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KONCEPCIA KÓDOVANIA UMOŽŇUJÚCA PARALELNÉ SPRACOVANIE,
TRANSPORTNÝ DEMULTIPLEXOR A TOK BITOV VIDEA

Opis

[0001] Tento vynález sa zaoberá koncepciami kódovania umožňujúcimi
paralelné

spracovanie,

ako

napríklad

pri

vývoji

HEVC,

transportným

demultiplexorom a tokom bitov videa.
[0002] Paralelizácia kodéra a dekodéra je veľmi dôležitá v dôsledku zvýšených
požiadaviek na spracovanie stanovených normou pre HEVC, ako aj
očakávaným nárastom

rozlíšenia videa. Architektúry s viacerými jadrami sa

stávajú dostupnými v širokom rozsahu súčasných elektronických zariadení.
V dôsledku toho sú potrebné účinné metódy, ktoré umožnia využívať
architektúry s viacerými jadrami.
[0003] Kódovanie alebo dekódovanie jednotiek LCU prebieha pri rastrovom
skenovaní, prostredníctvom ktorého sa pravdepodobnosti CABAC prispôsobujú
špecifikám každého obrazu. Medzi susednými jednotkami LCU existujú
priestorové závislosti. Každá jednotka LCU závisí od jej susednej jednotky LCU
vľavo, hore, vľavo hore a vpravo hore kvôli rôznym komponentom, napríklad
kvôli vektoru pohybu, predikcii, predikcii v rámci obrazu (intra-prediction)
a iným. Aby bola umožnená paralelizácia pri dekódovaní, tieto závislosti typicky
potrebujú byť prerušené alebo sa prerušujú v aplikáciách súčasného stavu
techniky.
[0004] Boli navrhnuté niektoré koncepcie paralelizácie, menovite spracovanie
po vlnoplochách pomocou entropických rezov [3], operácie paralelného
spracovania po vlnoplochách (wavefront parallel processing - WPP) pomocou
čiastkových tokov [2] [4], [11] alebo dlaždíc [5]. Posledná uvedená koncepcia
nepotrebuje byť nevyhnutne skombinovaná so spracovaním po vlnoplochách na
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to, aby bola umožnená paralelizácia v dekodéri alebo v kodéri. Z tohto hľadiska
sú dlaždice podobné čiastkovým tokom koncepcie WPP. Naším počiatočným
stimulom pre ďalšie štúdium koncepcie entropických rezov je vykonávať
techniky, ktorými sa znižujú straty účinnosti kódovania, a tým sa zmenšuje
záťaž na tok bitov pre paralelizačné prístupy v kodéri a dekodéri.
[0005] Kvôli zabezpečeniu lepšieho pochopenia, najmä využívania jednotiek
LCU je možné najprv sa pozrieť na štruktúru H.264/AVC [1].
[0006] Zakódovaná

video

postupnosť

v

H.264/AVC

pozostáva

z radu

prístupových jednotiek, ktoré sú zhromaždené v toku jednotiek NAL a využívajú
len jeden súbor parametrov postupnosti. Každú video postupnosť možno
dekódovať samostatne. Zakódovaná postupnosť pozostáva z postupnosti
zakódovaných obrazov. Zakódovanou snímkou môže byť celá snímka alebo
jedno pole. Každý obraz sa rozdelí na makrobloky s pevne stanovenou
veľkosťou (v HEVC [5]: jednotky LCU). Niekoľko makroblokov alebo jednotiek
LCU možno zlúčiť dohromady do jedného rezu. Jeden obraz je z tohto dôvodu
súborom jedného alebo viacerých rezov. Cieľom tejto separácie údajov je
umožniť samostatné dekódovanie vzoriek v danej oblasti obrazu, ktorá je
predstavovaná daným rezom, bez využívania údajov z ostatných rezov.
[0007] Technikou, ktorá sa často označuje ako "entropické rezy" ("entropy
slices") [3], je rozdelenie tradičného rezu na ďalšie čiastkové rezy. Konkrétne,
znamená to rozdelenie entropicky zakódovaných údajov z jedného rezu na
rezy. Usporiadanie entropických rezov v jednom reze môže mať rôzne obmeny.
Najjednoduchšou

obmenou

je

využitie

každého

riadku

jednotiek

LCU/makroblokov v jednej snímke ako jedného entropického rezu. Alternatívne
možno ako entropické rezy využívať stĺpce alebo samostatné oblasti, ktoré
môžu byť dokonca prerušené a navzájom prepínané, napr. rez 1 na obrázku 1.
[0008] Zrejmým cieľom koncepcie entropických rezov je umožniť využívanie
paralelných architektúr CPU/GPU a architektúr s viacerými jadrami kvôli
skráteniu času trvania procesu dekódovania, t.j., kvôli urýchleniu tohto procesu.
Aktuálny rez môže byť rozdelený na segmenty, ktoré je možné rozkladať
a rekonštruovať bez odkazov na údaje z ostatných rezov. Hoci prístupom
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entropických rezov je možné dosiahnuť niekoľko výhod, pri tomto prístupe sa
ukazujú niektoré nevýhody.
[0009] Koncepcia entropických rezov bola ďalej rozšírená na spracovanie
čiastkových tokov po vlnoplochách (WPP), ako je navrhnuté v [2], [10], [11]
a čiastočne je zapracované do [5]. Tu je definovaný systém opakovania
čiastkových tokov, ktoré majú zlepšenú inicializáciu entropického stavu na
riadok v porovnaní s entropickými rezmi.
[0010] Koncepcia dlaždíc (tile) umožňuje oddeľovať informácie o obraze, ktorý
má byť zakódovaný, kým každá dlaždica má svoje vlastné poradie rastrového
skenovania. Dlaždica je definovaná spoločnou štruktúrou, ktorá sa opakuje
v každej snímke. Dlaždica môže mať aj šírku určitého stĺpca a výšku riadku
vyjadrenú v jednotkách LCU alebo CU. Dlaždice možno kódovať aj samostatne
a tiež ich možno kódovať takým spôsobom, že si nevyžadujú spoločné
spracovanie s inými dlaždicami, takže reťazce dekodérov môžu samostatne
spracovať dlaždice jednej Prístupovej jednotky úplne alebo prinajmenšom pre
niektoré kroky operácie kódovania, t.j., pre entropické kódovanie a pre
transformačné kódovanie.
[0011] Z tohto dôvodu dlaždica vo veľkej miere umožňuje využívať kodéry, ako
aj dekodéry dlaždíc, úplne alebo čiastočne samostatne paralelným spôsobom,
v tom druhom prípade napr. až po fázu filtrácie kodeku pre režim HEVC.
[0012] Kvôli plnému využitiu paralelizačných techník v reťazci zachytávania,
kódovania, prenosu, dekódovania a prezentácie video komunikačného systému
alebo podobných systémov je prenos a prístup k údajom medzi účastníkmi
komunikácie dôležitým a časovo náročným krokom pre celé vkladanie
oneskorenia pri spojení medzi koncovými účastníkmi. Toto je problém najmä
vtedy, keď sa využívajú techniky paralelizácie, ako sú napríklad dlaždice,
čiastkové toky alebo entropické rezy.
[0013] Údajové prístupy v rámci čiastkových tokov WPP vedú k záveru, že ak
sa zakódované údaje zo segmentov spracujú, nemajú údajovú polohu, t.j.,
sekvenčné (single-threaded) dekódovanie Prístupovej jednotky potrebuje
preskočiť potenciálne veľké časti pamäti, aby sa dalo dostať k údajom
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nasledujúceho

riadku

čiastkových

tokov

WPP.

Systém

paralelného

dekódovania potrebuje počkať na prenos určitých údajov, t.j., čiastkových tokov
WPP, na to, aby pracoval plne paralelizovaným spôsobom, teda aby využíval
spracovanie po vlnoplochách.
[0014] V oblasti kontinuálneho spracovania (streaming) videa vedie umožnenie
vyšších úrovní rozlíšenia (Full-HD, QUAD-HD atď.) k väčšiemu množstvu
údajov, ktoré sa musia prenášať. V prípade scenárov citlivých na čas,
takzvaných prípadov využívania s malým oneskorením (Low-Delay use-case),
ako je napríklad realizácia video konferencií (< 145 ms) alebo herné aplikácie (<
40 ms), sa vyžadujú veľmi malé oneskorenia pri spojení medzi koncovými
účastníkmi. Z tohto dôvodu sa doba prenosu stáva kritickým faktorom. Treba
zvážiť využitie odosielacieho (up-load) spoja ADSL pre aplikáciu realizácie
video konferencií. V tomto prípade takzvané body v toku s náhodným
prístupom, obvykle sa označujú ako I-snímky (I-frames), budú kandidátmi na
vytváranie úzkeho hrdla v priebehu prenosu.
[0015] HEVC umožňuje takzvané spracovanie po vlnoplochách, ako aj
spracovanie po dlaždiciach na strane kodéra, ako aj na strane dekodéra. Je to
umožnené využívaním entropických rezov, čiastkových tokov WPP, alebo aj
kombinácie týchto techník. Paralelné spracovanie je umožnené aj paralelným
kódovaním a dekódovaním po dlaždiciach.
[0016] V prípade

"neparalelizačného

zamerania"

("non-parallelization

targeting") by boli údaje z celého rezu doručené naraz, takže posledná jednotka
CU z rezov je prístupná pre dekodér, ak bola prenesená. Nie je to problém, ak
existuje sekvenčne pracujúci (single threaded) dekodér.
[0017] Ak sa však v prípade paralelného (multi-threaded) spracovania môžu
využívať viaceré CPU alebo jadrá, bolo by dobré, keby proces dekódovania
začal hneď potom, ako prišli zakódované údaje do reťazcov dekodéra
vlnoplochy alebo dekodéra dlaždíc.
[0018] Teda bolo by výhodné mať k dispozícii koncepcie, ktoré umožňujú
skrátiť

oneskorenie

spôsobené

kódovaním

v prostrediach

s paralelným

spracovaním pri menej závažnom zhoršení účinnosti kódovania. Dokument

EP 2 805 491

39155/T

5

popisujúci súčasný stav techniky [11] sa týka paralelného spracovania po
vlnoplochách pre kódovanie a dekódovanie v režime HEVC. Kvôli prekonaniu
výkonnostnej nevýhody, ktorá inak vyplýva z realizácie spracovania po
vlnoplochách, sa v tomto dokumente navrhuje inicializovať pravdepodobnosti
CABAC prvej jednotky LCU z každého riadku pravdepodobnosťami získanými
po druhej jednotke LCU z horného riadku. V nadväznosti na to môže pracovať
niekoľko reťazcov paralelne, aby bol obraz zakódovaný/dekódovaný paralelne.
Spracovanie WPP je popísané aj v dokumente popisujúcom súčasný stav
techniky [10]. Konkrétne, v tomto druhom dokumente sa navrhuje kombinovať
WPP s uvoľnením a opakovanou inicializáciou premenných vnútorného stavu
CABAC na konci každého riadku jednotiek LCU. Teda každý riadok jednotiek
LCU sa skomprimuje na "dávku" ("chunk") bitov, ktorá je nezávislá od žiaducej
úrovne paralelizmu. Patentová prihláška číslo WO 2013/010997 A1, uverejnená
24. januára 2013, je súčasťou súčasného stavu techniky podľa článku 54,
odsek 3 EPC. Popisuje segmentáciu entropických rezov na dávky kvôli prenosu
s malým oneskorením a urýchleniu dekódovania pomocou WPP. Tie dávky sú
usporiadané v rámci zakódovaného toku bitov tak, že sú prekladané.
[0019] V nadväznosti na to je predmetom tohto vynálezu poskytnúť koncepciu
kódovania, koncepciu transportného demultiplexingu a tok bitov videa, ktoré
umožňujú také účinnejšie kódovanie s malým oneskorením v prostrediach
s paralelným spracovaním.
[0020] Tento predmet sa dosiahne pomocou predmetu priložených nezávislých
nárokov.
[0021] V súlade s prvým aspektom tejto prihlášky sa pracovná časť údajov
v postupnosti

nespracovaných bytov, popisujúca nejaký obraz po rezoch,

po čiastkových tokoch WPP alebo po dlaždiciach a zakódovaná pomocou
kontextovo-adaptívneho binárneho aritmetického kódovania, rozdelí alebo
rozreže

na

tranže

s pokračujúcim

prispôsobovaním

pravdepodobností

kontextovo-adaptívneho binárneho aritmetického kódovania cez hranice tranží.
Na základe tohto opatrenia hranice tranží, dodatočne zavedené v rámci rezov,
čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc, nevedú k zníženiu účinnosti entropického
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kódovania týchto prvkov. Na druhej strane sú však tieto tranže menšie než
pôvodné rezy. Čiastkové toky WPP alebo dlaždice a v nadväznosti na môžu byť
prenesené skôr, t.j., s menším oneskorením, než pôvodné nerozrezané entity,
t.j., rezy, čiastkové toky WPP alebo dlaždice.
[0022] V súlade s iným aspektom, ktorý sa dá kombinovať s prvým aspektom,
sa v rámci postupnosti jednotiek NAL v toku bitov videa využívajú jednotky NAL
so značkami čiastkových tokov, aby sa transportnému demultiplexoru umožnilo
priraďovať údaje z rezov v rámci jednotiek NAL k zodpovedajúcim čiastkovým
tokom alebo dlaždiciam, aby bolo možné súbežne obsluhovať paralelne
pracujúci dekodér zodpovedajúcimi čiastkovými tokmi alebo dlaždicami.
[0023] Výhodné formy realizácie sú predmetom nezávislých nárokov. Ďalej,
uprednostňované formy vyhotovenia tohto vynálezu sú podrobnejšie vysvetlené
ďalej vzhľadom na obrázky, medzi ktorými
Na obrázku 1

je

znázornená

schéma

ilustrujúca

možné

zostavy

entropických rezov;
Na obrázku 2

je znázornená schéma ilustrujúca tri dlaždice rozprestreté
cez tri rezy;

