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Oblasť techniky
[0001] Tento vynález sa týka zariadenia kódujúceho obraz, spôsobu kódujúceho obraz a programu, a
zariadenia dekódujúceho obraz, spôsobu dekódujúceho obraz a programu. Konkrétne sa tento vynález
týka spôsobu kódovania a spôsobu dekódovania parametrov kvality obrazu týkajúcich sa výpočtu
parametra kvality obrazu a vkladania kódu do kódovania obrazu.
Doterajší stav techniky
[0002] Norma H.264/MPEG-4 („Moving Picture Experts Group“ - Skupina expertov na pohyblivé obrazy)
AVC („Advanced Video Coding“ - Pokročilé videokódovanie), v ďalšom označovaná ako H.264, je
známa ako spôsob kompresného nahrávania pohyblivého obrazu. H.264 sa v širokej miere používa na
jednosegmentové digitálne terestriálne broadcastovanie a ďalšie aplikácie. H.264 sa vyznačuje
poskytnutím množstva intrapredikčných schopností pomocou celočíselných transformácií v jednotkách
4x4 pixely navyše ku konvenčným kódovacím schémam (pozri ISO/IEC 14496-10: 2004 „Information
technology“ (Informačná technológia) - „Coding of audio-visual objects“ (Kódovanie audiovizuálnych
objektov) - Časť 10: „Advanced Video Coding“ (Pokročilé videokódovanie), ITU-T H.264 „Advanced
video coding for generic audiovisual services“ (Pokročilé videokódovanie pre generické audiovizuálne
služby)).
[0003] Kódovacie schémy, využívajúce ortogonálnu transformáciu a kvantizáciu, typizované pomocou
MPEG-2 a H.264, vykonávajú ortogonálnu transformáciu a kvantizáciu na vopred určených blokových
obrazoch, aby sa vygenerovali dáta kvantizačných koeficientov. Na riadenie kvality obrazu sa
kvantizácia vykonáva pomocou parametra riadenia kvality obrazu, nazývaného kvantizačný parameter.
Špecificky, kvantizácia pomocou malej hodnoty parametra kvantizácie produkuje vylepšenú kvalitu
obrazu, ale s veľkým množstvom kódu. Kvantizácia s veľkou hodnotou kvantizačného parametra
produkuje nízku kvalitu obrazu s redukovaným množstvom kódu. Optimálne hodnoty kvantizačných
parametrov sa zvolia na kódovanie podľa cieľového množstva kódu. Takéto ovládanie sa označuje ako
derivačná regulácia. Diskutovalo sa o rôznych spôsoboch derivačnej regulácie, vrátane TM5. Po
kvantizácii sa dáta kvantizačných koeficientov podrobia kódovaniu s premenlivou dĺžkou, aby sa
vygenerovali dáta kódovaných koeficientov.
[0004] Kvantizačné parametre sa taktiež kódujú, aby sa vygeneroval kód kvantizačného parametra.
Napríklad H.264 využíva diferenciálnu hodnotu medzi kvantizačným parametrom, ktorý sa používa na
kvantizovanie bloku, ktorý predchádza cieľovému bloku a kvantizačným parametrom, ktorý sa používa
na kvantizovanie cieľového bloku. Diferenciálna hodnota sa označuje ako kvantizačný parameter delta
(QP_DELTA). Vypočítaná QP_DELTA sa kóduje do QP_DELTA kódu Golombovým kódovaním alebo
aritmetickým kódovaním. Napríklad kodek QP_DELTA kódu pomocou Golombovho kódovania
produkuje jeden bit kódu, aj keď je diferenciálna hodnota 0. Takto vygenerované kódované dáta
koeficientov a kód kvantizačného parametra sa vysielajú do dekódovača. Dekódovač dekóduje
kódované dáta koeficientov a kód kvantizačného parametra, aby vygeneroval dáta kvantizačných
koeficientov a kvantizačné parametre. Dekódovač potom vykonáva inverznú kvantizáciu a inverznú
ortogonálnu transformáciu na dátach kvantizačných koeficientov pomocou kvantizačných parametrov,
čím vygeneruje dekódovaný obraz.
[0005] Jedna jednotka spracovania v MPEG-2 a v H.264 sa nazýva makroblok. Makrobloky sú
mriežkové bloky 16x16 pixelov, na ktoré sa obraz delí v mriežkovom obrazci. Vzhľadom na pixely,
ortogonálne transformované bloky v MPEG-2 majú veľkosť 8x8 pixelov a v H.264 veľkosť 8x8 pixelov
alebo 4x4 pixely. To znamená, že jeden makroblok obsahuje množstvo ortogonálne transformovaných
blokov. MPEG-2 a H.264 môžu ovládať (derivačne regulovať) kvantizačné parametre v jednotkách
makroblokov. Ortogonálne transformované bloky obsiahnuté v rovnakom makrobloku sa kvantizujú s
rovnakým kvantizačným parametrom. Podľa vylepšenej technológie H.264 sa obraz delí v mriežkovom
obrazci na mriežkové bloky nazývané najväčšie bloky kódovacieho stromu (LCTB - „largest coding tree
block“). LCTB má veľkosť 64x64 pixelov. LCTB sa delia na bloky menšej veľkosti, nazývané bloky
kódovacieho stromu (CTB - „coding tree block“) pomocou štruktúry kvadrantového stromu oblasti. Na
vyhľadanie alebo privedenie na vstup/výstup stromovo štruktúrovaných dát, je potrebné špecifikovať
poradie skenovania. CTB obsahuje ortogonálne transformované bloky nazývané transformačné
jednotky (TU - „transform unit“). TU možno taktiež deliť na menšie veľkosti pomocou štruktúry
kvadrantového stromu oblasti. Každá jednotka má deliace návestie. Blok, ktorý má deliace návestie
pravdivé, je štruktúrovaný tak, aby obsahoval štyri deliace bloky, ktoré majú veľkosť 1/2 na výšku a
šírku. Blok, ktorý má deliace návestie nepravdivé, neobsahuje deliaci blok a namiesto toho obsahuje
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blokoch. LCTB (mriežkový blok) obsahuje množstvo hierarchicky štruktúrovaných blokov rôznych
veľkostí ortogonálnej transformácie. Či sa má blok deliť je možné určiť rôznymi spôsobmi. Jeden z
určovacích spôsobov sa preberá v otvorenej japonskej patentovej prihláške č. 2005-191706, ktorá
zahŕňa použitie Lagrangeových multiplikátorov na výpočet nákladov na bloky a voľbu spôsobu delenia
blokov s nízkymi nákladmi.
[0006] Predpokladajme, že spôsob kódovania obrazu obsahuje kódovanie obrazu v jednotkách
mriežkových blokov, na ktoré sa obraz delí v mriežkovom obrazci. Ak mriežkové bloky majú veľkú
veľkosť a kontrola kvality obrazu sa vykonáva v jednotkách mriežkových blokov, hranice medzi blokmi
s rôznymi kvalitami obrazu sa môžu stať pozorovateľnými.
[0007] Parametre kvality obrazu sa kódujú a vysielajú bez ohľadu na to, či sa parameter kvality obrazu
mení. Ak sú mriežkové bloky ďalej delené na menšie jednotky na riadenie kvality obrazu, vzniká problém
režijných nákladov spôsobených kódom parametra kvality obrazu. Nepatentová literatúra "Video coding
technology proposal by Qualcomm Inc." (Návrh technológie videokódovania od spoločnosti Qualcomm
Inc.), č. JCTVC-A121 obsahuje mnoho nástrojov, ktoré sa prijali do softvéru JMKTA, konkrétne veľkosti
blokov väčšie ako 16x16, transformácia závislá od módu (MDDT - „mode dependent transform“) na
intrakódovanie, luma vysokopresné filtrovanie, jednopriepustové prepínacie interpolačné filtre s ofsetmi
(SIFO - „switch interpolation filters with offsets“), adaptívne slučkové filtrovanie založené na
kvadrantovom strome (QALF - „quadtree-based adaptive loop filtering“) a interný nárast bitovej hĺbky
(IBDI - „internal bit depth increase“). WO 2012/062161 opisuje adaptívne spracovanie kvantizačných
parametrov (QP - „quantization parameter“), kde minimálna veľkosť kódovacej jednotky (CU - „coding
unit“) kvantizačného parametra (QP) na zabudovanie alebo odvodenie delta QP sa indikuje selektívne
na úrovni segmentu alebo na úrovni sekvencie/obrazu.
[Podstata vynálezu]
[0008] Tento vynález je zameraný na zariadenie kódujúce obraz, ktoré umožňuje riadenie kvality obrazu
v jednotkách príslušných blokov a môže zmenšiť hranice blokov, aby sa vygeneroval obraz, kde sú
hranice menej rozpoznateľné. Vynález je uvedený v pripojenom súbore nárokov; ďalšie aspekty a
uskutočnenia vynálezu v opise sa prezentujú len ako ilustračné príklady.
[0009] Podľa jedného aspektu tohto vynálezu, zariadenie kódujúce obraz nakonfigurované na delenie
obrazu na deliace bloky množstva veľkostí a na vykonávanie kódovania na obraze, pričom sa riadi
kvalita obrazu podľa hodnoty parametra v jednotkách deliacich blokov, obsahuje jednotku
nakonfigurovanú na získanie veľkosti kódovaného cieľového bloku, jednotku nakonfigurovanú na
získanie minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie hodnoty parametra, jednotku nakonfigurovanú
na získanie stavu delenia cieľového bloku, jednotku nakonfigurovanú na získanie hodnoty parametra,
jednotku nakonfigurovanú na určenie, či je cieľový blok rozdelený podľa stavu delenia cieľového bloku,
jednotku nakonfigurovanú na určenie, či veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku, jednotku nakonfigurovanú na určenie, či veľkosť cieľového bloku sa rovná minimálnej
veľkosti bloku a jednotku nakonfigurovanú na kódovanie získanej hodnoty parametra.
[0010] Podľa jedného príkladu uskutočnenia tohto vynálezu je možné riadiť kvalitu obrazu v jednotkách
primeraných blokov a zmenšiť hranice bloku, aby sa vygeneroval obraz, kde sú hranice menej
rozpoznateľné. Pretože kód parametra riadenia kvality obrazu sa nemusí vkladať do všetkých
ortogonálne transformovaných blokov, veľkosť kódu kvantizačného parametra sa nezvýši viac ako je
nevyhnutné.
[0011] Ďalšie znaky a aspekty tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu príkladov
uskutočnení vynálezu s odkazom na pripojené výkresy.
[Stručný opis výkresov]
[0012] Priložené výkresy, ktoré sú začlenené a tvoria súčasť špecifikácie, ilustrujú príklady uskutočnení,
znaky a aspekty vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípov vynálezu.
[Obr. 1] Obrázok 1 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob kódovania parametra kvality obrazu
podľa prvého príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 2] Obrázok 2 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob dekódovania parametra kvality obrazu
podľa druhého príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 3] Obrázok 3 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob kódovania parametra kvality obrazu
podľa tretieho príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.

-3[Obr. 4] Obrázok 4 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob dekódovania parametra kvality obrazu
podľa štvrtého príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 5] Obrázok 5 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob kódovania parametra kvality obrazu
podľa piateho príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 6] Obrázok 6 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob dekódovania parametra kvality obrazu
podľa šiesteho príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 7] Obrázok 7 je schéma zobrazujúca príklad rozdeleného mriežkového bloku.
[Obr. 8A] Obrázok 8A je schéma zobrazujúca príklad delenia mriežkového bloku a deliace návestia.
[Obr. 8B] Obrázok 8B je schéma zobrazujúca príklad delenia mriežkového bloku a deliace návestia.
[Obr. 8C] Obrázok 8C je schéma zobrazujúca príklad delenia mriežkového bloku a deliace návestia.
[Obr. 8D] Obrázok 8D je schéma zobrazujúca príklad delenia mriežkového bloku a deliace návestia.
[Obr. 9] Obrázok 9 je schéma zobrazujúca príklad hardvérovej konfigurácie na vykonanie spôsobu
kódovania a spôsobu dekódovania podľa jedného príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 10] Obrázok 10 je schéma zobrazujúca príklad hardvérovej konfigurácie na vykonanie spôsobu
kódovania podľa jedného príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 11] Obrázok 11 je schéma zobrazujúca príklad hardvérovej konfigurácie na vykonanie spôsobu
dekódovania podľa jedného príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 12A] Obrázok 12A je schéma zobrazujúca príklad riadenia kvality obrazu na deliacich blokoch.
[Obr. 12B] Obrázok 12B je schéma zobrazujúca príklad riadenia kvality obrazu na deliacich blokoch.
[Obr. 12C] Obrázok 12C je schéma zobrazujúca príklad riadenia kvality obrazu na deliacich blokoch.
[Obr. 13] Obrázok 13 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob spracovania kódovania na snímke.
[Obr. 14] Obrázok 14 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob spracovania dekódovania na snímke.
[Obr. 15] Obrázok 15 je schéma zobrazujúca dátovú štruktúru kódovanej snímky.
[Obr. 16] Obrázok 16 je schéma zobrazujúca dátovú štruktúru kódovaných dát na mriežkovom bloku.
[Obr. 17] Obrázok 17 je vývojový diagram zobrazujúci detaily spôsobu kódovania deliacich blokov.
[Obr. 18] Obrázok 18 je vývojový diagram zobrazujúci detaily spôsobu dekódovania deliacich blokov.
[Obr. 19] Obrázok 19 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob vypočítania parametra kvality obrazu
podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu.
[Obr. 20] Obrázok 20 je schéma zobrazujúca deliace bloky sprevádzané kvantizačnými parametrami.
