lent) és utolsó (50-edik, jobbra lent) képkockája
A következő ábrák (33. ábra-36. ábra) a méréshez tesztadatként használt képsorozatok első és
utolsó – valamint egyes szekvenciáknál két közbülső - képeit mutatják be, a képek felbontása itt
is CIF 4:2:0.
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33. ábra Costgirls képsorozat első (balra fent), 16-dik (jobbra fent), 32-dik (balra lent) és utolsó
(47-dik, jobbra lent) képkockája: az időbeli sorrend a vonat mozgásával követhető leginkább
Mind a Costgirls, mind a Vectra sorozat esetében a képkockák körül keret látható, ez pedig a
felhasznált videószekvenciában van így, nem pedig nyomtatási vagy szerkesztési hiba.

34. ábra Miss America képsorozat első és utolsó (20.) képkockája
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35. ábra Mobile képsorozat (az eredeti, 704x576 képméretű „Mobile and Calendar” 4-szeres
kicsinyítése) első és utolsó (19.) képkockája

36. ábra Mobile képsorozat közepéből álló képsorozat (az eredeti, 704x576 képméretű
„Mobile and Calendar” közepe kicsinyítés nélkül) első, 6-dik, 12-dik és utolsó (19.) képkockája
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A következő ábrákon (37. ábra-60. ábra) a bitsebesség-torzítás diagramok láthatóak a
tesztadatokra különböző képcsoport struktúra mellett.
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37. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=I
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38. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=IP
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39. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=IPPPP
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40. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=IBP
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41. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=IBBPBBPBBP
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42. ábra Costgirls képsorozat (352*288, 47 kép), GOP=IBBPBBPBBPBBPBBP

144

1600

41
40
39
PSNR
(dB)

38
37

LVQ
MPEG

36
35
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Bitek száma (kbit-ben)

43. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=I
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44. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IP
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45. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IPPPP
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46. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBP
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47. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBP
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48. ábra Miss America képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBPBBPBBP
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49. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=I
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50. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IP
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51. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IPPPP
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52. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBP
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53. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBP
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54. ábra Mobile képsorozat (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBPBBPBBP
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55. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=I
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56. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=IP
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57. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=IPPPP

149

1100

35
34
33
PSNR
(dB)

32
31
30

LVQ
MPEG

29
28
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Bitek száma (kbit-ben)

58. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=IBP
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59. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBP
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60. ábra Mobile képsorozat közepe (352*288, 20 kép), GOP=IBBPBBPBBPBBPBBP
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9.4 Az új PMSLVQ és az új lineáris transzformációs PMSLVQ sémák
összehasonlítása bitsebesség-torzítás diagramokon

61. ábra Piramis („pir.”) és gömb („gömb”) alapú korlátozással működő prediktív többléptékű
rácskvantáló sémák torzítása 20, 22 és 24 bit/keret bitsebességre pakolt indexeléssel („pakolt”)
és a nélkül a tanító és a teszt LSF vektorokra (PMSLVQ = Prediktív többléptékű rácskvantáló,
KLT-P = KLT és prediktív többléptékű rácskvantáló). A vízszintes tengelyen a különböző
hagyományos (MSE, GW, IHMW, LPCW, LSAW) és új (LSD2..16) torzításkritériumok vannak
feltüntetve.

151

62. ábra Pakolt indexeléssel, piramis („pir.”) és gömb („gömb”) alapú korlátozással működő
prediktív többléptékű rácskvantáló sémák torzítása 20, 22 és 24 bit/keret bitsebességre a tanító
és a teszt LSF vektorokra (PMSLVQ = Prediktív többléptékű rácskvantáló, KLT-P = KLT és
prediktív többléptékű rácskvantáló).
A vastag vonal a koordinátánkénti zsugorítással kapott eredményeket mutatja, a vékony vonal
(„régi pakolt”) az előző, 61. ábra pakolt indexeléses módszereinek grafikonját ismétli meg itt az
összehasonlítás kedvéért. A vízszintes tengelyen a különböző hagyományos (MSE, GW,
IHMW, LPCW, LSAW) és új (LSD2..16) torzításkritériumok vannak feltüntetve.
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63. ábra Pakolt indexeléssel, koordinátánkénti zsugorítással, piramis („pir.”) és gömb („gömb”)
alapú korlátozással működő prediktív többléptékű rácskvantáló sémák torzítása 20, 22 és 24
bit/keret bitsebességre a tanító és a teszt LSF vektorokra (PMSLVQ = Prediktív többléptékű
rácskvantáló, KLT-P = KLT és prediktív többléptékű rácskvantáló, DCT-P = DCT és prediktív
többléptékű rácskvantáló).
A vízszintes tengelyen a különböző hagyományos (MSE, GW, IHMW, LPCW, LSAW) és új
(LSD2..16) torzításkritériumok vannak feltüntetve. Az összehasonlítás kedvéért a diagramon
szerepel A. és M. Vasilache, valamint I. Tăbuş [] által kidolgozott, IHMW súlyt használó, gömb
alapú korlátozással működő prediktív többléptékű rácskvantáló (nincs pakolt indexelés sem
koordinátánkénti zsugorítás) eredményei is.
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