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SPÔSOB A ZARIADENIE NA ODVODENIE KANDIDÁTA MV/MVP PRE MÓDY INTER/SKIP/MERGE
Opis
KRÍŽOVÝ ODKAZ NA SÚVISIACE PRIHLÁŠKY
[0001] Tento vynález si nárokuje prioritu z predbežnej patentovej prihlášky US 61/417,798 podanej
29. novembra 2010 s názvom "Nový súbor prediktorov pohybových vektorov", predbežnej patentovej
prihlášky US 61/431,454 podanej 11. januára 2011 s názvom "Vylepšená pokročilá predikcia
pohybových vektorov", predbežnej patentovej prihlášky US 61/452,541 podanej 14. marca 2011 s
názvom "Kandidát časového MV/MVP pre predikčné jednotky Inter, Skip a Merging v kompresii videa"
a nepredbežnej patentovej prihlášky US 13/089,233 podanej 18. apríla 2011 s názvom "Spôsob a
zariadenie rozšíreného prediktora pohybového vektora", nepredbežnej patentovej prihlášky
US 13/206,891 podanej 10. augusta 2011 s názvom "Spôsob a zariadenie na odvodenie kandidáta
MV/MVP pre módy Inter/Skip/Merge".
OBLASŤ TECHNIKY
[0002] Tento vynález sa týka kódovania videa. Predovšetkým sa tento vynález týka spôsobu
odvodenia pohybového vektora.
[0003] WO 2009/115901 A2 opisuje technológiu predikcie pohybového vektora v systémoch
kódovania videa, v ktorej prediktor obsahuje vektor pre susedný blok kolokalizovaného (spolu
umiestneného) bloku v druhom obraze. JCT-VC dokument JCTVC-A124, "Samsung’s Response to the
Call for Proposals on Video Compression Technology" (Reakcia spoločnosti Samsung na výzvu na
predkladanie návrhov technológie kompresie videa), Drážďany 15. až 23. apríla 2010, XP030007573,
opisuje spôsob odvodenia prediktora pohybového vektora.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0004] V systémoch kódovania videa sa využíva priestorová a časová redundancia pomocou
priestorovej a časovej predikcie, aby sa redukovali prenášané informácie. Priestorová a časová
predikcia využíva dekódované pixely z rovnakého obrazu, resp. referenčných obrazov na vytvorenie
predikcie aktuálnych kódovaných pixelov. V konvenčnom kódovacom systéme bude potrebné prenášať
vedľajšie informácie súvisiace s priestorovou a časovou predikciou, čo zaberie určitú šírku pásma
komprimovaných videodát. Prenos pohybových vektorov na časovú predikciu môže vyžadovať značnú
časť komprimovaných videodát, predovšetkým v aplikáciách s nízkou bitovou rýchlosťou. Aby sa ďalej
redukovala bitová rýchlosť súvisiaca s pohybovými vektormi, v posledných rokoch sa v oblasti
kódovania videa používa technológia nazývaná predikcia pohybových vektorov (MVP - „Motion Vector
Prediction“). MVP technológia využíva štatistickú redundanciu medzi priestorovo a časovo susediacimi
pohybovými vektormi. Vo zvyšku tohto dokumentu sa MVP podľa kontextu môže niekedy označovať
ako "predikcia pohybového vektora" a niekedy ako "prediktor pohybového vektora".
[0005] Vo vývoji vysokoúčinného kódovania videa (HEVC - „High-Efficiency Video Coding“) zvažuje
v súčasnosti normalizačný orgán technológiu nazvanú „Pokročilá predikcia pohybových vektorov“
(AMVP - „Advanced Motion Vector Prediction“). AMVP technológia využíva explicitné signalizovanie
prediktorov na indikovanie MVP vybraného zo súboru MVP kandidátov. V testovacom modeli HEVC
verzia 2.0 (HM-2.0) obsahuje súbor MVP kandidátov v AMVP priestorové MVP, ako aj časové MVP,
kde priestorové MVP zahŕňajú dva MVP vybrané z dvoch príslušných susedných skupín aktuálneho
bloku. Časový MVP je odvodený na základe pohybových vektorov z príslušnej oblasti referenčného
obrazu mapovaním aktuálneho bloku z aktuálneho obrazu na referenčný obraz. Príslušná oblasť, t.j.
kolokalizovaný blok v referenčnom obraze, nemusí mať rovnakú veľkosť bloku (veľkosť predikčnej
jednotky (PU - „prediction unit“) ako aktuálny blok. Keď príslušná oblasť využíva menšie veľkosti blokov
ako aktuálny blok, jeden z blokov v kolokalizovanom bloku sa zvolí ako kolokalizovaný referenčný blok.
V HM-2.0, časový prediktor súvisí so stredným blokom príslušnej oblasti, zatiaľ čo predchádzajúca
verzia HM využíva horný ľavý referenčný blok kolokalizovaného bloku. Ak MV pre kolokalizovaný
referenčný blok neexistuje, MVP nie je dostupný. Je žiaduce vyvinúť schému odvodzovania MVP, ktorá
môže zlepšiť dostupnosť časového MVP. Vylepšená schéma odvodzovania MVP môže viesť k menším
rezíduám pohybových vektorov a následne k lepšej účinnosti kódovania. Ďalej je žiaduce, aby schéma
odvodzovania MVP umožnila, aby sa MVP kandidát odvodil v dekódovači založenom na dekódovaných
informáciách tak, že sa nemusia prenášať žiadne dodatočné vedľajšie informácie.
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PODSTATA VYNÁLEZU
[0006] Spôsob a zariadenie podľa vynálezu sú definované v závislých nárokoch. Spôsobom podľa
vynálezu je spôsob odvodenia prediktora pohybového vektora (MVP) pre pohybový vektor (MV)
aktuálneho bloku aktuálneho obrazu v móde Inter, pričom MV súvisí s aktuálnym blokom a
zodpovedajúcim blokom cieľového referenčného obrazu v danom referenčnom zozname. Výhodné
znaky vynálezu sú definované závislými nárokmi.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0007]
Obrázok 1

Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4

Obrázok 5

Obrázok 6

Obrázok 7

Obrázok 8

Obrázok 9

zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre módy Inter a Skip podľa
testovacieho modelu vysokoúčinného kódovania videa verzie 2.0 (HM-2.0).
zobrazuje príklad časového prediktora mapovaním stredu bloku na kolokalizovaný
blok namiesto počiatku bloku.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre mód Merge podľa HM-2.0.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre mód Merge pre prvú Nx2N
PU podľa HM-2.0.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre mód Merge, pre prvú 2NxN
PU podľa HM-2.0.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej a časovej predikcie pohybových vektorov pre módy Inter a Skip podľa
jedného uskutočnenia vynálezu užitočného na pochopenie tohto vynálezu.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre mód Merge podľa jedného
uskutočnenia vynálezu užitočného na pochopenie tohto vynálezu.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre módy Inter a Skip podľa
jedného uskutočnenia tohto vynálezu.
zobrazuje konfiguráciu susedného bloku na odvodenie súboru kandidátov
priestorovej/časovej predikcie pohybových vektorov pre módy Inter a Skip podľa
ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.

PODROBNÝ OPIS
[0008] V systémoch kódovania videa sa priestorová a časová redundancia využíva pomocou
priestorovej a časovej predikcie na redukovanie prenášanej alebo ukladanej bitovej rýchlosti.
Priestorová predikcia využíva dekódované pixely z rovnakého obrazu, aby vytvorila predikciu aktuálnych
kódovaných pixelov. Priestorová predikcia sa často prevádzkuje blok po bloku, ako napríklad blok 16×16
alebo 4×4 pre signál luminancie v H.264/AVC Intra kódovaní. Vo videosekvenciách susedné obrazy
často nesú veľké podobnosti a jednoduché použitie rozdielov obrazu môže efektívne redukovať
prenášané informácie súvisiace so statickými oblasťami pozadia. Napriek tomu, pohybujúce sa
predmety vo videosekvencii môžu viesť k podstatným rezíduám a budú si vyžadovať vyššiu bitovú
rýchlosť na kódovanie rezíduí. Následne sa často používa pohybom kompenzovaná predikcia (MCP „motion compensated prediction“) na využitie časovej korelácie vo videosekvenciách.
[0009] Pohybom kompenzovaná predikcia sa môže použiť spôsobom doprednej predikcie, kde sa
blok aktuálneho obrazu predikuje pomocou dekódovaného obrazu alebo obrazov, ktoré sú pred
aktuálnym obrazom v poradí zobrazovania. Okrem doprednej predikcie možno taktiež použiť spätnú
predikciu na vylepšenie charakteristiky pohybom kompenzovanej predikcie. Spätná predikcia využíva
dekódovaný obraz alebo obrazy za aktuálnym obrazom v poradí zobrazenia. Pretože prvá verzia
H.264/AVC bola finalizovaná v roku 2003, dopredná predikcia a spätná predikcia sa rozšírili na predikciu
zoznamu 0, resp. predikciu zoznamu 1, kde tak zoznam 0, ako aj zoznam 1 môžu obsahovať viacero
referenčných obrazov pred alebo/a neskôr ako aktuálny obraz v poradí zobrazenia. V ďalšom sa opisuje
konfigurácia štandardného zoznamu referenčných obrazov. Pre zoznam 0 majú referenčné obrazy pred
2

