
szorzás/blokk Osszeadás/blokk

Eredeti definIció 4096 4096

2 x 1D definIció 1024 1024

B.G Lee gyors trafO. 192 464

Egy N pontos DCT számitásigënye durván N2 szorzás ës N2 Osszeadás. Egy NxN-es blokk kOzvetlen

definIció szerinti kiszámitása pedig N4 szorzást es N4 összeadást igényel. Ha a 2-D transzformációt 2 1-D

transzformáciOval végezzuk, akkor a mflveletigény 2N3 -re csOkken. Egy ITU-60 1/4:2:2-es képre ez kb 13
millió szorzást jelent, amely nagyon megnehezitené a valós idejfl feldolgozást. Lëteznek azonban gyors
algontmusok, amelyek a transzforrnáció bizonyos szimmetriáit használják ki. P1. a B. G. Lee algoritmussal a
szorzások száma csak 192, az osszeadásoké pedig 464 blokkoftként, amellyel akár mar alacsonyabb kategóriájO
PC-vel is elfogadható transzformáciOs sebességet lehet elérni. Egyszerfien belátható, hogy egy adott képen
végzendO müveletek száma a blokkmérettel arányos. Ezen kIvul a gyors transzformációk tobbsége megkIvánja,
hogy N 2 hatvanya legyen. Ezek után a képfeldolgozásban a 4x4, 8x8 és 16x 16-os transzformációkat használják.
KiemelkedO jelentOségfi a 8x8-as, amelyet a szabványosItott eljárásokban használnak. Ez egy nagyon Jo
kompromisszum a számjtási komplexitás és adott tömörItés melletti képminOség kOzött. Kisebb blokkméret
mellett ugyanis kevesebb a müvelet, de rosszabb a képminOség a tñl sok DC és kisfrekvenciás komponens miatt.
Azonban 8x8-asnál nagyobb blokkméretet választva a képminOségbeli javulás sokkal kevesebb mint amennyivel
a komplexitás no.

TömörItés mértéke:

A DCT-vel elérhetO tömörItés erOsen képtartalom fuggO, azonban az 1-1,5 bpp-es bitsebesség ajó képminOség
inellett legtobbszOr teljesul.

DCT kOdolás hibái:

• Blokk-effektus: alacsony bitsebességnél a blokkok határai látszanak. Kevésbé koinplex képtartalom esetén
nagyon zavaró lehet.

• Gibbs oszcilláciO: hirtelenjelátrnenet kOrnyezetében rncgfigyelhetO un. mosquito zaj.

Bcvzctés

Mozgásbecslesi eljárások

A nmozgásbecslés alapvetO célja a képek közötti redundancia minél hatékonyabb eltuntetése. A mozgOképesetábcn számos speciaJis mozgás fajta létezi.k:

A lcgfontosabb kamera mozgások: zoom, ñsztatás (panning), mozgatás (travelling), döntés, billentés (tilting).
A legfontosabb tárgy mozgások: forgás, eLfordulás, mozgãs állandó sebességgel.
Maga a mozgásbecsles nem más, mint a kép szekvenciákon beluli mozgás informácio kinyerése. Nagyon sokIiclycn alkalmazzák: célkOvetés, robottechnika, meteorolOgia, kép restauráciO, kompresszió, redundanciacsökkcntés.

Mozgásbecsles bitsebesség csOkkentés során alkalmazott két legfontosabb módszere:

• Mozgás kompenzált predikció.

• Mozgás kompenzalt interpoláciO.

A inozgás kompenzalt predikciO

Vczcssuk a kép kulOnbseg (frame difference) fogalmat:, ahol I’d (x) = F(x, t)
— F(, 1 — 2.) ahol

x = (x, y). Vizsgáljuk az aktuális és az elOzO kép x pixeleinek eltolt kulonbségét d fuggvényében:

I’d (x, d) = F(x, t)
—

F...-,.4 1
—

T,. 4. Ennek minimális szélsOértékéhez tartozo d vektor adja a
inozgásvektort.

Mozgis kompenzáit interpoláciO

A kódoló oldalon adatsebesseg csOkkentés céljábOl számos esetben kihagynak a video szekvenciákból teijesképcket. Azokat a vevO oldalon e16 kell állItani. Az elOállItás fajtái: a kép (frame) ismétlés, a Iineárisinlcrpoláció, és a mozgás kompenzált predikció. Természetesen az utóbbi a leghatékonyabb.

Blokkméret megválasztása, számItãsi komplexitás:

Példa: N=8
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A redundancia csOkkentés hatekonysága a’ pontos mozgás meghatározásától fugg. A valódi mozgás pontos
rneghatározása azonban nagyon nehéz, bonyolult és idô igényes feladat. Ezërt mindig valamilyen
kompromisszummal keressific, a mozgást jellemzö mozgásvektorokat. A kompromisszumot az un. koltség
fiiggvények alkalmazása jelenti.

A mozgást szinte minden esetben a világosságjel alapján keressuk. Az egyik legfontosabb szempont, bogy vajon
valós idöben kell-e a mozgás információt kinyerni. P1. a televIzió technikában nem kell minden esetben a
valósidejfl kódolás és mozgás meghatározás, hiszen a tartaloin nagy rësze nem élö, tehát off-line kódolható,
szemben p1. a videotelefon, vagy videokonferencia alkalmazásokkal, ahol a valós idejü kódolás
alapkovetelmëny. Igaz viszont, hogy az utóbbi két alkalmazás során a képszekvenciák kOzOtti mozgás
minimális, szemben a televIzió technikával. Ez termëszetesen azt is jelenti, bogy a nem valós idejfl kódolások
esetén lënyegesen jobb és pontosabb mozgás inforináció kinyerés valósItható meg.

Mozgásbecslés

A mozgásbecslés lényege, hogy megkeresstik a referencia kép(ek) és az aktuális kép kozötti mozgást leIró
vektorokat. Két alapvetö tIpusa létezik: pixel alapñ és blokk alapü.

Az elöbbi az aktuális kép minden egyes pixeléhez, mig az utóbbi a kép MxN-es blokkjaihoz rendel egy-egy
vektort. Mi itt csak az utóbbi eljárással foglalkozunk.

A mozgásbecslés referencia képe lehet egyetlen, de lehet kettô kép is. Azok lehetnek mñltbeli, dejövôbeli képek
is. A kétképes mozgásbecslés esetén választható a kettô közül a jobbik, de választható az átlagolt, interpolált
inegoldás is.

Blokk alapü mozgãsbecslés dye

Az eljárás lényegét az alábbi ábra mutatja, feltUntetve az aktuális és a referenciaképet. A cdl az aktuális kép
minden egyes MxN-es blokkjához (amelyek akár átlapoltak is lehetnek) a referenciakdp egy adott MxN-es
teruletdt rendelni, amely az adott blokk prediktora lesz. A kdt terulet koordinátái (pixelekben) közötti kulOnbség
adja a rnozgásvektort. A prediktor-blokk kiválasztása egy szélsöértdk keresési feladat, amelyben egy a blokk
körul kijelOk ablalcon belül a kdrdéses teruletek illeszkeddsdt maximalizáljuk valamilyen koltsdgfuggvény

szerint. A következö kdt ábrán vIzszintesen ±r, vertikálisan ±T) pixeles rnaximális eltolás mellett keressUk a

legjobb illeszkedést. A mozgásbecsldst általában a kép világosságkomponensén végezzu.k, amelynek
eredindnyét a szInjelek predikciójánál is felhasználjuk. Altalában 4 N, M 16, 1 R, R 32.

A mozgásvektor keresds során meghatãrozott pontokban valamilyen koltsdgfuggvdnyt drtdkelunk ki. Ahol a
fuggvdnynek szélsd értéke van, azon ponthoz tartozó relativ blokkelrnozdulás adja a mozgásvektort. Minden
blokkhoz egy vektor tartozik, a blokkon belüli inozgás nem detektálható.

Költségfüggvdnyek

A leggyakrabban alkalinazottak az Osszegzet abszolñt differencia (SAD) és az Osszegzett négyzetes hiba (SSE),
amelyek minimalizálására tOrekszunk:

SAD (Summed Absolute Difference):

N

SAD(u, v) = ZBth,(rn, n)— B(rn—u, n— v)
R) < < R

SSE (Summed Square Error):

MN 2RUR,
SSE(u,v)=(B(rn,n)_Bj(m_u,n_v))

‘

ahol B(nz, , az adott blokk ill. tertilet egy pixelét, (u, v) az adott kOl{ségfUggvény melletti vektorkoordinátát
jelöli. A SAD kritdrium kiszámItásánál elôny, bogy nem kell ndgyzetre emelni, azonban SSE jobb eredmdnyt ad
a hibablokk intra kódolásánál, mert a blokk varianciáját próbálja minimalizálni.

Keresési eljárások:

1. Teljes keresds (flyers erömódszere)

Ha a keresdsi ablakon belül minden lehetsdges pozIciót kiértdkelunk, akkor az eljárás neve telfes keresés. Mint
azt alább Iátni fogjuk, a gyakorlatban használt kdpmdretek mellett ez gazdaságtalanul sok számitással jar, habár
a legjobb illeszkedés megtalálása garantált. A pixelenként elvégzendô mflveletszám belsô blokk esetdn:

C3.(2.R +1).(2.R +i).

A “3 “-as szorzó jelentdse: kivonás + abszol6t érték képzés/ndgyzetre emelds + akkumulálás.

