
Ανάγκη για συµπίεση 

! Κείµενο 
  80 χαρ./γραµµή, 64 γραµµές/σελ. και 2 bytes/χαρ. 
  80 x 64 x 2 x 8 = 80 kbit/σελίδα 

! Εικόνα 
  24 bit/pixel, 512 x 512 pixel/εικόνα 
  512 x 512 x 24 = 6 Mbit/εικόνα 

! Ήχος 
  stereo, 44,1 kHz, 16 Bit/sample 
  1.412 MBit/second 



Ανάγκη για συµπίεση 

! High-Definition Television (HDTV) 
  1920x1080  pixels 

! 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
! 8 bits για καθένα από τα πρωτεύοντα 
χρώµατα 

! Σύνολο: 1.5 Gbits/sec ~ 0.2 GB/sec 



Βαθµός συµπίεσης 



Χρονική περίσσεια 

! Εκµεταλλευόµαστε την οµοιότητα ανάµεσα 
σε διαδοχικά καρέ 

950 951 952 



Μείωση της χωρικής περίσσειας 



Μείωση της χωρικής περίσσειας 



Τύποι frames 

! Τα I-frames κωδικοποιούνται αυτόνοµα 



Τύποι frames 

! Τα P-frames κωδικοποιούνται µε βάση τα 
προηγούµενα I-frames και P-frames 



Τύποι frames 

! Τα B-frames κωδικοποιούνται µε βάση τα 
προηγούµενα και τα επόµενα I-frames και 
P-frames 



Τύποι frames 

! I-frames (intra-coded) 
  Σηµεία αναφοράς για τυχαία προσπέλαση σε 

µια ακολουθία 
  Ελάχιστη συµπίεση 
  Κωδικοποίηση τύπου JPEG 
  Αποτελούνται από blocks 8x8, µέσα σε 

macroblocks 16x16 
  κωδικοποίηση DCT, κβαντισµός και 
κωδικοποίηση εντροπίας 



Τύποι frames 

! P-frames 
  Απαιτούν περίπου 1/3 των δεδοµένων των I-

frames 
  Υπολογισµός διανυσµάτων κίνησης 
  Το πρότυπο δεν τυποποιεί τον υπολογισµό 

! B-frames 
  Επιτρέπεται η παρεµβολή ανάµεσα σε 
ταιριασµένα macroblocks 

! D-frames: περιέχουν µόνο DC συνιστώσα 



Επικάλυψη αντικειµένων 

Ι-frame 

P-frame 

B-frame 

Οι λεπτοµέρειες 
ανακατασκευάζονται 
από τα I- και P-

frames 



Μετάδοση 

! Σειρά µετάδοσης: 



Group of pictures (GOP) 

! Ξεκινά µε ένα I-frame  
! Τελειώνει µε το καρέ ακριβώς πριν το 
επόµενο I-frame 

! Τύπος open: τελειώνει µε B-frame 
! Τύπος closed: τελειώνει µε P-frame 
! Τυπικές µορφές 

  I B B P B B P B B I 
  I B B P B B P B B P B B I 



Αποτυχία χωρικής περίσσειας 

! Ακολουθίες video µε υψηλή κίνηση 
  Αποτυγχάνει η εκτίµηση κίνησης 
  Αποτυγχάνει η ανακατασκευή µε P- και B-

frames 
  Πιθανή λύση: I-frames (µεγαλύτερο bitrate) 

! Αλλαγές σκηνής 
  Αδύνατο το ταίριασµα των macroblocks 
  Λύση: κωδικοποίηση πρώτου καρέ µε I-frame 