[Obr. 21A] Obrázok 21A je schéma zobrazujúca vzťah medzi profilom, úrovňou a riadením kvality
obrazu minimálnej veľkosti bloku.
[Obr. 21B] Obrázok 21B je schéma zobrazujúca vzťah medzi profilom, úrovňou a riadením kvality
obrazu minimálnej veľkosti bloku.
[Obr. 22] Obrázok 22 je vývojový diagram zobrazujúci procedúru výpočtu riadenia kvality obrazu
minimálnej veľkosti bloku.
[Obr. 23A] Obrázok 23A je schéma zobrazujúca štruktúru kódovaných dát sekvencie.
[Obr. 23B] Obrázok 23B je schéma zobrazujúca štruktúru kódovaných dát sekvencie.
[Obr. 24] Obrázok 24 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob kódovania obrazu podľa siedmeho
príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
[Obr. 25] Obrázok 25 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob dekódovania obrazu podľa ôsmeho
príkladu uskutočnenia tohto vynálezu.
Opis uskutočnení vynálezu
[0013] Nižšie podrobne opíšeme, s odkazom na výkresy, rôzne príklady uskutočnení, znaky a aspekty
tohto vynálezu.
[0014] Opíšeme spôsob kódovania deliacich blokov podľa prvého príkladu uskutočnenia tohto vynálezu
s odkazom na obrázky 1, 9, 13, 17 a 19.
[0015] Obrázok 9 zobrazuje konfiguráciu na vykonanie kódovacieho programu, ktorý zahŕňa spôsob
kódovania podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu. Kódovací program je nahraný na pevnom disku
(v ďalšom skrátene ako HDD („hard disk device“)) 903. Pri zapnutí sa kódovací program nahrá do
pamäte s priamym prístupom (RAM - „random-access memory“) 902. Centrálna procesorová jednotka
(CPU - „central processing unit“) 901 vykoná nižšie opísané kroky, aby sa uskutočnilo spracovanie
kódovania obrazu. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa vstupné obrazové dáta ukladajú a
načítavajú z HDD 903. Výstupné dáta sa zaznamenávajú na HDD 903.
[0016] Opíšeme kódovaciu operáciu vyššie uvedenej konfigurácie. Obrázok 13 je vývojový diagram
zobrazujúci procedúru kódovania celej snímky. Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa zaoberá
prípadom, kde sú obrazovky vždy delené v mriežkovom obrazci na mriežkové bloky po 64x64 pixelov a
sekvenčne spracované v jednotkách mriežkových blokov. Mriežkové bloky na obrazovke sa
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nie je obmedzená na 64.
[0017] V kroku S1301, CPU 901 nastaví minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku
S1302, CPU 901 kóduje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S1303, CPU 901
kóduje informácie záhlavia snímky. V kroku S1304, CPU 901 nastaví prvý mriežkový blok hore vľavo
na obrazovke ako cieľový mriežkový blok. V kroku S1305, CPU 901 vykonáva spracovanie predikcie na
cieľovom mriežkovom bloku, aby vygenerovala reziduálne dáta. V kroku S1306, CPU 901 vykonáva
procedúru na kódovanie reziduálnych dát na cieľovom mriežkovom bloku. V kroku S1307, CPU 901
určuje, či sú spracované všetky mriežkové bloky v snímke. V kroku S1308, CPU 901 nastaví nasledujúci
mriežkový blok ako cieľový mriežkový blok.
[0018] Nižšie budeme opisovať procedúru krokov. V kroku S1301, CPU 901 nastavuje parameter
nazývaný minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. Tento príklad uskutočnenia vynálezu
opíšeme za predpokladu, že kvalita obrazu je ovládaná kvantizačným parametrom, ktorý sa používa na
kvantizovanie ortogonálne transformovaných koeficientov. Minimálna veľkosť bloku riadenia kvality
obrazu je 16x16 pixelov tak, že informácia o minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu má
hodnotu 16. Avšak hodnota nie je obmedzená na 16. Vývojár programu môže vložiť do programu fixnú
hodnotu. Používateľ môže špecifikovať hodnotu cez užívateľské rozhranie programu. Samotný program
môže vypočítať a nastaviť optimálnu hodnotu. Program môže vypočítať optimálne hodnoty v závislosti
od vstupných obrazov. Napríklad, ak vstupný obraz je väčší ako 640 x 480 pixelov, program môže
nastaviť minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu na hodnotu veľkú až 16. Ak je rozlíšenie menšie
alebo rovné ako 640 x 480 pixelov, program môže nastaviť minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality
obrazu na najmenšiu hodnotu 8.
[0019] V kroku S1302, CPU 901 kóduje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu nastavenú v
kroku S1301, aby sa vygeneroval kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Napríklad
CPU 901 môže poskytnúť index, ktorý vyjadruje informáciu o minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu s hodnotou 64 ako "0" a podobne 32, 16 a 8 ako "1", "2" resp. "3". Potom CPU 901 môže
vygenerovať kód fixnej dĺžky, ktorý predstavuje index.
[0020] V kroku S1303, CPU 901 generuje a kóduje informácie o záhlaví snímky. CPU 901 obsahuje
kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu vygenerovaný v kroku S1302 ako súčasť informácií
o záhlaví snímky. Poznamenávame, že zatiaľ čo sa tento príklad uskutočnenia vynálezu zaoberá
prípadom, kde je kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu obsiahnutý v záhlaví snímky, toto
nie je reštriktívne. Kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu môže byť obsiahnutý v
sekvencii, v obraze, v segmente alebo v bloku najvyššej hierarchickej úrovne.
[0021] V kroku S1304, CPU 901 nastaví mriežkový blok hore vľavo na obrazovke ako prvý cieľový
mriežkový blok, ktorý sa má spracovať.
[0022] V kroku S1305, CPU 901 generuje predikovaný obraz pomocou intrasnímkovej predikcie a
predikcie kompenzácie pohybu a generuje reziduálne dáta z pixelov cieľového mriežkového bloku.
Intrasnímková predikcia zahŕňa generovanie predikovaného obrazu odkázaním na blízkosť cieľového
mriežkového bloku. Predikcia kompenzácie pohybuje zahŕňa generovanie predikovaného obrazu
odkázaním na pixely v iných snímkach. Príklady zahŕňajú intrapredikciu a predikciu kompenzácie
pohybu, ktoré sú prijaté v predtým uvedenej kódovacej schéme H.264. CPU 901 kóduje mód
intrasnímkovej predikcie a/alebo vygenerované pohybové vektory a na výstup privádza výsledok do
výstupnej vyrovnávacej pamäte ako kód informácií záhlavia mriežkového bloku.
[0023] V kroku S1306, CPU 901 vykonáva procedúru kódovania reziduálnych dát v bloku, čo opíšeme
v spojení s obrázkom 17 na cieľovom mriežkovom bloku. Obrázok 17 opíšeme podrobne nižšie.
[0024] V kroku S1307, CPU 901 určuje, či sú spracované všetky mriežkové bloky v snímke. Ak sú všetky
mriežkové bloky spracované (ÁNO v kroku S1307), CPU 901 ukončí spracovanie kódovania celej
snímky. Ak ešte nie sú všetky mriežkové bloky spracované (NIE v kroku S1307), CPU 901 vykoná krok
S1308.
[0025] V kroku S1308, CPU 901 nastaví nasledujúci mriežkový blok v poradí skenovania rastra ako
cieľový mriežkový blok a vráti sa do kroku S1305.
[0026] Obrázok 17 je detailný vývojový diagram kroku S1306. V kroku 1306, CPU 901 kóduje množstvo
hierarchicky štruktúrovaných ortogonálne transformovaných blokov rôznych veľkostí, aby sa
vygenerovali kódované dáta, ktoré obsahujú kód parametra riadenia kvality obrazu. Špecificky,
CPU 901 vykonáva delenie bloku, ortogonálnu transformáciu a kvantizáciu na základe minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu, dát o veľkosti bloku a reziduálnych dát o blokoch. Vývojový
diagram taktiež zobrazuje spracovanie na kódovanie deliacich blokov na vygenerovanie kódu deliaceho
návestia bloku, dát kódovaných koeficientov a kódu QP_DELTA, týkajúcich sa aktualizovania parametra
kvality obrazu. Tento príklad uskutočnenia vynálezu využíva štruktúru kvadrantového stromu oblasti na
hierarchické štruktúrovanie. Bloky na najvyššej hierarchickej úrovni sú mriežkové bloky so 64x64
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pixelmi a malými, až 8x8 pixelmi. Štruktúru delenia bloku, založenú na kvadrantovom strome oblasti,
možno vysielať na stranu dekódovača pomocou deliacich návestí bloku vložených do toku.
[0027] V kroku S1700, CPU 901 vypočítava náklady, keď je cieľový blok rozdelený a keď nie je. V kroku
S1701, CPU 901 určuje, či sa má cieľový blok deliť. V kroku S1702, CPU 901 kóduje deliace návestie
bloku nastavené ako nepravdivé a privádza na výstup výsledok. V kroku S1703, CPU 901 vykonáva
procedúru vypočítania parametra kvality obrazu. V kroku S1704, CPU 901 vykonáva ortogonálnu
transformáciu, kvantizáciu a kódovanie s premenlivou dĺžkou. V kroku S1705, CPU 901 vykonáva
procedúru kódovania parametra kvality obrazu. V kroku S1706, CPU 901 triedi kódované dáta a na
výstup privádza výsledok do výstupnej vyrovnávacej pamäte. V kroku S1707, CPU 901 kóduje deliace
návestie bloku nastavené ako pravdivé a na výstup privádza výsledok. V kroku S1708, CPU 901
vykonáva procedúru výpočtu parametra kvality obrazu. V kroku S1709, CPU 901 vykonáva procedúru
kódovania parametra kvality obrazu. V kroku S1710, CPU 901 spracováva obsiahnuté deliace bloky.
[0028] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S1700, CPU 901 vypočítava náklady, keď je blok
delený a keď nie je. Náklady možno vypočítať pomocou Lagrangeových multiplikátorov uvedených
vyššie, ako aj obrazových charakteristík, štatistík a predikovaných dĺžok kódov.
[0029] V kroku S1701, CPU 901 porovnáva náklady s delením a bez delenia vypočítané v kroku S1700.
Ak sú náklady s delením bloku nižšie ako náklady bez delenia bloku (ÁNO v kroku S1701), CPU 901
určí porovnanie ako pravdivé. Ak nie (NIE v kroku S1701), CPU 901 určí porovnanie ako nepravdivé.
Ak výsledok určenia v kroku S1701 je nepravdivý (NIE v kroku S1701), CPU 901 vykonáva kroky S1702
až 1706. Ak výsledok určenia v kroku S1701 je pravdivý (ÁNO v kroku S1701), CPU 901 vykonáva
kroky S1707 až 1710.
[0030] Spočiatku uvedieme opis prípadu, kde sú náklady nižšie bez delenia bloku. V kroku S1702,
CPU 901 kóduje deliace návestie bloku nastavené ako nepravdivé. CPU 901 typicky priraďuje a kóduje,
hoci na to nie je obmedzená, jedno-bitovú hodnotu 0.
[0031] V kroku S1703, CPU 901 vykonáva procedúru výpočtu parametra kvality obrazu zobrazenú na
obrázku 19, aby vypočítala parameter kvality obrazu. Obrázok 19 podrobne opíšeme nižšie.
[0032] V kroku S1704, CPU 901 vykonáva ortogonálnu transformáciu, kvantizáciu a kódovanie
premenlivej dĺžky na reziduálnych dátach, aby vygenerovala kódované dáta koeficientov. Ortogonálna
transformácia sa realizuje ako diskrétna kosínusová transformácia (DCT - „discrete cosine transform“).
Kvantizácia sa vykonáva pomocou parametra kvality obrazu vypočítaného v kroku S1703. CPU 901
vykonáva kvantizáciu pomocou rovnakej hodnoty parametra kvality obrazu ako sa použila pre
predchádzajúcu kvantizáciu, ak sa nový parameter kvality obrazu nevypočíta procedúrou výpočtu
parametra kvality obrazu zobrazenou na obrázku 19 opísaného nižšie. Na kódovanie premenlivej dĺžky,
CPU 901 môže použiť Huffmanovo kódovanie a aritmetické kódovanie. Takéto kódovacie technológie
sa môžu realizovať pomocou spôsobov podobných spôsobom predtým uvedenej H.264.
[0033] V kroku S1705, CPU 901 vykonáva procedúru kódovania parametra kvality obrazu. Procedúru
kódovania parametra kvality obrazu opíšeme podrobne nižšie s odkazom na obrázok 1.
[0034] V kroku S1706, CPU 901 triedi kód deliaceho návestia bloku, kód QP_DELTA a kódované dáta
koeficientov a na výstup privádza výsledok na výstupnú vyrovnávaciu pamäť v tomto poradí. Ak sa
žiadne kódované dáta neprivedú na výstup, CPU 901 iba vytriedi a na výstup privádza existujúce
kódované dáta. Obrázok 16 zobrazuje jeden príklad poradia kódovania.
[0035] Teraz uvedieme opis prípadu, kde sú náklady nižšie s delením bloku. V kroku S1707, CPU 901
kóduje deliace návestie bloku nastavené ako pravdivé. CPU 901 typicky priraďuje a kóduje, hoci na to
nie je obmedzená, jedno-bitovú hodnotu 1.
[0036] V kroku S1708, CPU 901 vykonáva procedúru výpočtu parametra kvality obrazu zobrazenú na
obrázku 19 opísanú nižšie, pričom vypočítava parameter kvality obrazu.