Ha a blokk mérete M x N, aickor a blokkonként szulcséges kOltsdgfiiggvdny müveletszám:

C = 3 . (2 . + i). (2 . + i). M • N, amit tovább novel a blokkonkdnti osszehasonlItások száma, amely:

(2. R + ). (2. R + 1 . Ezek Osszege adja a blokkonkdnti szukséges teijes müveletszámot:

=3 +i).(2.R +1).M .N+(2.R +1).(2.R +i)—i
blokk

Gyakran az egy pixeire esô müveletszámot használjuk:

=3. (2. R + i). (2. R + i)÷
(2. R + o• (2. R + i) —1 Ha R = R 16, akkor a pixelenkénti

pixel
mflveletszám igény kb. 3271.

Pdldául: H x V=720 x 576 pixeles kdp, R = R = 16 pixel esetében a teijes kdpre szukséges mIlveletszám:

= 3. (2. R +1). (2. R + 1).H .V
+ (2.R ÷i). (2 .R, +1)

•H.V l,3.lO.
M.N

A müveletek száma egy kdpre vonatkozóan alapvetden a keresdsi tartomány méretdtôl ftigg, ds csak minimális
rndrtdkben fugg (1/MN) a blokkmdretdtôl.

A mflveletszám csOkkentésére az irodalomban számos algoritmus található, amelyek jobb keresdsi strategian
alapulnak. A cdl a kiértékelendô pozIciók számánalc csOkkentése. Azonban a gyors algoritmusok tobbsége
lokális minimumba konvergál, amely erôsen szuboptimális (nagy varianciájd) hibaképet eredményez. Nagy
varianciájd hibakdpek pedig a kdpminösdget rontják rogzItett bitsebessdg mellett.

2. Logaritmikus n-lépéses keresés (a rajzon n=3):
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Altalában egy k lépéses keresés rnflveletszárn igénye pixelenként a kovetkezö: L (9 +(k — i). 8). 3 + k • 8
pixel M.N

Az utóbbi tag az OsszehasonlItások száina. A rnaximális eltolások száina: k + (k — i) ÷ (k —2) + .. + 2 + 1
= k. (k +

P1. k=3, M=N= R = R =16 esetén a pixelenkénti rnüveletszárn kb. 75, ami kb. 40-ed része a teijes kereséses
eljárás rnüveletszám igënyének.

3. Hierarchikus keresés (2 szintü):

A vektortér keresése tObb szinten, küldnbözö felbontásñ képeken tOrténik. Az alacsonyabb felbontásñ képek
vektortere a következô szinten való kiindulási becslést adja.

2:1

Elsô lépésben a referenciakép 2:1-es decimált változatán keresünk, amelynek eredménye egy kezdeti
mozgásvektor mezö. Második lépésben az eredeti felbontásü képen finornItjuk a vektorteret, de a keresés
lényegesen kisebb ablakban torténik (p1. ±1 pixel). Figyelembe véve, hogy a decimálás során az eredeti
keresési tartományméretek is felezödnek, az elôzö példabeli adatokat alkalmazva a szukséges müveletszám 108,
arnely tObb mint 1 nagyságrendbeli csokkenés. További szintek alkalmazásával a müveletszám tovább csOkken
a vektortér romlásának rovására. A gyakorlatban általában az L=3 szinti keresést használják, mint nagyon jó
koinproinisszuniot.

A blokkmérct megválasztásának SzCmJ)Ontjai:

• Kis blokkrnëret (p1. 4x4) tél sok vektort (es Igy segéd információ tobbletet) eredrnényez, de ugyanakkor
nagyon jo lehet a predikcio.

• Nagy blokkrnéret (p1. 32x32) az ellenkezô eredményt adja.

• Mivel a kOltségfuiggvények az illeszkedés vizsgálatánál pixeleket hasonlitanak Ossze, a kapott ‘legjobb
poziciO” nem feltétlenul a valódi mozgást jelöli ki. Kis blokkrnéret esetén kulonOsen rendezetlen a
vektortér.

A gyakorlatban kompromisszumként a 16x 16-os ill. 16x8-as bLokkméret terjedt el.

A keresési tartomãny megválasztásának szempontjai:

• Nagy keresési tartomány (p1. ±64 pixel) rnegtalãlja a nagy elinozdulásokat, de nagyobb szárnitásigény árán.
Ezen kivül a nagyobb vektorok kódolása tObb bitet ‘einészthet’ fel. Továbbá az egészen gyors mozgásokat
biztosan nem tudjuk részleteiben kôvetni, Igy ezen teruleteken a kódolási hibákjobban tolerálhatók.

• Kis keresési tartornány (p1. ±4 pixel) esetén rosszabb a predikciá inozgás esetén.

A gyakorlatban leginkább a ±8. .±32 pixeles ablakokat alkalmazzák, de ez erésen kóder fuggö. Altalában az
ablak méretét a referencia és aktuális kép idôbeli távolsága is rneghatározza.

A blokkalapñ mozgásbecslés hibái

A blokkszintü predikció miatt a blokkon belUli elinozdulás nern detektálható.

Az igazi’ rnozgás-vektortér általában nern változik meg hirtelen képen belul, ennek ellenére gyakran
kapunk “kilógó” vektorokat.

A hibrid kódolás Ieggyakrabban a képen beluli (intra)
és képek közOtti (inter) redundancia csökkentô
eljárások egyuttes alkalmazását jelenti. Az intra
eljárás leginkãbb transzforrnációs vagy részsávñ
kódolás, inig az inter eljárás un. idôbeli prediktiv
kódolás. Ez utóbbinál az aktuális képet jósoljuk a
kornyezö këpekböl.

Hibrid kódolás mozgãskompenzált predikcióval

A predikciót gyakran mozgásinformáció
felhasználásával javitjuk annak érdekében hogy a
hibakép minimális legyen. Ez a mozgáskompenzacio.
Mlg a mozgás vektorok megkeresése a
mozgásbecsles.
Az intra kódolás ezek után torténhet eredeti képeken
(intra képek, onmagukban kódolt képek) vagy
predikciós hibaképeken (prediktIv képek), mivel ezen

utóbbiak általában tartalmaznak meg térbeli redundanciát.

A

prediktIv képek kódolásához ezáltal lényegesen kevesebb bitre van szukség, mint az intra képek kódolásához
ugyanolyan képrninôség mellett.
Az alábbi ábra egy hibrid kódoló-dekódolót mutat, ainely felépitésében a kozismert DPCM hurokra hasonilt.

A predikció általában 1 vagy 2
rekonstruált un. referenda
képbôl készül. Az ábrán lévô
kapcsolás 1 referencial.cépet
használ. A mozgásbecslés
tOrténhet akár az eredeti, akár a
dekódolt referenciakép pixeleit
használva. az ábrán az utóbbi
eset van feltuntetve. A
referenciaképet az I. számñ
képtároló tartalmazza, mig a 2.

számñba a dekOdolt aktuális kép kerul. Mozgásvektorokat is átvisszuk (tObblet info, gyakran nem
elhanyagolhatO).

A dekOdolt referenciakép és a
inozgásvektorok segItségével a
dekóder rekonstruálja az
aktuális képet. A video
szekvencia elsO kOpe mindig
intra kép, a többi elvileg lehetne
prediktiven kódolt, ha a
képváltások esetét nem
szárnItjuk. A véletlen
hozzafCrhetOség érdekében
azonban célszerü periódikusan
Iegalább másodpercenként intra
képeket inzertálni a
bitfolyamba.

llII)rid kódolás

Eredet kép (2. szint)

Megjegyzések:

LI Vizsgaiando blokk egy adott szinten
Legjobb illeszkedés egy adott szinten

Q Aktuilis keresés ablak

Q: kvantáU,

Inverz kvantáló

T: transz!ormãclU (DCT, SBC)
T Inverz transzformácló

(q, t) q. br,kk t. IdopIDntbn

Hibnd kOdoló: Intra- és interframe kóder együtt
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JPEG kódolás
JPEG: Az elsô nemzetkOzi szabvány folytonos szIntónusü állóképek digitalis kódolisára
JPEG: Joint Photographic Experts Group
A JPEG szabvány pontos azonosItása: ISO/CCITT 10918
Alapcélkitüzés: a legtObb alkalmazás igényét kielégItô állokép tOmörItési szabvány megalkotása ñgy, hogy az
adatcsere az alkalmazások közOtt megoldható legyen.
Megkötések: képméret max. 6553 5x65535, komponensek szãma max. 255, a szInmérö-rendszer nem
specifikált.

Kiindulás:
• a technológia által biztosItott tomörItési arány: 10 ... 50,
• so1cfle képminôség,
• sokfële bitsebesség,
• képminôség - bitsebesség komproniisszum,
• kulönbOzô méretü képek alkalmazhatósága (képméret, pixel- méretarány, szImnérô-rendszer),
• csere-kompatibilitás,
• egyszerii hardver igény,
• balfelsô - jobbalsó szekvenciális kép felépItés,
+ a kóder és dekóder szimmetrikus felépItése,
• konnyen kezelhetô, módositható bonyolultság.

Megcélzott alkalmazások:
• fotovideo text,
• kiadvány szerkesztés,
• szInes fax,
• elektronikus üjság,
• grafikai müvészetek,
• orvosi rendszerek,
• képadatbázisok.

4 féle fizemmód:
• DCT alapü szekvenciális kódolás,
• veszteségmentes DPCM alapñ kódolás,
• DCT alapü progresszIv kódolãs,
• hierarchikus kódolás (DCT, DPCM).