aktuálnym obrazom nižšie indexy referenčných obrazov než referenčné obrazy neskôr ako aktuálny
obraz. Pre zoznam 1 majú referenčné obrazy neskôr ako aktuálny obraz nižšie indexy referenčných
obrazov než referenčné obrazy pred aktuálnym obrazom. Tak pre zoznam 0, ako aj zoznam 1 sa po
uplatnení predchádzajúcich pravidiel časová vzdialenosť zvažuje nasledovne: referenčný obraz bližšie
k aktuálnemu obrazu má nižší index referenčného obrazu. Na ilustrovanie konfigurácie referenčných
obrazov zoznamu 0 a zoznamu 1 sa poskytuje nasledujúci príklad, kde aktuálny obraz je obraz 5 a
obrazy 0, 2, 4, 6 a 8 sú referenčné obrazy, kde číslice označujú poradie zobrazovania. Referenčné
obrazy zoznamu 0 so stúpajúcimi indexami referenčných obrazov a začínajúce s indexom rovným nule
sú 4, 2, 0, 6 a 8. Referenčné obrazy zoznamu 1 so stúpajúcimi indexami referenčných obrazov a
začínajúce s indexom rovným nule sú 6, 8, 4, 2 a 0. Prvý referenčný obraz, ktorý má index 0, sa nazýva
kolokalizovaný obraz, a v tomto príklade s obrazom 5 ako aktuálnym obrazom, je obraz 6 kolokalizovaný
obraz zoznamu 1 a obraz 4 je kolokalizovaný obraz zoznamu 0. Keď blok v kolokalizovanom obraze
zoznamu 0 alebo zoznamu 1 má rovnaké umiestnenie bloku ako aktuálny blok v aktuálnom obraze,
nazýva sa kolokalizovaný blok zoznamu 0 alebo zoznamu 1, alebo sa nazýva kolokalizovaný blok v
zozname 0 alebo zozname 1. Jednotka použitá pre mód odhadu pohybu v skorších normách videa, ako
sú MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4, sa primárne zakladá na makrobloku. Pri H.264/AVC môže byť
makroblok 16×16 za účelom odhadu pohybu segmentovaný na bloky 16×16, 16×8, 8×16 a 8×8. Ďalej
sa blok 8×8 môže za účelom odhadu pohybu segmentovať na bloky 8×8, 8×4, 4×8 a 4×4. Pre vyvíjanú
normu vysokoúčinného kódovania videa (HEVC) sa jednotka módu odhadu/kompenzácie pohybu
nazýva predikčná jednotka (PU), kde PU je hierarchicky rozdelená z maximálnej veľkosti bloku. Typ
MCP sa zvolí pre každý segment v norme H.264/AVC. Segment, ktorý je pohybom kompenzovanou
predikciou obmedzený na predikciu zoznamu 0, sa nazýva P-segment. Pre B-segment, pohybom
kompenzovaná predikcia taktiež zahŕňa predikciu zoznamu 1 navyše k predikcii zoznamu 0.
[0010] V systémoch kódovania videa sa pohybové vektory (MV - „motion vector“) a kódované rezíduá
prenášajú do dekódovača na rekonštruovanie videa na strane dekódovača. Ďalej v systéme s flexibilnou
štruktúrou referenčných obrazov môže byť tiež potrebné prenášať informácie súvisiace so zvolenými
referenčnými obrazmi. Prenos pohybových vektorov môže vyžadovať značnú časť celkovej šírky
pásma, predovšetkým v aplikáciách s nízkou bitovou rýchlosťou, alebo v systémoch, kde pohybové
vektory súvisia s menšími blokmi alebo vyššou presnosťou pohybu. Aby sa ďalej redukovala bitová
rýchlosť súvisiaca s pohybovým vektorom, v posledných rokoch sa v oblasti kódovania videa používa
technológia nazývaná predikcia pohybových vektorov (MVP - „motion vector prediction“). V tomto
dokumente, MVP môže taktiež označovať prediktor pohybového vektora a skratka sa používa keď
neexistuje nejednoznačnosť. Technológia MVP využíva štatistickú redundanciu medzi priestorovo a
časovo susediacimi pohybovými vektormi. Keď sa používa MVP, zvolí sa prediktor aktuálneho
pohybového vektora a vysiela sa rezíduum pohybového vektora, t.j. rozdiel medzi pohybovým vektorom
a prediktorom. Rezíduum pohybového vektora sa zvyčajne taktiež nazýva rozdiel pohybových vektorov
(MVD - „motion vector difference“). Schéma MVP sa môže použiť v usporiadaní s uzatvorenou slučkou,
kde sa prediktor odvodí v dekódovači na základe dekódovaných informácií a nemusia sa vysielať žiadne
dodatočné vedľajšie informácie. Alternatívne sa vedľajšie informácie môžu vysielať explicitne v bitovom
toku, aby informovali dekódovač vzhľadom na zvolený prediktor pohybového vektora.
[0011] V norme H.264/AVC sa podporujú štyri rôzne typy interpredikcie pre B-segmenty, vrátane
predikcie zoznamu 0, zoznamu 1, bi-predikcie a DIRECT (priamej) predikcie, kde zoznam 0 a zoznam
1 označujú predikciu pomocou skupiny 0, resp. skupiny 1 referenčných obrazov. Keď sa používajú iba
referenčné obrazy z jedného referenčného zoznamu (t.j. zoznam 0 alebo zoznam 1), predikcia sa
označuje ako unipredikčný mód. Pre bi-predikčný mód sa vytvorí predikčný signál pomocou váženého
priemeru predikčných signálov pohybom kompenzovaného zoznamu 0 a zoznamu 1. DIRECT predikčný