[0037] V kroku S1709, CPU 901 vykonáva procedúru kódovania parametra kvality obrazu ako v kroku
S1705. Procedúru kódovania parametra kvality obrazu opíšeme podrobne nižšie s odkazom na obrázok
1.
[0038] V kroku S1710, CPU 901 rekurzívne vykonáva túto procedúru na všetkých obsiahnutých
deliacich blokoch, t.j. štyroch deliacich blokoch (horný ľavý, horný pravý, dolný ľavý a dolný pravý), ktoré
sú obsiahnuté v hierarchicky nasledujúcej úrovni. Deliace bloky majú každý veľkosť 1/2 veľkosti
pôvodného cieľového bloku aj na výšku, aj na šírku. Veľkosť cieľového bloku sa zmenšuje od delenia k
deleniu. Rekurzívne spracovanie možno vykonávať až do veľkosti bloku tak malej ako 8x8 pixelov.
Takýmto rekurzívnym spracovávaním sa mriežkový blok následne delí na štruktúru kvadrantového
stromu oblasti. Napríklad predpokladajme, že mriežkový blok sa delí, ako je zobrazené na obrázku 7.
Deliace návestie na indikovanie prítomnosti alebo neprítomnosti delenia bloku označíme ako 1, keď sa
zodpovedajúci blok delí, a ako 0 keď nie. Deliace návestia na príslušných deliacich blokoch sa potom
vyjadria tak, ako je zobrazené na obrázkoch 8A, 8B, 8C a 8D. Obrázky 8A, 8B, 8C a 8D zobrazujú
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návestia. "-" označuje, že nie je potrebné žiadne návestie. Číslice v zátvorkách označujú štrukturálne
poradie. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, štrukturálne poradie označuje poradie hore vľavo,
hore vpravo, dole vľavo a dole vpravo vzhľadom na bloky. Vzhľadom na úrovne, štrukturálne poradie
označuje dopredné poradie skenovania štruktúry kvadrantového stromu oblasti. Súbory kódu deliaceho
návestia, kódu QP_DELTA a kódovaných dát koeficientu sa uložia v štruktúrnom poradí. Žiadne deliace
návestie sa nenastaví na blokoch s 8x8 pixelmi, pretože takéto bloky sa už ďalej nebudú deliť. Blok,
ktorý má deliace návestie 1, neobsahuje samotné dáta koeficientov, pretože takýto blok sa ďalej delí na
deliace bloky menšej veľkosti, ktoré obsahujú dáta koeficientov. Ako je zobrazené na obrázku 16
opísanom nižšie, tok má dátovú štruktúru tak, že prvky kódovaných informácií sú na príslušných
deliacich blokoch usporiadané v štruktúrnom poradí. Prvok kódovanej informácie na každom deliacom
bloku obsahuje súbor kódu deliaceho návestia, kódu QP_DELTA a/alebo dát koeficientov na deliacom
bloku.
[0039] Obrázok 1 je detailný vývojový diagram procedúry kódovania parametra kvality obrazu
uskutočnenej v krokoch S1705 a S1709. V kroku S101, CPU 901 získava veľkosť cieľového bloku. V
kroku S102, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S103, CPU 901
získava stav delenia bloku. V kroku S104, CPU 901 určuje, či je cieľový blok rozdelený. V kroku S105,
CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia
kvality obrazu. V kroku S106, CPU 901 určuje, či sa veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S107, CPU 901 získava parameter kvality obrazu. V kroku S108,
CPU 901 kóduje parameter kvality obrazu.
[0040] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S101, CPU 901 získava veľkosť cieľového bloku.
Bezprostredne po tom, ako sa táto procedúra vyvolá z procedúry podľa obrázka 17, je spracovávaným
cieľovým blokom samotný mriežkový blok. Hodnota veľkosti cieľového bloku je preto 64. Ako úroveň
štruktúry kvadrátového stromu oblasti následne klesá kvôli rekurzívnym vyvolaniam, hodnota veľkosti
sa mení na 32, 16 a 8.
[0041] V kroku S102, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu, ktorá sa
nastaví zvonku. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, hodnota minimálnej veľkosti bloku riadenia
kvality obrazu je 16. Či sa kódovaný cieľový blok delí, sa určilo v krokoch S1700 a S1701podľa obrázka
17. V kroku S103, CPU 901 získava informáciu o stave delenia, ktorá naznačuje výsledok rozhodnutia
o delení.
[0042] V kroku S104, CPU 901 odkazuje na stav delenia získaného cieľového bloku a určí, či sa cieľový
blok delí. Ak sa cieľový blok delí (ÁNO v kroku S104), CPU 901 vykoná krok S106. Ak sa cieľový blok
nedelí (NIE v kroku S104), CPU 901 vykoná krok S105.
[0043] V kroku S105, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak sa určí, že veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná (ÁNO
v kroku S105), CPU 901 vykoná krok S107 a následný krok. Ak nie (NIE v kroku S105), CPU 901 ukončí
spracovanie kódovania parametra kvality obrazu.
[0044] V kroku S106, CPU 901 určuje, či sa veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Ak sa určí, že veľkosť cieľového bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu (ÁNO v kroku S106), CPU 901 vykoná kroky S107 a S108. Ak nie (NIE v kroku
S108), CPU 901 ukončí spracovanie kódovania parametra kvality obrazu.
[0045] V kroku S107, CPU 901 získava parameter kvality obrazu. Parameter kvality obrazu je parameter
určený v kroku S1703 alebo S1708 podľa obrázka 17. V kroku S108, CPU 901 kóduje parameter kvality
obrazu. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu CPU 901 určuje diferenciálnu hodnotu medzi
parametrom kvality obrazu použitým na kódovanie predchádzajúceho bloku a parametrom kvality
obrazu získaným v kroku S107 ako hodnota QP_DELTA. CPU 901 kóduje určenú hodnotu QP_DELTA
Golombovým kódovaním na kód QP_DELTA, čo je kód parametra kvality obrazu. V tomto príklade
uskutočnenia vynálezu sa QP_DELTA kóduje Golombovým kódovaním. Avšak toto nie je reštriktívne.
QP_DELTA možno kódovať aritmetickým kódovaním, alebo iným kódovaním s premenlivou dĺžkou.
Parameter kvality obrazu sa používa na výpočet nasledujúcej hodnoty QP_DELTA.
[0046] Obrázok 19 je detailný vývojový diagram procedúry výpočtu parametra kvality obrazu
vykonávanej v krokoch S1703 a S1708.
[0047] V kroku S1901, CPU 901 získava veľkosť cieľového bloku. V kroku S1902, CPU 901 získava
minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S1903, CPU 901 získava stav delenia bloku.
V kroku S1904, CPU 901 určuje, či sa cieľový blok bude deliť. V kroku S1905, CPU 901 určuje, či je
veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku
S1906, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu. V kroku S1907, CPU 901 vypočítava parameter kvality obrazu.
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Bezprostredne po tom, ako sa vyvolá táto procedúra z procedúry podľa obrázka 17, je spracovávaným
cieľovým blokom samotný mriežkový blok. Hodnota veľkosti cieľového bloku je preto 64. Ako úroveň
štruktúry kvadrantového stromu oblasti následne klesá kvôli rekurzívnym vyvolávaniam, hodnota
veľkosti sa mení na 32, 16 a 8.
[0049] V kroku S1902, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu, ktorá sa
nastaví zvonku. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, minimálna veľkosť bloku riadenia kvality
obrazu má hodnotu 16.
[0050] Či sa kódovaný cieľový blok delí, sa určilo v krokoch S1700 a S1701 podľa obrázka 17. V kroku
S1903, CPU 901 získava informáciu o stave delenia, ktorá indikuje výsledok rozhodnutia o delení.
[0051] V kroku S1904, CPU 901 odkazuje na stav delenia získaného cieľového bloku a určuje, či sa
cieľový blok bude deliť. Ak sa cieľový blok delí (ÁNO v kroku S1904), CPU 901 vykoná krok S1906. Ak
sa cieľový blok nedelí (NIE v kroku S1904), CPU 901 vykoná krok S1905.
[0052] V kroku S1905, CPU 901 určuje, či veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak sa určí, že veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná (ÁNO
v kroku S1905), CPU 901 vykoná krok S1907. Ak nie (NIE v kroku S1905), CPU 901 ukončí spracovanie
výpočtu parametra kvality obrazu.
[0053] V kroku S1906, CPU 901 určuje, či veľkosť cieľového bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Ak sa určí, že veľkosť cieľového bloku je rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu (ÁNO v kroku S1906), CPU 901 vykoná krok S1907. Ak nie (NIE v kroku S1906),
CPU 901 ukončí spracovanie výpočtu parametra kvality obrazu.
[0054] V kroku S1907, CPU 901 vykonáva spracovanie derivačnej regulácie, aby sa vypočítal
parameter kvality obrazu na kódovanie cieľového bloku. Napríklad, ako pri TM5, CPU 901 predikuje
veľkosť kódu cieľového bloku a vypočítava optimálny kvantizačný parameter. Ak je cieľový blok delený,
všetky obsiahnuté deliace bloky sa podrobia derivačnej regulácii. Obsiahnuté deliace bloky sa kódujú s
rovnakým parametrom kvality obrazu.
[0055] Spôsob kódovania podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu sa používa na výstupné dáta,
ktoré majú dátovú štruktúru zobrazenú na obrázkoch 15 a 16. Odkazujúc na obrázok 15, informácie
záhlavia snímky obsahujú kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu, ktorý je vložený v kroku
S1303 podľa obrázka 13. Všetky mriežkové bloky snímky sú riadené kódom. Odkazujúc na obrázok 16,
za deliacim návestím na mriežkovom bloku, alebo bloku so 64x64 pixelmi, nasleduje deliace návestie
na hornom ľavom bloku s 32x32 pixelmi v nasledujúcej úrovni. Ak sa blok s 32x32 pixelmi nedelí,
nasleduje kód parametra kvality obrazu alebo kód QP_DELTA tohto bloku, sprevádzaný kódom dát
koeficientu rezídua s 32x32 pixelmi. Za týmito nasleduje deliace návestie horného pravého bloku s
32x32 pixelmi. Ako je uvedené vyššie, ak sa blok s 32x32 pixelmi delí na bloky so 16x16 pixelmi,
nasleduje deliace návestie, aby indikovalo stav delenia. Ak sa blok ďalej nedelí, nasleduje kód
QP_DELTA a kód dát koeficientov. Minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu je 16. Ak sa blok
delí na bloky menšie ako 16x16 pixelov, nasleduje deliace návestie a kód dát koeficientov bez kódu
QP_DELTA pridaného k menším blokom.
[0056] Ako je opísané vyššie, veľkosť cieľového bloku sa porovnáva s minimálnou veľkosťou bloku
riadenia kvality obrazu, a či sa má kódovať hodnota QP_DELTA sa riadi v závislosti od výsledku
porovnania. Poskytnutie takéhoto mechanizmu umožňuje riadenie kvality obrazu v jednotkách blokov,
na ktoré je obraz rozdelený v mriežkovom obrazci. Riadenie kvality obrazu sa môže uskutočňovať v
jemnejších jednotkách (obrázok 12C) ako v konvenčnom prípade, kde kód QP_DELTA je vložený v
jednotkách mriežkových blokov (obrázok 12A). Toto môže zúžiť hranice medzi blokmi s rôznymi
kvalitami obrazu a spôsobiť, že rozdiely v kvalite obrazu sú menej pozorovateľné. V ďalšom
konvenčnom prípade sa vykonáva riadenie kvality obrazu a kód QP_DELTA sa vloží do jednotiek
ortogonálne transformovaných blokov (obrázok 12B). Na rozdiel od takéhoto prípadu, veľkosť kódu
nevzrastie o viac ako je nevyhnutné, pretože jednotka riadenia kvality obrazu sa môže zvoliť a kód
QP_DELTA sa nemusí vložiť do každého ortogonálne transformovaného bloku. Procedúra výpočtu
parametra kvality obrazu sa vykonáva len ak sa udržuje rovnaký stav ako stav na vkladanie parametra
kvality obrazu. Takto sa tiež zabráni tomu, aby výpočet parametra kvality obrazu narástol viac ako je
nevyhnutné.
[0057] V tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa bloky definujú ako štvorcové bloky. Bude sa
rozumieť, že bloky môžu byť pravouhlé, ako 8x4 pixely. Keďže štruktúra kvadrantového stromu oblasti
sa skenuje pomocou rekurzívneho spracovania, možno používať slučkové štruktúry na realizovanie
skenovania.
[0058] Ako je zobrazené na obrázku 10, spôsob kódovania podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu
možno vykonávať pomocou konfigurácie, ktorá obsahuje jednoúčelový hardvér, ako je ortogonálny
transformovač 1003, kvantizátor 1004 a kódovač 1005 s premenlivou dĺžkou. CPU 1001 nebude
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že vyššie uvedené jednotky vykonajú príslušné časti spracovania. V ďalších ohľadoch je procedúra
rovnaká, ako je procedúra zobrazená na obrázku 17.
[0059] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa zaoberá prípadom, keď sa kódované dáta zapisujú na
HDD 903. Avšak toto nie je obmedzujúce. Kódované dáta možno zapisovať na záznamové médium iné
ako pevný disk 903. Bude zrejmé, že kódované dáta možno prenášať do komunikačného obvodu cez
komunikačné rozhranie 905. Externé záznamové zariadenie môže byť pripojené, aby zaznamenávalo
kódované dáta na prenosné médium.