Minôségi kovetelmények:
• - 0,5 bitlpixel: mérsékelt minôség, csak néhány alkalmazásra elég,
• - 0,75 bitlpixel: ajó és a nagyonjó kOzötti minöség, sok alkalmazás számára elegendô,
• - 1,5 bit/pixel: kitünö minóség, a legtObb alkalmazás számára elegendö,
• - 2 bit/pixel: gyalcorlatilag megkulonboztethetetlen az eredetitôl.

A dekóder oldali számItásigény valamivel kisebb mint a kóder
oldali. A rekonstruált kép minôségét a sülyozó matrix, a
kvantálási tenyezö és a DCT/IDCT pontossága határozza meg.
A nem default kvantálási és Huffman táblákat a fejlécnek
tartalmaznia kell.

Feldolgozási lépések:
• A minták
felbontása 8 bit/pixel.
A kép 8x8-as,
egymással at nem
lapolódó blokkjainak
transzformácioja DCT
vel,
• Az egyutthatók
kvantálása blokkonként
egy felhasználó által
definiált sülyozó matrix
és egy kvantálási
tényezô segitségével.

X(kl)=r
Lw(k,O*Q

ahol W(k, 1) a sülyozó
matrix (k, I). eleme, Q a
kvantálási tényezô, [...j
a kerekItési operator.
Max. 4 sülyozó matrix
használható egyszerre
(p1. komponensenként
más és más),

• A DC egyuttható: az elözö blokkhoz képesti kulonbsëg kódolása. (1-D veszteségmentes DPCM hurokkai),
• Az AC egyutthatók cikk-cakk-ba rendezése, futamhossz kódolt párok {0-ák futási hossza, nern zérus

amplitñdó} képzése,
• A differenciális DC egyutthatók és a futainhossz kódolt párok VLC kOdolása, a blokk végét EOB jelzi.

Max. 2 DC és 2 AC Huffman tãbla használliató,
• A képkomponensek fuggetlenul kódoltak,
• A dekóder a bitfolvam fejlécéböl nyeri ki azokat az inforrnációkat. ainelyek a dekódolás vezérléséhez

kellenek,
• A dekódolás számItás igénye kicsit kisebb mint a kódolãsé,
• A rekonstruált kép minôseget a sülyozó matrix, a kvantálási tényezó és a DCT és JDCT pontossága

határozza meg,
• A nem definiált kvantálási és Huffrnan táblákat (8 bites 8x8 db. koefficiens) a fejlécben kell továbbItani,
• Nincs tényleges bitsebesség vezérlés.

A DCT koefficiensek VLC kódolásának menete:
A VLC tábla mérete gazdaságtalanul nagy lenne, ha minden lehetséges szimbOlumot figyelembe vennénk
(dinamika tartomanyok: DC differenciálisan: -2047.2047, AC: -1023... 1023; 0-k száma max. 62 lehet). Ennek
inegelözësére az alábbi eljárást használják:

Differenciális DC komponens:
A DC differenciák osztályozása atnplitñdó szerint, {osztály, amplitédó} párok képzése. Az osztály Huffman
kódolása + az amplitüdó változó hosszüságü egeszkent való kódolása (VU). Az osztály megadja a VU
bitszámát.

AC komponensek kódolãsa
• A {0-ák száma, nem zérus ainplitñdó} párok átalakitása {0-ák szárna/ osztály, amplitidó} hármasra,
• A koefficiens osztályba sorolása és azon belüli érték rneghatározása,
• Minden koefficiens osztály 4 biten (SSSS) kódolt,
• A nein-zéró koefflcienst megelôzô nullák szárna (futainhossz) 4 biten (NNNN) kódolt,
• Az “NNNNSSSS’ Huffman kódolt a felhasználó áltaL üjra definiálható Huffman tábla aLapján,
• Eddig a nullák fiitási hossza ës a koefficiens kategoria kódolt,
• További k bit szukséges a kategórián beluli érték kódolásához (VU). k a kategória azonosItója, 1 bites

elôjelbôl és a k-i bites ofszetbôl an. Bit kódolási példa: Huffman kódolt (NNNNSSSS)+KKK.

Az alábbi tablazat mutatja az amplitâdó-osztály hozzáreiidelést:

2.c’4 O) 2.4

Dc’r alapü szckvenciális kódolãs (1 komponensre):
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VLC: Változó szóhosszra kódoló egység

kvantálási tényezô

IDCT: Inverz Diszkrét KoszInusz Transzformáci

VLC’: Változó szóhosszt dekódoló egyg
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A kép átvitele tobb lépcsôben tortënik
(durva. . legfinomabb részletek).
Különbözô minösegi szintü hozzáférést
biztosIt a rëteges kódolással (alapréteg +

javItérétegek). A rétegek méretei
állandók.
Két fajta eljárãs:

Spektralis kiválasztãs: A cikk
calckba rendezett DCT egyutthatók
sávokra osztása. Az elsô say mindig csak
a DC komponenst tartalmazza. Az egyes
sávokat a kezdô és záró cikk-cakk
pozIcioval azonositják. A sávok a teijes
képre vonatkozóan egymás után
tárolódnak a bitfolyamban. Overhead: -

3-5%.
• SzukcesszIv approximáciO: A DCT
egyutthatok bitsIl.conkénti csoportositása.
Az elsö csoport az egyutthatókat
csökkentett precizitással tartalmazza (p1.
az eIsö 3 legértékesebb bit). A tovãbbi
csoportok a mintafelbontást javitják. Az
egyes csoportokat a kezdó és záró
bitpozIciójukkal azonosItják. Overhead:
8-10%.
Mindkét módszer alapja az 1DCT lineáris
tulajdonsaga, az egyes rétegek
dekódolása után kapott pixelek a
korábban dekódolt pixelekhez
hozzáadhatók.

Eltérések a szekvenciális DCT
algoritmustOl:
• Az eredeti kép felbontasa 8 vagy 12
bitlpixel.
• A kvantáló után egy buffer
helyezkedik el.
• Huffman kád helyett aritmetikai
kódolás is alkalmazható.

Osztály Amplitüdó VLI
1 —1,1 0,1
2 -3,-2,2,3 00,01,10,11
3 -7...-4,4...7 000.011, 100.111
4 -15...-8,8...15 0000..0111, 1000..1111
5 -31...-16,16...31
6 -63...-32,32...63
7 -127...-64 , 64... 127
8 -255...-128, 128...255
9 -511...-256,256...511
10 -511...-256,256...511
11 -2047...-1024, 1024...2047 00000000000...01111111111

10000000000...1111 1111111

VU képzés: pozitIv számoknál a szukséges bitszámon elôjel nélkuli bináris ábrázolás, negatIv számoknál ennek

az 1-es komplemense.
A futanihossz kódolt párokban max. 15 db. 0 állhat egymás után. 16 vagy annál tObb 0 esetén ESCAPE
szimbólumot alkalmaznak.
Példa:
DC differencia = 3, ekkor a kódszó: Huffman(2)+1 1
{0-k száma, AC amplitñdô}={18, -4}, ekkor a kódszó: ESCAPE+Huffinan(2, 3)+O11
Az alapértelmezett kvantálási és Huffrnan táblákat használva a kóder és dekóder szimmetrikus a mflveletigényt
tekintve.

MCU1=d0d1d0d1d0d1 d0d0 d0

MCU2 = d2d3d112 4 d2d3 d1d?1 dt1

MCU3 = d4 d5d114 d115 d4 d5 d2d132 dt2

MCU4 = 44d0d1 d120d1 404 4
Cl C2 C3 C4

JPEG Veszteséginentes DPCM kódolás:
A minták felbontása 2 ... 16 bit. Az aktuális pixel differenciãlisan kódolôdik a becsult értékével. A becslés a
kérdéses pixelt kOrulvevô minták sñlyozott átlaga (7 féle predikció). Az Entrópia kódolás lehet Huffinan vagy
aritmetikai. Huffman kódolásnál a predikciós hibát a fenti táblázatnak megfelelôen osztályozzák.
Tömöritési faktor: 1,5 ... 2
Felhasználás: Orvosi diagnosztika

DCT alapiI progresszIv kódolás:

Többkomponensü képek JPEG kódolása.

“A’ komponens
Kétféle kódolási mod:
Atszôtt és nem-átszOtt kódolás

em átszött kódolás elve
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Atszövéses kódolás elve
Kdpkomponensek: c1, c2, ... ç, Komponensek pixel száma: (x1, yj, (x2,y2), ... (x, y)

JelöIjük a relatIv mintavételi tényezOket: (iii, vJ, (H2, vj, ... (Ha, 11,)

amelyek megadják, hogy a megfelelO komponens vizszintesen és fiiggölegesen hányszor tObb pixelt tartalmaz
mint a legkisebb felbontásü komponens. A H., J’ meghatározása a kovetkezöképpen történhet:

H1=—-- esv=__,aho1x,=min(x,)..és..y,,=mjn(y1)
Xflm,

Adategyseg: DCT alapñ kódolásnál egy 8x8-as blokk, DPCM alapünál egy minta.
Minimálisan kódolt adategység (MCU): valarnennyi koinponensekbôl a relativ mintavételi tényezOnek
megfelelô darabszámá adategység
Példa: n 4 komponens

C1:H1=2,V1=2 C2:H22,V2=1 C3:H3_—1,V3=r2 C4:H4=1,V4=1
0 12345 0 12345 012

0

2

3

0

I 2

Ik’
3:.
;4.