Na obrázku 3

je znázornená schéma ilustrujúca príklad prekladania tranží
so

schémou

cyklického

prekladania

štyroch

tranží

s premenlivou dĺžkou;
Na obrázku 4

je

znázornená

segmentáciu,

schéma
prekladanie

ilustrujúca

zakódovanie,

a dekódovanie

údajov

z entropického rezu;
Na obrázku 5

je znázornená schéma ilustrujúca príklad prekladania tranží
so

schémou

cyklického

prekladania

štyroch

tranží

s premenlivou dĺžkou, využívajúcou vždy kódy značiek
a rozprestretie údajov z aktuálneho rezu cez viaceré jednotky
NAL. Kódy značiek sa využívajú aj vtedy, keď nie je prítomný
segment. Toto možno ďalej zlepšiť pomocou identifikátora
tranže, nasledujúceho za značkou, ktorý vyjadruje číslo
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tranže. Tým sa prekoná potreba vždy posielať značku, ktorú
si vyžaduje cyklický režim.
Na obrázku 6

je

znázornená

tabuľka

pseudokódu

ilustrujúca

syntax

jednotky NAL;
Na obrázku 7

je znázornená tabuľka pseudokódu ilustrujúca syntax súboru
parametrov postupnosti;

Na obrázku 8

je znázornená tabuľka pseudokódu ilustrujúca syntax vrstvy
RBSP rezu s malým oneskorením (Delay Slice layer RBSP);

Na obrázku 9

je

znázornená

tabuľka

pseudokódu

ilustrujúca

syntax

hlavičky rezu;
Na obrázku 10

je znázornená tabuľka pseudokódu ilustrujúca syntax značky
čiastkového toku;

Na obrázku 11

je znázornená schéma ilustrujúca príklad jednoduchého
zapuzdrenia údajov z entropického rezu. (AF je adaptačné
pole MPEG-2 TS);

Na obrázku 12

je znázornená schéma ilustrujúca iný príklad zapuzdrenia
údajov z entropického rezu z jedného ES;

Na obrázku 13

je znázornená schéma ilustrujúca iný príklad zhusteného
zapuzdrenia údajov z entropického rezu z viacerých ES;

Na obrázku 14

je znázornený schematický blokový diagram znázorňujúci
transportný demultiplexor pre jeden ES; a

Na obrázku 15

je znázornený schematický blokový diagram znázorňujúci
prenosový demultiplexor pre viac ES;

Na obrázku 16

je znázornený schematický blokový diagram znázorňujúci
kodér;

Na obrázku 17

je znázornený schematický blokový diagram znázorňujúci
dekodér;

Na obrázku 18

je znázornený vývojový diagram krokov, ktoré vykonáva
dekodér; a
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Na obrázku 19

je znázornená schéma ilustrujúca príklad s viacerými ES
využívajúcimi RTP.

Aby sa skrátil čas v ktorom paralelný dekodér môže začať a skončiť s jeho
údajmi

z jednej

snímky,

ďalej

uvedené

formy

vyhotovenia

využívajú

segmentáciu údajov, štruktúrovaných pre potreby paralelizácie, ako sú
napríklad údaje z jednej alebo viacerých dlaždíc alebo údaje z jedného alebo
viacerých čiastkových tokov WPP, na malé tranže pomocou prístupu typu
prekladanie s malým oneskorením.
[0024] Z toho vyplýva, že kodér môže dodávať údaje, zodpovedajúce
konkrétnemu súboru jednotiek LCU, alebo aspoň bytovo zarovnanej časti
čiastkového toku alebo dlaždice alebo ich častiam, vo forme tranže do
dekodéra po prenosovej trase z kodéra do dekodéra.
[0025] Pretože tie tranže sú menšie než úplný čiastkový tok WPP alebo
dlaždica,

a/alebo môžu byť prispôsobené aktuálnej maximálnej prenosovej

jednotke (maximum transfer unit - MTU) danej prenosovej trasy tak, aby tranže
z viacerých čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc mohli byť usporiadané
v prenosovej

jednotke

medzi

kodérom

a dekodérom

pred

ukončením

kompletnej prístupovej jednotky, dekódovanie na dekódovacej strane môže byť
zahájené významne skôr než v prípade, keď sa využíva sekvenčný prenos
celých čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc jednej prístupovej jednotky.
[0026] Toto zrejme vedie k rýchlejšiemu prenosu tranží a skoršiemu začiatku
procesu paralelného dekódovania v dekodéri. Tento prístup môže byť uplatnený
aj cez hranice snímok v prípade, keď rez(y) alebo entropický(é) rez(y)
nasledujúcej snímky už môžu byť dekódované, napr.

spôsobom po

vlnoplochách, na základe znalostí o tom, že informácie potrebné pre
dekódovanie entropického rezu z nasledujúcej snímky v dôsledku dostupnosti
odkazov medzi snímkami. Tie už dekódovateľné údaje zo snímky, nasledujúcej
v poradí

dekódovania,

je

možné

odvodiť

od

maximálnej

povolenej/signalizovanej dĺžky vektora pohybu alebo z dodatočných informácií
v toku,

vyjadrujúcich

závislosti

častí

údajov

od

predchádzajúcej(cich)

snímky(ok), alebo z pevnej odkazujúcej schémy, vyjadrujúcej využívanú polohu,
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signalizovanú v pozícii pevne určenej v postupnosti, ako je napríklad súbor
parametrov.
[0027] Obraz je možné zakódovať s jedným entropickým rezom na riadok(ky) s
najväčšou kódovacou jednotkou (LCU) alebo pomocou čiastkového toku WPP
alebo dokonca pomocou kombinácie, ako je jeden čiastkový tok WPP na riadok,
ktorý môže byť ďalej obsiahnutý v samostatnom entropickom reze. Také
údajové štruktúry sú nevyhnutné pre využívanie techniky spracovania po
vlnoplochách na strane dekodéra. Alebo kvôli umožneniu paralelného
spracovania je možné využívať dlaždice.
[0028] V priebehu procesu kódovania môže byť tok bitov každého rezu,
obsahujúci údaje z tokov WPP alebo z dlaždíc, rozdelený na tranže
s premenlivou veľkosťou, aby bola dosiahnutá zhoda s maximálnou
veľkosťou prenosovej jednotky medzi kodérom a dekodérom. Potom sa
výsledné tranže poprekladajú a môžu byť odoslané na prenos a uložené do
paketov s veľkosťou MTU.
[0029] Aby sa umožnilo spracovanie na strane dekodéra, môže sa pred a za
každú tranžu vložiť kód značky. Vhodným kódom značky pre režim HEVC môže
byť "0x00 00 02", ktorý by prešiel aj prevenciou emulácie kódu začiatku. Po
prijatí paketu obsahujúceho viaceré tranže môže prijímač alebo dekodér
rozložiť aktuálny obsiahnutý tok bitov v priebehu procesu prevencie emulácie
kódu začiatku, aby nežiadal o ďalší krok rozkladu. Napríklad môžu existovať
dva režimy identifikácie tranže. Vždy môže existovať cyklické usporiadanie
tranží, počnúc tranžou s tranche_id (identifikátor tranže) rovným 1 po tranžu s
tranche_id rovným n. Toto môže šetriť signalizačné údaje pre druhú všeobecnú
metódu. Alternatívnou metódou môže byť špecifická hlavička nasledujúca za
značkou a označujúca tranche_id napríklad ako 8-bitovú hodnotu.
[0030] Môže sa uplatňovať spätné prekladanie poprekladaných údajov z
tranží na základe znalosti o počte tranží na paket, ktorým môže byť paket
s jednotkami NAL. Z tohto dôvodu sa môže dodatočne vykonávať mapovanie
čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc na tranže. Toto mapovanie môže byť
implicitne odvodené od počtu dlaždíc/počtu čiastkových tokov WPP, alebo
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môže byť signalizované priamo v SPS. Toto mapovanie je dôležité pre proces
spätného prekladania takým spôsobom, že môžu byť identifikované údaje
z určitých čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc a môžu slúžiť reťazcu
dekodérov po vlnoplochách alebo paralelných dekodérov, ktoré sú zodpovedné
za dekódovanie príslušného čiastkového toku WPP alebo dlaždice.
[0031] Kvôli informovaniu dekodéra o využívaní systému prekladania pre
potreby zapuzdrenia s malým oneskorením môže byť v hlavičke jednotky NAL
príznak low_delay_flag.
[0032] Iným

režimom

môže

byť

prekladanie

a spätné

prekladanie

v transportnej vrstve, t.j., mimo dekódovacieho procesu môže byť vo vrstve
RTP [8] [9] [13] alebo vo vrstve transportného toku MPEG-2 [7]:
Z tohto dôvodu môže byť hlavička zaradená pred paketom a vyznačovať
prítomnosť tranže pomocou príznaku obsahujúceho informáciu o veľkosti
v bytoch na jednu prítomnú tranžu. Pretože transportná vrstva je odpojená od
procesu dekódovania, nemusí existovať žiadna potreba zaintegrovať kód
značky, pretože pred odoslaním tých údajov do dekodéra je v každom prípade
potrebné odstrániť ďalšie informácie o transportnej vrstve. Transportná vrstva
potom tiež znovu usporiada údaje pre dodanie toku bitov do dekodéra.
[0033] Hlavička s premenlivou dĺžkou sa môže využívať v extra multiplexnej
vrstve. Táto multiplexná vrstva môže byť aj súčasťou kodeku a môže byť
zavedená pred vstupom aktuálnych údajov postupnosti nespracovaných bytov
(Raw Byte Sequence Data - RBSP) do dekodéra. Jednu schému hlavičky je
možné nájsť na obrázku 3. Ale hlavička môže byť aj priamo pred každou
tranžou a udávať dĺžku, ako aj svoj ukazovateľ. Tam, kde stále existuje potreba
mapovania tohto indikátora do štruktúr toku bitov, ako už bolo uvedené vyššie.
[0034] Veľkosť tranže môže byť aj konštantná veľkosť, napr.,