[0060] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa taktiež zaoberá prípadom, keď sú softvérové aplikácie
zaznamenané na pevnom disku 903. Avšak toto nie je obmedzujúce. Softvérové aplikácie môžu byť
zaznamenané na jednom hardvéri, ako je permanentná pamäť (ROM - „read-only memory“). Bude
zrejmé, že softvérové aplikácie môžu byť zaznamenané na prenosnom médiu, ako je pamäťová karta
a disketa.
[0061] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa taktiež zaoberá prípadom, keď počet razov delenia sa
kóduje, aby sa vytvoril kód, ktorý indikuje veľkosť minimálneho bloku riadenia kvality obrazu. Avšak toto
nie je obmedzujúce. Pretože maximálna veľkosť bloku je veľkosť mriežkového bloku, veľkosť
minimálneho bloku riadenia kvality obrazu sa môže vyjadriť kódom s fixnou dĺžkou 6 bitov. Minimálny
blok riadenia kvality obrazu nie je obmedzený na štvorcovú konfiguráciu. Samostatne možno poskytnúť
minimálne bloky riadenia kvality obrazu pre horizontálnu a vertikálnu konfiguráciu. Napríklad
horizontálne alebo horizontálne susediace bloky môžu byť zoskupené a parametre kvality obrazu sa
môžu riadiť v jednotkách skupín blokov. V takomto prípade veľkosť minimálnych blokov riadenia kvality
obrazu sa môže efektívne nastaviť samostatne pre horizontálnu a vertikálnu konfiguráciu.
[0062] Spôsob dekódujúci obraz podľa druhého príkladu uskutočnenia tohto vynálezu opíšeme s
odkazom na obrázky 2, 9, 14 a 18.
[0063] Obrázok 9 zobrazuje konfiguráciu na vykonávanie dekódovacieho programu, ktorý zahŕňa
dekódovací spôsob podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu. Nahrávací program sa nahrá na
HDD 903. Dekódovací program sa nahrá do RAM 902 a CPU 901 vykonáva kroky procedúry opísanej
nižšie na spracovanie dekódovania. Vstupné kódované dáta sa načítajú z HDD 903. Dekódovaný obraz
sa privedie na výstup do displeja cez obrazovú výstupnú vyrovnávaciu pamäť, ktorá je umiestnená vo
videopamäti s priamym prístupom (VRAM - video RAM) 904. CPU 901 vykonáva spracovanie
dekódovania blok po bloku. Každý blok sa dekóduje, aby sa vytvoril dekódovaný obraz bloku, ktorý sa
kopíruje do príslušnej pozície v snímke, keď sa privádza na výstup do obrazovej výstupnej vyrovnávacej
pamäte. Keď je hotové spracovanie dekódovania na blokoch jednej snímky, snímka obrazu sa privedie
na výstup do výstupnej vyrovnávacej pamäte. Nasledujúci opis uvedieme za predpokladu, že vstupné
kódované dáta sú kódované dáta, ktoré sa generujú v prvom príklade uskutočnenia vynálezu.
[0064] Obrázok 14 zobrazuje procedúru dekódovania vstupných kódovaných dát. Mriežkové bloky sa
dekódujú v poradí skenovania rastra. V kroku S1401, CPU 901 dekóduje a získava informácie záhlavia
snímky. Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa zaoberá prípadom, keď informácie záhlavia snímky
obsahujú minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. Avšak toto nie je obmedzujúce. Podľa vopred
určeného dátového formátu možno minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu získať z informácií
záhlavia o sekvencii, obraze, segmente alebo bloku najvyššej hierarchickej úrovne. V kroku S1402,
CPU 901 dekóduje a získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S1403, CPU 901
uskutočňuje nastavenie tak, že výsledok dekódovania kódovaných dát sa najprv uloží do prvého
cieľového mriežkového bloku. V kroku S1404, CPU 901 dekóduje predikčný mód cieľového
mriežkového bloku a generuje predikovaný obraz podľa predikčného módu. V kroku S1405, CPU 901
uskutočňuje procedúru dekódovania deliacich blokov na cieľovom mriežkovom bloku. V kroku S1406,
CPU 901 spočítava predikované obrazové dáta a reziduálne dáta cieľového mriežkového bloku a na
výstup privádza výsledok do obrazovej výstupnej vyrovnávacej pamäte. V kroku S1407, CPU 901
určuje, či sa spracovali všetky mriežkové bloky v snímke. V kroku S1408, CPU 901 nastavuje
nasledujúci mriežkový blok ako cieľový mriežkový blok.
[0065] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S1401, CPU 901 získava parameter nazývaný
minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu z informácie záhlavia na bloku, ktorý má najvyššie
poradie vzhľadom na sekvencie, obrazy, snímky, segmenty a hierarchickú štruktúru.
[0066] V kroku S1402, CPU 901 dekóduje a získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu.
Podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu sa kóduje
ako index. Minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu je 16. V kroku S1403, CPU 901 nastavuje
mriežkový blok hore vľavo na obrazovke ako cieľový mriežkový blok.
[0067] V kroku S1404, CPU 901 dekóduje kódované dáta na cieľovom mriežkovom bloku. Týmto
CPU 901 dekóduje intrasnímkový predikčný mód a/alebo pohybové vektory vygenerované v prvom
príklade uskutočnenia vynálezu. Pomocou intrakódovania, CPU 901 odkazuje na susedné dekódované
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módu. Pomocou interkódovania, CPU 901 vykonáva kompenzáciu pohybu, aby sa vygenerovali
predikované obrazové dáta na základe pohybových vektorov.
[0068] V kroku S1405, CPU 901 vykonáva procedúru dekódovania deliacich blokov, ktorú opíšeme
nižšie v spojení s obrázkom 18, na mriežkovom bloku. Pretože dekódovanie delených blokov je
štruktúrované hierarchicky, CPU 901 dekóduje deliace návestia na blokoch a určuje stavy deliacich
blokov kým vykonáva dekódovanie. Týmto CPU 901 generuje parametre kvality obrazu a reziduálne
dáta vzhľadom na predikcie.
[0069] V kroku S1406, CPU 901 spočítava predikované obrazové dáta vygenerované v kroku S1404 a
reziduálne dáta vygenerované v kroku S1405, aby sa vygeneroval dekódovaný obraz cieľového
mriežkového bloku. CPU 901 na výstup privádza dekódovaný obraz do obrazovej výstupnej
vyrovnávacej pamäte.
[0070] V kroku S1407, CPU 901 určuje, či sú všetky mriežkové bloky v snímke spracované na
dekódovanie. Napríklad CPU 901 spočítava počet dekódovaných mriežkových blokov. Ak nie sú všetky
mriežkové bloky spracované na dekódovanie (NIE v kroku S1407), CPU 901 pokračuje do kroku S1408.
Ak sú všetky mriežkové bloky dekódované (ÁNO v kroku S1407), CPU 901 ukončí spracovanie
dekódovania snímky.
[0071] V kroku S1408, CPU 901 nastaví výsledok dekódovania, ktorý nasleduje v poradí skenovania
rastra ako nasledujúci cieľový mriežkový blok.
[0072] Obrázok 18 je detailný vývojový diagram kroku S1405, zobrazujúci procedúru dekódovania
množstva hierarchicky štruktúrovaných ortogonálne transformovaných blokov rôznych veľkostí.
Špecificky, obrázok 18 zobrazuje procedúru na vykonanie dekódovania s premenlivou dĺžkou, inverznú
ortogonálnu transformáciu a inverznú kvantizáciu s variabilnou dĺžkou kódovaných dát koeficientov na
základe kódu deliaceho návestia bloku a kódu QP_DELTA, aby sa vygenerovali reziduálne dáta. Tento
príklad uskutočnenia vynálezu využíva štruktúru kvadrantového stromu oblasti na hierarchické
štruktúrovanie. Blok na najvyššej úrovni (prvý spracovávaný cieľový blok) je mriežkový blok s 64x64
pixelmi.
[0073] V kroku S1801, CPU 901 dekóduje deliace návestie bloku na cieľovom bloku. V kroku S1802,
CPU 901 vykonáva procedúru dekódovania parametra kvality obrazu. V kroku S1803, CPU 901 určuje,
či sa dekódovaný cieľový blok delí. V kroku S1804, CPU 901 vykonáva dekódovanie s premenlivou
dĺžkou, inverznú kvantizáciu a inverznú ortogonálnu transformáciu. V kroku S1805, CPU 901 rekurzívne
uskutočňuje dekódovacie spracovanie obsiahnutých deliacich blokov.
[0074] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S1801, CPU 901 dekóduje deliace návestie bloku,
ako je jedno zobrazené na obrázku 16, aby sa získali informácie, či sa cieľový blok ďalej delí.
Dekódovanie sa vykonáva podľa hierarchickej štruktúry kvadrantového stromu. CPU 901 týmto získava
stav delenia blokov.
[0075] V kroku S1802, CPU 901 vykonáva procedúru dekódovania parametra kvality obrazu opísanú
nižšie v spojení s obrázkom 2. CPU 901 týmto dekóduje parameter kvality obrazu, ktorý sa používa v
inverznom kvantizovaní na dekódovanie cieľového bloku.
[0076] V kroku S1803, CPU 901 odkazuje na deliace návestie dekódovaných blokov, aby sa určilo, či
sa cieľový blok delí. Ak sa určí, že cieľový blok sa nedelí (NIE v kroku S1803), CPU 901 vykoná krok
S1804. Ak sa určí, že cieľový blok sa delí (ÁNO v kroku S1803), CPU vykoná krok S1805.
[0077] V kroku S1804, CPU 901 vykonáva dekódovanie s premenlivou dĺžkou, inverznú kvantizáciu a
inverznú ortogonálnu transformáciu kódovaných dát koeficientov cieľového bloku, čím sa vygenerujú
reziduálne dáta. Pri dekódovaní s premenlivou dĺžkou, CPU 901 vykonáva dekódovanie podľa
kódovacej schémy použitej v prvom príklade uskutočnenia vynálezu. Týmto CPU 901 získava dáta
kvantizačných koeficientov obsiahnutých v bloku. Pri inverznej kvantizácii, CPU 901 používa parameter
kvality obrazu dekódovaný v kroku S1802. Ak sa nekóduje žiadny nový parameter kvality obrazu v
S1802, CPU 901 vykonáva inverznú kvantizáciu jednoducho použitím predtým dekódovaného
parametra kvality obrazu. CPU 901 vykonáva inverznú ortogonálnu transformáciu na dátach
koeficientov vyplývajúcich z inverznej kvantizácie, čím sa generujú reziduálne dáta.
[0078] V kroku S1805, CPU 901 rekurzívne vykonáva spracovanie v krokoch S1801 až S1805, pokým
dekódované deliace návestie bloku neindikuje prítomnosť hierarchicky nasledujúcej úrovne. CPU 901
týmto obnovuje reziduálne dáta dokým sa nedosiahne minimálna veľkosť deliacich blokov.
[0079] Teraz, s odkazom na obrázok 2, podrobne opíšeme krok S1802 určený na dekódovanie
parametra kvality obrazu.
[0080] Obrázok 2 zobrazuje procedúru dekódovania parametra kvality obrazu množstva hierarchicky
štruktúrovaných ortogonálne transformovaných blokov rôznych veľkostí. V kroku S201, CPU 901
získava veľkosť cieľového bloku. V kroku S202, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia
kvality obrazu. V kroku S203, CPU 901 získava stav delenia bloku. V kroku S204, CPU 901 určuje, či
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minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S206, CPU 901 určuje, či veľkosť cieľového
bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S207, CPU 901 dekóduje
parameter kvality obrazu.
[0081] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S201, CPU 901 získava veľkosť cieľového bloku.
Bezprostredne po tom, ako sa táto procedúra vyvolá z procedúry podľa obrázka 18, je spracovávaným
cieľovým blokom samotný mriežkový blok. Hodnota veľkosti cieľového bloku je preto 64. Ako sa
následne dekódujú deliace návestia, náležite sa mení hodnota veľkosti na 32, 16 a 8.
[0082] V kroku S202, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V tomto
príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu
dekódovanú v kroku S1402 podľa obrázka 14. V kroku S203, CPU 901 získava stav delenia bloku. V
tomto príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 získava deliace návestie bloku dekódované v kroku
S1801 na obrázku 18.
[0083] V kroku S204, CPU 901 určuje hodnotu deliaceho návestia bloku. Pomocou priradenia
rovnakého kódu, ako kód opísaný v prvom príklade uskutočnenia vynálezu, deliace návestie bloku, ktoré
má hodnotu "0" indikuje, že blok sa nedelí. Deliace návestie bloku, ktoré má hodnotu "1" indikuje, že
blok sa delí. Ak hodnota deliaceho návestia bloku je "0" (NIE v kroku S204), CPU 901 vykoná krok S205.
Ak hodnota je "1" (ÁNO v kroku S204), CPU 901 vykoná krok S206.
[0084] V kroku S205, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu (ÁNO v kroku S205), CPU 901 vykoná krok S207. Ak nie (NIE v
kroku S205), CPU 901 končí spracovávanie.
[0085] V kroku S206, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Ak je veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu (ÁNO v kroku S206), CPU 901 vykoná krok S207. Ak nie (NIE v kroku S206), CPU 901 končí
spracovávanie.
[0086] V kroku S207, CPU 901 dekóduje kód parametra kvality obrazu. V tomto príklade uskutočnenia
vynálezu, CPU 901 dekóduje kód QP_DELTA na hodnotu QP_DELTA Golombovým dekódovaním. V
tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa QP_DELTA dekóduje Golombovým dekódovaním. Avšak toto
nie je obmedzujúce. QP_DELTA možno dekódovať aritmetickým dekódovaním, alebo iným
dekódovaním s premenlivou dĺžkou, v závislosti od vopred určeného dátového formátu. CPU 901 potom
pripočítava hodnotu QP_DELTA k parametru kvality obrazu, ktorý sa použije na kódovanie
predchádzajúceho bloku, čím sa vygeneruje parameter kvality obrazu.