mód sa odvodí z predtým vysielaných syntaxových prvkov a môže byť buď predikciou zoznamu 0 alebo
zoznamu 1, alebo bi-prediktívny. Preto nie je potrebné prenášať informácie pre pohybový vektor v móde
DIRECT. V prípade, že sa neprenáša žiaden kvantizovaný chybový signál, mód DIRECT makrobloku
sa označuje ako B SKIP mód a blok sa môže účinne kódovať. Opäť dobrá schéma MVP môže viesť k
viacerým nulovým rezíduám pohybových vektorov, alebo k menším chybám predikcie. Následne dobrá
schéma VMP môže zvýšiť počet DIRECT kódovaných blokov a zlepšiť účinnosť kódovania.
[0012] Vo vyvíjanej HEVC sa zvažujú niektoré vylepšenia predikcie pohybových vektorov nad
H.264/AVC. Pre módy Inter a Skip v testovacom modeli HEVC verzia 2.0 (HM-2.0) sa viacero
priestorových MVP spojilo s časovým MVP kvôli výberu konečného MVP pre aktuálny blok. Pre mód
Merge v HM-2.0 sa taktiež viacero priestorových MVP spojilo s časovým MVP kvôli výberu konečného
MVP pre aktuálny blok. V módoch Merge a Skip, konečné MVP sú konečné MV, pretože ich MVD sú z
definície nulové. V HM-2.0, módy Inter a Skip využívajú algoritmus pokročilej predikcie pohybových
vektorov (AMVP) na výber jedného konečného prediktora pohybového vektora (MVP) v súbore
kandidátov MVP. AMVP navrhli McCann et al. pod názvom "Samsung’s Response to the Call for
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Proposals on Video Compression Technology", Dokument JCTVC-A124, Spoločný tím pre spoluprácu
v oblasti kódovania videa (JCT-VC) ITU-T SG16 WP3 a ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 1. zasadanie:
Drážďany, Nemecko, 15. až 23. apríla 2010. Index zvoleného MVP sa vysiela. V móde Skip v HM-2.0
sa referenčný index vždy nastaví na 0. V móde Inter sa referenčný index explicitne prenáša do
dekódovača.
[0013] V existujúcej HEVC sa časový MVP odvodí na základe pohybových vektorov z príslušnej
oblasti referenčného obrazu mapovaním aktuálneho bloku z aktuálneho obrazu na referenčný obraz.
Príslušná oblasť, t.j. kolokalizovaný blok v referenčnom obraze, nemusí mať rovnakú veľkosť bloku (t.j.
veľkosť predikčnej jednotky (PU)) ako aktuálny blok. Keď príslušná oblasť používa menšie veľkosti
blokov ako aktuálny blok, jeden z blokov v kolokalizovanom bloku sa zvolí ako kolokalizovaný referenčný
blok. V HM-2.0, časový prediktor súvisí so stredným blokom príslušnej oblasti. Stredný blok má
súradnice svojho dolného pravého rohu mapované na stred aktuálneho bloku. Avšak blok v hornom
ľavom rohu príslušnej oblasti súvisí s časovou predikciou v AMVP v predchádzajúcej verzii HM. Obrázok
1 zobrazuje súbor kandidátov MVP použitých v HM-2.0, ktorý zahŕňa dva priestorové MVP a jeden
časový MVP:
1. Ľavý prediktor (prvý MV dostupný z E, Am, …, A0),
2. Horný prediktor (prvý dostupný MV z C, Bn, …, B0, D), a
3. Časový prediktor Tctr (časový MV zistený mapovaním stredu bloku na jeho kolokalizovaný
blok).
[0014] Signalizuje sa jeden index MVP, aby indikoval, ktorý MVP zo súboru kandidátov sa používa.
Pre ľavý prediktor sa MVP zvolí ako prvý dostupný MV od dolného bloku po horný blok, ktorý má rovnaký
index referenčného obrazu ako daný index referenčného obrazu (je nastavený na 0 pre mód Skip v HM2.0 a explicitne sa prenáša do dekódovača pre mód Inter) a rovnaký referenčný zoznam ako daný
referenčný zoznam. Pre horný prediktor sa zvolí ako prvý dostupný MV, ktorý nie je totožný s ľavým
prediktorom od pravého bloku po ľavý blok v HM-2.0, ktorý má rovnaký index referenčného obrazu ako
daný index referenčného obrazu a rovnaký zoznam referenčných obrazov ako daný referenčný zoznam.
Časový prediktor sa určí mapovaním stredu bloku na kolokalizovaný obraz namiesto počiatku bloku (t.j.
horný ľavý blok príslušnej oblasti). Umiestnenie stredu troch typov delenia kódovacej jednotky (CU „coding unit“) 32×32, t.j. 2N×2N 210, 2N×N 220 a N×N 230 je zobrazené na obrázku 2. Stredy a počiatky
blokov sú označené vzťahovými značkami 214, 212, 224, 222, 234, resp. 232.
[0015] V HM-2.0, ak sa blok kóduje ako mód Merge, signalizuje sa jeden MVP index, aby indikoval,
ktorý MVP zo súboru kandidátov sa použil pre tento fúzovaný (mergovaný) blok. Obrázok 3 zobrazuje
konfiguráciu susedného bloku na odvodenie MVP pre mód Merge. Súbor kandidátov zahŕňa štyri
priestorové MVP a jeden časový MVP:
1. Ľavý prediktor (A0),
2. Horný prediktor (B0),
3. Časový prediktor Tctr (časový pohybový vektor zistený mapovaním stredu bloku na
