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Opis
Oblasť techniky
[0001] Tento vynález sa týka obraz dekódujúceho zariadenia a konkrétnejšie
zariadenia, ktoré volí spôsob dekódovania na dekódovanie indexu
predikčného módu aktuálneho bloku podľa indikátora skupiny intra
predikčných módov aktuálneho bloku a dekóduje index predikčného módu
pomocou zvoleného spôsobu dekódovania.
Doterajší stav techniky
[0002] Obrazové dáta sa musia kódovať, aby sa obrazové dáta efektívne ukladali
alebo vysielali. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264/MPEG-4 AVC (Advanced
Video Coding) a podobne sú známe ako technológie kódovania obrazových
dát. V týchto technológiách sa obraz rozdelí na makro bloky, určí sa, ktoré
z intra kódovania alebo inter kódovania treba vykonať v jednotke makro blokov
a makro bloky sa kódujú určenou kódovacou metódou.
[0003] V H.264, čo je najnovšia technológia komprimujúca obraz, sa intra predikcia
vykonáva na vylepšenie efektívnosti intra kódovania.
Čiže namiesto
odkazovania na referenčný obraz, aby sa kódoval aktuálny blok, sa vytvorí
predikčný blok pomocou hodnôt pixelov priestorovo susediacich s kódovaným
aktuálnym blokom. Konkrétne, zvolí sa intra predikčný mód s malým
skreslením pomocou porovnania s originálnym makro blokom s použitím
hodnôt susedných pixelov a vytvorí sa predikčný blok aktuálneho kódovaného
bloku pomocou zvoleného intra predikčného módu a hodnôt susedných
pixelov. Vytvorí sa reziduálny blok obsahujúci rozdielové signály medzi
aktuálnym blokom a predikčným blokom a reziduálny blok sa transformuje,
kvantizuje a entropicky kóduje. Taktiež sa kóduje intra predikčný mód použitý
na vytvorenie predikčného bloku.
[0004] Avšak v H.264 sa intra predikčný mód aktuálneho bloku kóduje bez ohľadu na
smerovosť intra predikčných módov ľavého a horného bloku aktuálneho bloku,
a takto existuje problém v tom, že účinnosť kódovania je nízka. Keď sa zvýši
počet intra predikčných módov, aby sa zvýšila účinnosť kódovania
reziduálneho bloku, je treba, aby intra predikčná kódovacia metóda mala
účinnosť vyššiu než kódovacia metóda intra predikčného módu H.264.
[0005] Dokument autorov W-J Chien et al.: "Parsing friendly intra mode coding"
(Kódovanie intrapredikčného módu prijateľné pre syntaktické analyzovanie),
6. Zasadanie JCT-VC; 97. Zasadanie MPEG; 14. júla 2011 až 22. júla 2011;
Turín; 2 júla 2011 (2011-07-02), navrhuje modifikáciu HM 3.0 testovacieho
modelu HEVC, pomocou ktorej sa stanovil počet najpravdepodobnejších
módov (MPM - most probable mode) v prvej skupine a nastavil na tri.
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Podstata vynálezu
Technický problém
[0006] Cieľom vynálezu je zabezpečiť spôsob a zariadenie, ktoré môžu znížiť počet
bitov vyžadovaných na kódovanie intra predikčného módu aktuálneho bloku
vytvorením skupiny MPM pomocou intra predikčných módov ľavého a horného
bloku aktuálneho bloku a pomocou skupiny MPM, aby sa zvýšila účinnosť
kompresie obrazu.
Riešenie problému
[0007] Podľa jedného význaku vynálezu sa poskytuje obraz dekódujúce zariadenie
ako je definované znakmi podľa nároku 1.
[0008] V obraz dekódujúcom zariadení inverzná binarizácia indexu predikčného
módu sa mení v závislosti od indikátora skupiny predikčných módov a indikátor
skupiny predikčných módov indikuje, či skupina MPM obsahuje alebo
neobsahuje intra predikčný mód aktuálneho bloku.
[0009] V obraz dekódujúcom zariadení modul vytvárajúci predikčné bloky obsahuje
modul vytvárajúci referenčné pixely na vytvorenie referenčných pixelov a
filtračný modul referenčných pixelov na filtrovanie referenčných pixelov a
filtračný modul referenčných pixelov adaptívne filtruje referenčné pixely v
závislosti od veľkosti predikčného bloku a intra predikčného módu.
Výhodné účinky
[0010] Obraz dekódujúce zariadenie podľa vynálezu obsahuje syntaktickoanalyzačný modul na dekódovanie intra predikčných informácií z prijatého
bitového toku, dekódovací modul intra predikčného módu na dekódovanie
intra predikčného módu aktuálnej predikčnej jednotky pomocou intra
predikčných informácií a modul vytvárajúci predikčné bloky na vytvorenie
predikčného bloku pomocou intra predikčného módu. Intra predikčné
informácie obsahujú indikátor skupiny predikčných módov a index predikčného
módu a spôsob dekódovania indexu predikčného módu sa mení v závislosti
od indikátora skupiny predikčných módov.
[0011] Preto je možné znížiť množstvo informácií kódovaného a dekódovaného intra
predikčného módu s pôsobením, že skupina MPM obsahuje módy, ktoré majú
najvyššiu možnosť prispôsobenia intra predikčného módu aktuálneho bloku v
závislosti od platných intra predikčných módov ľavého a horného bloku
aktuálneho bloku a menením spôsobu kódovania a spôsobu dekódovania
indexu intra predikčného módu v závislosti od štatistických charakteristík
prípadu, že intra predikčný mód aktuálnej predikčnej jednotky je obsiahnutý v
MPM skupine a štatistických charakteristík prípadu, že intra predikčný mód
aktuálnej predikčnej jednotky nie je obsiahnutý v MPM skupine.
Stručný opis výkresov
[0014]
Obrázok 1