[0087] V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, či sa má dekódovať parameter kvality obrazu sa riadi v
závislosti od rovnakej podmienky, ako je podmienka na porovnávanie veľkosti cieľového bloku, v ktorej
je parameter kvality obrazu kódovaný, a minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Toto
umožňuje dekódovať tok, ktorý sa generuje spôsobom kódovania opísaným v prvom príklade
uskutočnenia vynálezu.
[0088] Ako je zobrazené na obrázku 11, spôsob dekódovania podľa tohto príkladu uskutočnenia
vynálezu možno uskutočniť konfiguráciou, ktorá obsahuje jednoúčelový hardvér ako je inverzný
ortogonálny transformovač 1103, inverzný kvantizátor 1104 a dekódovač 1105 s premenlivou dĺžkou
namiesto konfigurácie zobrazenej na obrázku 9. CPU 1101 nebude vykonávať krok inverznej
ortogonálnej transformácie, inverznej kvantizácie a dekódovania s premenlivou dĺžkou, ale zabezpečí,
že vyššie uvedené jednotky vykonajú príslušné časti spracovania. V ďalších ohľadoch je procedúra
rovnaká ako procedúra zobrazená na obrázku 18.
[0089] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa zaoberá prípadom, keď sa kódované dáta
zaznamenávajú na pevný disk 903. Avšak toto nie je obmedzujúce. Kódované dáta možno prijímať z
komunikačného obvodu cez komunikačné rozhranie 1006. Možno pripojiť externé nahrávacie
zariadenie za účelom vstupu kódovaných dát z prenosného média.
[0090] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa taktiež zaoberá prípadom, keď sa softvérové aplikácie
nahrávajú na pevný disk 903. Avšak to nie je obmedzujúce. Softvérové aplikácie sa môžu nahrávať na
hardvér ako je permanentná pamäť (ROM). Bude zrejmé, že softvérové aplikácie možno nahrávať na
prenosné médium, ako je pamäťová karta a disketa.
[0091] Opíšeme spôsob kódovania parametra kvality obrazu podľa tretieho príkladu uskutočnenia tohto
vynálezu s odkazom na obrázok 3. Pokiaľ nie je uvedené inak, konfigurácia na uskutočnenie spôsobu
kódovania a fungovanie krokov sú rovnaké ako v prvom príklade uskutočnenia vynálezu. V tomto
príklade uskutočnenia vynálezu blok, ktorý obsahuje cieľový blok a má rovnakú veľkosť ako minimálna
veľkosť bloku riadenia kvality obrazu, sa bude definovať ako minimálny blok riadenia kvality obrazu.
Informácie, ktoré naznačujú, či sa parameter kvality obrazu kóduje v minimálnom bloku riadenia kvality
obrazu, sa budú definovať ako informácie o stave kódovania parametra kvality obrazu. Informácie o
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parameter kvality obrazu prvého deliaceho bloku v minimálnom bloku riadenia kvality obrazu.
[0092] Obrázok 3 zobrazuje procedúru kódovania parametra kvality obrazu. Obrázok 3 je detailný
vývojový diagram procedúry kódovania parametra kvality obrazu vykonávanej v krokoch S1705 a S1709
na obrázku 17. Táto procedúra sa vykonáva namiesto procedúry kódovania parametra kvality obrazu
zobrazenej na obrázku 1. V kroku S301, CPU 901 získava informácie o stave kódovania parametra
kvality obrazu. V kroku S302, CPU 901 odkazuje na informácie o stave kódovania parametra kvality
obrazu a určuje, či parameter kvality obrazu bol už kódovaný v minimálnom bloku riadenia kvality
obrazu.
[0093] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S104, podobne ako v prvom príklade uskutočnenia
vynálezu, CPU 901 odkazuje na stav delenia získaného cieľového bloku, t.j. či sa cieľový blok ďalej delí
pomocou kvadrantového stromu. Ak sa určí, že cieľový blok sa delí (ÁNO v kroku S104), CPU 901
ukončí spracovanie na rozdiel od prvého príkladu uskutočnenia vynálezu. Ak sa určí, že cieľový blok sa
nedelí (NIE v kroku S104), CPU 901 vykoná krok S105 podobne ako v prvom príklade uskutočnenia
vynálezu.
[0094] V kroku S105, podobne ako v prvom príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 určuje, či je
veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak sa určí,
že veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná (ÁNO v kroku
[0095] S105), CPU 901 vykoná kroky S107 a S108 podobne ako v prvom príklade uskutočnenia
vynálezu. Ak nie (NIE v kroku S105), CPU 901 vykoná spracovanie krokov S301 a S302.
[0096] V kroku S301, CPU 901 získava informácie o stave kódovania parametra kvality obrazu. V tomto
príklade uskutočnenia vynálezu, minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu je 16. Ak cieľový blok
je horný ľavý blok s 8x8 pixelmi, vyplýva z toho, že CPU 901 získala informácie, že parameter kvality
obrazu sa nekóduje. Ak cieľový blok je horný pravý, dolný ľavý alebo dolný pravý blok s 8x8 pixelmi,
parameter kvality obrazu je už kódovaný v hornom ľavom bloku s 8x8 pixelmi. V takomto prípade,
CPU 901 získava informácie, že parameter kvality obrazu je kódovaný.
[0097] V kroku S302, CPU 901 odkazuje na informácie o stave kódovania parametra kvality obrazu a
určuje, či parameter kvality obrazu už bol kódovaný v minimálnom bloku riadenia kvality obrazu. Ak sa
neurčí, že parameter kvality obrazu bol kódovaný (NIE v kroku S302), CPU 901 vykoná kroky S107 a
S108. Ak sa určí, že parameter kvality obrazu bol kódovaný (ÁNO v kroku S302), CPU 901 ukončí
spracovanie kódovania parametra kvality obrazu.
[0098] Opíšeme rozdiel medzi týmto príkladom uskutočnenia a prvým príkladom uskutočnenia
vynálezu. V prvom príklade uskutočnenia vynálezu sa kód QP_DELTA vloží ako dáta, ktoré sprevádzajú
cieľový blok (súbor deliacich blokov), ak sa "cieľový blok delí a veľkosť cieľového bloku sa rovná
minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu". V tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa kód
QP_DELTA pripočíta k hornému ľavému bloku, ktorý je prvým blokom v cieľovom bloku, ak sa "cieľový
blok delí a veľkosť cieľového bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu". V tomto
príklade uskutočnenia vynálezu, minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu je 16. Predpokladajme,
že bloky delené, ako je zobrazené na obrázku 20, vytvárajú tok. V takomto prípade sa kód QP_DELTA
vloží bezprostredne pred dáta koeficienta kódovaného s premenlivou dĺžkou, ktorý zodpovedá
vytieňovaným blokom číslo 0, 1, 7, 5, 6, 8, 9, 13, 14 a 15. Inými slovami, kód QP_DELTA sprevádza
bloky s 16x16 pixelmi alebo väčšími. Ak sa blok so 16x16 pixelmi delí, kód QP_DELTA sprevádza horný
ľavý blok s 8x8 pixelmi, t.j. prvý ďalej delený blok bloku so 16x16 pixelmi.
[0099] Tento príklad uskutočnenia vynálezu preto môže poskytnúť rovnaké účinky ako sú účinky prvého
príkladu uskutočnenia vynálezu, pričom procedúry a dátové štruktúry majú rôzne koncepcie. V ďalšej
možnej konfigurácii sa nekóduje žiadny parameter kvality obrazu, pokiaľ kvantizačné koeficienty nemajú
nenulovú hodnotu. Ak horný ľavý blok v cieľovom bloku neobsahuje kvantizačný koeficient nenulovej
hodnoty, parameter kvality obrazu sa pripojí k štrukturálne nasledujúcemu prvému deliacemu bloku, v
ktorom kvantizačný koeficient má nenulovú hodnotu. V kroku S301 podľa tohto príkladu uskutočnenia
vynálezu, CPU 901 vypočítava a získava informácie o stave kódovania parametra kvality obrazu z
veľkosti a pozície kódovaného cieľového bloku. Avšak toto nie je obmedzujúce. Napríklad možno
poskytnúť návestie, ktoré indikuje, či sa parameter kvality obrazu kóduje v minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Návestie sa resetuje zakaždým, keď sa uskutočňuje spracovávanie delenia
minimálneho bloku riadenia kvality obrazu a nastavuje sa zakaždým, keď sa kóduje parameter kvality
obrazu. Za účelom získania informácie o stave kódovania parametra kvality obrazu, CPU 901 odkazuje
na návestie. Ak sa návestie resetuje, CPU 901 získava informácie, že sa nekóduje parameter kvality
obrazu. Ak sa návestie nastaví, CPU 901 získava informácie, že sa parameter kvality obrazu kóduje.
[0100] Opíšeme spôsob dekódovania parametra kvality obrazu podľa štvrtého príkladu uskutočnenia
tohto vynálezu s odkazom na obrázok 4. Pokiaľ nie je uvedené inak, konfigurácia na vykonanie spôsobu
dekódovania a fungovanie krokov sú rovnaké ako v druhom príklade uskutočnenia vynálezu. V tomto

- 12 príklade uskutočnenia vynálezu blok, ktorý obsahuje cieľový blok a má rovnakú veľkosť ako minimálna
veľkosť bloku riadenia kvality obrazu, sa bude definovať ako minimálny blok riadenia kvality obrazu.
Informácie, ktoré indikujú, či sa parameter kvality obrazu dekóduje v minimálnom bloku riadenia kvality
obrazu, sa budú definovať ako informácie o stave dekódovania parametra kvality obrazu.
[0101] Obrázok 4 zobrazuje procedúru dekódovania parametra kvality obrazu. Obrázok 4 je detailný
vývojový diagram procedúry dekódovania parametra kvality obrazu vykonávanej v kroku S1802 podľa
obrázka 18. Táto procedúra sa vykonáva namiesto procedúry dekódovania parametra kvality obrazu
zobrazenej na obrázku 2. V kroku S401, CPU 901 získava informácie o stave dekódovania parametra
kvality obrazu. V kroku S402, CPU 901 odkazuje na informácie o stave dekódovania parametra kvality
obrazu a určuje, či parameter kvality obrazu bol už dekódovaný v minimálnom bloku riadenia kvality
obrazu.
[0102] Nižšie opíšeme procedúru krokov. V kroku S204, CPU 901 určuje hodnotu deliaceho návestia
bloku. Ak hodnota deliaceho návestia bloku je "0", čo naznačuje, že blok sa nedelí (NIE v kroku S204),
CPU 901 vykoná krok S205 podobne ako v druhom príklade uskutočnenia vynálezu. Ak hodnota
deliaceho návestia bloku je "1", čo indikuje, že blok sa delí (ÁNO v kroku S204), CPU 901 ukončuje
proces dekódovania parametra kvality obrazu na rozdiel od druhého príkladu uskutočnenia vynálezu.
[0103] V kroku S205, podobne ako v druhom príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 určuje, či je
veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak sa určí,
že veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná (ÁNO v kroku S205), CPU 901 pokračuje do kroku
S207. V kroku S207, CPU 901 dekóduje parameter kvality obrazu podobne ako v druhom príklade
uskutočnenia vynálezu. Ak nie (NIE v kroku S205), CPU 901 vykoná kroky S401 a S402.
[0104] V kroku S401, CPU 901 získava informácie o stave dekódovania parametra kvality obrazu. V
tomto príklade uskutočnenia vynálezu, minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu je 16. Ak je
cieľový blok horný ľavý blok s 8x8 pixelmi, vyplýva z toho, že CPU 901 získava informáciu, že sa
nedekóduje žiadny parameter kvality obrazu. Ak cieľový blok je horný pravý, dolný ľavý alebo dolný
pravý blok s 8x8 pixelmi, parameter kvality obrazu sa už dekódoval v hornom ľavom bloku s 8x8 pixelmi.
V takomto prípade CPU 901 získava informáciu, že parameter kvality obrazu je dekódovaný.
[0105] V kroku S402, CPU 901 odkazuje na informácie o stave dekódovania parametra kvality obrazu
a určuje, či parameter kvality obrazu už bol dekódovaný v minimálnom bloku riadenia kvality obrazu. Ak
sa nedekódoval žiadny parameter kvality obrazu (NIE v kroku S402), CPU 901 vykoná krok S207. Ak
sa dekódoval parameter kvality obrazu (ÁNO v kroku S402), CPU 901 ukončí spracovanie dekódovania
parametra kvality obrazu.
[0106] V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, či sa má aktuálne dekódovať parameter kvality obrazu,
sa riadi na základe podmienky porovnania veľkosti cieľového bloku, pri ktorej sa parameter kvality
obrazu kóduje, a minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu, a určovacej podmienky na určenie,
či parameter kvality obrazu už bol dekódovaný v minimálnom bloku riadenia kvality obrazu. Takýto mód
umožňuje dekódovať tok, ktorý je generovaný spôsobom kódovania opísaným v treťom príklade
uskutočnenia vynálezu. Spôsob kódovania môže využívať konfiguráciu tak, že sa žiadny parameter
kvality obrazu nekóduje, pokým kvantizačné koeficienty nemajú nenulovú hodnotu. V takomto prípade,
spôsob dekódovania môže využívať podobnú konfiguráciu. Ak horný ľavý blok v cieľovom bloku
neobsahuje kvantizačný koeficient nenulovej hodnoty, parameter kvality obrazu sa dekóduje v
štrukturálne nasledujúcom prvom deliacom bloku, v ktorom kvantizačný koeficient má nenulovú
hodnotu.