x bytov na

tranžu. Vedie to k jednoduchej multiplexnej schéme, aká je napríklad
znázornená na obrázku 4.
[0035] Konštantná veľkosť segmentov môže priniesť problém na konci toku
bitov v dôsledku jeho premenlivej veľkosti.
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[0036] Sú možné dve všeobecné riešenia. Prvým je generovanie cyklických xbytových segmentov (znázornenie toku bitov v reze je obvykle zarovnané na
byty) a riadenie spotreby bytov každým dekodérom-strojom, t.j., dekodér zisťuje
ukončenie entropického rezu alebo zaradenie kódu značky.
[0037] Druhou metódou je signalizácia dĺžok tranží, ak majú tranže v hlavičke
uvedenú premenlivú veľkosť, ako je znázornené na obrázku.
[0038] Veľkosť segmentu a režim prekladania môžu byť signalizované buď
v jednej správe SEI alebo v SPS.
[0039] Schéma prenosu je znázornená na obrázku 4.
[0040] Ďalšou zaujímavou metódou je využívanie kódov ukončenia alebo kódov
značiek na konci súboru tranží v pakete, ako je napríklad paket s jednotkami
NAL alebo s rezmi. V tomto prípade sú možné segmenty s premenlivou dĺžkou,
takže je potrebný úplný rozklad toku bitov. Kvôli obmedzeniu prístupu do pamäti
v tomto prípade môže byť tento dodatočný proces rozkladu pre potreby
multiplexovania kombinovaný s rozkladom pre potreby prevencie emulácie kódu
začiatku,

potrebným

ako

prvý

krok

pred

prístupom

k údajom

RBSP

obsiahnutým v niektorej jednotke NAL. Taká schéma značky je znázornená na
obrázku 5.
[0041] V tomto prípade myšlienka spočíva v rozdelení štruktúry vyššej úrovne,
ako je napríklad aktuálny rez, entropický rez alebo podobná štruktúra, formou
prekladania na v nej obsiahnutú údajovú štruktúru, ako sú napríklad čiastkové
toky WPP alebo dlaždice, pri súčasnom prekladaní údajov do tranží. Tieto
tranže, z ktorých každá patrí k niektorej štruktúre nižšej úrovne, napr.
k špecifickému čiastkovému toku WPP alebo k dlaždici, sa poprekladajú do
paketu s malým oneskorením, ktorým môže byť špecifická jednotka NAL,
jednotka NAL s dodatočnou signalizáciou pomocou príznaku prekladania
s malým oneskorením, alebo dokonca niektorý rez alebo hlavička rezu s ľahkou
váhou vyjadrujúca prístup typu prekladania s malým oneskorením pomocou
nejakého príznaku alebo typu rezu, ako je znázornené na obrázku pre "NAL
jedntku č. 1" ("NAL unit #1"), takže dekodér je informovaný o tom, že má
uplatniť funkciu nového usporiadania pre "sekvenčne pracujúci" ("single-
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threaded") dekodér, to znamená využiť sekvenčné spracovanie tranží
v pôvodnom / spätne poprekladanom poradí v dekodéri. Kvôli rozdeleniu údajov
z aktuálneho rezu do prekladaných tranží cez viaceré pakety s cieľom získať
vlastnosť malého oneskorenia môže transportná vrstva fragmentovať jednotku
NAL, obsahujúcu poprekladané údaje s malým oneskorením, na sieťové pakety
s maximálnou veľkosťou MTU. Fragmentáciu údajov z aktuálneho rezu na
viacero jednotiek NAL môže uplatňovať aj priamo kódovacia vrstva, takže
existuje

potreba signalizovať

taký typ jednotky

NAL, ktorá obsahuje

pokračovanie rezu, ako je znázornené na obrázku 5 pre "jednotku NAL č. 2".
Kvôli zisteniu ukončenia prekladaných údajov vo viacerých paketoch, ako sú
napríklad jednotky NAL. Môže existovať potreba špecifického kódu ukončenia,
ak je na to obrázku tiež znázornené pre "jednotku NAL č. 2", alebo príznaku,
ktorý vyjadruje ukončenie rezu alebo hlavičky NAL.
[0042] Pre prípad straty paketov NAL existuje aj potreba zisťovania strát. Toto
je možné uplatňovať pomocou dodatočných informácií

v hlavičke, napr.

hlavička rezu s ľahkou váhou, ako sú napríklad prvé MB z obsiahnutých tranží
alebo len zo špecifickej tranže č. 1. Ak sú k dispozícii informácie, ako napríklad
posuny pre čiastkové toky WPP alebo skutočná veľkosť danej tranže, môžu sa
využívať aj tieto hodnoty veľkosti (hodnoty posunu pre špecifický čiastkový tok
WPP alebo dlaždicu) na výkon kontroly rozumnosti po prijatí danej jednotky
NAL s kódom ukončenia a predchádzajúcich jednotiek NAL.
[0043] To znamená, že podľa popisu môžu byť tieto tranže paketizované na
pakety 300 takým spôsobom, že každý paket 300 obsahuje jednu tranžu T#
z každého čiastkového toku WPP alebo dlaždice z daného obrazu, alebo
podmnožinu čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc z daného obrazu (pretože
napríklad určitý čiastkový tok WPP alebo dlaždica už bola kompletne prenesená
prostredníctvom

predchádzajúcich

paketov), usporiadaných v

poradí #

definovanom medzi tými čiastkovými tokmi WPP alebo dlaždicami, pričom
každý paket obsahuje hlavičku 302, obsahujúcu informácie uvádzajúce pozície
a/alebo dĺžky tranží T# uložených do príslušného paketu 300 alebo značky 304,
navzájom oddeľujúce tranže T# v rámci toho príslušného paketu 300, pričom
dekodér môže byť skonfigurovaný tak, aby pri prijímaní údajovej časti
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postupnosti nespracovaných bytov využíval informácie, obsiahnuté v hlavičkách
302 alebo v značkách 304, na prístup k tranžiam v rámci paketov. Pakety 300a,
ktoré obsahujú prvé

– v súlade s definovaným poradím medzi čiastkovými

tokmi WPP alebo dlaždicami – tranže čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc
z daného obrazu, môžu obsahovať ukazovateľ 306 vlastnosti malého
oneskorenia a pakety 300b, ktoré obsahujú druhé alebo nasledujúce – v súlade
s definovaným poradím medzi čiastkovými tokmi WPP alebo dlaždicami

–

tranžami čiastkových tokov WPP alebo dlaždice z daného obrazu, môžu
obsahovať ukazovateľ 308 pokračovania. Paketmi 300 môžu byť jednotky NAL
alebo rezy.
[0044] V nasledujúcom

texte

je

uvedený

príklad

signalizácie

syntaxe

a sémantiky prekladania do tranží s malým oneskorením.
[0045] Napriek tomu rozdeľovanie údajov z tranží, ako sú napríklad údaje
z niektorého čiastkového toku WPP alebo dlaždice, sa môže uplatňovať aj na
úroveň rezov alebo nižšie, ako je popísané vyššie.
[0046] Teraz je znázornený prístup, ktorý je možné kombinovať s rozkladom
pre potreby prevencie emulácie kódu začiatku s cieľom zredukovať ďalšie kroky
spracovania. Z tohto dôvodu sa prekladanie uplatňuje na úrovni RBSP kodeku
pre režim HEVC.
[0047] Na tranžu možno nazerať ako na rozdeľujúcu údaje RBSP na sekcie,
ktoré majú byť poprekladané v sekcii údajovej časti jednotky NAL pre prístup
k údajom s malým oneskorením. Ukončenie tranže môže byť vyznačené kódom
0x000002 a za ním môže nasledovať 8-bitový identifikátor tranže tranche_id.
Tranže môžu byť prekladané cyklickým spôsobom, takže za kódom konca
tranže nenasleduje tranche_id, ktorý je odvodený implicitne. Údaje RBSP
v jednej tranži zodpovedajú buď údajom z jednej dlaždice, údajom z jedného
čiastkového toku alebo údajom z jedného entropického rezu.
[0048] V syntaxi jednotky NAL môžu byť povolené dva režimy prekladania
s malým

oneskorením,

vyznačené

príznakom

zapuzdrenia

s malým

oneskorením "low delay encapsulation_flag", to znamená cyklické usporiadanie
tranží,

ako aj
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"tranche_id", ktorý nasleduje za kodérom značky prostredníctvom takého
príznaku, ako je napríklad "low delay cyclic_flag", v hlavičke jednotky NAL.
Tieto dva príznaky môžu byť prítomné aj v súboroch parametrov postupností
(Sequence Parameter Sets) alebo aj v APS. V prípadoch cyklického
usporiadania tranží môže i tak existovať potreba poznať počet tranží v priebehu
rozkladu, aký je napríklad uvedený v SPS ako "num_low_delay_tranches".
[0049] V jednotke NAL číta prekladané byty "LD_rbsp_byte" modul rozkladu
a znovu ich usporaduje do aktuálneho sekvenčného poradia RBSP v poslednej
slučke “for“ v syntaxi NSL:
for (i= 0, i++, i < num_low_delay_tranches){
for (j= 0, j++, j < NumBytesInRBSP[i] ){
rbsp_byte[NumBytesInRBSP++] = LD_rbsp_byte[j][i]
}
[0050] Môže existovať aj explicitná signalizácia v SPS alebo v APS pevne
stanovenej

veľkosti

cyklicky

usporiadaných

"low_delay_tranche_lenght_minus1".

Tá

druhá

tranží,
možnosť

vyznačená
nebola

v

využitá

v príklade syntaxe jednotky NAL, ale je zrejmá, ak máme na mysli takú
paketizáciu, aká je znázornená na obrázku 4. V syntaxi jednotky NAL z obrázka
6 bola paketizácia, znázornená na obrázku 5 a diskutovaná vyššie, základná.
[0051] Aby bola možná táto funkcia prekladania tranží cez viac paketov, ako sú
napríklad rezy a/alebo jednotky NAL, môže existovať požiadavka na globálnu
vyrovnávaciu pamäť, akou je napríklad pole LD_rbsp_byte pre tranže, aby bol
k dispozícii opakovaný prístup k údajom RBSP z už prijatých jednotiek NAL.
[0052] Aby bola umožnená pružnosť voči chybám po prijatí kódu ukončenia,
alebo ak je súčet počtu prijatých bytov pre niektorú tranžu rovný veľkosti tranže,
ktorú možno odvodiť od hodnôt posunu, poskytovaných pre obsiahnuté údaje
z tranží, napr. z údajov týkajúcich sa príslušného čiastkového toku WPP alebo
dlaždice, ktorej súčasťou je príslušná tranža.
[0053] Dôležitou požiadavkou na čiastkové toky WPP usporiadané do
prekladaných tranží s malým oneskorením je, aby sa z tranže n+1 pristupovalo
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len k údajom z tranže n, ktoré sú už poskytnuté v tranži n a už sú uložené alebo
k dispozícii v dekodéri.
[0054] Syntax

RBSP

vrstvy

Rezov

s malým

oneskorením

pre

nové

usporiadanie/spätné prekladanie na úrovni rezov by mohla byť navrhnutá takto.
Konkrétne, táto syntax by v tom prípade mala mať takmer rovnaké správanie
ako vo vrstve jednotiek NAL, ale nové usporiadanie musí byť definované na
úrovni rezov. Na obrázku 8 je znázornená syntax RBSP vrstvy Rezov s malým
oneskorením.
[0055] V prípade využívania hlavičky rezu na paketizáciu prekladaných tranží
môže existovať požiadavka na vyznačenie na úrovni kodeku, ak sa prijíma nový
rez, neresetovať stav CABAC, pretože entropické kódovanie tranží napríklad
z niektorého čiastkového toku WPP, by sa nemalo prerušovať. Požiadavka
neresetovať CABAC v reze je vyznačená ako príznak "no_cabac_reset_flag"
v hlavičke rezu. Znázornená hlavička rezu je vhodná pre rezy s malým
oneskorením,

takže

by

mali

byť

prítomné

aj

funkcie

entropy_slice.