kolokalizovaný obraz),
4. Pravý horný prediktor (C), a
5. Ľavý dolný prediktor (E).
[0016] Pre priestorové MVP v móde Merge sa index referenčného obrazu nastaví rovnako ako index
referenčného obrazu zo zvoleného bloku. Napríklad, ak sa zvolí blok C podľa indexu MVP, MV a index
referenčného obrazu z bloku C sa použijú pre merge, t.j. MV a index referenčného obrazu z bloku C sa
použijú pre aktuálnu PU. Ak blok má dva MV, tieto dva MV a ich indexy referenčných obrazov sa použijú
na bipredikciu. Predovšetkým, každú CU možno fúzovať (mergovať) ako celok (t.j. fúzia (merge) 2N×2N)
alebo čiastočne fúzovať. Ak sa zvolí typ delenia N×2N alebo 2N×N pre Inter predikovanú CU, prvé
delenie (t.j. PU) tejto CU sa vnúti do módu Merge v HM-2.0. Čiže prvá PU v CU N×2N alebo 2N×N
nebude mať svoj vlastný pohybový vektor; namiesto toho musí zdieľať jeden z pohybových vektorov
susedných blokov. Medzitým druhá PU N×2N alebo 2N×N môže byť buď v móde Merge alebo móde
Inter. MVP prvej PU N×2N sú zobrazené na obrázku 4, kde priestorové MVP sú označené vzťahovou
značkou 410 a časový MVP je označený vzťahovou značkou 420. MVP pre čiastočný merge prvej PU
2N×N sú zobrazené na obrázku 5, kde priestorové MVP sú označené vzťahovou značkou 510 a časový
MVP je označený vzťahovou značkou 520.
[0017] Ako už bolo uvedené, AMVP je účinný prostriedok na redukovanie informácií súvisiacich s
prenosom východiskového pohybového vektora. Účinnosť AMVP závisí od dostupnosti MVP a kvalite
MVP (t.j. presnosti MVP). Keď MVP nie je dostupný, východiskový MV sa musí prenášať bez predikcie,
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alebo s predikčnou hodnotou 0, alebo inou štandardnou hodnotou. Je žiaduce zlepšiť dostupnosť a
kvalitu MVP. Podobne sa uvádza rozšírená časová vyhľadávacia schéma podľa rôznych uskutočnení
tohto vynálezu. Podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu sa časové MVP pre pohybový vektor (MV)
aktuálneho bloku aktuálneho obrazu odvodzujú na základe jedného alebo viacerých kolokalizovaných
referenčných blokov kolokalizovaného bloku, pričom uvedený jeden alebo viac kolokalizovaných
referenčných blokov zahŕňajú blok z dolného pravého susedného bloku kolokalizovaného bloku.
Napríklad horný ľavý referenčný blok 610 dolného pravého susedného bloku 620 kolokalizovaného
bloku 630 referenčného obrazu sa môže použiť ako kolokalizovaný referenčný blok v móde Inter alebo
Skip, ako je zobrazené na obrázku 6, ktorý nezobrazuje uskutočnenie podľa tohto vynálezu. Podobne
horný ľavý referenčný blok 610 dolného pravého susedného bloku 620 kolokalizovaného bloku 630
referenčného obrazu sa môže použiť ako kolokalizovaný referenčný blok v móde Merge ako je
zobrazený na obrázku 7, ktorý nezobrazuje uskutočnenie podľa tohto vynálezu.
[0018] Kým HM-2.0 a jej predchádzajúca verzia používajú len jeden kolokalizovaný referenčný blok,
uskutočnenie podľa tohto vynálezu umožňuje používať viac ako jeden kolokalizovaný referenčný blok.
Obrázok 8 zobrazuje príklad použitia viac ako jedného kolokalizovaného referenčného bloku, kde
kolokalizované referenčné bloky zahŕňajú horný ľavý referenčný blok 610, stredný referenčný blok 810
kolokalizovaného bloku, krajný ľavý referenčný blok 820 pravého susedného bloku 830
kolokalizovaného bloku 630 a horný referenčný blok 840 dolného susedného bloku 850
kolokalizovaného bloku 630 v móde Inter alebo Skip. Krajný ľavý referenčný blok pravého susedného
bloku sa týka referenčného bloku, ktorý je na krajnej ľavej strane pravého susedného bloku v tomto
opise. Inými slovami, krajný ľavý referenčný blok pravého susedného bloku je blok v pravom susednom
bloku, ktorý susedí s kolokalizovaným blokom. Krajný ľavý referenčný blok 820 zobrazený na obrázku
8 je horný referenčný blok krajných ľavých referenčných blokov. Horný referenčný blok dolného
susedného bloku sa týka referenčného bloku, ktorý je na hornej strane dolného susedného bloku v
tomto opise. Inými slovami, horný referenčný blok dolného susedného bloku je blok v dolnom susednom
bloku, ktorý susedí s kolokalizovaným blokom. Horný referenčný blok 840 zobrazený na obrázku 8 je
krajný ľavý referenčný blok horných referenčných blokov. Kým stredný referenčný blok 810 vo vnútri
kolokalizovaného bloku 630 sa používa ako kolokalizovaný referenčný blok, môžu sa tiež používať
ďalšie kolokalizované referenčné bloky vo vnútri kolokalizovaného bloku 630. Kolokalizovaný referenčný