[0107] V kroku S401 na obrázku 4 podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu, CPU 901 vypočítava a
získava informácie o stave dekódovania parametra kvality obrazu z veľkosti a pozície dekódovaného
cieľového bloku. Avšak toto nie je obmedzujúce. Napríklad možno poskytnúť návestie, ktoré indikuje, či
sa parameter kvality obrazu dekódoval v minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Návestie sa
resetuje zakaždým, keď sa vykonáva spracovanie delenia minimálneho bloku riadenia kvality obrazu a
nastaví sa zakaždým, keď sa dekóduje parameter kvality obrazu. Na získanie informácií o stave
dekódovania parametra kvality obrazu, CPU 901 odkáže na návestie. Ak je návestie resetované,
CPU 901 získava informáciu, že sa nedekódoval žiadny parameter kvality obrazu. Ak je návestie
nastavené, CPU 901 získava informáciu, že parameter kvality obrazu sa dekódoval.
[0108] Opíšeme procedúru kódovania reziduálnych dát v bloku s odkazom na obrázok 5. Táto
procedúra sa týka spôsobu kódovania parametra kvality obrazu podľa piateho príkladu uskutočnenia
tohto vynálezu. Pokiaľ nie je uvedené inak, konfigurácia na uskutočnenie spôsobu kódovania a
fungovanie krokov sú rovnaké ako v prvom príklade uskutočnenia vynálezu.
[0109] Obrázok 5 zobrazuje procedúru kódovania parametra kvality obrazu a kódovania reziduálnych
dát. Procedúra realizuje spracovanie zobrazené na obrázkoch 17 a 1. Táto procedúra sa vyvoláva z
kroku S1306 na obrázku 13. V kroku S501, CPU 901 získava veľkosť cieľového bloku. V kroku S502,
CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S503, CPU 901 vypočítava
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blok deliť. V kroku S505, CPU 901 na výstup privádza deliace návestie bloku nastavené ako nepravdivé.
V kroku S506, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S507, CPU 901 vypočítava parameter kvality obrazu. V kroku
S508, CPU 901 vykonáva procedúru kódovania parametra kvality obrazu. V kroku S509, CPU 901
vykonáva predikciu a vykonáva ortogonálnu transformáciu, kvantizáciu a kódovanie s premenlivou
dĺžkou. V kroku S510, CPU 901 na výstup privádza deliace návestie bloku nastavené ako pravdivé. V
kroku S511, CPU 901 určuje, či veľkosť cieľového bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia
kvality obrazu. V kroku S512, CPU 901 vypočítava parameter kvality obrazu. V kroku S513, CPU 901
kóduje parameter kvality obrazu. V kroku S514, CPU 901 spracováva obsiahnuté deliace bloky.
[0110] Nižšie konkrétne opíšeme procedúru spracovania. V kroku S501, CPU 901 získava veľkosť
cieľového bloku. Bezprostredne po tom, ako sa táto procedúra vyvolá z procedúry podľa obrázka 13,
spracovávaným cieľovým blokom je samotný mriežkový blok. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu,
hodnota veľkosti cieľového bloku je 64, hoci nie je na to obmedzená. Ako úroveň štruktúry
kvadrantového stromu oblasti klesá následne kvôli rekurzívnym vyvolaniam, mení sa hodnota veľkosti
na 32, 16 a 8. Všimnite si, že počet úrovní nie je na toto obmedzený.
[0111] V kroku S502, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu, ktorá je
nastavená zvonku. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, hodnota minimálnej veľkosti bloku riadenia
kvality obrazu je 16, hoci nie je na to obmedzená.
[0112] V kroku S503, CPU 901 vypočítava náklady, keď sa blok delí, resp. keď sa nedelí. Náklady sa
vypočítavajú pomocou Lagrangeových multiplikátorov uvedených vyššie, ako aj obrazových
charakteristík, štatistík a predikovaných dĺžok kódov.
[0113] V kroku S504, CPU 901 porovnáva náklady s delením a bez delenia vypočítané v kroku S503.
Ak náklady s delením bloku sú nižšie ako náklady bez delenia bloku (ÁNO v kroku S504), CPU 901
vykoná kroky S510 až S514. Ak nie (NIE v kroku S504), CPU 901 vykoná kroky S505 až 509.
[0114] V kroku S505, CPU 901 na výstup privedie deliace návestie bloku nastavené ako nepravdivé. V
kroku S506, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Ak je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná (ÁNO v kroku S506), CPU 901
vykoná kroky S507 až S509. Ak nie (NIE v kroku S506), CPU 901 vykoná krok S509 bez vykonania
krokov S507 a S508.
[0115] V kroku S507, CPU 901 vykonáva derivačnú reguláciu na cieľovom bloku, aby vypočítala
parameter kvality obrazu. V kroku S508, CPU 901 kóduje parameter kvality obrazu vypočítaný v kroku
S507. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 určuje diferenciálnu hodnotu medzi
parametrom kvality obrazu použitým v predchádzajúcom bloku a parametrom kvality obrazu
vypočítaným v kroku S507 ako hodnota QP_DELTA. CPU 901 kóduje určenú hodnotu QP_DELTA
Golombovým kódovaním do kódu QP_DELTA, čo je kód parametra kvality obrazu.
[0116] V kroku S509, CPU 901 vykonáva ortogonálnu transformáciu, kvantizáciu a kódovanie s
premenlivou dĺžkou na reziduálnych dátach, aby vygenerovala kódované dáta koeficientov. CPU 901
vykonáva kvantizáciu pomocou parametra kvality obrazu vypočítaného v kroku S507. Ak sa v kroku
S506 určí, že veľkosť cieľového bloku je menšia ako minimálna veľkosť bloku riadenia kvality obrazu
(NIE v kroku S506), CPU 901 použije rovnaký parameter kvality obrazu, aký použila pre predchádzajúcu
kvantizáciu.
[0117] V kroku S510, CPU 901 kóduje deliace návestie bloku nastavené ako pravdivé. V kroku S511,
CPU 901 určuje, či sa veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu.
Ak sa veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu (ÁNO v kroku
S511), CPU 901 vykoná kroky S512 až S514. Ak nie (NIE v kroku S511), CPU 901 vykoná krok S514
bez vykonania krokov S512 a S513.
[0118] V kroku S512, CPU 901 vykonáva spracovanie derivačnej regulácie, aby sa vypočítal parameter
kvality obrazu na kódovanie cieľového bloku. Všetky obsiahnuté deliace bloky sa podrobia derivačnej
regulácii. Obsiahnuté deliace bloky sa kódujú s rovnakým parametrom kvality obrazu.
[0119] V kroku S513, CPU 901 vykonáva rovnakú operáciu ako v kroku S508 na kódovanie parametra
kvality obrazu vypočítaného v kroku S512. V kroku S514, CPU 901 rekurzívne vykonáva túto procedúru
na štyroch deliacich blokoch (horný ľavý, horný pravý, dolný ľavý a dolný pravý), ktoré sú obsiahnuté na
hierarchicky nasledujúcej úrovni. Deliace bloky majú každý veľkosť 1/2 veľkosti pôvodného cieľového
bloku aj na výšku, aj na šírku. Veľkosť cieľového bloku klesá od delenia k deleniu. Takéto rekurzívne
spracovanie možno vykonávať do najmenšej veľkosti bloku až 8x8 pixelov. Rekurzívnym spracovaním
sa kód deliaceho návestia, kód QP_DELTA a dáta koeficientov príslušných deliacich blokov privádzajú
na výstup ako tok v štrukturálnom poradí, ako je zobrazené na obrázku 16.
[0120] Ako je opísané vyššie, spracovanie derivačnej regulácie a spracovanie kódovania parametra
kvality obrazu sa môžu navzájom integrovať. Dokonca takáto konfigurácia umožňuje riadenie kvality
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v treťom príklade uskutočnenia vynálezu.
[0121] Opíšeme spôsob dekódovania parametra kvality obrazu podľa šiesteho príkladu uskutočnenia
tohto vynálezu s odkazom na obrázok 6.
[0122] Obrázok 6 zobrazuje procedúru dekódovania parametra kvality obrazu. Táto procedúra sa
aplikuje na krok S1405 podľa obrázka 14. V kroku S601, CPU 901 získava veľkosť dekódovaného
cieľového bloku. V kroku S602, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V
kroku S603, CPU 901 dekóduje deliace návestie bloku. V kroku S604, CPU 901 určuje, či sa
dekódovaný cieľový blok delí. V kroku S605, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo
rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S606, CPU 901 dekóduje parameter
kvality obrazu. V kroku S607, CPU 901 vykonáva dekódovanie s premenlivou dĺžkou, inverznú
kvantizáciu a inverznú ortogonálnu transformáciu. V kroku S608, CPU 901 určuje, či veľkosť cieľového
bloku sa rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S609, CPU 901 dekóduje
parameter kvality obrazu. V kroku S610, CPU 901 rekurzívne vyvoláva túto procedúru na dekódovanie,
zameranú na obsiahnuté deliace bloky.
[0123] Nižšie konkrétne opíšeme procedúru krokov. V kroku S601, CPU 901 získava veľkosť
dekódovaného cieľového bloku. Bezprostredne po tom, ako sa táto procedúra vyvolá z procedúry podľa
obrázka 14, spracovávaným cieľovým blokom je samotný mriežkový blok. V tomto príklade
uskutočnenia vynálezu má mriežkový blok hodnotu veľkosti 64, hoci nie je na to obmedzená. Ako úroveň
štruktúry kvadrantového stromu oblasti klesá následne kvôli rekurzívnym vyvolaniam, hodnota veľkosti
sa mení na 32, 16 a 8. Poznamenávame, že počet úrovní nie je na toto obmedzený.
[0124] V kroku S602, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V tomto
príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 získava minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu,
ktorá je vložená v informáciách záhlavia snímky.
[0125] V kroku S603, CPU 901 získava stav delenia bloku. V tomto príklade uskutočnenia vynálezu,
CPU 901 odkazuje na hodnotu deliaceho návestia blokov, ktorá sa dekódovala v kroku S1801 na
obrázku 18.
[0126] V kroku S604, CPU 901 určuje, či hodnota deliaceho návestia bloku je pravdivá alebo
nepravdivá. Ak je nepravdivá (NIE v kroku S604), CPU 901 vykoná kroky S605 až S607. Ak je pravdivá
(ÁNO v kroku S604), CPU 901 vykoná kroky S608 až S610.
[0127] V kroku S605, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. Ak veľkosť cieľového bloku je väčšia alebo rovná minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu (ÁNO v kroku S605), CPU 901 vykoná kroky S606 a S607. Ak nie
(NIE v kroku S605), CPU 901 vykoná krok S607 bez vykonania kroku S606.
[0128] V kroku S606, CPU 901 dekóduje kód parametra kvality obrazu. V tomto príklade uskutočnenia
vynálezu, CPU 901 dekóduje kód QP_DELTA na hodnotu QP_DELTA Golombovým dekódovaním.
CPU 901 potom pripočíta hodnotu QP_DELTA k parametru kvality obrazu, ktorý sa použil v
predchádzajúcej inverznej kvantizácii, čím sa vygeneruje parameter kvality obrazu.
[0129] V kroku S607, CPU 901 vykonáva dekódovanie s premenlivou dĺžkou, inverznú kvantizáciu a
inverznú ortogonálnu transformáciu. Pre inverznú kvantizáciu, CPU 901 využíva parameter kvality
obrazu dekódovaný v kroku S606. Ak je veľkosť cieľového bloku menšia ako minimálna veľkosť bloku
riadenia kvality obrazu (NIE v kroku S608), CPU 901 používa parameter kvality obrazu, ktorý sa použil
na inverzné kvantizovanie predchádzajúceho cieľového bloku. Následne CPU 901 ukončí dekódovanie
cieľového bloku.
[0130] V kroku S608, CPU 901 určuje, či je veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Ak je veľkosť cieľového bloku rovná minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu (ÁNO v kroku S608), CPU 901 vykoná krok S609. Ak nie (NIE v kroku S608), CPU 901 pokračuje
do kroku S610 bez vykonania kroku S609.
[0131] V kroku S609, CPU 901 dekóduje kód parametra kvality obrazu ako v kroku S606. V kroku S610,
CPU 901 rekurzívne vykonáva túto procedúru na štyroch deliacich blokoch (horný ľavý, horný pravý,
dolný ľavý a dolný pravý), ktoré sú obsiahnuté na hierarchicky nasledujúcej úrovni. Deliace bloky majú
každý veľkosť 1/2 veľkosti pôvodného cieľového bloku aj na výšku, aj na šírku. Veľkosť cieľového bloku
sa znižuje od delenia k deleniu. Takýmto rekurzívnym spracovaním CPU 901 dekóduje kód deliaceho
návestia, kód QP_DELTA a dáta koeficientov každého deliaceho bloku v poradí štruktúry kvadrantového
stromu oblasti, ako je zobrazené na obrázku 16.
[0132] Ako je opísané vyššie, rekurzívne spracovanie na skenovanie štruktúry kvadrantového stromu
oblasti a spracovanie dekódovania parametra kvality obrazu sa môžu vzájomne integrovať. Dokonca
takáto konfigurácia môže dekódovať tok, ktorý je kódovaný spôsobom kódovania podľa prvého príkladu
uskutočnenia alebo piateho príkladu uskutočnenia vynálezu.
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Spôsob kódovania deliacich blokov podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu sa realizuje pomocou
konfigurácie zobrazenej na obrázku 9.