Zodpovedajúca syntax hlavičky rezu je znázornená na obrázku 9.
[0056] Transportná

vrstva

umožňuje

optimalizovať

plánovanie

údajov

posielaných do jednotky(tiek) dekodéra(rov) na základe skutočnosti, že určitý
počet čiastkových tokov/dlaždíc/tranží (v transportnej vrstve, predpokladáme
nejakú abstraktnú entitu, ktorá môže byť predstavovaná čiastkovým tokom,
dlaždicou, časťou čiastkového toku alebo dlaždice alebo časťou toku bitov,
ktorá má podobnú funkciu, t.j., umožňuje paralelné dekódovanie alebo
postupné obnovenie dekodéra) vo vrstve kódovania možno spracovávať
nezávisle od seba. Jednou možnosťou je začať posielať tranže paralelne do
niekoľkých dekódovacích jednotiek s minimálnym oneskorením. Tok bitov
pozostáva z postupnosti jednotiek NAL, ktoré sú najmenšími položkami, ktoré je
možné spracovávať individuálne v transportnej vrstve. V dôsledku toho sú
nasledujúce metódy spracovania v transportnej vrstve založené na čiastkových
tokoch/dlaždiciach/tranžiach, ktoré sú obsiahnuté v samostatných jednotkách
NAL s rezom alebo s entropickým rezom.
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[0057] Transportná vrstva by tiež mala optimalizovať výkonnosť dekodéra
a pružnosť voči chybám na základe skutočnosti, že vrstva kódovania využíva
postupné obnovenie dekodéra. Jednou možnosťou je vypustiť bezvýznamné
časti toku bitov, ak predchádzajúce časti toku bitov neboli prijaté správne, napr.
v dôsledku chýb pri prenose, alebo neboli prijaté vôbec, napr. v dôsledku
prepnutia medzi prenosovými kanálmi.
[0058] Aby sa umožnilo také využívanie/optimalizácia, v transportnej vrstve sa
signalizujú rôzne informácie.
[0059] Všeobecné vedľajšie informácie sa signalizujú pomocou deskriptorov:
-

Počet čiastkových tokov/dlaždíc, kde "1" znamená, že existuje len jeden
čiastkový tok/dlaždica, ktorá obsahuje celú video snímku

-

Informácie spoločné pre všetky čiastkové toky/dlaždice, napr. ak majú
všetky čiastkové toky/dlaždice rovnakú veľkosť, alebo ak sú požiadavky
na vyrovnávaciu pamäť rovnaké

-

Individuálne informácie o každom čiastkovom toku/dlaždici, napr. ak tie
čiastkové toky/dlaždice majú rôzne veľkosti, alebo ak sa požiadavky na
vyrovnávaciu pamäť líšia

-

Počet krokov postupného obnovenia dekodéra, kde "1" znamená, že
postupné obnovenie dekodéra sa nevyužíva

-

Príznak vyjadrujúci, či tieto čiastkové toky/dlaždice umožňujú paralelné
spracovanie s malým oneskorením

[0060] Ak je počet čiastkových tokov/dlaždíc > 1, syntaktické prvky sa vkladajú
do toku pred každý blok údajov, ktorý obsahuje určitý čiastkový tok/dlaždicu.
Pri týchto syntaktických prvkoch sa dodržiava syntax jednotiek NAL, ale
využívajú jedinečný typ jednotky NAL, ktorý vrstva kódovania nevyužíva (napr.
nal_unit_type = 0x19 alebo nal_unit_type=0x1F), v ďalšom texte sa nazývajú
značkami čiastkového toku.
[0061] Tieto syntaktické prvky sa využívajú ako značky a nesú informáciu o tom
bloku údajov, ktorý nasleduje, aspoň o poli údajov, ktoré určuje daný čiastkový
tok/dlaždicu.
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[0062] Ak je počet krokov postupného obnovenia dekodéra > 1, tieto
syntaktické prvky nesú aj príznak, ktorý vyjadruje, či je daný čiastkový
tok/dlaždica zakódovaná metódou kódovania v rámci obrazu (intra - umožňuje
postupné obnovenie dekodéra).
[0063] Zodpovedajúca syntax je znázornená na obrázku 10. Mohli by platiť
ďalej uvedené obmedzenia:
forbidden_zero_bit má byť rovný 0.
nal_ref_flag má byť rovný 0.
nal_unit_type má byť rovný 0x19.
substream ID : hodnota čítača začínajúca 0 pre prvý rez, ktorý patrí k
nejakému obrazu, inkrementovaná každým ďalším rezom alebo entropickým
rezom, ktorý patrí k tomu istému obrazu. is_intra : ak je rovný '1', nasledujúca
jednotka NAL obsahuje rez zakódovaný metódou kódovania v rámci obrazu
(intra) alebo entropický rez zakódovaný metódou kódovania v rámci obrazu.
[0064] Jedna metóda zapuzdrenia toku videa v transportnom multiplexe je
znázornená na obrázku 11, kde sa každý rez alebo entropický rez transportuje
samostatne v počte transportných paketov vyjadrenom vo formáte integer. Ak
sa veľkosť údajovej časti nezhoduje presne s bytmi, ktoré sú k dispozícii v
paketoch TS s pevne stanovenou veľkosťou, posledný paket TS obsahuje
prispôsobovacie pole.
[0065] Malo by sa poznamenať, že podobné správanie Elementárneho toku
transportného toku MPEG-2 je možné zabezpečiť aj reláciou RTP alebo tokom
RTP Transportného protokolu reálneho času, ako je znázornené na obrázku 19.
V RTP [8] môže byť obsiahnutý tok RTP (označený typom médií a typom
údajovej časti tak, ako je popísané v SDP [12]) vo jeho vlastnej relácii RTP, kde
relácia RTP je označená sieťovou adresou (IP), portom (UDP), ako aj
identifikátorom zdroja (SSRC). Relácia médií, vyznačená v SDP, môže
obsahovať viac relácií RTP, pričom každá obsahuje iný typ médií. Ale tiež je
možné transportovať ten istý tok médií (napr. video) v rôznych tokoch RTP, kde
tie toky RTP môžu byť obsiahnuté v tej istej relácii RTP (analogicky prípadu 1.
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ďalej), alebo môžu byť obsiahnuté v ich vlastných reláciách RTP (analogicky
prípadu 2 ďalej). Na obrázku 19 je znázornený prípad 2.
[0066] Formáty údajových častí RTP [9] [13] majú poradové číslo dekódovania
(decoding order number - DON), ktoré umožňuje obnoviť poradie dekódovania
jednotiek NAL v prijímači v prípade, keď sa zámerne prenášajú mimo poradia
dekódovania na účely pružnosti voči chybám tak, ako je popísané v [9] [13].
Z tohto dôvodu nie sú potrebné dodatočné značky. V prípade transportovania
tranží z čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc v tom poradí, keď sa stávajú
dostupnými z procesov kódovania, sa aj DON môže využívať na obnovenie
poradia dekódovania tranží predtým, než sa poskytnú jednému dekodéru. Ale
v tomto prípade by sa v dekodéri vnieslo dodatočné oneskorenie v dôsledku
samostatného procesu spätného prekladania pred procesom dekódovania.
Systém, popísaný v tomto dokumente, môže poskytovať zakódované tranže
priamo do procesov dekódovania rôznych čiastkových tokov WPP alebo
dlaždíc, kým údaje prichádzajú do prijímača. Označovanie tranží, priradených
k niektorému čiastkovému toku WPP alebo dlaždici, sa môže odvodzovať od
adresy rezu v hlavičke segmentu rezu daného segmentu rezu a od poradia
prenosu paketov vyznačeného číslom postupnosti RTP v hlavičke RTP. V tomto
scenári sa DON využíva len na účely spätnej zlučiteľnosti, t.j., pre dekodéry,
ktoré neposkytujú zlepšenú schopnosť dekódovania tranží z čiastkových tokov
WPP alebo dlaždíc posielaných mimo poradia dekódovania, keď prídu.
Posielanie údajov tranží mimo poradia dekódovania sa uplatňuje len vzhľadom
na úroveň čiastkového toku WPP a dlaždíc, t.j., v prenášaných údajoch, tranže
z jedného čiastkového toku WPP alebo dlaždice sa prenášajú v poradí
dekódovania, kde údaje z rôznych čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc sú
poprekladané.
[0067] Existujú dve možné voľby:
1. Všetky rezy a entropické rezy sú obsiahnuté v tom istom elementárnom
toku, t.j., ten istý PID je priradený k všetkým paketom TS toho toku videa;
v ďalšom texte sa táto metóda nazýva zapuzdrenie s jedným ES.

EP 2 805 491

39155/T

19

2. Rôzne PID sú priradené k rezom a entropickým rezom z toho istého toku
bitov; v ďalšom texte sa táto metóda nazýva zapuzdrenie s viacerými ES.
[0068] Obrázok 11 je platný pre obidve voľby, ak sa tá prvá voľba považuje za
špeciálny prípad všeobecnejšej štruktúry nastavením rovnakého PID pre všetky
ES.
[0069] Účinnejší spôsob zapuzdrenia s jedným ES je znázornený na obrázku
12. V tomto prípade je potrebné najviac jedno prispôsobovacie pole na jeden
obraz.
[0070] Účinnejší spôsob zapuzdrenia s viacerými ES je znázornený na obrázku
13. V tomto prípade sú prispôsobovacie polia vynechané; namiesto nich sa
v tom istom pakete v transportnom toku bezprostredne začína iný rez, napr.
susedná dlaždica z nasledujúceho obrazu.
[0071] Možná štruktúra transportného demultiplexora pre potreby zapuzdrenia
s jedným jediným elementárnym tokom (elementary stream - ES), určeného pre
paralelne pracujúci dekodér, je znázornená na obrázku 14. Entropický rez na
tomto obrázku môže obsahovať údaje z niektorého špecifického čiastkového
toku WPP alebo dlaždice.
[0072] Transportná vyrovnávacia pamäť (Transport Buffer - TB) zberá údaje,
ktoré patria k jednému transportnému paketu a posiela ich do multiplexnej
vyrovnávacej pamäti (Multiplex Buffer - MB). Na výstupe z MB sa vyhodnocujú
hlavičky jednotiek NAL a vypúšťajú sa značky čiastkových tokov, kým údaje,
ktoré nesie daná značka čiastkového toku, sa ukladajú. Údaje z každého rezu
alebo entropického rezu sa ukladajú do samostatnej Pamäti rezov (Slice Buffer
- SB), odkiaľ ich vyberá niektorý paralelne pracujúci dekodér, len čo je niektorý
reťazec dekodéra k dispozícii.
[0073] Možná štruktúra transportného demultiplexora pre potreby zapuzdrenia
s viacerými elementárnymi tokmi, určeného pre paralelne pracujúci dekodér, je
znázornená na obrázku 15.
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[0074] Vyššie uvedené koncepcie sú znovu popísané inými slovami nižšie.
Popis uvedený nižšie je z tohto dôvodu možné jednotlivo spojiť s ďalšími
podrobnosťami z vyššie uvedeného popisu.
[0075] Na obrázku 16 je znázornená všeobecná štruktúra kodéra v súlade
s jednou formou vyhotovenia tejto prihlášky. Kodér 10 by mohol byť realizovaný
tak, aby bol schopný pracovať v režime paralelného spracovania alebo nie, t.j.,
iba v režime sekvenčného spracovania. To znamená, že kodér 10 by mohol byť
realizovaný napríklad pomocou viacerých jadier CPU. Inými slovami, kodér 10
by mohol podporovať paralelné spracovanie, ale nemusí. Koncepcia kódovania
v tejto prihláške umožňuje, aby paralelne spracovávajúce kodéry účinne
uplatňovali paralelné spracovanie, avšak bez ohrozenia účinnosti kompresie.
Vzhľadom na schopnosť paralelného spracovania sú podobné vyjadrenia platné
pre dekodér, ktorý je popísaný neskôr vzhľadom na obrázok 17.
[0076] Kodér 10 je kodér videa, ale kodér 10 môže byť vo všeobecnosti aj
kodér obrazov. Obraz 12 z videa 14 je znázornený ako vstupujúci do kodéra 10
cez vstup 16.
[0077] Kodér 10 je hybridný kodér, t.j., obraz 12 sa predikuje v predikčnom
module 18 a zvyšok 20 po odčítaní predikcie, ktorý sa získava v module 22
určenia zvyšku, akým je napríklad rozdielový modul, prejde transformáciou, ako
je napríklad spektrálny rozklad ako napríklad DCT a kvantovaním v module 24
transformácie/kvantovania. Kvantovaný zvyšok 26, ktorý sa získa takýmto
spôsobom, prejde entropickým kódovaním v entropickom kodéri 28, a to
kontextovo-adaptívnym binárnym aritmetickým kódovaním. Verzia zvyšku, ktorú
je možné zrekonštruovať, a ktorá je k dispozícii pre dekodér, t.j., spätne
kvantovaný a spätne transformovaný zvyškový signál 30, sa opäť získa
v module 31 spätného kvantovania a spätnej transformácie a skombinuje sa so
signálom 32 predikcie z predikčného modulu 18 v kombinačnom module 33,
a tým vznikne rekonštrukcia 34 obrazu 12. Kodér 10 však pracuje blokovo.
V nadväznosti na to zrekonštruovaný signál 34 utrpí v dôsledku nespojitostí na
hraniciach blokov a v nadväznosti na to môže byť na zrekonštruovaný signál 34
uplatnený filter 36 s cieľom získať referenčný obraz 38, na základe ktorého
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predikčný modul 18 následne predikuje zakódované obrazy. Ako je na obrázku
16 znázornené prerušovanými čiarami, predikčný modul 18 však môže využívať
zrekonštruovaný signál 34 aj priamo bez filtra 36 alebo bez medziľahlej verzie.
V prípade kódovania obrazov môže byť filter 36 vynechaný.
[0078] Predikčný modul 18 si pri predikovaní určitých blokov obrazu 12 môže
vyberať spomedzi rôznych režimov predikcie. Môže to byť režim dočasnej
predikcie, podľa ktorého sa blok predikuje na základe predtým zakódovaných
obrazov, režim priestorovej predikcie, podľa ktorého sa blok predikuje na
základe predtým zakódovaných blokov toho istého obrazu, režimy predikcie
medzi vrstvami, podľa ktorých sa blok obrazu, znázorňujúceho scénu vo vyššej
vrstve, ako napríklad pri vyššom priestorovom rozlíšení alebo z iného zorného
bodu, predikuje na základe zodpovedajúceho obrazu, znázorňujúceho túto
scénu v nižšej vrstve, ako napríklad pri nižšom priestorovom rozlíšení alebo
z iného zorného bodu.
[0079] Určitá syntax sa využíva pri kompilácii kvantovaných zvyškových údajov
26, t.j., úrovní koeficientov transformácie a iných zvyškových údajov, ako aj
údajov o režime kódovania, vrátane napríklad režimov predikcie a parametrov
predikcie pre jednotlivé bloky obrazu 12 určené predikčným modulom 18 a tieto
syntaktické prvky prejdú entropickým kódovaním v entropickom kodéri 28.
Takto získaný tok údajov, ktorý poskytuje na svojom výstupe entropický kodér
28, sa nazýva údajová časť 40 postupnosti nespracovaných bytov.
[0080] Prvky kodéra 10 z obrázka 16 sú poprepájané tak, ako je znázornené na
obrázku 16.
[0081] Na obrázku 17 je znázornený dekodér, ktorý vyhovuje kodéru z obrázka
16, t.j., je schopný dekódovať údajovú časť postupnosti nespracovaných bytov.
Dekodér z obrázka 17 je vo všeobecnosti označený vzťahovou značkou 50
a obsahuje entropický dekodér 52, modul 54 spätnej transformácie/ spätného
kvantovania, kombinačný modul 56, filter 58 a predikčný modul 60. Entropický
dekodér 42 prijíma údajovú časť 40 postupnosti nespracovaných bytov
a vykonáva