je bloková schéma zobrazujúca zariadenie na kódovnie
pohyblivého obrazu podľa jedného uskutočnenia vynálezu.
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Obrázok 2

je bloková schéma zobrazujúca zariadenie na dekódovanie
pohyblivého obrazu podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu.

Obrázok 3

je schéma zobrazujúca spôsob vytvorenia intra
predikčného bloku v zariadení na dekódovanie pohyblivého
obrazu podľa jedného uskutočnenia vynálezu.

Obrázok 4

je koncepčná schéma zobrazujúca intra predikčné módy
podľa jedného uskutočnenia vynálezu.

Opis príkladov uskutočnenia
[0013] V ďalšom sa detailne opíšu rôzne uskutočnenia vynálezu s odkazom na
priložené výkresy. Vynález možno modifikovať v rôznych formách a môže mať
rôzne uskutočnenia. Uskutočnenia vynálezu nie sú určené na obmedzenie
vynálezu, ale malo by sa rozumieť, že vynález obsahuje všetky modifikácie,
ekvivalenty a náhrady patriace do technického rozsahu vynálezu.V opise
vynálezu s odkazom na výkresy sú rovnaké zložky uvedené rovnakými
vzťahovými značkami.
[0014] Zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie
pohyblivého obrazu podľa vynálezu môžu byť užívateľské terminály ako
osobný počítač, notebook, osobný digitálny asistent, prenosný multimediálny
prehrávač, smarfón, bezdrôtový komunikačný terminál a TV alebo servery
poskytujúce služby. Zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu a zariadenie
na dekódovanie pohyblivého obrazu môžu byť prístroje, ktoré majú
komunikačné zariadenie, ako komunikačný modem, na komunikovanie
s rôznymi prístrojmi alebo bezdrôtovou alebo drôtovou komunikačnou sieťou,
pamäť, v ktorej sú uložené rôzne programy a dáta na kódovanie
a dekódovanie obrazu a mikroprocesor vykonávajúci programy na
vykonávanie operácií a ovládanie.
[0015] Obrázok 1 je bloková schéma zobrazujúca zariadenie na kódovanie
pohyblivého obrazu podľa jedného uskutočnenia vynálezu.
[0016] Zariadenie 100 na kódovanie pohyblivého obrazu
podľa jedného
uskutočnenia vynálezu obsahuje intra predikčný modul 110, inter predikčný
modul 120, transformačný a kvantizačný modul 130, entropicky kódujúci
modul 140, inverzný kvantizačný a inverzný transformačný modul 150,
postprocesný modul 160, vyrovnávaciu pamäť 170 obrazu, odpočítavací
modul 190 a sčítací modul 195.
[0017] Intra predikčný modul 110 vytvára intra predikčný blok pomocou
rekonštruovaných pixel obrazu alebo segmentu, ktorému aktuálny blok patrí.
Intra predikčný modul 110 volí jeden z vopred určeného počtu intra
predikčných módov v závislosti od veľkosti predikčne kódovaného aktuálneho
bloku a vytvára predikčný blok v závislosti od zvoleného intra predikčného
módu.
[0018] Inter predikčný modul 120 vykonáva operáciu odhadu pohybu pomocou
referenčných obrazov uložených v vyrovnávacej pamäti 170 obrazu a určuje
indexy referenčného obrazu a pohybové vektory pre operáciu odhadu pohybu.
Potom inter predikčný modul 120 vytvára inter predikčný blok aktuálneho bloku
pomocou indexov referenčných obrazov a pohybových vektorov.
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[0019] Transformačný a kvantizačný modul 130 transformuje a kvantizuje reziduálny
blok predikčného bloku vytvoreného intra predikčným modulom 110 alebo inter
predikčným modulom 120. Transformácia sa vykonáva podľa
jednorozmerných transformačných matíc v horizontálnom a vertikálnom
smere. Reziduálny blok pre intra predikciu sa transformuje pomocou
transformačných matíc určených v závislosti od veľkosti transformačného
bloku (čiže veľkosti reziduálneho bloku) a intra predikčného módu. Reziduálny
blok pre inter predikciu sa transformuje pomocou vopred určených
transformačných matíc.
[0020] Transformačný a kvantizačný modul 130 kvantizuje transformačný blok
pomocou veľkosti kvantizačného kroku. Veľkosť kvantizačného kroku môžu
meniť kódovacie jednotky rovné alebo väčšie ako vopred určená veľkosť.
[0021] Kvantizovaný transformačný blok sa privedie do inverzného kvantizačného
a inverzného transformačného modulu 150 a entropicky kódovacieho modulu
140.
[0022] Inverzný kvantizačný a inverzný transformačný modul 150 inverzne kvantizuje
kvantizovaný transformačný blok a inverzne transformuje inverzne
kvantizovaný transformačný blok, aby rekonštruoval reziduálny blok. Sčítací
modul spočítava reziduálny blok rekonštruovaný inverzným kvantizačným
a inverzným transformačným modulom 150 a predikčný z intra predikčného
modulu 110 alebo inter predikčného modulu 120, aby vytvoril rekonštruovaný
blok.
[0023] Post-procesný modul 160 na dodatočné spracovanie slúži na zlepšenie kvality
rekonštruovaného obrazu a obsahuje deblokovací filtračný modul 161,
ofsetový modul 162 a slučkový filtračný modul 163.