I;
11
II

• 4 DC és 4 AC Huffman tábla használhatO egyszerre.
A két módszer keverhetO!
Felhasználás: Nagy távo1ság këpátvitel, prioritásos képátvitel (az értékesebb alapréteg jobb hibavédelemmel
Iátható el).



JPEG hierarchikus kódolási üzemmód:
Szintén réteges kódolási uzetnrnód, de itt a képet tobbféle méretbeli felbontásban tárolják. Egy adott

javItóréteget az eIözó réteghez képest differenciális kódolással tárolnak. A differenciális kódolás prediktora csak

mar elözôleg dekódolt (és interpolált) kép lehet. A decirnáló és interpoláló szürôk nincsenek szigorüan
rneghatározva. Az
alábbi ábra egy 3-szintIl
hierarchikus kódolót
mutat be. X jelenti a
képet eredeti

felbontásban, XM a

kozepes felbontást, XL
pedig a legkisebb
felbontást.
Minden szint kódolható
az eddigi
algoritmusokkal. Ha a
legfelsô szinten
veszteségmentes a
kódolás, aickor a
legnagyobb felbontásü
kép kódolása is

veszteségrnentes
fuggetlenul az
alacsonyabb szinteken

alkalinazott kódolástól.
Felhasználás: Këpadatbázisok (ikonszerü ës teijes felbontásñ megjelenItës), CPU idó megtakarItás alacsonyabb

felbontásü kijelzôvel rendelkezö hardver esetén, prioritásos képátvitel.

MPEG videókOdolás

MPEG = Moving Pictures Experts Group: több részbôl ãlló szabvány, video és audio digitalis, bitsebesség

csökkentett formában történô hatékony ábrázolására.

Fontosabb részei:

1. rész a Rendszer specifikáció: kódolt video, audio és adat egységek OsszefIizésének szintaxisa a szinkronizált

visszajátszáshoz.

2. rész a Video specifikáciO: a bitsebesség csökkentett videO bitfolyani szintaxisa és a videO modell

dekOderének specifikáciOja.

3. rész az Audio specifikáciO: a bitsebesség csökkentett audio bitfolyam szintaxisa és az audio modell dekOder

specifikáciOja.

4. rész a Conformance test (tesztelési feladatok osszefogására)

5. rész a DSM-CC (Digital Storage Media Command Control) (csak MPEG-2) az interaktIv csatorna

protokoll specifikációja

6.- 11. rész szoftver és egyéb p1. audio kérdések.

A szabvány nem specifikálja a kódert (kOdolási algoritmusokat) sem a videO, sem az audio részben! Csak a

kódolás kimeneti adatfolyamainak bitszintaxisa specifikált.

MPEG fázisok és alkalmazások:

MPEG-i (ISO 11172 /19931): Alacsony bitsebességfi multimédiás alkalmazások (Video-CD, CD-I fuJi

motion), Rl,5 Mb/s VHS képminöség, SIP felbontásü kódolt videO. C -

MPEG-2 (ISO 13818 /1994-951): Miisorszórás (Digital Video Broadcasting, DVB), R2-8 Mb/s terjeszthetO

minOség (distribution quality); StüdiOtechnika, R20-50 Mb/s ñjrafeldolgozási minOség (contribution quality);

Digital Versatile Disc (DVI)), R3-7 Mb/s (VBR!) jobb mint a PAL minOség; általában ITU-R BT-601 a

felbontás mindegyi.kben. Az MPEG-2 felfogható egy kibOvItett MPEG-1-nek, a kOdolási ely mindkét eljárásban

azonos.
MPEG-4 (ISO/IEC 14496) Az alacsony bitsebességfi kOdolások (Rx 64 kbitls) szabványának indult (1994),

de jelenieg az interaktIv multimedia szolgáltatások objektum orientált szabványává vált (2000 tavasza).

MPEG-7: A tartalom leIrás (metaadat) szabványa.

MPEG VideO kOdolása

MPEG videókOdolás tömören: Kifinomult DCT alapO mozgáskompenzáciot használO hibrid kódolás. A

kódolás ës dekOdolás számitásigénye nagyon ktilOnbôzO, tehát a rendszer aszirnmetrikus.

MPEG kOdolt video rétegszerkezete:

A rétegszerkezet 6 egymásba ágyazott egyseget tartalrnaz, rnelyekben az alsObb rétegek általãban nem

dekódolhatók a felsObb szintek nélkui. A feisO 4 egység bájthatáron kezdOdO egyedi startkóddai rendeikezik, Igy

kezdetulc dekódolás nélkul megtalálhatO.

1. Szekvencia réteg: Magát a kOdolt szekvenciát jeloli, melynek fejléce tartalmazza a rendszeradatokat

(képinéretek, bitsebesség, kódolt /MPEG-l/ vagy kijelzési /MPEG-2/ képsebesség, nem aiapérteimezett

(default) kvantálási mátrixok, stb.).

2. Képcsoport réteg (GOPGroup Of Pictures): Legaiább I Onmagában kódoit (intra) képet tartaImazO

bizonyos számO kép egyuttese, amely a véletien hozzáférés egysége.

3. Képréteg: Egy kép kOdolt adatait tartalmazza, tIpusát a kodolas határozza meg. A kódolatlan kép

formátuma MPEG-i-ben 4:2:0, MPEG-2-ben 4:2:0, 4:2:2 vagy 4:4:4 struktñrájO YUV. Az MPEG-i csak

progressziv képeket kezel, mIg az MPEG-2 alkalmas vá/tott-soros képek kódolására is.

4. Szelet (slice) réteg: Makroblokkok (lásd köv. réteg) sorfolytonos csoportja, 6jraszinkronizációs egység. Ez

a legalsO szint, ameiyen a dekóder meg képes feléledni bithiba esetén.

5. Makroblokk réteg: Az Y 16x16-os, valamint az U es V 8x8 (4:2:0), 8x16 (4:2:2) vagy 16x16-os (4:4:4)

biokkjaibOi au, a mozgáskoinpenzáciO egysége.

6. Blokk réteg: A MB egy 8x8-as blokkja, a DCT kodolas egysége.

KéptIpusok:

I (Intra coded): ninagában kOdolt kép, kóder oidali dekódolása szukséges.

P (Predictive coded): Prediktiven kOdoit kép, referenciája egy elOzO I vagy P kép (csak mñltbeli referencia),

kóder oldali dekódolása szukséges.

2:1 Decimá]ás

1:2 Jnterpolãciô

n. sZlflt

n2

10
Szkv,nciáii, kOdolá,

H 2 DecimáUs

________

:2 Interpo]áciô

(n.]) szrnt 0. szint

kOdol

D D

,

L11

L.J

r
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JeIrnagyarzai:

1, n decimOlt kép (1 2az eredeti)

R,. n heyreállitott kép

U,: n. intcrpoldlt kdp

kódolt kép
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B (Bidirectionally coded): Kétiranybau kOdoit kép,

ifccncija az ciözö I vagy P (mñitbcii ref.) as a

kövQikczä I vagv P kép (jOvôbeii ref.). B kép nein lehet

lovábbi rcfcrciicia, igy kóder oldali heiyreáliitása oem

szukséges.

A B képek mialt kétféle képsorrend definiãit, hiszcii a

jövôbeii rcfercnciaképekct ciöbb keli a bitfolyamba tenni

mini a belöiOk jósoit B képeket.

Az I képck a icgkevésbé. a B képek a icgobban

tomOrItliciök.

Tipikus értékek: 1: 0,8... 1,2 bpp.

0.3...0.5bpp.

B: 0,1.0.3 bpp.

A giobáiisaii’eiérhetô tOrnOrités 10 ës 50 kOzOtt van.

B képek alkalinazásának hátrányai: dekóder oldalon

megnOvekszik a számitás- és Inemóriaigény, vaiarnint a

kócler oldali a késicitetés.

Az IPB struktéra nem spccifiki1t. a B képek hasznáiata

acm kiciczô: a szekvcncia álihai csak 1. vagy csak I és P

képekbôi is. Az I. P és B képek aránya komprornisszum

kérdése:

Gyors véletlen hozzáférés (szerkeszthetöség.

dckódoiás mcgkezdlietôsége): sok I kép. keyes P és B

kCp.

Jo tOiuorIthetOsCg: sok B. keyes I kép

Aiacsonv kCsleitetCs. alacsony hardverkoltsCg:

ninosenek B képok

A diszk- Cs mOsorszCrási alkalmãzOsokban a köeikczO kicIi.Csi sorrcndbeh stiuktOrák tcrcdtek ci:

• Europa: sgIBBPBBPBBPBBgIBBPBBP. .(A 12 ..\!3)

Amcrika: sgIBEPBBPBBPBBPBBgIBBP tf3)

(A’: az T kCpek kOzOtti tévoisOg ,.4f: kCt rcferenciakCp kOzOtti távoiság. s: szekvencm fejiCc. g: kCpcsoport fejiCc)

Zãrt kCpcsoport: a benne lCvO else B kCpeknck nem refercnciája az elOzb kCpcsoport utolsO I vagy P kCpe (p1.:

gIBBPBBPg1BBPBBP...)

Nylit kCpcsoport: a bentie lCvO else B kCpeknek mOitbeli rcferenciája az ciOzC kCpcsoport utoisO I vagy P kCpe

(p1.: gIBBPBBPgBBIBBPBBPgBBI, de ez lehet zhrt is!)