entropické

dekódovanie

pomocou

kontextovo-adaptívneho

binárneho aritmetického dekódovania s cieľom získať späť zvyškový signál 62
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a parametre

64

kódovania.

Modul

54

spätnej

transformácie/spätného

kvantovania vykonáva spätné kvantovanie a spätnú transformáciu zvyškových
údajov 62 a posiela takto získaný zvyškový signál do kombinačného modulu 56.
Kombinačný modul 56 prijíma aj signál 66 predikcie z predikčného modulu 30,
ktorý zasa vytvára signál 66 predikcie pomocou parametrov 64 kódovania na
základe zrekonštruovaného signálu 68 určeného kombinačným modulom 56
kombináciou signálu 66 predikcie a zvyškového signálu 65. Ako už bolo
vysvetlené vyššie vzhľadom na obrázok 16, predikčný modul 60 môže využívať
filtrovanú verziu zrekonštruovaného signálu 68 alebo alternatívne alebo navyše
niektorú jeho medziľahlú verziu. Obraz, ktorý má byť na konci reprodukovaný
a vystúpený cez výstup 70 dekodéra 50, môže byť podobne určený
z nefiltrovanej verzie kombinovaného signálu 68 alebo niektorej jeho filtrovanej
verzie.
[0082] V súlade s koncepciou dlaždíc sa obraz 12 rozdelí na dlaždice a aspoň
predikcie blokov v rámci týchto dlaždíc sú obmedzené tak, že ako základňu pre
priestorovú predikciu využívajú len údaje, týkajúce sa tej istej dlaždice. Na
základe tohto opatrenia je možné aspoň predikciu vykonávať paralelne pre
každú dlaždicu samostatne. Len na ilustračné účely je na obrázku 16
znázornený obraz 12 ako rozdelený na deväť dlaždíc. Rozdelenie každej
dlaždice na deväť blokov, znázornené na obrázku 16, tiež slúži len ako príklad.
Ďalej, kvôli úplnosti poznamenávame, že spôsob samostatného kódovania
týchto dlaždíc nemusí byť obmedzený na priestorovú predikciu (predikciu
v rámci obrazu - intra). Skôr môže byť zakázaná aj ľubovoľná predikcia
parametrov

kódovania

príslušnej

dlaždice

cez

hranice

tejto

dlaždice

a ľubovoľná závislosť výberu kontextu v entropickom kódovaní príslušnej
dlaždice cez hranice tej príslušnej dlaždice tak, aby bola obmedzená takým
spôsobom, aby bola závislá len od údajov z tej istej dlaždice. Takže ten
dekodér je schopný vykonávať práve spomenuté operácie paralelne, a to
v jednotkách dlaždíc.
[0083] Na to, aby boli syntaktické prvky prenesené cez niektorý prenosový
kanál, musia byť entropicky zakódované po rezoch v entropickom kodéri 28.
Entropický kodér 28 na tento účel skenuje bloky dlaždíc, pričom najprv
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prechádza po blokoch prvej dlaždice, potom pokračuje blokmi nasledujúcej
dlaždice v poradí dlaždíc a tak ďalej. Poradie rastrového skenovania sa môže
využívať napríklad na skenovanie blokov v rámci dlaždíc, resp. dlaždíc. Potom
sa rezy uložia do jednotiek NAL, ktoré sú najmenšími jednotkami pre prenos.
Pred entropickým zakódovaním niektorého rezu entropický kodér 28 inicializuje
svoje

pravdepodobnosti

CABAC,

t.j.,

pravdepodobnosti

využívané

pri

aritmetickom kódovaní syntaktických prvkov toho rezu. Entropický dekodér 52
vykonáva to isté, t.j., inicializuje svoje pravdepodobnosti na začiatkoch rezov.
Každá inicializácia však negatívne ovplyvňuje účinnosť entropického kódovania,
pretože pravdepodobnosti sa plynule prispôsobujú pravdepodobnostným
štatistickým údajom aktuálnych symbolov pre rôzne kontexty a v nadväznosti na
to

resetovanie

pravdepodobností

CABAC

predstavuje

odchýlku

od

prispôsobeného stavu. Ako je známe osobe so skúsenosťami v tomto obore,
entropické

kódovanie

pravdepodobnosti

vedie

vyhovujú

k optimálnej

kompresii

pravdepodobnostným

len

vtedy,

štatistickým

keď

údajom

aktuálnych symbolov.
[0084] V nadväznosti na to dekodér v súlade s jednou formou vyhotovenia tejto
prihlášky pracuje tak, ako je znázornené na obrázku 18. Tento dekodér prijíma
v kroku 80 údajovú časť postupnosti nespracovaných údajov, popisujúcu obraz
12 po dlaždiciach 82, v tranžiach dlaždíc. Na obrázku 18 je prvá dlaždica 82
v poradí 84 dlaždíc zobrazená formou príkladu ako rozrezaná alebo rozdelená
na dve tranže 86a a 86b, z ktorých v tomto príklade každá pokrýva jednu
čiastkovú postupnosť postupnosti blokov v rámci tej dlaždice. Potom, v kroku
82, sa tranže 86a a 86b entropicky dekódujú. Pri entropickom dekódovaní tranží
86a a 86b sa však pokračuje v prispôsobovaní pravdepodobností CABAC cez
hranice tranží. To znamená, že v priebehu dekódovania tranže 86a sa
pravdepodobnosti CABAC plynule prispôsobujú štatistickým údajom aktuálnych
symbolov a stav na konci entropického dekódovania tranže 86a sa prispôsobí
na začiatku entropického dekódovania tranže 86b. V kroku 90 sa takto
entropicky dekódovaná údajová časť postupnosti nespracovaných bytov
dekóduje a získa sa obraz 12.
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[0085] V dôsledku plynulého prispôsobovania pravdepodobností CABAC cez
hranice 92 tranží nachádzajúce sa vnútri dlaždíc 82 tieto hranice tranží
neovplyvňujú negatívne účinnosť entropického kódovania nad rámec rozdelenia
obrazu 12 na dlaždice 82. Na druhej strane paralelné spracovanie dlaždíc je
stále možné. Nad rámec toho je možné individuálne prenášať tranže, a pretože
tie tranže sú menšie než kompletné dlaždice 82, je možné začať v kroku 90
s dekódovaním každej dlaždice hneď po prijatí a entropickom dekódovaní prvej
tranže z príslušnej dlaždice.
[0086] Popis obrázkov 16 až 18 sa prvotne týkal využívania dlaždíc. Ako bolo
popísané vyššie, dlaždice vyplývajú z priestorového rozdelenia obrazu.
Podobne ako dlaždice, aj rezy priestorovo rozdeľujú obraz. V nadväznosti na to
sú rezy tiež prostriedkom, umožňujúcim paralelné kódovanie/dekódovanie.
Podobne ako pri dlaždiciach, je predikcia a tak ďalej zakázaná, takže rezy sú
individuálne dekódovateľné. V nadväznosti na to je popis obrázkov 16 až 18
platný aj pre rozdeľovanie rezov na tranže.
[0087] To isté platí, keď sa využívajú čiastkové toky WPP. Aj čiastkové toky
WPP predstavujú priestorové rozdelenie obrazu 12, a to na čiastkové toky
WPP. Na rozdiel od dlaždíc a rezov čiastkové toky WPP nekladú obmedzenia
na predikcie a výbery kontaktu krížom cez čiastkové toky WPP. Čiastkové toky
WPP sa rozprestierajú pozdĺž riadkov blokov, ako sú napríklad riadky jednotiek
LCU,

znázornené na obrázku 4, a na to, aby bolo možné paralelné

spracovanie, sa robí len jeden kompromis vo vzťahu k entropickému kódovaniu
CABAC v poradí, aké je definované medzi čiastkovými tokmi WPP (pozri
obrázok 4) 92, a pre každý čiastkový tok 92 WPP, okrem prvého čiastkového
toku WPP, sa pravdepodobnosti CABAC úplne neresetujú, ale prispôsobia sa
alebo