[0024] Deblokovací filtračný modul 161 adaptívne uplatňuje deblokovací filter na
hranice predikčného bloku a transformačného bloku. Hranice možno obmedziť
na hranice mriežky 8x8. Deblokovací filtračný modul 161 určuje filtrované
hranice, určuje intenzitu ich hraníc a určuje či deblokovací filter sa má uplatniť
na hranice, keď intenzita hranice je väčšia než nula. Keď sa určí, že hranice
by sa mali filtrovať, deblokovací filtračný modul 161 zvolí filter uplatnený na
hranice a filtruje hranice so zvoleným filtrom.
[0025] Ofsetový modul 162 určuje, či obrazy alebo segmenty by mali uplatniť ofset
tak, aby sa zmenšilo skreslenie medzi pixelom v obraze prechádzajúcim
deblokovacím filtračným modulom a zodpovedajúcim originálnym pixelom.
Alternatívne sa segment rozdelí na množstvo ofset oblastí a môže sa určiť typ
ofsetu každej ofset oblasti. Typ ofsetu môže obsahovať vopred určený počet
typov ofsetu okraja a typov ofsetu pásma. Keď typ ofsetu je typ ofsetu okraja,
určí sa typ okraja, ktorému patrí každý pixel a uplatní sa ofset, ktorý mu
zodpovedá. Typ okraja sa určí na základe distribúcie hodnôt dvoch pixelov
susediacich s aktuálnym pixelom.
[0026] Slučkový filtračný modul 163 adaptívne slučkovo filtruje rekonštruovaný obraz
na základe výsledku porovnania rekonštruovaného obrazu, ktorý prechádza
ofsetovým modulom 162, s originálnym obrazom. Určí sa či kódovacie
jednotky majú rekonštruovaný obraz slučkovo filtrovať. Veľkosť a koeficienty
uplatneného slučkového filtra môžu kódovacie jednotky meniť. Informácia
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indikujúca či adaptívny slučkový filter majú kódovacie jednotky uplatniť, môže
byť obsiahnutá v každom záhlaví segmentu. V prípade chroma signálu možno
určiť, či obrazy majú uplatniť adaptívny slučkový filter. Preto informácia
indikujúca, či sa filtrujú chroma komponenty, môže byť obsiahnutá v záhlaví
segmentu alebo záhlaví obrazu.
[0027] Vyrovnávacia pamäť 170 obrazu prijíma post-spracované obrazové dáta
z post-procesného modulu 160 a rekonštruuje a ukladá obraz v jednotke
obrazov. Obraz môže byť obraz v jednotke snímok alebo obraz v jednotke polí.
[0028] Entropicky kódujúci modul 140 entropicky kóduje informáciu kvantizačného
koeficientu kvantizovanú transformačným a kvantizačným modulom 130,
informáciu intra predikcie prijatú z intra predikčného modulu 140, pohybovú
informáciu prijatú z inter predikčnej jednotky 150 a podobne. Entropicky
kódujúci modul 140 obsahuje skenovací modul 145, ktorý sa používa na
transformovanie koeficientov kvantizovaného transformačného bloku na
jednorozmerné kvantizačné koeficienty.
[0029] Skenovací modul 145 určuje typ skenovania na transformovanie koeficientov
kvantizovaného transformačného bloku na jednorozmerné kvantizačné
koeficienty. Typ skenovania sa môže meniť v závislosti od smerového intra
predikčného módu a veľkosti transformačného bloku. Kvantizačné koeficienty
sa skenujú v opačnom smere.
[0030] Keď je kvantizovaný transformačný blok väčší než vopred určená veľkosť, tak
transformačné koeficienty sa rozdelia na množstvo podblokov a skenujú sa.
Typy skenovania použité na transformačné koeficienty podblokov sú rovnaké.
Typy skenovania aplikované na podbloky môžu byť cik-cak skenovanie alebo
to môžu byť rovnaké typy skenovania aké sa aplikujú na transformačné
koeficienty podblokov.
[0031] Obrázok 2 je bloková schéma zobrazujúca zariadenie na dekódovanie
pohyblivého obrazu 200 podľa jedného uskutočnenia vynálezu.
[0032] Zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu 200 podľa jedného
uskutočnenia vynálezu obsahuje entropicky dekódujúci modul 210, inverzný
kvantizačný modul 220, inverzný transformačný modul 230, intra predikčný
modul 240, inter predikčný modul 250, postprocesný modul 260, obrazovú
vyrovnávaciu pamäť 270 a sčítací modul 280.
[0033] Entropicky dekódujúci modul 210 dekóduje prijatý bitový tok a z neho separuje
bitový tok na intra predikčné, inter predikčné informácie, informácie
kvantizačných koeficientov a podobne. Entropicky dekódujúci modul 210
privádza dekódované intra predikčné informácie do intra predikčného modulu
240 a privádza dekódované inter predikčné informácie do inter predikčného
modulu 250. Entropicky dekódujúci modul 210 obsahuje inverzný skenovací
modul 215 na inverzné skenovanie dekódovaných informácií kvantizačných
koeficientov.
[0034] Inverzný skenovací modul 215 konvertuje informácie kvantizačných
koeficientov na dvojrozmerný kvantizačný blok. Na konverziu sa zvolí jeden
z množstva typov skenovania. Typ skenovania sa môže meniť v závislosti od
smerového intra predikčného módu a veľkosti transformačného bloku.
Kvantizačné koeficienty sa skenujú v opačnom smere. Keď kvantizovaný