[0134] Pred kódovaním, CPU 901 nastaví profil a úroveň. Profily opisujú charakteristiky toku
generovaného v tomto príklade uskutočnenia vynálezu. Úrovne sú súbory parametrov, ktoré sú
prípustné v závislosti od procesného výkonu dekódovača. Pretože procesný výkon zväčša závisí od
veľkosti obrazu, úrovne sú definované pre príslušné veľkosti obrazov. Avšak jednotky definovania
úrovne nie sú obmedzené na veľkosti obrazov. Napríklad úrovne možno nastaviť podľa počtu
spracovávaných mriežkových blokov, pretože procesný výkon závisí od počtu. V tomto príklade
uskutočnenia vynálezu sa minimálne veľkosti blokov riadenia kvality obrazu nastavia na minimálnu
hodnotu v každej úrovni. Obrázky 21A a 21B uvádzajú tabuľky, ktoré definujú minimálne veľkosti blokov
riadenia kvality obrazu obmedzené profilom a úrovňou.
[0135] Tento príklad uskutočnenia vynálezu sa zaoberá prípadom, kde profily obsahujú základný profil,
ktorý využíva len základné nástroje a hlavný profil, ktorý využíva ďalšie nástroje. Avšak profily nie sú na
to obmedzené.
[0136] Obrázok 21A zobrazuje tabuľku, ktorá uvádza úrovne a limity minimálnych veľkostí blokov
riadenia kvality obrazu v základnom profile. Obrázok 21B uvádza tabuľku, ktorá zobrazuje úrovne a
limity minimálnych veľkostí blokov riadenia kvality obrazu v hlavnom profile.
[0137] V tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa úrovne klasifikujú maximálnym počtom mriežkových
blokov (64x64 pixelov) obsiahnutých v snímke. Špecificky, úroveň 1 je určená pre relatívne malé obrazy,
ako 640x480 pixelov. Úroveň 2 je určená pre stredne veľké obrazy s 1920x1080 pixelmi. Úroveň 3 je
určená pre veľké obrazy s 4096x2160 pixelmi. Je potrebné poznamenať, že počet úrovní a klasifikácie
úrovní neobmedzujú podstatu tohto vynálezu.
[0138] Opíšeme základný profil zobrazený na obrázku 21A. Úroveň 1 uvádza, že minimálna hodnota
minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu je 8 a minimálne veľkosti blokov riadenia kvality obrazu
možno nastaviť v rozsahu od 8 do 64. Úroveň 2 uvádza, že minimálna hodnota minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu je 16 a minimálne veľkosti blokov riadenia kvality obrazu možno nastaviť
v rozsahu od 16 do 64. Úroveň 3 uvádza, že minimálna hodnota minimálnej veľkosti bloku riadenia
kvality obrazu je 32 a minimálne veľkosti blokov riadenia kvality obrazu možno nastaviť v rozsahu od 32
do 64. Hlavný profil zobrazený na obrázku 21B uvádza, že minimálne veľkosti blokov riadenia kvality
obrazu sa riadia v rozsahu od 8 do 64 bez ohľadu na úroveň.
[0139] CPU 901 určuje profil a úroveň v závislosti od podmienok spôsobu kódovania alebo zariadenia
kódovania, ako sú nástroje a pamäťové kapacity a/alebo pri zvážení podmienok spôsobu dekódovania
alebo zariadenia dekódovania. Avšak spôsob určenia profilu a úrovne nie je konkrétne obmedzený.
Nezobrazený používateľ môže nastaviť profil a úroveň. Určený profil a úroveň sa môžu kódovať, zahrnúť
do záhlavia sekvencie, ktoré opisuje informácie o celom pohyblivom obraze, a na výstup privádzať z
komunikačného rozhrania 905. Takýto profil a úroveň možno nahrať na HDD 903.
[0140] Ďalej opíšeme procedúru kódovania snímok. V kroku S1301 na obrázku 13, podobne ako v
prvom príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 spočiatku nastavuje parameter minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu. Obrázok 22 je vývojový diagram zobrazujúci spôsob výpočtu minimálnej
veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S2201, CPU 901 určuje typ profilu. Ak typ profilu je
základný profil (ZÁKLADNÝ PROFIL v kroku S2202), CPU 901 vykoná krok S2204 a následné kroky.
Ak typ profilu je hlavný profil (HLAVNÝ PROFIL v kroku S2202), CPU 901 vykoná krok S2203.
[0141] Najprv opíšeme prípad s hlavným profilom. V kroku S2203, CPU 901 nastaví minimálnu veľkosť
bloku riadenia kvality obrazu na 8. CPU 901 potom ukončí spracovanie.
[0142] Ďalej opíšeme prípad so základným profilom. V kroku S2204, CPU 901 získava hodnotu úrovne.
V tomto príklade uskutočnenia vynálezu sa hodnota úrovne vypočíta podľa vstupnej veľkosti obrazu.
Hodnota úrovne indikuje minimálnu úroveň, pri ktorej možno dekódovať tok vstupnej veľkosti obrazu.
[0143] V kroku S2205, CPU 901 určuje, či hodnota úrovne je 1. Ak je určenie pravdivé (ÁNO v kroku
S2205), CPU 901 vykoná krok S2206. Ak je určenie nepravdivé (NIE v kroku S2205), CPU 901 vykoná
krok S2207. V kroku S2206, CPU 901 nastavuje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu na 8.
V kroku S2207, CPU 901 určuje, či hodnota úrovne je 2. Ak je určenie pravdivé (ÁNO v kroku S2207),
CPU 901 vykoná krok S2208. Ak je určenie nepravdivé (NIE v kroku S2207), CPU 901 vykoná krok
S2209. V kroku S2208, CPU 901 nastavuje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu na 16. V
kroku S2209, CPU 901 nastavuje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu na 32.
[0144] Potom sa CPU 901 vráti do procesu zobrazeného na obrázku 13. V kroku S1302, ako v prvom
príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 kóduje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu. V
kroku S1303, CPU 901 generuje informácie záhlavia snímky obsahujúce kódované dáta. Obrázok 23A
zobrazuje vygenerovaný bitový tok. Záhlavie sekvencie obsahuje kódované dáta o profile a úrovni, za
ktorými nasledujú kódy, ktoré indikujú veľkosť obrazu. Záhlavie snímky v každom prvku dát snímky
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rovnej minimálnej hodnote minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu definovanej na obrázku
21A.
[0145] Obrázok 24 je vývojový diagram zobrazujúci celú procedúru. V kroku S2401, CPU 901 na vstup
privádza veľkosť kódovaného obrazu. V kroku S2402, CPU 901 volí profil. CPU 901 taktiež volí úroveň
podľa obrázka 21A alebo 21B. V kroku S2403, CPU 901 získava minimálnu hodnotu minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu podľa zvolenej úrovne. V kroku S2404, CPU 901 kóduje zvolený profil a
úroveň. V kroku S2405, CPU 901 generuje záhlavie sekvencie obsahujúce kódované dáta o profile a
úrovni. V kroku S2406, CPU 901 vykonáva kódovanie v jednotkách snímok. Možné veľkosti
minimálnych blokov riadenie kvality obrazu v každej snímke sú väčšie alebo rovné vyššie uvedenej
minimálnej hodnote minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu. V kroku S2407, CPU 901 určuje,
či sú kódované všetky snímky. Ak nie sú všetky snímky kódované (NIE v kroku S2407), CPU 901
pokračuje do kroku S2406, aby kódovala nasledujúcu snímku. Ak sú všetky snímky kódované (ÁNO v
kroku S2407), CPU 901 ukončí spracovanie kódovania.
[0146] Poskytnutie profilov a úrovní a obmedzenie minimálnych veľkostí bloku riadenia kvality obrazu
umožňuje určiť minimálne veľkosti bloku riadenia kvality obrazu v závislosti od veľkosti obrazu. Preto je
možné kódovať obraz, pričom sa vynechávajú operácie v menších blokoch bez toho, aby sa spôsobil
pokles kvality obrazu. Toto umožňuje navrhovať optimálny obvod pre zamýšľané zariadenie a navrhovať
konfiguráciu na potlačenie určitej spotreby energie. Napríklad, základný profil sa môže použiť na
mobilnú komunikáciu tak, že možno uložiť prísne obmedzenia záťaže na kódovacie operácie vzhľadom
na dobu chodu batérie. Hlavný profil možno použiť pre nebatériové stacionárne zariadenia, čím sa
ukladajú voľnejšie obmedzenia na prevádzkovú záťaž. Vzhľadom na softvér, čas prevádzky na
vykonanie kvantizačného riadenia v blokoch menších ako minimálne veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu sa môže kvôli urýchleniu vynechať.
[0147] Bude sa rozumieť, že spôsob kódovania založený na profile a úrovni, ako je tento príklad
uskutočnenia vynálezu, sa môže aplikovať na tretí a piaty príklad uskutočnenia vynálezu.
[0148] Minimálne hodnoty minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu určené pre príslušné
úrovne, zobrazené na obrázkoch 21A a 21B, sa vždy môžu použiť v príslušných úrovniach. V takomto
prípade možno vynechať kód minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu začlenený v každej
snímke. Obrázok 23B zobrazuje takýto bitový tok. Bitový tok zobrazený na obrázku 23B sa líši od toku
zobrazeného na obrázku 23A v tom, že záhlavia snímok neobsahujú kód minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. Minimálne veľkosti bloku riadenia kvality obrazu v sekvencii sú fixované na
minimálnu hodnotu minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu, ktorá je definovaná pre profil a
úroveň. Toto poskytuje účinok odstránenia redundantného kódu na zlepšenú účinnosť kódovania.
[0149] Pamäťové kapacity na ukladanie kvantizačných matíc menších ako minimálna veľkosť bloku
riadenia kvality obrazu a spracovanie na aktualizovanie takýchto kvantizačných matíc možno taktiež
vynechať.
[0150] Ôsmy príklad uskutočnenia tohto vynálezu sa zaoberá spôsobom dekódovania obrazu na
dekódovanie bitového toku, ktorý je vygenerovaný v siedmom príklade uskutočnenia vynálezu. Spôsob
dekódovania obrazu podľa tohto príkladu uskutočnenia vynálezu sa realizuje pomocou konfigurácie
zobrazenej na obrázku 9.
[0151] Pred dekódovaním snímok, CPU 901 na vstup privedie a dekóduje záhlavie sekvencie. CPU 901
dekóduje kód súvisiaci s profilom a úrovňou podľa obrázka 23A. CPU 901 taktiež dekóduje kód šírky
obrazu a kód výšky obrazu. Ak dekódovaný profil je základný profil, CPU 901 odkáže na tabuľku podľa
obrázka 21A. CPU 901 ďalej zvolí a určí minimálnu hodnotu minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu zodpovedajúcej úrovni. Ak dekódovaný profil je hlavný profil, CPU 901 odkáže na tabuľku podľa
obrázka 21B a nastaví minimálnu hodnotu minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu na 8.
[0152] V tomto okamihu, CPU 901 vyhradí vyrovnávacie pamäte a ďalšie nevyhnutné pamäte na
RAM 902. Napríklad, pri základnom profile na úrovni 2 sa nevykoná žiadne riadenie kvality obrazu vo
veľkosti bloku s 8x8 pixelmi. V takomto prípade sa môžu vynechať pamäťové oblasti na uloženie
parametrov kvality obrazu v jednotkách blokov 8x8 a 4x4 pixely.
[0153] CPU 901 dekóduje snímky podľa vývojového diagramu na obrázku 14, ktorý je opísaný v druhom
príklade uskutočnenia vynálezu. V kroku S1402, CPU 901 dekóduje minimálnu veľkosť bloku riadenia
kvality obrazu obsiahnutú v záhlaví snímky. V kroku S1405, CPU 901 vykonáva hierarchické
dekódovanie s mriežkovým blokom ako cieľovým blokom. V kroku S1805 na obrázku 18, opísanom v
druhom príklade uskutočnenia vynálezu, CPU 901 vykonáva rekurzívne spracovanie podľa
hierarchických úrovní, čím dekóduje parametre riadenia kvality obrazu až po bloky minimálnej veľkosti
bloku riadenia kvality obrazu.
[0154] Obrázok 25 je vývojový diagram zobrazujúci celú procedúru. V kroku S2501, CPU 901 na vstup
privádza záhlavie sekvencie. V kroku S2502, CPU 901 dekóduje kódované dáta o profile a úrovni, čím
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riadenia kvality obrazu podľa zvolenej úrovne. V kroku S2504, CPU 901 vykonáva dekódovanie v
jednotkách snímok. Toto zabezpečuje, že možné veľkosti minimálnych blokov riadenia kvality obrazu v
každej snímke sú väčšie alebo rovné ako vyššie uvedená minimálna hodnota minimálnej veľkosti bloku
riadenia kvality obrazu. V kroku S2505, CPU 901 určuje, či sú všetky snímky dekódované. Ak nie sú
všetky snímky dekódované (NIE v kroku S2505), CPU 901 pokračuje do kroku S2504, aby dekódovala
nasledujúcu snímku. Ak sú všetky snímky dekódované (ÁNO v kroku S2505), CPU 901 ukončuje
spracovanie dekódovania.
[0155] Poskytnutie profilov a úrovní a obmedzenie minimálnych veľkostí bloku riadenia kvality obrazu
umožňuje určenie minimálnych veľkostí bloku riadenia kvality obrazu v závislosti od veľkosti obrazu.
Preto je možné dekódovať obraz, pričom sa vynechávajú operácie v menších blokoch bez toho, aby sa
spôsobil pokles kvality obrazu. Určenie minimálnych veľkostí bloku riadenia kvality obrazu môže znížiť
počet razov rekurzívneho spracovania, čím možno potlačiť časové variácie na vykonávanie
dekódovania v jednotkách mriežkových blokov.