sa

nastavia

tak,

aby

boli

rovné

pravdepodobnostiam

CABAC

vyplývajúcim po entropickom dekódovaní bezprostredne predchádzajúceho
čiastkového toku WPP až po jeho druhú jednotku LCU 94, pričom poradie
jednotiek LCU sa začína pre každý čiastkový tok WPP na tej istej strane obrazu
12, ako napríklad na ľavej strane, ako je znázornené na obrázku 4.
V nadväznosti na to, ak zohľadníme určité oneskorenie pri kódovaní medzi
postupnosťou čiastkových tokov WPP, tieto čiastkové toky 92 WPP je možné
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dekódovať paralelne tak, že časti po ktorých sa obraz 12 dekóduje paralelne,
t.j., súbežne, tvoria určitý druh vlnoplochy 96, ktorá sa pohybuje krížom cez
obraz šikmo zľava doprava.
[0088] To znamená, že ak prenesieme popis obrázkov 16 až 18 na čiastkové
toky WPP, ľubovoľný čiastkový tok 92 WPP (obrázok 4) môže byť rozdelený aj
na tranže 98a a 98b bez prerušenia prispôsobovania pravdepodobností CABAC
na hranici 100 medzi týmito tranžami 98a a 98b vnútri príslušného čiastkového
toku 92 WPP, a tým sa zabráni stratám vzhľadom na účinnosť entropického
kódovania v dôsledku individuálnej prenositeľnosti obidvoch tranží 98a a 98b,
ale zachová sa schopnosť využívať paralelné spracovanie po vlnoplochách
a umožní sa začať toto paralelné spracovanie po vlnoplochách skôr, pretože tie
tranže sú menšie než kompletné čiastkové toky 92 WPP.
[0089] Ako je popísané vyššie vzhľadom na obrázky 1 až 15, existuje niekoľko
možností prenosu tranží paketizovaných na jednotiek NAL. Odvolávame sa na
obrázok 3, kde dlaždice alebo čiastkové toky alebo rezy takých tranží alebo
čiastkových tokov boli rozdelené na tranže v aritmeticky zakódovanej doméne,
pričom hlavička predchádza n-tú tranžu každého čiastkového toku alebo
dlaždice a vyjadruje informácie umožňujúce lokalizáciu hraníc tranží. Ďalšou
formou vyhotovenia bola forma vyhotovenia prezentovaná na obrázku 9. Na
ňom prebehlo rozdelenie dlaždíc alebo čiastkových tokov WPP na tranže
miernou zmenou štruktúry rezov: rezy, začínajúce na hranici dlaždice alebo
čiastkového toku WPP, t.j., začínajúce na začiatku dlaždice alebo čiastkového
toku WPP, majú príznak no_cabac_reset_flag nastavený do nuly, čo spôsobuje
obvyklú inicializáciu/reset pravdepodobností CABAC. Avšak rezy obsahujúce
tranže, ktoré začínajú vnútri niektorej dlaždice alebo čiastkového toku WPP,
majú príznak no_cabac_reset_flag nastavený do jednotky, čo spôsobuje vyššie
popísané pokračovanie v prispôsobovaní pravdepodobností CABAC.
[0090] Pokiaľ ide o spätné prekladanie, ku ktorému dochádza v prijímacom
kroku 80, pre každú tranžu sa zistí, ku ktorému čiastkovému toku WPP alebo
dlaždici príslušná tranža patrí. Vyššie boli popísané rôzne možnosti, ako
napríklad cyklické obiehanie cez daný počet čiastkových tokov WPP alebo
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dlaždíc aktuálneho obrazu. Alternatívne, v prípade využívania hlavičiek rezov
pri prenose tranží, hlavičky tranží môžu obsahovať údaj umožňujúci lokalizovať
začiatok príslušnej dlaždice v rámci aktuálneho obrazu 12.
[0091] V tomto ohľade poznamenávame, že rozklad rezov, čiastkových tokov
WPP alebo dlaždíc na tranže

prebieha v poradí dekódovania definovanom

v každom reze, čiastkovom toku WPP alebo dlaždici: to znamená, že v rámci
každého rezu, čiastkového toku WPP alebo dlaždice sa tá časť obrazu, ktorú
priestorovo pokrýva príslušný rez, čiastkový tok alebo dlaždica, zakóduje do
alebo sa dekóduje z príslušného rezu, čiastkového toku WPP alebo dlaždice
v danom poradí dekódovania a každá tranža príslušného rezu, čiastkového toku
WPP alebo dlaždice pokrýva spojitú časť príslušného rezu, čiastkového toku
WPP alebo dlaždice v danom poradí dekódovania. Týmto spôsobom je
definované poradie medzi tranžami patriacimi k tomu istému rezu, čiastkovému
toku WPP alebo dlaždici, a to poradie kódovania/dekódovania a každá tranža
má v rámci toho poradia svoju pozíciu. Pretože rozdelenie obrazu na čiastkové
toky WPP alebo dlaždice sa signalizuje dekodéru, dekodér o tomto rozdelení
vie. V nadväznosti na to napríklad pre priradenie každej tranže k príslušnému
čiastkovému toku WPP alebo dlaždici, by postačovalo, keby každá tranža mala
počiatočnú adresu určujúcu počiatočnú pozíciu, od ktorej príslušná tranža
spojito

pokrýva

obraz,

pomocou

poradia

kódovania/dekódovania

dlaždice/čiastkových tokov WPP, ktorých súčasťou je príslušná tranža.
Dokonca napríklad poradie medzi tranžami, ktoré patria k určitej dlaždici alebo
čiastkovému

toku

WPP,

môže

byť

zrekonštruované

v transportnom

demultiplexore alebo v dekodéri pomocou počiatočných pozícií. Avšak kvôli
pretriedeniu sa môžu využívať aj informácie z hlavičiek transportných paketov z
nižších vrstiev OSI, popísaných vyššie vzhľadom na prenos RTP, ako je
napríklad

poradové

číslo

dekódovania,

t.j.,

čísla

DON.

Transportný

demultipexor práve spomenutého typu môže byť skonfigurovaný podobne ako
vyššie diskutovaný transportný demultipexor, aby ukladal údaje z tranží
rovnakého čiastkového toku WPP alebo dlaždice do jednej vyrovnávacej pamäti
rezov a údaje z tranží čiastkových tokov WPP alebo dlaždíc, priradených k iným
čiastkovým tokom alebo dlaždiciam, do rôznych vyrovnávacích pamäti rezov.
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Ako bolo spomenuté vyššie, štruktúra rezov, t.j., hlavičky rezov, sa môže
využívať na prenos tranží.
[0092] Ďalej, odvolávame sa na formy vyhotovenia z obrázkov 11 až 15
a popíšeme ich znovu inými slovami. Podľa popisu na týchto obrázkoch rezy Si
sú paketizované na jednotky NAL, pričom každá jednotka 110 NAL (pozri
obrázok 11) obsahuje hlavičku 112 jednotky NAL. Malo by sa poznamenať, že
rezmi Si môžu byť normálne rezy alebo rezy nesúce tranže podľa obrázka 9.
V nadväznosti na to tieto rezy nesú výhradne údaje, týkajúce sa jedného
čiastkového toku WPP alebo dlaždice z aktuálneho obrazu, a to z i-teho
čiastkového toku WPP, resp. dlaždice. Jednotky 110 NAL sa prostredníctvom
fragmentácie transportujú prostredníctvom paketov 114 transportného toku
(transport stream - TS), a to sekcia 116 údajovej časti týchto jednotiek. Pri tom
každej jednotke 110 NAL a zodpovedajúcemu rezu Si predchádza značka MKR
príslušného čiastkového toku, vyjadrujúca i, t.j., čiastkový tok WPP alebo
dlaždicu, ku ktorej patrí bezprostredne nasledujúci rez z bezprostredne
nasledujúcej jednotky 110 NAL.
[0093] Jednotky 110 NAL nesúce rezy patriace k rôznym čiastkovým tokom
WPP alebo dlaždiciam môžu byť distribuované do viac než jedného
elementárneho toku ES alebo do toho istého elementárneho toku, ako je
vysvetlené na obrázkoch 11 až 13. Ako bolo spomenuté vyššie, pojem
"elementárny tok" ("elementary stream") môže označovať aj samostatný tok
RTP v rámci jeho vlastnej relácie RTP.
[0094] Ako bolo vysvetlené vzhľadom na obrázky 14 a 15, transportný
demultiplexor

môže

obsahovať

multiplexnú

vyrovnávaciu

pamäť

MB,

vyrovnávacie pamäti rezov SB a transportnú vyrovnávaciu pamäť TB.
Z vyrovnávacích pamätí rezov SB vyberá paralelne pracujúci dekodér MTD,
ktorý umožňuje paralelné dekódovanie obrazu po čiastkových tokoch WPP
alebo dlaždiciach. Transportná vyrovnávacia pamäť TB je skonfigurovaná tak,
aby zhromažďovala údaje patriace do jedného paketu TS z vopred určeného
elementárneho toku toku bitov videa a posielala tieto údaje do multiplexnej
vyrovnávacej pamäti MB. Transportný multiplexor je potom skonfigurovaný tak,
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aby vyhodnocoval hlavičky jednotiek NAL z postupnosti jednotiek NAL
paketizovanej na pakety TS na výstupe z multiplexnej vyrovnávacej pamäti MB,
vynechávala jednotky NAL so značkami MKR čiastkových tokov pri ukladaní
údajov značiek čiastkových tokov nesených v rámci jednotiek NAL so značkami
čiastkových tokov a ukladala údaje z rezov z čiastkových tokov alebo dlaždíc
v rámci jednotiek NAL nasledujúcich za jednotkami NAL so značkami
čiastkových tokov, ktorých (značiek) údajové pole určuje rovnaký čiastkový tok
WPP alebo dlaždicu v jednej, t.j., tej istej vyrovnávacej pamäti rezov SB,
a údaje z rezov z čiastkových tokov alebo dlaždíc v rámci jednotiek NAL
nasledujúcich za jednotkami NAL so značkami čiastkových tokov, ktorých
(značiek) údajové pole určuje rôzne čiastkové toky WPP alebo dlaždice
v rôznych vyrovnávacích pamätiach rezov SB. Podľa znázornenia na obrázku
15 transportný demultiplexor môže obsahovať demultiplexor nazývaný na
obrázku 15 TS demux a môže byť skonfigurovaný tak, aby prijímal tok bitov
videa a rozdeľoval pakety TS z toku bitov videa na rôzne elementárne toky, t.j.,
aby distribuoval paket TS z toku bitov videa do rôznych elementárnych
systémov. Demultiplexor vykonáva toto delenie alebo distribúciu podľa PID
obsiahnutých v hlavičkách TS paketu TS, takže každý elementárny tok je
zložený z paketov TS z niektorého PAD odlišného od PAD paketov TS z iných
elementárnych okov.
[0095] To znamená, že ak tie rezy zodpovedajú tranžiam v zmysle formy
vyhotovenia z obrázka 9, MTD, t.j., paralelne pracujúci dekodér (multi-threaded
decoder), je schopný začať so spracovaním viac než jedného čiastkového toku
WPP alebo dlaždice z aktuálneho obrazu, len čo sú v zodpovedajúcej
vyrovnávacej pamäti rezov SB z príslušného čiastkového toku WPP alebo
dlaždice obsiahnuté údaje, čím sa zmenší oneskorenie.
[0096] Hoci niektoré aspekty boli popísané v kontexte nejakého prístroja, je
jasné, že tieto aspekty predstavujú aj popis zodpovedajúceho spôsobu, kde
jeden blok alebo zariadenie zodpovedá jednému kroku spôsobu alebo vlastnosti
jedného kroku spôsobu. Analogicky, aspekty popísané v kontexte jedného
kroku spôsobu predstavujú aj popis zodpovedajúceho bloku alebo položky
alebo vlastnosti zodpovedajúceho prístroja. Niektoré alebo všetky kroky tohto
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spôsobu je možné vykonávať hardvérovým prístrojom (alebo jeho pomocou),
ako je napríklad mikroprocesor, programovateľný počítač alebo elektronický
obvod. V rámci niektorých foriem vyhotovenia môže taký prístroj vykonávať
niektoré alebo viaceré z väčšiny dôležitých krokov tohto spôsobu.
[0097] Tok bitov zakódovaný podľa tohto vynálezu môže byť uložený na
digitálnom pamäťovom médiu, alebo ho možno preniesť prenosovým médiom,
ako je napríklad bezdrôtové prenosové médium alebo pevne zapojené
prenosové médium, akým je napríklad Internet.
[0098] Tieto vyššie uvedené príspevky popisujú okrem iného spôsoby
zapuzdrenia s malým oneskorením a prenosu štruktúrovaných video údajov tak,
ako je ustanovené v novej norme pre kódovanie HEVC, ako napríklad
štruktúrovaných do dlaždíc, čiastkových tokov paralelného spracovania po
vlnoplochách (wavefront parallel processing - WPP), rezov alebo entropických
rezov. Okrem iného boli predstavené techniky, ktoré umožňujú prenos s malým
oneskorením v paralelizovanom prostredí kodér – vysielač – prijímač – dekodér
prostredníctvom prekladaného prenosu čiastkových tokov entropických rezov /
rezov / dlaždíc. Kvôli vyriešeniu problémov s ‘úzkym hrdlom’ stručne
popísaných v úvodnej časti tejto špecifikácie a kvôli minimalizácii oneskorenia
prenosu a doby dekódovania, t.j., oneskorenia pri prenose medzi koncovými
účastníkmi, bola okrem iného predstavená technika pre systém prekladaných
entropických rezov pre paralelný prenos a spracovanie.
[0099] V závislosti od určitých požiadaviek na realizáciu môžu byť formy
vyhotovenia tohto vynálezu realizované pomocou hardvéru alebo pomocou
softvéru. Realizácia môže prebehnúť pomocou digitálneho pamäťového média,
napríklad floppy disku, DVD, Blu-Ray, CD, ROM, PROM, EPROM, EEPROM
alebo pamäti typu FLASH, na ktorej sú uložené elektronicky čitateľné riadiace
signály,