A kCt lehetséges esetre a kOveikezO Obra mutat be egv-cgv jeilegzeies pCldt. Megjegyezzuk. bogy amennyiben

a felsC ibra k. kCpcsoportjOnak eisO B kCpeii csak a jovObOl ósoijuk, akkor a GOP zOrtnak tekinthetO, Ez

utóbbinak pCiduI akkor van jeIentösCge, ha a k. GOP elsö képc kameiavOltOsra esik. A zárt képcsoportok

elOnve. bogy Onmagukban kOdoihatók (Cs dekódolhalOk). s ez IchetOvC tcszi egy tovObbi feitCtel betartásávai a

tömOrItett anvag GOP hatCron vaiO tökCietes szerkcsztCsCt (inzertOiOs. kivgs). Nyuit GOP-ok használata esetCn

az else B kCpek acm dckOdolhatOk szerkesztCs uoin. ha a mOitbcli rcfcrcnciát tarta1nazO eIOzO képcsoportot

kivOgtuk. A probiCnia Ogv oldhatO meg. bogy szcrkcsztCs dOll a kCrdCses kCpeket dckódoljuk. majd vOgOs után

csak jOvObeli predikciOvai Ojrakódoijuk Oket.

a; I3!LiJTh

Makrohlokk tipusok és MB stintii predikciók a kepckl)en:

I kepek: Minden makroblokk OninagObin kOdoit. inira tipusO.

P képekben: A MB-ok iehetnek Onmagukban vagy prediktivcn kOdoliak. Intra MB-okat akkor céiszerui

hasznClni, ha predikció lokOlisan rossz. Ha a MB prcdikliv, akkor eldOnlhctb. liogy inozgáskompenzCit iegyen-c

(clinozdul vagy helyben inarad). UtObbi esctben mozgisvck1or lartozik hozzi.

B kC1)ckben: A MB-ok ichetnek csak a mOltbOi. csak a jOvObOi, a mOiibOi Cs a jOvObOl jósoitak, iiIe[ve

Onmagakban kóoitak. Ha a mOitbOi és a jOvObOi jOsoltak, akkor a prcdiktoruk a inegfelelO referencia terUietek

(legjobb illeszkedés) atiaga. Ezek az tin. interpolOll MB-ok, ainciyckhez 2 mozgásvektor tartozik. Kevesebb

bitszCmmal kOdolhatOk, mint az cgyirOnybOi jOsollak, inert az :11agoiás zajcsOkkcntCssel pOrosui. EgirányO

predikciOt akkor cClszer(i hasznOlni, ha a kerescndO rCszlct takarOsban van valainelyik kCpen. A további kódolás

szempontjából az interpolOlt IvIB-ok is prediktIven kOdoiinak szOniIlanak.

I Aiegjegyzés: Az MB tipusOnak eldntCse oem spccifikhll kOdcr oldali fcladat (lOsd

A kódolás folyamata:

A kOdolOs az eredeti ME-okon (intra MB) vagy a predikciOs hiba ME-jam (prediktiv MB) tOrtCnik. A DCT

alapO eljárás lCpCsel a kOvetkezOk:

• 8x8-as DCT,

I . UjrakvantáiOs: egv DCT egyutthato OjrakvantOlOsi iCpcsOjCt a kvantOlOsi mOtrix megfeleiO elcinCnek Cs egy

kvantálási skOlafaktornak (Mquant) a szorzala adja. Mquanl a MB nunden blokkjOra ugyanaz, de intra ME

DC egyUlthatOira nem vonatkozik. A skOlafaktor CrtCke szeietcrikCnt vagy MB-onkCnt OjradefiniOlhatO.

Wi A kvantClOsi inálrixok Oltalában kOlOnbOznek intra és prcdiktiv MB-ok esetén (alapCrteiinezct.t intra a HVS

nek megfeielO. az alapértelmezett nem-intra: nunden értCke azonos inivel a hibablokk zajhoz hasonhi).

MPEG-i -ben a kvantOlási inátrixok kCpcsoportonkCnt Oj radcfiniClliatOk a szekvencia fejlCc segitsCgével.

MPEG-2-ben kCpenkCnt lehetsCges az Oj radefiniOlOs.

ieg;egvzCs: Az Mquant kivOlasztása nem specilikOlt kOdcr oldali feladat A lapverOen meghatãrozza a

L kCpniinOsCget Cs annak egyenletességét!

I
1

DC

egyiitthatO kOdoiOsa: differenciOiis vesztesCginenlcs ± \/LC ha intra M.B-lioz lariozik. Ha prediktivhcz

akkor AC koinponenskCnt kezeijilk.

• AC egvutthatOk kOdolOsa: cikk-cakk rendezCs (ZZ). {0-k szOma. értCkes ainplitOdO} pOrok képzCse. gyakori

párokhoz VLC rendelCse. ritkább pOrokhoz ESCAPE+fixhosszOs0gO kód. Mind a DC-VLC. mind az AC

VLC tOblák rOgzItettek. nem definiOlhatók Ojra.

• MozgOsvektorok kódolOsa: differenciOlis vesztesCgmentes + VLC.

A DCT kódolOs tovább boiuja a MB tipusokat, killOnOsen prcdiktiv MB-ok esetCn. Ha a MB Osszes hlokkja

zérussO vOlik a kvant0lOs kOvetkeztCbcn. akkor a MB-ol nem kOdoijuk. Gvakorlatiiag “inajdnem” 0 bittel irhatók

Ic az Ogynevezelt kiliagyott (skipped) MB-ok. amelyck dcfiniciója az aiObb

Kihagyott MB P képben: nein kOdolt. Cs acm mozgOskompcnzilt (a mozgOsvcktora zérus). LeginkOhb 0116

vagy nagyon csekCiy mozgast tartalmazO teruleten gcnerOlOdik.

Kihagyott MB B képbcn: acm kódoit, Cs az osszcs mozgasvcklora az clOzö MB-Cvai cgyei.ik meg. LcginkObh

cgyenletes mozgOst tartalmazO. kevCsbé koinpicx tcrtilctckea gciicrOiOdik.

A MB Opus meg tov0bb finoinul, ha a kvantOiOs skOlafakiorOt is inegvOltoztatjuk. (RCszleleket késObb!)

MPEG-I videókOdolOs:

4:2:0 YUV formOtum. deliniOlt kCpfrckvcnciOk (24. 25. 29.97. 30. sib. kCp!sec,t. kCpmCrct max. 4095x4095.

leloitlietO kyantOlOsi mOtrixok. de fix Huffinan tObiOk. SIF nérci (352x285x25 352x240x30) ajOnioti.

VilOgossOgjel és szIiktiiOnbsCgi jel mintastruki6rOja a kOvctkczO:

. Csak prurcssziv kCpek kOdoIOsIra alkalmas!

• . . • o szinkOlonbsegi jul mintavOleli h EiCriictO tOndriihctOsCg .iO ininOsCgO kOdolOs melleil:
25-30.

• • . . • vilri’ossagjci minlaveteli halve
o I kepek I(OdOIasa

• • • • 8x$ DCT. kvant0i0s egv kvantOlOsi mOtrix

scgItsCgével, DC; differenciOlis kOdolOs, AC: zero rail. ampiii(idO pOrok, czck VLC kOdoiása: minden MB

intra; rekonstrukciC szbkséges.
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P kepek kodolasa:

Mozgásbecslés 16 x 16 Y MB-ra, MB Opus dOntés (vanlnincs MC. prcdiktiv/inlra). SxS DCT, kvanlálás, MB

Opus finomItás (kódolt/neirt kódolt), ha predikliv akkor zero-mn ainplitñdó párok, ezek VLC kódokisa,

niozgásvcktorok differenciális VLC kódohisa; reko,;sirukci6 szuksfgcs. Kódolt MB: nein tnitidcn blokkja zérus.

Skipped (kihagyott) MB: nern kódolt as nincs mozgfisvcklor.

B képek kódolása:

Elöre irány6 (fonvard) és hátra irhirvii (backward) tnov.gásbccslás. MB (Ipus dOntés

(forwardibackwardlinterpoláll, predikiIv/intra). 8x8 DCT. kvantálás. MB Opus finomItás (kódolt/nein kódolt.

skipped) Skipped MB: ilern kódolt és az Osszes inozgâsvcklora azonos az clôzô MB-éval

Néhãny megjegyés:

Az intra blokicok kvantáló karakteriszOkfija egycnlctcs. A P és B blokkoké holtzónál (artalmaz a zérus körüL

Az I kvantáló matrix a HVS-nek incgfelelô. A HVS frekvcicia-függásth csak 1 blokkokra leliet kiliasználni.

A P blokkok DCT elött mar eleve zajhoz hasonlIthatók, amelvek transzformáliját más megfontolás szerint kell

kvantálni. A ku1nbséget az alapérteliriezelt má.irixok szemléltctik. Az I blokkokhoz ajánlott si’ilytényezôk a

frekvenciával nének, a P blokkokhoz ajánlottak indextöl ftiggetlenul azonosak.