[0156] V dôsledku toho je možné navrhnúť optimálny obvod pre zamýšľané zariadenie a navrhnúť
konfiguráciu na potlačenie určitej spotreby energie. Napríklad, základný profil sa môže použiť na
mobilnú komunikáciu tak, že možno uložiť prísne obmedzenia záťaže na kódovacie operácie vzhľadom
na čas chodu batérie. Hlavný profil možno používať pre bezbatériové stacionárne zariadenia, pričom sa
ukladajú voľnejšie obmedzenia na prevádzkovú záťaž. Vzhľadom na softvér, prevádzková doba na
vykonanie kvantizačného riadenia v blokoch menších ako minimálne veľkosti bloku riadenia kvality
obrazu sa môže kvôli urýchleniu vynechať.
[0157] Bude sa rozumieť, že CPU 901 môže dekódovať kód súvisiaci s profilom a úrovňou podľa
obrázka 23B. Ako vo vyššie uvedenom opise, CPU 901 na vstup privádza a dekóduje záhlavie
sekvencie. Podľa výsledného profilu a úrovne, CPU 901 určuje minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality
obrazu, ako je opísané vyššie. Pri dekódovaní snímok, CPU 901 preskočí krok S1402 a použije
minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu.
[0158] Jedinečné určenie minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu podľa profilu a úrovne
umožňuje dekódovanie obrazu bez kódu minimálnej veľkosti bloku riadenia kvality obrazu v každom
záhlaví snímky.
[0159] CPU 901 môže porovnávať dekódovanú minimálnu veľkosť bloku riadenia kvality obrazu s
minimálnou veľkosťou bloku riadenia kvality obrazu, ktorá sa určila pomocou profilu a úrovne. Ak je táto
väčšia ako prvá, CPU 901 môže detegovať bitový tok vzhľadom na chybu.
[0160] Táto prihláška nárokuje prioritu z japonskej patentovej prihlášky č. 2011-004648 podanej 13.
januára 2011.

- 18 Patentové nároky
1. Zariadenie kódujúce obraz nakonfigurované na delenie obrazu na bloky a kódovanie obrazu v
jednotkách blokov, pričom zariadenie kódujúce obraz obsahuje:
získavací prostriedok (901) nakonfigurovaný na získanie informácií o veľkosti kódovaného bloku
a nakonfigurovaný na získanie informácií o minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie
kvantizačného parametra;
prostriedok (901) kódujúci informácie nakonfigurovaný na kódovanie informácií o minimálnej
veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra;
kontrolný prostriedok (901) nakonfigurovaný na kontrolovanie, či kódovaný blok je blok, ktorý je
delený, a pri blokoch, ktoré nie sú delené, kontroluje, či veľkosť kódovaného bloku je väčšia alebo
rovná minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra; a
kódovací prostriedok (901),
pričom, ak veľkosť kódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku použitej na
riadenie kvantizačného parametra (S105):
získavací prostriedok (901) je nakonfigurovaný na získanie prvého kvantizačného
parametra pre kódovaný blok (S107) a prostriedok (901) kódujúci informácie je
nakonfigurovaný na kódovanie prvej diferenciálnej hodnoty medzi prvým kvantizačným
parametrom a kvantizačným parametrom použitým na kódovanie predchádzajúceho
bloku (S108); a
kódovací prostriedok (901) je nakonfigurovaný na kódovanie kódovaného bloku pomocou
prvého kvantizačného parametra,
inak:
získavací prostriedok je nakonfigurovaný na získanie druhého kvantizačného parametra pre
kódovaný blok (S107) a prostriedok kódujúci informácie je nakonfigurovaný na kódovanie druhej
diferenciálnej hodnoty medzi druhým kvantizačným parametrom a kvantizačným parametrom
použitým na kódovanie predchádzajúceho bloku (S108) v prípade, že:
druhá diferenciálna hodnota sa predtým nekódovala pre blok zo skupiny blokov, ktorá sa
získala delením bloku, ktorý má veľkosť bloku rovnú minimálnej veľkosti bloku použitej
na riadenie kvantizačného parametra a obsahuje kódovaný blok (S302); a
kódovaný blok je prvý blok v skupine blokov v poradí kódovania, ktorý obsahuje
kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa nerovná nule; a
kódovací prostriedok (901) je ďalej nakonfigurovaný na kódovanie kódovaného bloku zo skupiny
blokov pomocou druhého kvantizačného parametra a kódovanie nasledujúceho bloku zo skupiny
blokov v poradí kódovania pomocou druhého kvantizačného parametra v prípade, že:
nasledujúci blok zo skupiny blokov obsahuje kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa
nerovná nule.
2. Zariadenie kódujúce obraz podľa nároku 1, pričom prvá diferenciálna hodnota je diferenciálna
hodnota medzi prvým kvantizačným parametrom a kvantizačným parametrom použitým predtým na
prvý kvantizačný parameter, a
pričom druhá diferenciálna hodnota je diferenciálna hodnota medzi druhým kvantizačným
parametrom a kvantizačným parametrom použitým predtým na druhý kvantizačný parameter.
3. Zariadenie kódujúce obraz podľa nároku 1, pričom informácia o minimálnej veľkosti bloku použitej
na riadenie kvantizačného parametra je index zodpovedajúci veľkosti bloku.
4. Zariadenie kódujúce obraz podľa nároku 1, pričom získavací prostriedok získava informáciu o veľkosti
kódovaného bloku odkázaním na informáciu indikujúcu, či sa má kódovaný blok deliť.
5. Zariadenie dekódujúce obraz obsahujúce:
prvý odvodzovací prostriedok (901) nakonfigurovaný na odvodenie veľkosti dekódovaného bloku;
druhý odvodzovací prostriedok (901) nakonfigurovaný na odvodenie minimálnej veľkosti bloku
použitej na riadenie kvantizačného parametra pre inverznú kvantizáciu;

- 19 kontrolný prostriedok (901) nakonfigurovaný na kontrolovanie, či dekódovaný blok je blok, ktorý
je delený, a pri blokoch, ktoré nie sú delené, kontroluje, či veľkosť dekódovaného bloku je väčšia
alebo rovná minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra;
odvodzovací prostriedok kvantizačných parametrov; a
dekódovací prostriedok,
pričom ak veľkosť dekódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku použitej
na riadenie kvantizačného parametra:
odvodzovací prostriedok kvantizačných parametrov je nakonfigurovaný na dekódovanie
prvej diferenciálnej hodnoty medzi prvým kvantizačným parametrom pre dekódovaný blok
a kvantizačným parametrom použitým na dekódovanie predchádzajúceho bloku,
a nakonfigurovaný na odvodenie prvého kvantizačného parametra pre dekódovaný blok
pomocou prvej diferenciálnej hodnoty; a
dekódovací prostriedok je nakonfigurovaný na dekódovanie dekódovaného bloku
pomocou prvého kvantizačného parametra;
inak:
odvodzovací prostriedok kvantizačných parametrov je nakonfigurovaný na dekódovanie
druhej diferenciálnej hodnoty medzi druhým kvantizačným parametrom pre dekódovaný
blok a kvantizačným parametrom použitým na dekódovanie predchádzajúceho bloku v
prípade, že:
druhá diferenciálna hodnota sa predtým nedekódovala pre blok zo skupiny blokov,
ktorá sa získala delením bloku, ktorý má veľkosť bloku rovnú minimálnej veľkosti bloku
použitej na riadenie kvantizačného parametra a obsahuje dekódovaný blok; a
dekódovaný blok je prvý blok v skupine blokov v poradí dekódovania, ktorý obsahuje
kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa nerovná nule;
odvodzovací prostriedok kvantizačných parametrov je nakonfigurovaný na odvodenie druhého
kvantizačného parametra pre dekódovaný blok pomocou druhej diferenciálnej hodnoty; a
dekódovací prostriedok (901) je ďalej nakonfigurovaný na dekódovanie dekódovaného bloku zo
skupiny blokov pomocou druhého kvantizačného parametra a dekódovanie nasledujúceho bloku
zo skupiny blokov v poradí dekódovania pomocou druhého kvantizačného parametra v prípade,
že:
nasledujúci blok zo skupiny blokov obsahuje kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa
nerovná nule.
6. Zariadenie dekódujúce obraz podľa nároku 5, pričom prvá diferenciálna hodnota je diferenciálna
hodnota medzi prvým kvantizačným parametrom a kvantizačným parametrom použitým predtým na
prvý kvantizačný parameter a pričom druhá diferenciálna hodnota je diferenciálna hodnota medzi
druhým kvantizačným parametrom a kvantizačným parametrom použitým predtým na druhý
kvantizačný parameter.
7. Zariadenie dekódujúce obraz podľa nároku 5, pričom informácia o minimálnej veľkosti bloku použitej
na riadenie kvantizačného parametra je index zodpovedajúci veľkosti bloku.
8. Zariadenie dekódujúce obraz podľa nároku 5, pričom získavací prostriedok získava informáciu o
veľkosti dekódovaného bloku odkázaním na informáciu indikujúcu, či sa má dekódovaný blok deliť.
9. Spôsob kódujúci obraz na kódovanie obrazu, ktorý delí obraz na bloky a kóduje obraz v jednotkách
blokov, pričom spôsob kódujúci obraz zahŕňa:
získanie informácie o veľkosti kódovaného bloku (S101) a získanie informácie o minimálnej
veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra (S102);
kódovanie informácie o minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra
použitého na riadenie kvantizácie;
kontrolovanie, či kódovaný blok je blok, ktorý je delený (S104) a pri blokoch, ktoré nie sú delené,
kontrolovanie, či veľkosť kódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku
použitej na riadenie kvantizačného parametra (S105);
ak veľkosť kódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie
kvantizačného parametra (S105):

- 20 získanie prvého kvantizačného parametra pre kódovaný blok (S107) a kódovanie prvej
diferenciálnej hodnoty medzi prvým kvantizačným parametrom a kvantizačným
parametrom použitým na kódovanie predchádzajúceho bloku (S108); a
kódovanie kódovaného bloku pomocou prvého kvantizačného parametra;
inak:
získanie druhého kvantizačného parametra pre kódovaný blok (S107) a kódovanie druhej
diferenciálnej hodnoty medzi druhým kvantizačným parametrom a kvantizačným
parametrom použitým na kódovanie predchádzajúceho bloku (S108) v prípade, že:
druhá diferenciálna hodnota nebola predtým kódovaná pre blok zo skupiny blokov,
ktorá sa získala delením bloku, ktorý má veľkosť bloku rovnú minimálnej veľkosti
bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra a obsahuje kódovaný blok
(S302); a
kódovaný blok je prvým blokom v skupine blokov v poradí kódovania, ktorý obsahuje
kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa nerovná nule; a
kódovanie kódovaného bloku zo skupiny blokov pomocou druhého kvantizačného
parametra a kódovanie nasledujúceho bloku zo skupiny blokov v poradí kódovania
pomocou druhého kvantizačného parametra v prípade, že:
nasledujúci blok zo skupiny blokov obsahuje kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý
sa nerovná nule.
10. Spôsob dekódujúci obraz na dekódovanie obrazu zahŕňajúci:
odvodenie veľkosti dekódovaného bloku (S201);
odvodenie minimálnej veľkosti bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra pre inverznú
kvantizáciu (S202);
kontrolovanie, či dekódovaný blok je blok, ktorý je delený (S204) a pri blokoch, ktoré nie sú
delené, kontrolovanie, či veľkosť dekódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti
bloku použitej na riadenie kvantizačného parametra;
pričom, ak veľkosť dekódovaného bloku je väčšia alebo rovná minimálnej veľkosti bloku použitej
na riadenie kvantizačného parametra:
dekódovanie prvej diferenciálnej hodnoty medzi prvým kvantizačným parametrom pre
dekódovaný blok a kvantizačným parametrom použitým na dekódovanie
predchádzajúceho bloku a odvodenie prvého kvantizačného parametra pre dekódovaný
blok pomocou prvej diferenciálnej hodnoty; a
dekódovanie dekódovaného bloku pomocou prvého kvantizačného parametra;
inak:
dekódovanie druhej diferenciálnej hodnoty medzi druhým kvantizačným parametrom pre
dekódovaný blok a kvantizačným parametrom použitým na dekódovanie predchádzajúceho
bloku v prípade, že:
druhá diferenciálna hodnota sa predtým nedekódovala pre blok zo skupiny blokov, ktorá sa
získala delením bloku, ktorý má veľkosť bloku rovnú minimálnej veľkosti bloku použitej na
riadenie kvantizačného parametra a obsahuje dekódovaný blok; a
dekódovaný blok je prvý blok v skupine blokov v poradí dekódovania, ktorý obsahuje
kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa nerovná nule;
odvodenie druhého kvantizačného parametra pre dekódovaný blok pomocou druhej
diferenciálnej hodnoty; a
dekódovanie dekódovaného bloku zo skupiny blokov pomocou druhého kvantizačného parametra
a dekódovanie nasledujúceho bloku zo skupiny blokov v poradí dekódovania pomocou druhého
kvantizačného parametra v prípade, že:
nasledujúci blok zo skupiny blokov obsahuje kvantizovaný transformačný koeficient, ktorý sa
nerovná nule.

- 21 11. Počítačový program, ktorý keď sa vykoná na počítači spôsobí, že počítač vykoná spôsob kódujúci
obraz podľa nároku 9.
12. Počítačový program, ktorý keď sa vykoná na počítači spôsobí, že počítač vykoná spôsob dekódujúci
obraz podľa nároku 10.
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