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transformačný blok je väčší než vopred určená veľkosť, koeficienty sa rozdelia
na množstvo podblokov a skenujú sa. Typy skenovania použité na
transformačné koeficienty podblokov sú rovnaké. Typy skenovania použité na
podbloky môžu byť cik-cak skenovanie alebo to môžu byť rovnaké typy
skenovania ako sa aplikovali na transformačné koeficienty podblokov.
[0035] Inverzný kvantizačný modul 220 určuje prediktor veľkosti kvantizačného kroku
aktuálnej kódovacej jednotky a pripočítava prediktor veľkosti kvantizačného
kroku na prijatú veľkosť reziduálneho kvantizačného kroku, aby rekonštruoval
veľkosť kvantizačného kroku aktuálnej kódovacej jednotky. Inverzný
kvantizačný modul 220 inverzne kvantizuje kvantizačný blok pomocou veľkosti
kvantizačného kroku a inverznej kvantizačnej matice. Kvantizačná matica sa
určí v závislosti od veľkosti kvantizačného bloku a predikčného módu. Čiže
kvantizačná matica sa zvolí na základe najmenej jedného predikčného módu
aktuálneho bloku a intra predikčných módov pre kvantizačný blok, ktorý má
vopred určenú veľkosť.
[0036] Inverzný transformačný modul 230 inverzne transformuje inverzne
kvantizovaný transformačný blok, aby rekonštruoval reziduálny blok. Inverzná
transformačná matica použitá na inverzný kvantizačný blok sa môže určiť
v závislosti od predikčného módu a intra predikčného módu.
[0037] Sčítací modul 280 pripočítava predikčný blok vytvorený intra predikčným
modulom 240 alebo inter predikčným modulom 250 na reziduálny blok
rekonštruovaný inverzným transformačným modulom 230, aby sa vytvoril
rekonštruovaný blok.
[0038] Intra predikčný modul 240 rekonštruuje intra predikčný modul aktuálneho
bloku na základe intra predikčných informácií prijatých z entropicky
dekódujúceho modulu 210. Potom intra predikčný modul 240 vytvára
predikčný blok v závislosti od rekonštruovaného intra predikčného módu.
[0039] Inter predikčný modul 250 rekonštruuje index referenčného obrazu
a pohybový vektor na základe inter predikčných informácií prijatých
z entropicky dekódujúceho modulu 210. Potom inter predikčný modul 250
vytvára predikčný blok aktuálneho bloku pomocou indexu referenčného
obrazu a pohybového vektora. Keď sa aplikuje kompenzácia pohybu s
decimálnou predikciou, aplikuje sa zvolený inter polačný filter na vytvorenie
predikčného bloku.
[0040] Fungovanie postprocesného modulu 260 je rovnaké ako fungovanie
postprocesného modulu 160 zobrazeného na obrázku 1, a preto ho znovu
nebudeme opisovať.
[0041] Vyrovnávacia pamäť 270 obrazu ukladá dekódovaný obraz spracovaný
postprocesným modulom 260 v jednotke obrazov.
[0042] Obrázok 3 je schéma zobrazujúca spôsob vytvorenia intra predikčného bloku
podľa jedného uskutočnenia vynálezu.
[0043] Najprv sa intra predikčná informácia z prijatého bitového toku entropicky
dekóduje (S110).
[0044] Intra predikčná informácia obsahuje indikátor skupiny intra predikčných módov
a index predikčného módu. Indikátor skupiny intra predikčných módov indikuje
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či intra predikčný mód aktuálneho bloku patrí do skupiny MPM alebo skupiny
inej než skupina MPM. Index predikčného módu je informácia indikujúca
špecifický intra predikčný mód v skupine intra predikčných módov indikovanej
indikátorom skupiny intra predikčných módov.
[0045] Indikátor skupiny intra predikčných módov sa môže prijať vo forme
nepodpísaného celého čísla. V tomto prípade indikátor skupiny intra
predikčných módov sa môže použiť bez toho, aby sa entropicky dekódoval.
Alternatívne, indikátor skupiny intra predikčných módov sa môže adaptívne
entropicky kódovať v závislosti od typu aktuálneho segmentu. Napríklad,
indikátor skupiny intra predikčných módov sa môže entropicky kódovať
pomocou kontextov určených v závislosti od typu segmentu. Preto indikátor
skupiny intra predikčných módov sa môže dekódovať pomocou kontextov
určených v závislosti od typu aktuálneho segmentu. Metóda entropického
kódovania indexu predikčného módu sa mení v závislosti od toho, či intra
predikčný mód patrí alebo nepatrí do skupiny MPM. Preto index predikčného
módu sa entropicky dekóduje pomocou odlišných metód.
[0046] Konkrétne, keď indikátor skupiny intra predikčných módov reprezentuje, že
intra predikčný mód aktuálneho bloku patrí do skupiny MPM, index
predikčného módu sa binarizuje spôsobom skráteného Exp-Golombovho kódu
alebo skráteného unárneho (jednočlenného) spôsobu, a potom sa entropicky
kóduje. Preto po tom, čo sa získa binárna informácia vykonaním entropického
dekódovania, index predikčného módu sa rekonštruuje pomocou vyššie
uvedených metód. Keď indikátor skupiny intra predikčných módov