blok vo vnútri kolokalizovaného bloku sa označuje ako vnútorný referenčný blok. Obrázok 9 zobrazuje
ďalší príklad použitia viac ako jedného z kolokalizovaných referenčných blokov, kde kolokalizované
referenčné bloky zahŕňajú horný ľavý referenčný blok 610, horný ľavý referenčný blok 910
kolokalizovaného bloku, krajný ľavý referenčný blok 820 pravého susedného bloku 830
kolokalizovaného bloku a horný referenčný blok 840 dolného susedného bloku 850 kolokalizovaného
bloku v móde Inter alebo Skip. Aby sa v prípade potreby rozlišovali dva horné ľavé referenčné bloky
610 a 910, horný ľavý referenčný blok 610 dolného pravého susedného bloku 620 kolokalizovaného
bloku 630 sa označuje ako prvý horný ľavý referenčný blok, kým horný ľavý referenčný blok 910
kolokalizovaného bloku 630 sa označuje ako horný ľavý referenčný blok. Kým kolokalizované
referenčné bloky zobrazené na obrázkoch 8 a 9 sa používajú na odvodenie časového MVP v móde Inter
alebo Skip, kolokalizované referenčné bloky zobrazené na obrázkoch 8 a 9 sa taktiež môžu používať
na odvodenie časového MVP v móde Merge.
[0019] V ďalšom uskutočnení podľa tohto vynálezu, keď sa použijú dva alebo viac kolokalizovaných
referenčných blokov, odvodenie MVP spustí MVP vyhľadávanie na základe prvého horného ľavého
referenčného bloku 610 dolného pravého susedného bloku 620 kolokalizovaného bloku 630. Ak
nemožno nájsť žiadny MVP, odvodzovanie MVP bude pokračovať vo vyhľadávaní MVP na základe
ďalších kolokalizovaných referenčných blokov. Ak stále nemožno nájsť MVP, MVP sa môže nastaviť na
nulu alebo štandardnú hodnotu.
[0020] V ďalšom uskutočnení podľa tohto vynálezu, keď MVP nájdený odvodením MVP je rovnaký
ako predtým nájdený MVP, odvodenie MVP bude pokračovať, aby sa našiel MVP odlišný od
predchádzajúco nájdeného MVP. Ak stále nemožno nájsť MVP, možno MVP nastaviť na nulu alebo
štandardnú hodnotu. Predtým nájdený MVP je ten MVP, ktorý bol nájdený počas vyhľadávania cez
priestorových MVP kandidátov, kde vyhľadávanie MVP sa najprv vykonáva na základe priestorových
susedných blokov nad aktuálnym blokom a doľava od aktuálneho bloku skôr ako sa vyhľadávanie MVP
uskutoční na základe kolokalizovaného bloku.
[0021] V tomto dokumente sa príklady konfigurácií kolokalizovaných referenčných blokov poskytujú
na ilustrovanie uskutočnení podľa tohto vynálezu. Zatiaľ čo sa pre mód Inter/Skip a mód Merge
poskytujú samostatné príklady konfigurácií, príklad konfigurácie módu Inter/Skip sa dá použiť na mód
Merge a naopak. Ďalej samostatné príklady vyhľadávacích schém sa poskytujú pre mód Inter/Skip a
mód Merge. Avšak vyhľadávacia schéma pre mód Inter/Skip je použiteľná na mód Merge a naopak.
Ďalej, kým viacero konfigurácií kolokalizovaných referenčných blokov je zobrazených ako príklady,
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odborník v danej oblasti môže uskutočniť tento vynález pomocou iných konfigurácií s odchýlením sa od
podstaty tohto vynálezu.
[0022] Uskutočnenie odvodenia MVP podľa tohto vynálezu, ako je opísané vyššie, možno realizovať
v rôznych hardvérových a softvérových kódoch, alebo v kombinácii oboch. Napríklad jedným
uskutočnením tohto vynálezu môže byť obvod integrovaný do videokompresného čipu alebo
programových kódov integrovaných do videokompresného softvéru na vykonávanie tu opísaného
spracovania. Jedným uskutočnením tohto vynálezu môžu byť taktiež programové kódy vykonávané
digitálnym signálovým procesorom (DSP - „digital signal processor“) na vykonanie tu opísaného
spracovania. Vynález môže taktiež obsahovať množstvo funkcií vykonávaných počítačovým
procesorom, digitálnym signálovým procesorom, mikroprocesorom, alebo programovateľným
hradlovým poľom (FPGA - „field programmable gate array“). Tieto procesory možno nakonfigurovať tak,
aby vykonávali konkrétne úlohy podľa vynálezu vykonávaním strojom čitateľného softvérového kódu
alebo firmvérového kódu, ktorý definuje konkrétne spôsoby obsiahnuté v tomto vynáleze. Softvérový
kód alebo firmvérové kódy môžu byť vyvinuté v rôznych programovacích jazykoch a v rôznom formáte
alebo štýle. Softvérový kód môže byť taktiež kompilovaný pre rôznu cieľovú platformu. Avšak rôzne
formáty, štýly a jazyky softvérových kódov a ďalších prostriedkov konfigurovania kódu na vykonanie
úloh podľa vynálezu sa neodchýlia od rozsahu vynálezu.
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Patentové nároky
1.