19 22 26 27 29 34

22 24 27 29 34 37

26 27 29 34 34 38

26 27 29 34 37 40

26 27 29 32 35 40 48

27 29 32 35 40 48 58

27 29 34 38 46 56. 69

29 35 38 46 56 69 83 16 16 16 16 16 16 16

Alapértelinezett I és P (ncni—ilnra) kvania1isi niftrix

A kvantâiási mátrixok GOP—onkéiit de[iniàlhatók (ijra. Sk’i1afaktorok szeletenként. vagy MB—onkáni

ujradefiniaihatok. A skálafakorok átvitelc a szcletrcjlacben kdtcczô. niig a MB fcjiécbezi opconahs. Az utóhbi

kvantáló véllás 5 bitiMB segédinfó tObbicict jelent. A sklafaktorok a konstans bitsehesség6 alkalniazásoknál a

birkosztásban ës puffer vezerleshen játszanak fontos szercpcl. A ski1a1’aktorok kiv1asztisa kóderoldali feiadat.

alapvetöen niegiiatározz’ik a képininösëgct s annak cg ciccsségã Kvanu1âs ntán a kódolâs egyértelmOen

ineghatározott. A DCT egvhithatók c,kk-cakkba reiidci.csc után neni-zérus egvhtiiiató fs az clöte álIó zérusok

száinát kódoljuk.

rvlakroblokk (1’1B) tipus meghatarozasa:

• A kóder feladata az adott MB tipusanak cicléntése.
• Legobb inegoldâs az lenne ha a kóder vaiaincnnvi kódolás bitszáimi1 Osszehasonlitja as a iegkevesebb bitet

adót váiasztja.
• Ez nagyon sok feladat. nincs rá idö.

• E liciveit speciális stratégiálc, sorozatos dontések.

Eldzctcsen néhány jeiblés:

inira: a MB intra—kódolt.
pred: a MB prcdiktiven kódolt.

C: a MB kódolt. nem minden DCT

koefOciens nulla.
a MB DCT kocfficienseit éj

mciizant—tal osztuk.

______________

d: a MB DCT kocfficienseit régi

Inquant—ta oszijuk.

I kepek: I képben csak intra-d, intra-q MB

Ic bet

P l(e) he ii, a helvzel bonvoluitabb, hiszcn

lObbléle MB Ichet:

1. Lcgyen-e mozgáskompcnzáció (MC)?

2. Intra vagy prediktiv kOdoiás6 lcgyen?

3. KódoII/nem-kódolt lesz-e a MB?

4. Szukséges-e a kvantálási tényczöt változlatni’?

I. l)óntés: Lcgyen—c rnozgás konipeiizáciO?

• A keresési tartományon beluii iegjobb ilicszkedés megkcrcsOsc a referencia képen.

• Ez inegadja a lehetséges mozgasvcktor koordinaiakai és a kOltségfuggvénv értékét.

• A zénis mozgásvektorhoz tartozó kO1tségfiggvány iucghat:Irozása.

• Ha csak egy “kicsivel jobb” a MV-hoz Iartozó kéllsãgfdggvánv, akko ncm érdemes MC-ét alkalmazni,

hiszen ilyenkor továbbItani kellene a MV koordiiiátàkat is:

• A koltségfuggvény a megfeleiö pozIciój6 Y komponensek ktilOnbségcinek Osszege.

2. Döntés: Intra vagy prediktiv Iegycn a MB?

Kézen.fekvô inegoldas a dOntésre: kódoljuk kétféleképpen. majd ainelyik kcvesebb bittel kódolliató arra

dOntün.k. Rendkivul nagy számitás igény, ezért àitalàban nem alkalmazzák. Helyette gyakran az aktualis és a

prediktix’ kulonbségi MB szórhsnégyzetének ôsszeliasonlitasat végzik ci.

3. Döntés: Kódolt, nem-kOdolt a MB.

• Az intralnem-intra dOntés utan tényleges kódolás.

• DCT transzformáció.
• Ujra-kvantalas.
• Ha a DCT koefficiensek kOzill csak egv is nein nulla. akkor a MB kódoli.

4. Döntés: tij/régi kvantálási egyutthato alkalmazása

A döntés a kOvetkezôktöl fiigg: Képtartalom. Képminöség. Buffer telitettség.

MPEG bitsebesség vezérlés (rate-control):

Konstans hitsebességü kOdolás

A kóderben lévé VLC kimenetén az egységnyi ide alati keletkezö bitek száma általában tag haiCrok kOzOtt

változik, okok:

• A külOnbOzô tIpus6 képek (I, P, B) kdlOnbOzô bitszCinmal kCdolhatók azonos iiiinàse mellett.

• Egv adott képen belhl is változhat a képtartalom. a bonvoluliabb striktIir6j6 területek leir6sahoz robb bitre

van szukség.
• A változó szóhosszCsCg6 kódolás is szerepet jCtszik a pillanatnyi bitsebesség ingadozásCban.

L
A legtobb átvite[i csatorna azonban konstans bitsehességC (Constant Bit I? ate, CBR) forrest kIvCn. A probléma a

kóder kimenetére helyezett pufferrel oldható meg. aineIybCl a csaorna az órae1.1e1 olvassa a biteket. Dekóder

oldalori éppen az inverz folvamat valósul meg. A dekódcr puffer a bitsebességgel egvenletesen tOltôdik.

Tartalmat a dekóder meghatCrozott idönként (7) csOkkenii.

A dekódoihatósCgnak alapfeltétele.

bogy a dekóder véges méreifi

pufferében ne keletkezzcn se alul-.

se tClcsordulCs. Ezek a problémCk

akkor jelentkezhetnek, ha egy

adott kép kódol6sCra tCl sok. x’agv

tCl kevás bitet forditunk.

MegoldCsuicra az MPEG video az

un. 1731’ (Video Buffering

Verifier) kottcepciót hasznClja.

Z_J
-

I

+-

Eszerint a kOder pufferéhcz egv hipotetikus niodell ctckOder kapcsolOdik. ainelvnek puffere egyenleteseu

tOltOdik. A kezdetben üres puffcrbCl egv meghaiCrozoti 7’ késleltetés elteltével a dekóder zérus idO alait

kiolvassa az eIsO kódolt képet. Ezut6n minden cgyes kCpiclC clteltével (7) a dekóder ismét zénis idO alatt

tCvoiitja ci az aktuClis këp[iez tartozó adalokat. Mind a clekOdol6s. mind a kijeizés zCms idO alalt megv ‘égbe.

Minden egyes kép fejlécc tarialmazza az adoti kCp elvétele pillanaiCban szOkségcs puffer telutettségel. arnelynek

scgItségével a dekOdolCs a csatorn6hoz szinkronizClható. A kóder feladata. bogy a modell dckóder puffer

ináretCçisincrve Ogy szabCliozi.a a képenkénli bitsz’unot. bogy alul-. illelve t6lcsordul6s nc kovctkezhessen be.
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A gyakorlatban megvalOsItott dckóderek feladata, hogy iiiködésiikben a model! dekódert kOzelItsék. Az

eltéréseket (p1. nem zérus idô alatti elvétel és dekódolás) niindcn esetben maguknak kell kompenzálniuk. A

inodell dekóder puffer mérete a dekódolâshoz miniini1isan szuksfges puffer méret, amelvnek hiánya alul- vagy

tñlcsordulást eredménezhet. A koncepció továbbã feltételezi. hogy a csatorna késleltetése állandó. CBR

kódolàs esetén tehát szabálvozni kell a képcnkénti bitszámot Az ezt megvalósitó algoritmust nevezzUk

bitsebessfg-vezérlésnek. A bitsebesség-vezérlés lcgfontosabb célja a helves puffer nulkOdés biztosItása mellett

az ecen/etes térbeli és iclöheli kepininOség fennlartbsa legalább cgv kaincrajeleneten belul. Az egyes képekre és

képrészletekre (szelet. IvIB) kiosztandó bitek számbt ennek megfelclben kell meghatározni.

A bit.kiosztbs az egyik legkritikusabb kóder oldali feladat. amclvnek kifinonuiltsága dOntb liatissal van a

képminbségre és annak egvenletessfgérc.

Váltczb bitsebességii kOIoasLvQ)

Az MPEG videóban megengedett a változó hitsebességli (I enable Bit I?ate, IBR kódolbs is. Két alapveth

tipusa létczik:

• a nvilthurké vl3R, seminiféle puffer szabálvzhst nem alkalmaz.

• a iisszacsatolt VBR ahol figveiembc vesszük a pillanatnilag rcndeikezãsrc iWO sávszflcssOgct.

A nyiltliurki.i \TBR akkor alkalinazható, ha a bitfolyam olvasiisa vezereiheto eszkozrOl (pi. increvieuez. DVD)

tOrténik. Lbbeii az esetben a dckbder puffer vOgtelen nagvnak te intlieiO. Dekódoliiskor clogendO osak a soron

következb kép ekonstrukciójéhoz szukséges bitinennyiseget a ctckOdcrhe uttatni A iivIlthurkO VBR kOcloias

rovbbbi k’ét eszt,dvra boahath aszerint hogv a kvantalasi s iIafaktor x agv a szubjektiv kOpnundségct tartjuk

éllandO szinlen. A çstans skalafaktorO kOdolOs a kvuith1hsi zat egven!etesen teriti a kOpen. de ez neni

icltet1...iu.I .i .aiucn cz <idande siubj_kti minaseget E/Ln utobbi ho t ilLi udo szubjcktl\ kpaiinos) ii ipos

kepanahzis szukseges. es a skalafaktorokat a keptartalomhoz koll igazitalil. Ez a fata torekvcs valosul meg a

DVD rendszerben is.

A visszacsatoll VBR khdolds lénvege. hogy a rcndkiviil véltozO pillanatnyi bitsebessOget pufferetessel

kisimItjuk mielhtt a bitfolvam a VBR csatorndra (p1. ATM) kertil Ezdlial a sebessdg az Otvitel clOt defliHélt

cshcsscbcssOg alatt inarad. amellyel a forgalom felugvclei hliai okozott ccllatörlOs elkerulhctb.