reprezentuje, že intra predikčný mód aktuálneho nepatrí do skupiny MPM,
index predikčného módu možno binarizovať s pevnou dĺžkou. Preto po tom,
čo sa získala binárna informácia vykonaním entropického dekódovania, môže
sa index predikčného módu rekonštruovať.
[0047] Potom sa vytvorí skupina MPM pomocou intra predikčných módov blokov
susediacich s aktuálnym blokom a potom sa intra predikčný mód aktuálneho
bloku rekonštruuje pomocou skupiny MPM (S120). skupina MPM obsahuje tri
intra predikčné módy. Toto opíšeme s odkazom na obrázok 4. Obrázok 4 je
schéma zobrazujúca intra predikčné módy podľa jedného uskutočnenia
vynálezu.
(1) Keď intra predikčné módy horného a ľavého bloku aktuálneho bloku sú ako
prítomné, a vzájomne sa líšia, skupina MPM obsahuje dva intra predikčné
módy a jeden ďalší intra predikčný mód.
Keď jeden z dvoch intra predikčných módov je DC mód a druhý nie je planárny
mód, ďalší intra predikčný mód môže byť planárny mód. Podobne, keď jeden
z dvoch intra predikčných módov je planárny mód a druhý nie je DC mód, ďalší
intra predikčný mód môže byť DC mód.
Keď dva intra predikčné módy sú DC mód a planárny mód, ďalší intra
predikčný mód môže byť vertikálny mód alebo horizontálny mód.
Keď dva intra predikčné módy nie sú DC módy, ani planárny mód, ďalší intra
predikčný mód môže byť intra predikčný mód, ktorý má smerovosť medzi
dvomi intra predikčnými módmi alebo DC mód, alebo planárny mód.
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(2) Keď intra predikčné módy horného a ľavého bloku aktuálneho bloku sú
obidva prítomné a sú navzájom rovnaké, skupina MPM obsahuje intra
predikčný mód a dva ďalšie intra predikčné módy.
Keď intra predikčný mód nie je ani DC mód, ani planárny mód, dva ďalšie intra
predikčné módy sa nastavia na dva intra predikčné módy susediace s intra
predikčným módom. Keď intra predikčný mód je DC mód, dva ďalšie intra
predikčné módy môžu byť planárny mód a vertikálny mód.
(3) Keď je prítomný len jeden z intra predikčných módov horného a ľavého
bloku aktuálneho bloku, skupina MPM obsahuje intra predikčný mód a dva
dodatočné intra predikčné módy. Dva dodatočné intra predikčné módy sa určia
v závislosti od intra predikčného módu.
(4) Keď intra predikčné módy horného a ľavého bloku aktuálneho bloku nie sú
vôbec prítomné, skupina MPM obsahuje DC mód, planárny mód a vertikálny
mód.
[0048] Keď indikátor skupiny predikčných módov indikuje MPM skupinu, intra
predikčný mód indikovaný indexom predikčného módu sa zvolí zo skupiny
MPM a zvolený intra predikčný mód sa určí ako intra predikčný mód
aktuálneho bloku. Indikátor skupiny intra predikčných módov môže byť
informácia návestia, ktoré predstavuje, či intra predikčný mód aktuálneho
bloku patrí do skupiny MPM alebo do skupiny inej ako skupina MPM.
[0049] Keď indikátor skupiny intra predikčných módov neindikuje MPM skupinu, intra
predikčný modul 240 určuje intra predikčný mód indikovaný indexom
predikčného módu z intra predikčných módov (v ďalšom označovaných ako
reziduálne intra predikčné módy) iných než intra predikčné módy patriace do
skupiny MPM ako intra predikčný mód aktuálneho bloku. Indexy predikčných
módov priradené reziduálnym intra predikčným módom sa menia v závislosti
od konfigurácie skupiny MPM. Čiže dekódované indexy predikčných módov
indikujú indexy reziduálnych intra predikčných módov preusporiadaných v
závislosti od konfigurácie skupiny MPM. Preto intra predikčný modul 240
vyberá intra predikčný mód aktuálneho bloku z reziduálnych intra predikčných
módov v závislosti od dekódovaného indexu predikčného módu a intra
predikčných módov patriacich do skupiny MPM.
[0050] Špecificky reziduálne intra predikčné módy aktuálneho bloku sú
preusporiadané v číselnom poradí módu a intra predikčný mód zodpovedajúci
prijatému indexu predikčného módu sa vyberie ako intra predikčný mód
aktuálneho bloku. V tomto prípade reziduálne intra predikčné módy možno
preusporiadať, ale intra predikčný mód aktuálneho bloku možno určiť
porovnaním čísel intra predikčných módov patriacich do skupiny MPM s
indexom intra predikčného módu aktuálneho bloku.
[0051] Tento spôsob možno uplatniť na prípad, keď mód číslo 2 sa priradí DC módu
nesmerových módov, mód číslo 34 sa priradí planárnemu módu a čísla
smerových módov sa priradia ostatným módom. Avšak, pretože
pravdepodobnosť zvolenia planárneho módu a DC módu ako intra
predikčného módu aktuálneho bloku je vyššia než pravdepodobnosť ostatných
smerových módov, planárnemu módu sa priradí nízke číslo módu (napríklad
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mód číslo 0) a je možné aplikovať vyššie uvedený spôsob. V tomto prípade sa
čísla módov ostatných nižšie usporiadaných módov zvyšujú o 1.