Spôsob odvodenia prediktora pohybového vektora, MVP, pre pohybový vektor, MV, aktuálneho
bloku aktuálneho obrazu v móde Inter, pričom MV súvisí s aktuálnym blokom a zodpovedajúcim
blokom cieľového referenčného obrazu v danom referenčnom zozname, pričom spôsob zahŕňa:
určenie najmenej dvoch kolokalizovaných referenčných blokov kolokalizovaného bloku
(630) v cieľovom referenčnom obraze, pričom kolokalizovaný blok (630), ktorý je príslušnou
oblasťou aktuálneho bloku v referenčnom obraze, je blok v cieľovom referenčnom obraze,
ktorý má rovnaké umiestnenie bloku ako aktuálny blok v aktuálnom obraze;
prijatie najmenej dvoch referenčných pohybových vektorov MV súvisiacich s uvedenými
najmenej dvomi príslušnými kolokalizovanými referenčnými blokmi;
určenie MVP pre aktuálny blok na základe súboru kandidátov priestorových/časových
MVP, pričom súbor kandidátov obsahuje uvedené najmenej dva referenčné MV ako
časové MVP; a
poskytnutie MVP pre aktuálny blok,
pričom uvedené najmenej dva kolokalizované referenčné bloky v cieľovom referenčnom
obraze prinajmenšom obsahujú dolný pravý susedný blok (610) kolokalizovaného bloku
(630) a vnútorný referenčný blok (810, 910) kolokalizovaného bloku (630),
pričom vyhľadávanie MVP založené na spodnom pravom susednom bloku (610) a
vnútornom referenčnom bloku (810, 910) sa vykonáva podľa poradia vyhľadávania, a
jeden referenčný MV súvisiaci s dolným pravým susedným blokom (610) sa použije ako
MVP, ak sa zvolí dolný pravý susedný blok pre aktuálny blok podľa poradia vyhľadávania.