ktoré

spolupracujú

(alebo

sú

schopné

spolupracovať)

s programovateľným počítačovým systémom tak, že sa vykonáva príslušný
postup. Z tohto dôvodu môže byť to digitálne pamäťové médium čitateľné
pomocou počítača.
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[0100] Súčasťou niektorých foriem vyhotovenia podľa tohto vynálezu je nosič
údajov, na ktorom sú uložené elektronicky čitateľné riadiace signály, ktoré sú
schopné spolupracovať s programovateľným počítačovým systémom tak, že sa
vykonáva jeden zo spôsobov popísaných v tomto dokumente.
[0101] Formy vyhotovenia podľa tohto vynálezu môžu byť vo všeobecnosti
realizované ako počítačový programový produkt s programovým kódom, pričom
ten programový kód pracuje tak, že vykonáva jeden zo spôsobov, keď ten
počítačový programový produkt pracuje v počítači. Ten programový kód môže
byť uložený napríklad na nosiči čitateľnom pomocou stroja.
[0102] Súčasťou iných foriem vyhotovenia je počítačový program určený na
vykonávanie jedného zo spôsobov popísaných v tomto dokumente, uložený na
nosiči čitateľnom pomocou počítača.
Inými slovami, jednou formou vyhotovenia spôsobu podľa tohto vynálezu je
preto počítačový program s programovým kódom určeným na vykonávanie
jedného zo spôsobov popísaných v tomto dokumente, keď ten počítačový
program pracuje v počítači.
[0103] Ďalšou formou vyhotovenia spôsobu podľa tohto vynálezu je z tohto
dôvodu nosič údajov (alebo digitálne pamäťové médium

alebo médium

čitateľné pomocou počítača), ktorý obsahuje na ňom zaznamenaný počítačový
program na vykonávanie jedného zo spôsobov popísaných v tomto dokumente.
Ten nosič údajov, to digitálne pamäťové médium alebo to médium so
záznamom sú typicky hmotné a/alebo neprechodové.
[0104] Ďalšou formou vyhotovenia spôsobu podľa tohto vynálezu je z tohto
dôvodu tok údajov alebo postupnosť signálov predstavujúca počítačový
program určený na vykonávanie jedného zo spôsobov popísaných v tomto
dokumente. Tento tok údajov alebo táto postupnosť signálov môže byť
skonfigurovaný/á napríklad pre potreby prenosu po údajovom komunikačnom
spoji, napríklad prostredníctvom Internetu.
[0105] Súčasťou ďalšej formy vyhotovenia je spracovateľský prostriedok,
napríklad počítač alebo programovateľné logické zariadenie skonfigurované

EP 2 805 491

39155/T

31

alebo upravené tak, aby vykonávalo jeden zo spôsobov popísaných v tomto
dokumente.
[0106] Súčasťou ďalšej formy vyhotovenia je počítač, v ktorom je inštalovaný
počítačový program určený na vykonávanie jedného zo spôsobov popísaných
v tomto dokumente.
[0107] Súčasťou ďalšej formy vyhotovenia podľa tohto vynálezu je prístroj alebo
systém skonfigurovaný tak, aby prenášal (napríklad elektronicky alebo opticky)
počítačový program určený na vykonávanie jedného zo spôsobov, popísaných
v tomto dokumente, do prijímača. Tým prijímačom môže byť napríklad počítač,
mobilné zariadenie, pamäťové zariadenie alebo podobne. Súčasťou toho
prístroja alebo systému môže byť napríklad súborový server určený na prenos
počítačového programu do prijímača.
[0108] V rámci niektorých foriem vyhotovenia sa programovateľné logické
zariadenie (napríklad hradlové pole, programovateľné na mieste) môže
využívať na vykonávanie niektorých alebo všetkých funkčností tých spôsobov,
ktoré sú popísané v tomto dokumente. V rámci niektorých foriem vyhotovenia
môže

hradlové

pole,

programovateľné

na

mieste,

spolupracovať

s mikroprocesorom s cieľom vykonávať jeden zo spôsobov, popísaných v tomto
dokumente. Vo všeobecnosti sa tieto spôsoby prednostne vykonávajú pomocou
ľubovoľného hardvérového prístroja.
[0109] Vyššie popísané formy vyhotovenia majú len ilustrovať princípy tohto
vynálezu. Rozumie sa, že iným osobám, ktoré majú skúsenosti v tomto obore,
budú zrejmé modifikácie a variácie opatrení a podrobností, popísaných v tomto
dokumente. Z tohto dôvodu je zámerom obmedziť sa len rozsahom ďalej
uvedených nárokov patentu a nie špecifickými podrobnosťami uvedenými
v podobe popisu a vysvetlenia foriem vyhotovenia v tomto dokumente.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Dekodér pre režim HEVC (High Efficiency Video Coding - Kódovanie
videa s vysokou účinnosťou) skonfigurovaný tak, aby:
prijímal údajovú časť postupnosti nespracovaných bytov, popisujúcu
nejaký obraz po čiastkových tokoch WPP (Wavefront Parallel Processing Paralelné spracovanie po vlnoplochách), s jedným čiastkovým tokom WPP
na jeden riadok jednotiek LCU (Largest Coding Unit - Najväčšia kódovacia
jednotka) z obrazu a zakódovanú pomocou CABAC (Context-Adaptive
Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne binárne aritmetické
kódovanie) z kodéra po tranžiach, na ktoré sú čiastkové toky WPP
segmentované, pričom tým sú hranice tranží zavedené do dekodéra;
entropicky

dekódoval

pravdepodobností

CABAC

tranže

pri

cez

hranice

plynulom
tranží

prispôsobovaní

zavedené

v rámci

čiastkových tokov WPP; a
dekódoval

údajovú časť postupnosti nespracovaných bytov a získal

obraz,
pričom dekodér pre režim HEVC je skonfigurovaný tak, aby pri prijímaní
tranží vykonával spätné prekladanie tých tranží tak, že pre každú tranžu
zistí, ku ktorému čiastkovému toku WPP príslušná tranža patrí,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu pre každý čiastkový tok WPP z obrazu alebo
pre určitý podsúbor čiastkových tokov WPP z obrazu, usporiadaných v
poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP, pričom každý paket
obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie

uvádzajúce pozície a/alebo

dĺžky tranží uložených do príslušného paketu alebo značky, navzájom
oddeľujúce tranže v rámci príslušného paketu, pričom dekodér pre režim
HEVC je skonfigurovaný tak, aby pri prijímaní údajovej časti postupnosti
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nespracovaných bytov využíval informácie, obsiahnuté v hlavičkách alebo
v značkách, na prístup k tranžiam v rámci paketov, a
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z obrazu,
obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia a pakety, obsahujúce
druhú alebo nasledujúce - v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z obrazu,
obsahujú ukazovateľ pokračovania.

2.

Dekodér pre režim HEVC podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov,
pričom tranže sú paketizované pomocou hlavičiek rezov a dekodér pre
režim HEVC je skonfigurovaný tak, aby pri prijímaní tranží po prijatí
nového rezu reagoval na príznak v hlavičke rezu nového rezu, slice_type
nového rezu alebo typ jednotky NAL niektorej jednotky NAL obsahujúcej
nový rez tak, aby buď prerušil prispôsobovanie pravdepodobností CABAC
zresetovaním

pravdepodobností

CABAC,

alebo

aby

pokračoval

v prispôsobovaní pravdepodobností CABAC.

3.

Dekodér pre režim HEVC podľa nároku 1 alebo 2, pričom paketmi sú
jednotky NAL alebo rezy.

4.

Dekodér pre režim HEVC podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 3, pričom v
údajovej časti postupnosti nespracovaných bytov je zakódovaná nejaká
scéna po vrstvách zodpovedajúcich rôznym zorným bodom.

5.

Dekodér pre režim HEVC podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 4, pričom
údajová časť postupnosti nespracovaných bytov je zakódovaná do obrazu
po vrstvách.
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6.

Kodér pre režim HEVC (High Efficiency Video Coding - Kódovanie videa
s vysokou účinnosťou) skonfigurovaný tak, aby
kódovaním obrazu vytváral údajovú časť postupnosti nespracovaných
bytov tak, aby popisovala obraz po čiastkových tokoch WPP (Wavefront
Parallel Processing - Paralelné spracovanie po vlnoplochách), s jedným
čiastkovým tokom WPP na jeden riadok jednotiek LCU (Largest Coding
Unit

-

Najväčšia

kódovacia

jednotka)

z obrazu,

s entropickým

zakódovaním postupnosti nespracovaných bytov pomocou CABAC
(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne
binárne aritmetické kódovanie), pričom postupnosť nespracovaných bytov
prenáša po tranžiach, na ktoré sú čiastkové toky WPP segmentované,
pričom tým sú hranice tranží zavedené do kodéra, a pokračuje
v prispôsobovaní

pravdepodobností CABAC pri entropickom kódovaní

cez hranice tranží, zavedené v rámci čiastkových tokov WPP,
pričom kodér je skonfigurovaný tak, aby prekladal tranže z rôznych
čiastkových tokov WPP pre potreby prenosu do dekodéra pre režim
HEVC,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu z každého čiastkového toku WPP z obrazu
alebo

z určitého

podsúboru

čiastkových

tokov

WPP

z obrazu,

usporiadaných v poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP,
pričom každý paket obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie uvádzajúce
pozície a/alebo dĺžky tranží uložených do príslušného paketu alebo
značky, navzájom oddeľujúce tranže v rámci príslušného paketu, pričom
informácie obsiahnuté v hlavičkách alebo v

značkách má využívať

dekodér pre režim HEVC, ktorý prijíma údajovú časť postupnosti
nespracovaných bytov, na prístup k tranžiam v rámci paketov,
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z obrazu,
obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia a pakety, obsahujúce
druhú alebo nasledujúce
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čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z obrazu,
obsahujú ukazovateľ pokračovania.

7.

Kodér

podľa

nároku

6,

pričom

v

údajovej

časti

postupnosti

nespracovaných bytov je zakódovaná nejaká scéna po vrstvách
zodpovedajúcich rôznym zorným bodom.

8.

Kodér

podľa

nároku

6,

pričom

v

údajovej

časti

postupnosti

nespracovaných bytov je zakódovaný obraz po vrstvách.

9.

Tok bitov videa pre režim HEVC (High Efficiency Video Coding Kódovanie
postupnosti

videa

s vysokou

nespracovaných

účinnosťou) obsahujúci údajovú
bytov,

popisujúcu

nejaký

časť
obraz

po čiastkových tokoch WPP (Wavefront Parallel Processing - Paralelné
spracovanie po vlnoplochách), s jedným čiastkovým tokom WPP na jeden
riadok jednotiek LCU (Largest Coding Unit - Najväčšia kódovacia
jednotka) z obrazu a zakódovanú pomocou CABAC (Context-Adaptive
Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne binárne aritmetické
kódovanie), pričom tok bitov videa pre režim HEVC je rozložený na tranže
z čiastkových tokov WPP, na ktoré sú čiastkové toky WPP segmentované,
pričom tým sú hranice tranží zavedené do dekodéra, pri plynulom
prispôsobovaní pravdepodobností CABAC cez hranice tranží zavedené
v rámci čiastkových tokov WPP, pričom každá tranža obsahuje explicitné
vyjadrenie jej pozície medzi tými tranžami, na ktoré je sekvenčne
rozložený ten čiastkový tok WPP, ku ktorému patrí príslušná tranža,
pričom tranže z rôznych čiastkových tokov WPP sú poprekladané,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu z každého čiastkového toku WPP z toho
obrazu alebo z určitého podsúboru čiastkových tokov WPP z toho obrazu,
usporiadaných v poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP,
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pričom každý paket obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie uvádzajúce
pozície a/alebo dĺžky tranží uložených do príslušného paketu alebo
značky,

navzájom oddeľujúce tranže v rámci toho príslušného paketu,

pričom informácie obsiahnuté v hlavičkách alebo v značkách má využívať
dekodér

pre

režim

HEVC,

prijímajúci

údajovú

časť

postupnosti

nespracovaných bytov, na prístup k tranžiam v rámci paketov,
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z toho obrazu,
obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia a pakety, obsahujúce
druhú alebo nasledujúce

- v súlade s poradím definovaným medzi

čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ pokračovania.