[0052] Alternatívne, najnižšie indexy možno priradiť nesmerovým módom. Napríklad,
keď intra predikčný mód aktuálneho bloku je planárny mód a reziduálne intra
predikčné módy obsahujú planárny mód, index intra predikčného módu môže
obsahovať 0. Napríklad, keď reziduálne intra predikčné módy obsahujú
planárny mód a DC mód, intra predikčný mód zodpovedajúci indexu
predikčného módu v stave, kde planárny mód, DC mód a smerové módy sú
usporiadané v tomto poradí, sa môže nastaviť ako intra predikčný mód
aktuálneho bloku. Napríklad, mód číslo 0 a mód číslo 1 sa môžu priradiť
planárnemu módu, resp. DC módu alebo mód číslo 0 a mód číslo 1 sa môžu
priradiť DC módu, resp. planárnemu módu. V tomto prípade index intra
predikčného módu aktuálneho bloku sa môže porovnať s číslami intra
predikčných módov patriacich do skupiny MPM, aby sa určil intra predikčný
mód aktuálneho bloku.
[0053] Potom sa určí veľkosť predikčného bloku pomocou informácie indikujúcej
transformačnú veľkosť aktuálneho bloku (S130).
[0054] Keď veľkosť predikčného bloku sa rovná veľkosti aktuálneho bloku, vytvorí sa
predikčný blok pomocou intra predikčného módu aktuálneho bloku
a referenčných pixelov aktuálneho bloku. Referenčné pixely sú pixely
rekonštruované alebo vytvorené predtým voči aktuálnemu bloku.
[0055] Keď veľkosť predikčného bloku je menšia než veľkosť aktuálneho bloku, čiže
keď aktuálny blok možno rozdeliť na množstvo podblokov a na ňom sa
vykonáva intra predikcia, rovnaký intra predikčný mód (čiže intra predikčný
mód aktuálneho bloku) sa použije na vytvorenie predikčného bloku každého
podbloku. Predikčné bloky druhého podbloku alebo podblokov nasledujúcich
za ním v poradí dekódovania sa vytvoria pomocou rekonštruovaných pixelov
predchádzajúcich podblokov. Preto za predikčným blokom sa vytvorí
reziduálny blok a rekonštruované bloky v jednotkách podblokov a vytvorí sa
predikčný blok nasledujúceho podbloku.
[0056] Potom sa určí, či referenčné pixely bloku zodpovedajúceho veľkosti
predikčného bloku sú platné (S140). Referenčné pixely sú pixely, ktoré sa
predtým dekódovali a rekonštruovali. Keď sa určí, že najmenej jeden
z referenčných pixelov nie je platný, vytvoria sa referenčné pixely (S150).
[0057] Konkrétne, keď sa určí, že referenčné pixely nie sú vôbec platné, hodnoty
referenčných pixelov sa nahradia hodnotami 2L-1. Tu L predstavuje počet bitov
reprezentujúcich stupnicu šedej komponentov luma.
[0058] Keď sa platné referenčné pixely nachádzajú len v jednom smere vzhľadom na
polohu neplatného referenčného pixelu, najbližší referenčný pixel z platných
referenčných pixelov sa vykopíruje, aby sa vytvorili referenčné pixely.
[0059] Keď platné referenčné pixely sú prítomné v oboch smeroch vzhľadom na
polohu neplatného referenčného pixelu, referenčný pixel umiestnený
v najbližšej polohe vo vopred určenom smere sa môže odkopírovať alebo dva
najbližšie referenčné pixely v oboch smeroch sa môžu spriemerniť, aby sa
vytvorili referenčné pixely.
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[0060] Potom sa určí, či by sa referenčné pixely mali filtrovať (S160). Referenčné
pixely sa adaptívne filtrujú v závislosti od rekonštruovaného intra predikčného
módu a veľkosti predikčného bloku (S170).
[0061] Referenčné pixely sa nefiltrujú, keď intra predikčný mód je DC mód. Keď intra
predikčné módy sú vertikálny mód a horizontálny mód, intra predikčný modul
240 taktiež nefiltruje referenčné pixely. Avšak, keď intra predikčné módy sú
smerové módy iné než vertikálny mód a horizontálny mód, referenčné pixely
sa adaptívne filtrujú v závislosti od intra predikčného módu a veľkosti
predikčného bloku. Keď veľkosť predikčného bloku je 4x4, referenčné pixely
sa nefiltrujú za účelom zníženia komplikovanosti, bez ohľadu na intra
predikčný mód. Filtrovanie slúži na vyhladenie variácie hodnoty pixelu medzi
referenčnými pixelmi a využíva dolnopriepustný filter. Dolnopriepustný filter
môže byť [1, 2, 1], čo je 3-odbočkový filter, alebo [1, 2, 4, 2, 1], čo je 5odbočkový filter. Keď veľkosť predikčného bloku je v rozsahu od 8x8 do 32x32,
referenčné pixely sa filtrujú vo viacerých intra predikčných módoch s nárastom
veľkosti predikčného bloku.
[0062] Potom sa vytvorí predikčný blok v závislosti od intra predikčného módu (S180).
Referenčné pixely použité pre predikčný blok môžu byť pixely, ktoré sa
adaptívne filtrujú v závislosti od veľkosti predikčného bloku a intra predikčného
módu.
[0063] V DC móde priemerné hodnoty N horných referenčných pixelov umiestnených
v pozíciách (x = 0, …, N-1, y = -1), M ľavých referenčných pixelov
umiestnených v pozíciách (x = -1, y = 0, …, M-1) a rohový pixel umiestnený