2.

Spôsob podľa nároku 1, pričom uvedený jeden referenčný MV, súvisiaci s dolným pravým
susedným blokom, je pohybový vektor súvisiaci s horným ľavým referenčným blokom dolného
pravého susedného bloku kolokalizovaného bloku.

3.

Spôsob podľa nároku 1, pričom vnútorný referenčný blok (810, 910) je stredný referenčný blok
(810) kolokalizovaného bloku (630).

4.

Spôsob podľa nároku 3, pričom uvedené najmenej dva kolokalizované referenčné bloky ďalej
zahŕňajú krajný ľavý referenčný blok (820) pravého susedného bloku kolokalizovaného bloku
(630), horný referenčný blok (840) dolného susedného bloku kolokalizovaného bloku (630).

5.

Spôsob podľa nároku 1, pričom vnútorný referenčný blok je horný ľavý referenčný blok
kolokalizovaného bloku (630), a pričom uvedené najmenej dva kolokalizované referenčné bloky
ďalej zahŕňajú krajný ľavý referenčný blok pravého susedného bloku (820) kolokalizovaného
bloku (630) alebo horný referenčný blok dolného susedného bloku (840) kolokalizovaného bloku
(630).

6.

Zariadenie na odvodenie prediktora pohybového vektora, MVP, pre pohybový vektor, MV,
aktuálneho bloku aktuálneho obrazu v móde Inter, pričom MV súvisí s aktuálnym blokom a
zodpovedajúcim blokom cieľového referenčného obrazu v danom referenčnom zozname, pričom
zariadenie obsahuje:
prostriedok na určenie najmenej dvoch kolokalizovaných referenčných blokov
kolokalizovaného bloku (610) v cieľovom referenčnom obraze, pričom kolokalizovaný blok
(610), ktorý je príslušnou oblasťou aktuálneho bloku v referenčnom obraze, je blok v
cieľovom referenčnom obraze, ktorý má rovnaké umiestnenie bloku ako aktuálny blok v
aktuálnom obraze;
prostriedok na prijímanie najmenej dvoch referenčných MV súvisiacich s uvedenými
príslušnými najmenej dvomi alebo viacerými kolokalizovanými referenčnými blokmi;
prostriedok na určenie MVP pre aktuálny blok na základe súboru kandidátov
priestorových/časových MVP, pričom súbor kandidátov zahŕňa uvedené najmenej dva
referenčné MV ako časové MVP; a
prostriedok na poskytnutie MVP pre aktuálny blok;
pričom uvedené najmenej dva kolokalizované referenčné bloky v cieľovom referenčnom
obraze prinajmenšom obsahujú dolný pravý susedný blok kolokalizovaného bloku (610) a
vnútorný referenčný blok kolokalizovaného bloku (610),
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pričom vyhľadávanie MVP založené na dolnom pravom susednom bloku a vnútornom
referenčnom bloku sa vykonáva v poradí vyhľadávania, a
jeden referenčný MV súvisiaci s dolným pravým susedným blokom sa použije ako MVP, ak
sa dolný pravý susedný blok zvolí pre aktuálny blok podľa poradia vyhľadávania.
7.

Zariadenie podľa nároku 6, pričom uvedený jeden referenčný MV, súvisiaci s dolným pravým
susedným blokom, je pohybový vektor súvisiaci s horným ľavým referenčným blokom dolného
pravého susedného bloku kolokalizovaného bloku (630).

8.

Zariadenie podľa nároku 6, pričom vnútorný referenčný blok je stredný referenčný blok
kolokalizovaného bloku (630).

9.

Zariadenie podľa nároku 8, pričom uvedené najmenej dva kolokalizované referenčné bloky ďalej
zahŕňajú krajný ľavý referenčný blok pravého susedného bloku (820) kolokalizovaného bloku
(630), horný referenčný blok dolného susedného bloku (840) kolokalizovaného bloku (630).
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