10. Tok bitov videa pre režim HEVC podľa nároku 9, pričom v údajovej časti
postupnosti nespracovaných bytov je zakódovaná nejaká scéna po
vrstvách zodpovedajúcich rôznym zorným bodom.

11. Tok bitov videa pre režim HEVC podľa nároku 9 alebo 10, pričom v
údajovej časti postupnosti nespracovaných bytov je zakódovaný obraz po
vrstvách.

12. Spôsob HEVC (High Efficiency Video Coding - Kódovanie videa s vysokou
účinnosťou) dekódovania, ktorého súčasťou je prijímanie údajovej časti
postupnosti

nespracovaných

bytov,

popisujúcej

nejaký

obraz

po čiastkových tokoch WPP, s jedným čiastkovým tokom WPP (Wavefront
Parallel Processing - Paralelné spracovanie po vlnoplochách) na jeden
riadok jednotiek LCU (Largest Coding Unit - Najväčšia kódovacia
jednotka) z obrazu a zakódovanej pomocou CABAC (Context-Adaptive
Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne binárne aritmetické
kódovanie) z kodéra po tranžiach z čiastkových tokov WPP, na ktoré sú
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čiastkové toky WPP segmentované, pričom tým sú hranice tranží
zavedené do kodéra;
entropické

dekódovanie

pravdepodobností

CABAC

tranží
cez

pri

plynulom

hranice

tranží

prispôsobovaní

zavedené

v rámci

čiastkových tokov WPP; a
dekódovanie údajovej časti postupnosti nespracovaných bytov a získanie
daného obrazu, pričom pri prijímaní tranží sa vykonáva spätné
prekladanie tranží tak, že pre každú tranžu sa zistí, ku ktorému
čiastkovému toku WPP príslušná tranža patrí,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu z každého čiastkového toku WPP z obrazu
alebo

z určitého

podsúboru

čiastkových

tokov

WPP

z obrazu,

usporiadaných v poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP,
pričom každý paket obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie uvádzajúce
pozície a/alebo dĺžky tranží uložených do príslušného paketu alebo
značky, navzájom oddeľujúce tranže v rámci príslušného paketu, pričom
súčasťou prijímania údajovej časti postupnosti nespracovaných bytov je
využívanie informácií, obsiahnutých v hlavičkách alebo v značkách, na
prístup k tranžiam v rámci paketov,
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia a pakety,
obsahujúce druhú alebo nasledujúce - v súlade s poradím definovaným
medzi čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ pokračovania.

13. Spôsob transportného demultiplexovania, ktorého súčasťou je prijímanie
toku bitov videa pre režim HEVC (High Efficiency Video Coding –
Kódovanie videa s vysokou účinnosťou) obsahujúceho údajovú časť
postupnosti

nespracovaných

bytov,

popisujúcu

nejaký

obraz

po čiastkových tokoch WPP (Wavefront Parallel Processing - Paralelné
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spracovanie po vlnoplochách), s jedným čiastkovým tokom WPP na jeden
riadok jednotiek LCU (Largest Coding Unit - Najväčšia kódovacia
jednotka) z toho obrazu a zakódovanú pomocou CABAC (ContextAdaptive Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne binárne
aritmetické kódovanie), pričom tok bitov videa pre režim HEVC je
rozložený na tranže z čiastkových tokov WPP, na ktoré sú čiastkové toky
WPP segmentované, pričom tým sú hranice tranží zavedené do kodéra,
pri plynulom prispôsobovaní pravdepodobností CABAC cez hranice tranží
zavedené v rámci čiastkových tokov WPP, pričom súčasťou tohto spôsobu
je zistenie, pre každú tranžu, z informácií obsiahnutých v toku bitov videa
pre režim HEVC pre každú tranžu, ku ktorému čiastkovému toku WPP
príslušná tranža patrí, a priraďovanie tranží k čiastkovým tokom WPP
pomocou informácií,
pričom tranže z rôznych čiastkových tokov WPP sú poprekladané pre
potreby prenosu do dekodéra pre režim HEVC,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu z každého čiastkového toku WPP z obrazu
alebo

z určitého

podsúboru

čiastkových

tokov

WPP

z obrazu,

usporiadaných v poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP,
pričom každý paket obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie uvádzajúce
pozície a/alebo dĺžky tranží uložených do príslušného paketu, alebo
značky, navzájom oddeľujúce tranže v rámci príslušného paketu, pričom
informácie obsiahnuté v hlavičkách alebo v značkách má využívať
dekodér pre režim HEVC, ktorý prijíma údajovú časť postupnosti
nespracovaných bytov, na prístup k tranžiam v rámci tých paketov,
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia

a pakety,

obsahujúce druhú alebo nasledujúce - v súlade s poradím definovaným
medzi čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ pokračovania.
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14. Spôsob HEVC (High Efficiency Video Coding - Kódovanie videa s vysokou
účinnosťou) kódovania, ktorého súčasťou je vytváranie, formou kódovana
nejakého obrazu, údajovej časti postupnosti nespracovaných bytov,
popisujúcej obraz po čiastkových tokoch WPP (Wavefront Parallel
Processing

-

Paralelné

spracovanie

po

vlnoplochách),

s jedným

čiastkovým tokom WPP na jeden riadok jednotiek LCU (Largest Coding
Unit

-

Najväčšia

kódovacia

jednotka)

z obrazu,

s entropickým

zakódovaním postupnosti nespracovaných bytov pomocou CABAC
(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding - Kontextovo-adaptívne
binárne aritmetické kódovanie), prenosom postupnosti nespracovaných
bytov po tranžiach, na ktoré sú čiastkové toky WPP segmentované,
pričom tým sú hranice tranží zavedené do kodéra, a s plynulým
prispôsobovaním pravdepodobností CABAC pri entropickom kódovaní cez
hranice tranží zavedené do kodéra v rámci čiastkových tokov WPP,
pričom tranže z rôznych čiastkových tokov WPP sú poprekladané pre
potreby prenosu do dekodéra pre režim HEVC,
pričom tranže sú paketizované na pakety takým spôsobom, že každý
paket obsahuje jednu tranžu z každého čiastkového toku WPP z obrazu
alebo

z určitého

podsúboru

čiastkových

tokov

WPP

z obrazu,

usporiadaných v poradí definovanom medzi čiastkovými tokmi WPP,
pričom každý paket obsahuje hlavičku obsahujúcu informácie uvádzajúce
pozície a/alebo dĺžky tranží uložených do príslušného paketu, alebo
značky, navzájom oddeľujúce tranže v rámci príslušného paketu, pričom
informácie obsiahnuté v hlavičkách alebo v značkách má využívať
dekodér pre režim HEVC, ktorý prijíma údajovú časť postupnosti
nespracovaných bytov, na prístup k tranžiam v rámci paketov,
pričom pakety, obsahujúce prvé – v súlade s poradím definovaným medzi
čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ vlastnosti malého oneskorenia a pakety,
obsahujúce druhú alebo nasledujúce - v súlade s poradím definovaným
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medzi čiastkovými tokmi WPP – tranže z čiastkových tokov WPP z daného
obrazu, obsahujú ukazovateľ pokračovania.

15. Počítačový program obsahujúci inštrukcie, ktoré keď sa vykonávajú
v počítači, riadia počítač tak, aby vykonával spôsob podľa ľubovoľného
z nárokov 12 až 14.
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Výkresy

slice
row
last row
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rez
riadok
posledný riadok
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column boundaries
tile #X
slice boundary
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hranice stĺpcov
dlaždica č. X
hranica rezu
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encoder: tranche buffers
tile X
interleaved bitstream (segmented)
tranches with header and indicator
4 tranches
variable length tranches of tiles or
substreams for a specific time duration
header
tranche X size flag
tranche X size
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kodér: vyrovnávacie pamäti tranží
dlaždica X
prekladaný tok bitov (segmentovaný)
tranže s hlavičkou a ukazovateľom
4 tranže
tranže premenlivej veľkosti z dlaždíc alebo
z čiastkových tokov za špecifickú dobu trvania
hlavička
tranža X príznak veľkosti
tranža X veľkosť
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encoding: entropy slices, one per
LCU-row
coded bitstreams
decoding: wavefront-style
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kódovanie: entropické rezy, jeden na
riadok jednotiek LCU
zakódované toky bitov
dekódovanie: štýl po vlnoplochách
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encoder: tranche buffers
interleaved bitstream (segmented)
tile X
tranches in NAL unit of the actual slice
or entropy slice (higher level structure)
#1
4 tranches
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kodér: vyrovnávacie pamäti tranží
prekladaný tok bitov (segmentovaný)
dlaždica č. X
tranže v jednotke NAL aktuálneho
rezu alebo entropického rezu
(štruktúra vyššej úrovne)
č. 1
4 tranže
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NAL and slice header indicating low
delay feature via flag in NAL header,
NAL unit type flag in slice header or
slice type
low delay interleaving marker
variable length tranches of tiles or
substreams for a specific time
duration
additional marker indicating end of
slice (higher llevel structure)
tranches in NAL unit #2 (T2 already
finalized in NAL unit #1 )
NAL or slice header indicating
continuation of actual slice or entropy
slice (high level structure)
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hlavička NAL a rezu vyjadrujúca
vlastnosť malého oneskorenia
prostredníctvom príznaku v hlavičke
NAL, príznaku typu jednotky NAL
v hlavičke rezu alebo typ rezu
značka prekladania v malým
oneskorením
tranže premenlivej veľkosti z dlaždíc
alebo z čiastkových tokov za
špecifickú dobu trvania
ďalšia značka vyjadrujúca koniec rezu
(štruktúra vyššej úrovne)
tranže v jednotke NAL č. 2 (T2 už
finalizovaná v jednotke NAL č. 1)
Hlavička NAL alebo rezu vyjadrujúca
pokračovanie aktuálneho rezu alebo
entropického rezu (štruktúra vyššej
úrovne)
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Descriptor
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Deskriptor
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Descriptor
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Deskriptor
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Descriptor
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legend:
NAL unit header
slice of substream #i
elementary stream
TS header
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legenda:
hlavička jednotky NAL
rez z čiastkového toku č. i
elementárny tok
hlavička TS
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packetized ES header
substream marker
adaptation field
packet ID (in TS header)
payload
transport stream (TS) packet
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paketizovaná hlavička ES
značka čiastkového toku
prispôsobovacie pole
identifikátor paketu (v hlavičke TS)
údajová časť
paket transportného toku (TS)
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1 TS packet
1 PES packet
1 entropy slice
multi-threaded decoder
common buffer
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1 paket TS
1 paket PES
1 entropický rez
paralelne pracujúci dekodér
spoločná vyrovnávacia pamäť
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1 TS packet
1 PES packet
1 entropy slice
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entropy coder
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predictor
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Obrázok 17
entropy decoder
filtering
predictor

entropický dekodér
filtrácia
predikčný modul

Obrázok 18
RBSP (raw byte sequence payload)
príjem RBSP (údajovej časti
reception
postupnosti nespracovaných bytov)
entropy decoding
entropické dekódovanie
RBSP decoding
dekódovanie RBSP
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legend:
NAL unit header
slice segment of substream #i
IP + UDP header
RTP session #i
RTP header
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legenda:
hlavička jednotky NAL
segment rezu z čiastkového toku č. i
hlavička IP + UDP
relácia RTP č. i
hlavička RTP
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substream marker
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RTP packet
payload
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značka čiastkového toku
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paket RTP
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