v pozícii (x = -1, y = -1) sa môžu určiť ako predikčné pixely predikčného bloku.
Avšak predikčné pixely susediace s referenčnými pixelmi sa môžu vytvoriť
pomocou váženého priemeru priemernej hodnoty a referenčného pixelu
susediaceho s predikčnými pixelom. V planárnom móde možno predikčné
pixely vytvoriť rovnakým spôsobom ako v DC móde.
[0064] Vo vertikálnom móde referenčné pixely umiestnené vo vertikálnom smere sa
nastavia na predikčné pixely. Avšak, predikčný pixel susediaci s ľavým
referenčným pixelom sa môže vytvoriť pomocou referenčného pixelu
umiestneného vo vertikálnom smere a variáciou medzi ľavými referenčnými
pixelmi. Variácia predstavuje variáciu medzi rohovým referenčným pixelom
a ľavým referenčným pixelom susediacim s predikčnými pixelom.
V horizontálnom móde predikčné pixely možno vytvoriť rovnakým spôsobom
ako vo vertikálnom móde, s výnimkou smeru.
[0065] Ďalej je opísaný spôsob kódovania intra predikčného módu aktuálneho bloku
v kódovacom zariadení pohyblivých obrazov zobrazenom na obrázku 1. Tento
spôsob môže vykonávať intra predikčný modul 110 a entropický kódovací
modul 140 zobrazené na obrázku 1.
[0066] Najprv sa určí intra predikčný mód aktuálneho bloku.
[0067] Potom sa vytvorí skupina MPM aktuálneho bloku. Spôsob vytvorenia skupiny
MPM je rovnaký ako vytvorenie skupiny MPM v intra predikčnom móde 240
zobrazenom na obrázku 2 a preto nebude opisaný.
[0068] Následne sa určí, či intra predikčný mód aktuálneho bloku patrí do skupiny
MPM.
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[0069] Keď intra predikčný mód patrí do skupiny MPM, určí sa návestie (čiže indikátor
skupiny intra predikčných módov) indikujúce MPM skupinu a index
predikčného módu indikujúci špecificky intra predikčný mód v MPM skupine.
[0070] Keď intra predikčný mód nepatrí do skupiny MPM, určí sa návestie
neindikujúce MPM skupinu a index predikčného módu indikujúci špecifický
intra predikčný mód z intra predikčných módov (v ďalšom označovaných ako
reziduálne intra predikčné módy) iných než intra predikčné módy skupiny
MPM.
[0071] Index intra predikčného módu indikujúci intra predikčný mód aktuálneho bloku
z reziduálnych intra predikčných módov sa mení v závislosti od konfigurácie
skupiny MPM. Čiže indexy predikčných módov predstavujú indexy
reziduálnych intra predikčných módov preusporiadaných v závislosti od
konfigurácie skupiny MPM. Preto index predikčného módu sa určí v závislosti
od intra predikčného módu aktuálneho bloku a intra predikčných módov
patriacich do skupiny MPM.
[0072] Konkrétne, reziduálne intra predikčné módy aktuálneho bloku možno
preusporiadať v číselnom poradí módov a poradie intra predikčného módu
aktuálneho bloku možno určiť ako index predikčného módu. Alternatívne,
reziduálne intra predikčné módy možno preusporiadať, ale intra predikčný mód
aktuálneho bloku možno určiť porovnaním čísel intra predikčných módov
patriacich do skupiny MPM s indexom intra predikčného módu aktuálneho
bloku.
[0073] Tento spôsob možno uplatniť na prípad, keď mód číslo 2 je priradený DC módu
nesmerových módov, mód číslo 34 je priradený planárnemu módu a čísla
smerových módov sú priradené ďalším módom. Avšak pretože
pravdepodobnosť zvolenia planárneho módu a DC módu, ako intra
predikčného módu aktuálneho bloku je vyššia než pravdepodobnosti
ostatných smerových módov, nízke číslo módu (napríklad mód číslo 0) sa
priradí planárnemu módu a možno uplatniť vyššie spomenutý spôsob. V tomto
prípade sa čísla ostatných nižšie usporiadaných módov zvyšujú o 1.
Alternatívne, najnižšie indexy možno priradiť nesmerovým módom. Napríklad,
keď intra predikčný mód aktuálneho bloku je planárny mód a reziduálne intra
predikčné módy obsahujú planárny mód, index intra predikčného módu môže
zahŕňať 0. Napríklad, keď reziduálne intra predikčné módy obsahujú planárny
mód a DC mód, intra predikčný mód zodpovedajúci indexu predikčného módu
v stave, keď planárny mód, DC mód a smerové módy sú usporiadané v tomto
poradí, sa môže nastaviť ako intra predikčný mód aktuálneho bloku. Napríklad,
mód číslo 0 a mód číslo 1 možno priradiť planárnemu módu a DC módu, v
danom poradí, alebo mód číslo 0 a mód číslo 1 možno priradiť DC módu a
planárnemu módu, v danom poradí . V tomto prípade index intra predikčného
módu aktuálneho bloku možno porovnať s číslami intra predikčných módov
patriacich do skupiny MPM, aby sa určil intra predikčný mód aktuálneho bloku.
[0074] Ak keď vynález bol opísaný s odkazom na uskutočnenia vynálezu, odborníkom
v odbore bude zrejmé, že vynález možno modifikovať a meniť v rôznych
formách bez odchýlenia sa od rozsahu vynálezu opísaného v priložených
nárokoch.
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Patentové nároky
1.