Tapasztalatok szerint a VBR kódolds kb. 20-30%-kal kiscbb driago.v bitsebességet ereduiényez, mint az

ugvanazon kOpminbsOgi1 CBR khdoliis. Az utóbbiban gvakran fcles)egesen sok bittel kell az egyszerObb

rfszlctckei kódolni. inhskor lOl keyes bit marad a komplex kOpiarialoin bbrázolására. VBR esetben minden

rfszlet csak a szdmára szuksOges bilszhmmal kOdolódik. Kilinoinull CBR kódolhssal azonban csOkkenthetO a

halbkonvshgbeli kulOnbsfg.

ElOrecsatolt (feed-forward)
bitsebesség szabhlyozhs: globdlis
(kbp szintO) Os lokOlis (MB szintfi)

szabálvziis komplexitds

a na liz I SSC I.

Visszacsatolt (feed-backward)
bitsebessOg szabdivozds: lokdlis
szabhlvzds a buffer tclitettsbg

figyclOsOvel.

LOpOsek:
• GOP—ra closzthatO buck szhina adoti. a cOl biisziiin iucgliatiiioziisa I. P. B kOpckre (giobiilis minOsOg

biztosithsa).
o Mquaiil—ok mcghatdrozása: MB koinplcxithstOl Os tcxturatol fliggO rclcrcncia kvanthlo felvOtele (lokdlis

minOsOg hiztosItása).
• Mquant-ok módosiliisa a puffer tel IteitsOgnok megfclelden.

Nyitott kérdések az MPEG video kOdolásban

Az MPEG video csak a bitszintaxist Os a dckódolási lOpOseket spccilikálja. a kódoldsi algoritmusokat new. A

fObb new deiiniált algoritmusok a kOvetkezOk:

• mozgásvektortér megkcrcsOse, tehát a mozgásbecslOs.

• MB tIpusának inegválasztOsa. tchát a Iokhlis predikciO.

• kvanlálhsi skáiafaktorok inegvalasztása. vagvis a bitsebessOg-vezOrlds. bitkiosztás.

• IBP kOpstruktOra kiv6lasztása.
. ---- .L L3-. ,ij

a videojel elofeldolgozasa (formatumkonverzio. eloszures).
. \,..._ •ji ._t

. -‘

• kvantalas menete (a szabvany csak a DCT egyutthatok invcrz kvantak sat definialja).

Ezen szabadsági fokok vltoztatás6val optimilis kOpminhsOg OrhciO ci a szoftvcr alapO khdoldsban megelbzve a

speciális céld hardver kódereket.

Megjegyzésck:

• A MB kdpen beibli pozIciOja a cimkulOnbsOgbol számIthatO. A skipped MB-ok csak ezzel jelezhetbk.

• Kódolatian blokkok jeizOse prediktiv MB-okban: CBP (Coded Block Pattern, fejlOcben).

• Szerkeszthetbség. trbkkOk: GOP szinten (zOrt. nvilt GOP).

MPEG kOder felépItése

Dekódolás: Dekóder kompiexitás
csOkkentOse: Korlátozott pararndterek
(Constrained Parameters Bitstreams.
CPB). definiáldsa: 1992-es VLSI

teciinolOgia (0.8 ji). 4 Mbit RAM
clOg. definiált parainOterek:

• Vizszintes inéret 768 pixel

• Fuggbleges inOret 576 pixel

• KOpfrekvencia 30 kOp/sec.

• MB-ok szbma a képen 396

• BitsebessOg 1,856 Mbitlsec
• DekOdoldshoz sz(iksOgcs buffer

mOrel 40 kByte.

1
A dekodolds
folvamatái eg pOlddn
kereszttil inutatjuk
meg. Legyen egy
szekvencia elsO 7 kOpe
tipus szerint kijeizOsi
sorrendben az alàbbi:

1B2B3P4B5B6P7.

A dekóderbe OrkezOs
sorrendje:
I1P4B2B3P7B5B6.Az

\lI kép dekOdolása az 1-

(miiltbeii)

kOptbrolóba iOrifkO1 a kOpet a tovhbbiakban inutlfheli rcfereuciakOnt ha ih1j AK2 kapcsoló vOgig “infra”

dilásban van. A rekanstruált I kOpet meg neinjelezzhk ki. A P4 kOpet a 2-es (jOvObe.li) képtdroibba dekódoijuk.

ezt a képet a továbbiakban jovöbeh referenciakOnt hasznàljuk. A K2 kapcsoiO pillanatnyi dliásOt az aktuáiis MB

tipusa határozza meg. Intro MB esetOn intra. prediktiv MB csctOn “prcd-eibrc” dllásban van. P4 dekOdoiása

kOzben 1 kijelezhetO. P4 azonban nein jelezheth ki a B kOpek jelenléte miatt. A B2 kOp dekódoldsa során a MB

okok lIpusdtOl ftiggOen a rekonstrukciO vagy a inOlibOl (“preci-elOre”). vagy a jOvObOl (“pred-hàtra”). ‘agy

imndketthbhl (“interpolhlt”) kOsztil. iHetve extrCm esetben egvikbhl sew (“intra”). A megfeleih

referenciatertileteket a mozg6svcktorok cImzik meg. A B2 kOp dckódoihs kOzben kijelezhetO, s ezt a kOpet

i6rolni scm kell. B3 rckonstnikciója teljescn liasoniOan inegy vOgbe. P7 dekOdolásOnak megkezdOse elOtt P4

dtkcrtil az I-cs kOptárolóba. Cs fclblirja li-ct: inivel errc niér nines sztiksOg. P7 a 2-es kOpiárolbba dckbdoiódik. S

ckOzben P4 is kijclczhetO. A dekódoliis a lcirtaknak inegfclclbcn folytatOdik Eovdbb.

Az (n-i). kódolt kOp elvétele utáni
puffer telilcltsOg (B,.,_j) ismeretOben

mcgadható az ii. kOp kOdolására
forditható niinimdlis (A,7) Os maxiindlis

bitszhm:

= B + 2R ‘I —
. ahol R a

(J = + R . 1’

bilscbessOget, BAJ4V a puffer inOretet

Model! dekódcr puffer telIteitsOgOnek változsa

jelOli.
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Egéb MPEG-2 eltrések az MPEG-1-hez képest

• 4:2:2-es as 4:4:4-es képforinatum is

alkal niazható
• A kvantál[ intra DC egyuttható felbontása 8, 9.

I U vagv 11 bit lehet (MPEG- I —ben mindig csak 8!).

• këpckbcn a régi hclvett 6j VLC tábla is

hasv.nalhalo, amclv jobban kozelili az I képek

sat sztikápil.
• A kvant1ási mátrixok képenként letdlthelôk

(MPEG-I -ben legfeljebb képcsoportonként).

• AC cgvuttliatók cikk-cakk rcndezése helycit un.

altcrnaliv renclezés is használható. ainely

Simple Main

profile profile

• Térbeli skálázhatóság (Spatial scalability).

• Jel-zaj viszonvra skálázás (SNR scalability).

• Idöbeli skálázás (Temporal scalability).
• Adat particionálás (Data partitioning).

Térbcl skáiázás:

• I képekben mcgadhatók tin. rcjtö mozgásveklorok. ainclvck segItségével az clflzfl rckonstrio’ilt képbfll

eiöállItható az adott intra kép.

• pan & scan Uzemmód: 16:9-es mfisor esetén megadhaló. hogy melyik 4:3-as tertilet (legérdekesebb?)

jelenjen meg a dekóderhez kapcsolt kijeizén. ha annak kóparânya 4:3.

Profile-level szerkezet

Az MPEG-I CPB-hez liasonlóan az MPEG-2 is defini6l kiilOnbdzö osztályokat. anielyek meghat6rozzák az

adolt bitfolyamok dekódolásához szukséges dekóder kapacitàsl. A profile-ok a szintaxist (p1. aikalmazható

képformátum, képtipus, kódolási eszkOzOk, algoritmusok). nlIg a le’el-ek a paraméterek ërtékét (p1. képméret.

bitsebesség, képsebesség) korlátozzâk. Az alábbi t6blázal a eIcnlcg definiált profile-level kombinhciókat tünteli

fel. A level-ek a következö alkalmaz6sokat célozzák meg:

MP@ML), stfidiótechnika

Nern igazi MPEG-I (lekoder: Nem dckódol P vagy B kápckcl, Nem CBP kompatIbilis. Nem képes real-time

dekódolásra

MPEG-2 video kódolás

Az MPEG-2 video szintaktikailag az MPEG-i-re épul. s azzal feiiilrOl kompatibilis, tehát egy MPEG-2

dckOdernek tudnia kell dekOdolni egy MPEG—I bitfolyaniol.

Legfoutosabb eltérCsek:

Váltott—soros szekvenciák kczelése, kép és fãikép alapO fcldolgoz6s. skálázhatós6g, rãlegcs kódolàs.

Az MPEG-2 kétféle képet kUlOnbOztet meg: frame-cl csjielc/-ct. A frame kép tarlalmazza mind a páratlan, mind

a páros sorokat. A field valamelyik paritásfi fálkápet azonositja. A frame képek kOdolásakor a bennuk lévO

félképeket egyfitt, mig 6eld képek esetén a félképeket egyniástOl ftiggetlentil kezelik. Egy szekvencián belul a

frame és field képek keverhetök. A mfisorszOrást megcdlzó alkalmazOsok mind kettOt. az alacsony késleltetésfi

interaktiv rendszerek 61 talOban a field-ct használják.

Prcdikció tIpusok (P képekben):

Kép alapü prcdikciO: teljesen rnegegyezik az MPEG-I-ben elOIrttal. az aktuális kép egy adott 16x16-os MB-jOt

(Y tartaloin) jOsoljuk a referenciakép valainely 16x 16-os tertiletãbOl. I MB-hoz 1 vektor tartozik. Alló vagy

lassan v6ltozó képtarlalom esetén hatOsos.

Félkép alapO predikció: az aktuOlis kép egv adou 16x 16-os MB-j6nak pOrallan és p6ros soraibOl alkotott 16x8-

as terOletcket kUlön-kfilOn jOsoljuk a referenciaképet alkoló félképek egy-eg’ 16x8-as területébOl. A legtObb

esetben nvIlvOn a pOratlan terfiletct pOrallanból. a p6ros( p6rosbOl jOsoljuk. de IchetOség van az ellentétes

paritás6 tertiletbOl való predikcióra is. 1 MB-hoz cz6ltal 2 vcktor tartozik. Gyors niozg6sfi képtartalom esetén

hatásos.

!eg/egvzéseA:

• B képekben az interpolOlt I’vlB-hoz kép alapO predikciO esetén 2 vektor, mig félkép alapfinOl 4 vektor

ta rtozik.
• A predikció kivOlasztOsa természetesen kóder oldali feladat.

DCT kOdolás:

Kép alap6 DCT: teljesen azonos az MPEG-I-ben clöIrttal. Azonhan egv adolt Sx8-as prcdiktiv blokk lehet akOr

kép. akOr félkép alapé predikcióval jOsoit MB részc. A leglObb esetben nvilv6n képalap0 prethkcio tOrtétuk.

Intia blok_kok esetén kUlOnOseii akkor hatékonv a nódszcr. ha a képtarialom 611 vagv lassan vOliozik (a térbeli

korre!Oció nagv a këpeii).

Félkép alapu DCT: a MB pOratlan és páros soraibOl kUlOn-kUlOn kápzonk egy-egv 16x5-as icrtiletel. Igy a Sx8-

as blokkok csak azonos paritOs6 sorokat tartalmaznak. A DCT kódolOs az igv kapott blokkokon hajtódik ‘ãgre.

Egy adoit 8x8-as prediktiv blokk lehet akOr kép. akir félkép alapO predikcióval jósolt MB része. A legtobb

esetben nyIlv6nfelkep alap0 predikció tOrténik. Intra blokkok esctén kfllOnösen akkor hatékony a mOdszer. ha a

képtartalom gyorsan vàltozik (a térbeli korrelOciO nagvobb afrlképen mint a képen).

Megjevzések:

• 4:2:0 forniOtumé képek szInkomponenscire mindig képalapli a DCT kOdolOs (igy elkerfilhetO a 8x4-es

DCT).
• A DCT kOdolOs kiválasztOsa természetesen kOder oldali feladat.

AltalOnos esetben mind a predikciO. mind a DCT tipusa (kép/félkép alapO) MB szinten adaptiv. Azonban, ha a

videO eredelileg filmanvag. akkor ërdeines az clObbiekei ininden MB-ra képalapon végezni. mnivel a film

credetileg progresszIv. Ez egv flag-gel jelezlietO a kép fcjlöcében. Az alObbi Obra az isinertetctt predikciOs/DCT

lehetOségeket foglalja Ossze.

• Low Level: videokonferencia rendszerek.

• Main Level: normal felbontás6” nt6sorszOrOs (Main Profile at Main Level.

(42P@l’vfl.).
• High, High-1440 Level: HDTV müsorszOrOs.

Profile-ok:
Simple Main SNR [ Spatial High 422P

YUV 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0
4:2:2 4:2:2

Képtipus I, P I.P,B I,P,B I,P,B I,P,B I, P. B

SkOlOzhatósOg oem Nem igen igen Igeri igen

lntraDC(bit) 8/9/10 8/9/10 8/9/10 8/9/10 8/9/10/11 8/10/11

Level-ek: L.1y1-’ Jr-V

Low Main_ High-1440 High 422P@Ivft.

HorizontOl.is méret 352 720 1440 1920 720

VertikOlismnéret 288 576 1152 1152 608

n<. Kepsebesség (kép/sec) 30 30 60 60 30

r< Bitsebesség (Mbit/sec) 4 15 60 100 50

1
1
I

1

£

Hi 11 1920 1920\1I2 1920\lh2 <,\ I

80 Mbit/s 100 Mbii/s

Hi h i4’O l4-l0\112 4fl5 14401b2
>4

level : 60 Mbitls
- 80 Mbit/s

7276

Low 32x288 3a2x288

Ie4cl
/ 4

\\;fr

1?

prngivssziv otso

tiId kp

kép vagy félkép csk kéj-utapi

a1ai predikciO pri’dikció é; X .1

Iélképilop(i

DCT [)CT

hatékonyabb váltott-soros képek esetén.

4 Mbitls

SNR
scalabable

profile

ially High
scalabable
profile profile

422

profile

1

I

I
I

r J

IvIPEG—2 alkalinazhatOs6gi felUletci

SkOlázhatOsOg

A sk6lOzhatOsOg a videojel réteges kOdolOsOtjelenti (alapréteg ës javIlO rétegek). A kOdolOs kompatibilisjeliegfi.

vagyis a skOlOzhatOsOgra oem felkészitell (normOl) dckóderek az alapréteget képesek dekodolni. NégyfOle

skOlOzOst definiáltak. amelybOfkettOt oem tartalniaz a proñle-lc\’el tObl6zat.

1
1-H
H I

TöbbfOle képméretben tOrténO kOdolOst jelent. Az alapréleget cgy normOl MPEG-2 kOderrel kOdoljuk, mnig a

javItOréteget differenciOlis kOdol6ssal Ollitjuk dO. Iii az MPEG k-Oderckel csak egvszerO hibrid kOdolOk jelzik.

Az aktuOlis képen ajavitOréteg egy adolt MB-jának prediktora 3-fOlckOppen alakulhat ki (térbeli-idObeli szuIrO):



• Alaprëtcg mcgfelelô
dckódolt as intcrpolált ME
ja (tárbcli predikció).
• JavItoréteg megfeLelô
referenciaterulete (idôbeli
nrnzgáskompcnz6lt
prcdikció).
• Az elsö két terOict átiaga
(térbeli-idôbeli predikció).

A predikció kiválasztása
kóder oldali feladat, azonban

I képek esetén csak térbeli
predikció alkalmazható.
Tehát ajavItóréteg minden

ME-je prediktiven kódolt.

A következô ábra a dekódert mutatja, amelyen inegfigvellietô a koinpatibilitás, azaz az alapréteg fugget1enii1

____________________________________________________________________

dekádolható ajavitótól.

Feihasználás: HDTV
infisorszórás a jOvôben a
standard TV
inüsorszórással való
kornpatibilitást tartva (p1.
alapréteg: 720x576-os
képméretii 6 Mb/s
bitsebességü video,
javItóréteg: 1440x1 152-os
képméret6 18 Mb/s
bitsebességö video).

TObbféle el-za viszonvñ

kódol6st jelent. P1. egy 2-
szintü kódoláskor a
javitóréteg a Icvantál6si
hiba i/ra-kvantá/ásâva1
képzödik. Az egyes
rétegek képméretei itt
azo nosak

Felhasználás: ki.iiOnbozö
m.inôségü videO Otvitei
(az alapréteg: 720x576-os
‘idcó 6 Mb/s-on,
javitóréteg: 2 Mb/s-on). A
térbcli as az idôbeli
skálázOsiiál az alapréteg
nagvobb hibavédeleinmel
lâtható ci mint a javitO.

Igv a képininôség romlás roinlO jcl—zaj viszonv esetén “fokozalos” lesz (graceful degradation).

Idjibeli skálázás: az egycs rétcgcket kUlOnbOzO idóbcli fcibont1sban kOdoljuk. P1. alapréteg egy 60 Hz-es

váltott-soros video, ainit a javitóréteg 60 Hz-es progrcsszIv vidcOvO konvertOl. A két réteg kOzOtt MC

differenciáLis kódolást alkairnazunk.

Adat partIcionálás: 2 bitfolyamot képzUnk, az alapréleg a fontosabb informOciókat (DC és kisfrekvenciás DCT

egyutthatók, mozghsvektorok, fejiécek). a javítO a kevésbé fontosakat (nag’frekvenciás DCT egyutthatók)

tartalmazza (kb. JPEG spektrális kiváiasztOs). Fcihasznál6sa ATM h6lOzatokban várható amennyiben a

ceiLavcsztés megengedett.

Több program átvitelének Iehctöségei

Prograinok fuggetlen kódolása

A program adott sávszélességet foglaihat ci a rendclkczésrc 6116 csatornakapacitásból. a bitsebesség vezérlés

minden kóderre kOiOn-külOn történik.
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Programok egyuttes kOdolása (joint bit-rate control)

A kOderek szabálvzása egvüttesen történik 6gy. hogy az általuk termelt pillanatnyi

bitsebessOg osszege a csatornakapacitâs legyen. A szabályzâskor az egyes prograrnok

kornplexitását vesszuk figyelernbe, rnozgó, részlet d6s képtartalrnti programok több bitte1

lassan változó. keyes részletet tartalrnazó proramok kevesebb bittel kódoódnak Sokkal

hatékonvabb megoldãs, mint az elôbbi.

bitsehesség vcz.
1

Program I

Program 2

V
Program N kOder__H
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