Obraz dekódujúce zariadenie obsahujúce:
syntakticko-analytickú jednotku na dekódovanie intra predikčných informácií z
prijatého bitového toku;
dekódovaciu jednotku intra predikčných módov na dekódovania intra
predikčného módu aktuálnej predikčnej jednotky pomocou intra predikčných
informácií a skupiny MPM obsahujúcej tri intra predikčné módy; a
jednotku vytvárajúcu predikčné bloky na vytváranie predikčného bloku pomocou
intra predikčného módu,
pričom intra predikčné informácie obsahujú indikátor skupiny predikčných módov
indikujúci, či intra predikčný mód aktuálnej predikčnej jednotky patrí alebo nepatrí
do skupiny MPM a index predikčného módu indikujúci intra predikčný mód
aktuálnej predikčnej jednotky medzi troma intra predikčnými módmi skupiny
MPM, keď indikátor skupiny predikčných módov indikuje, že intra predikčný mód
aktuálnej predikčnej jednotky patrí do skupiny MPM a spôsob dekódovania
indexu predikčného módu sa mení v závislosti od indikátora skupiny predikčných
módov, a
veľkosť predikčného bloku sa určuje podľa transformačných informácií,
tri intra predikčné módy sa určia podľa intra predikčných módov ľavého a horného
bloku aktuálnej predikčnej jednotky,
pričom keď je prítomný len jeden z intra predikčných módov ľavého a horného
bloku aktuálnej predikčnej jednotky, dva dodatočné intra predikčné módy sa
pridajú do MPM skupiny;
vyznačujúce sa tým, že dekódovacie zariadenie je ďalej nakonfigurované, aby
určilo tri intra predikčné módy nasledovne:
keď intra predikčný mód ľavého bloku sa nerovná intra predikčnému módu
horného bloku,
ak intra predikčné módy ľavého bloku a horného bloku sú oba smerové intra
predikčné módy, skupina MPM obsahuje intra predikčné módy ľavého bloku
a horného bloku a planárny mód, a ak jeden z intra predikčných módov ľavého
bloku a horného bloku je DC mód a ďalší je planárny mód, skupina MPM
obsahuje DC mód, planárny mód a vertikálny mód, a
keď nie je prítomný žiadny z intra predikčných módov ľavého a horného bloku,
skupina MPM pozostáva z planárneho módu, DC módu a vertikálneho módu.

2.

Obraz dekódujúce zariadenie podľa nároku 1, pričom inverzná binarizácia indexu
predikčného módu sa mení v závislosti od indikátora skupiny predikčných módov.

3.

Obraz dekódujúce zariadenie podľa nároku 1, pričom jednotka vytvárajúca
predikčné bloky obsahuje jednotku vytvárajúcu referenčné pixely na vytváranie
referenčných pixelov a filtračnú jednotku referenčných pixelov na filtrovanie
referenčných pixelov, a filtračná jednotka referenčných pixelov adaptívne filtruje
referenčné pixely v závislosti od veľkosti predikčného bloku a intra predikčného
módu.
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4.

Obraz dekódujúce zariadenie podľa nároku 3, pričom jednotka vytvárajúca
referenčné pixely vytvára referenčné pixely, keď najmenej jeden z referenčných
pixelov nie je platný.

5.

Obraz dekódujúce zariadenie podľa nároku 4, pričom keď platné referenčné
pixely sú umiestnené iba v jednom smere vzhľadom na polohu neplatného
referenčného pixelu, najbližší referenčný pixel sa kopíruje, aby sa vytvorili
referenčné pixely.
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