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Abstract

Svenska Denna rapport utreder möjligheten att genom vektorkvantisering und-
vika de problem som vanligtvis är förknippande med kompression av brusigt bild-
material. Genom att utnyttja det för vektorkvantiseraren obligatoriska tränings-
steget, som syftar till att generera en kodbok best̊aende av karaktäristiska bild-
block, kan bildbehandlingsoperationer s̊asom brusreducering införas i kvantise-
ringsförfarandet p̊a ett rättframt sätt. Ett flertal tekniker med detta syfte presen-
teras och utvärderas. En direkt jämförelse mellan vektorkvantisering och MPEG-
4-kodning visar att för brusigt bildmaterial ger vektorkvantiseraren, trots sin en-
kelhet, klara fördelar.

English This thesis explores the possibilities of avoiding the issues generally as-
sociated with compression of noisy imagery, through the usage of vector quanti-
zation. By utilizing the learning aspects of vector quantization, image processing
operations such as noise reduction could be implemented in a straightforward way.
Several techniques are presented and evaluated. A direct comparison shows that for
noisy imagery vector quantization, in spite of it’s simplicity, has clear advantages
over MPEG-4 encoding.
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dare för examensarbetet. För sina många goda r̊ad och förslag under arbetets
g̊ang.

- Min examinator Robert Forchheimer vid institutionen för systemteknik,
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1.3 Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Kvantiseringsteori 3

2.1 Skalärkvantisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Vektorkvantisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 NLIVQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Praktisk vektorkvantisering 9

3.1 LBG-algoritmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 SOM-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 DA-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 Kodbokssökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.4.1 Sökning i oordnad kodbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4.2 Sökning i topologiskt ordnad kodbok . . . . . . . . . . . . . . 16

4 Vektorkvantisering av bilddata 17

4.1 Stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 Bildsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Bildbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5 Kvantisering av brusig data 25

5.1 Optimal kvantisering av brusig data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2 Kombinerad kompression och brusreducering . . . . . . . . . . . . . 26

5.2.1 NLIVQ-baserad metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2.2 Waveletmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6 Resultat 35

6.1 Kodboksgenererande algoritmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2 Kodning och brusreducering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.2.1 Syntetisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.2.2 Autentisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

i



ii Inneh̊all

7 Slutsatser 51
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Kapitel 1

Inledning

Bilder störda av brus förekommer i många sammanhang. Inte minst i situatio-
ner med d̊aliga ljusförh̊allanden kan brusniv̊aer s̊a höga att de kraftigt inverkar
p̊a ett eventuellt kompressionssteg uppn̊as. D̊a den brusiga bilden/bildsekvensen
kodas med en transformkodare av standardtyp, exempelvis JPEG/MPEG, krävs
i allmänhet en mycket hög bittakt. För att komma till rätta med detta problem
används ofta ett förfiltreringssteg som syftar till att eliminera bruset före kodning.
Av prestandaskäl är det dock intressant att även överväga möjligheten att kombi-
nera kodning och brusreducering till ett enda gemensamt steg.

En tänkbar metod för att åstadkomma detta är vektorkvantisering. Här kan
brusreducering införas p̊a ett mycket rättframt sätt. Vektorkvantisering baseras
p̊a att kvantiseraren initialt tränas p̊a en uppsättning träningsdata representa-
tiv för den data som skall kodas. Tanken är därför att genom olika typer av
träning p̊a material ostört av brus kunna uppn̊a avbrusning i det normala kvanti-
seringsförfarandet.

1.1 Uppgift

Examensarbetet best̊ar i att utreda hur vektorkvantisering kan användas för att
skapa en robust bildkodare främst avsedd för l̊ag datatakt. Tyngdpunkten ligger p̊a
att studera, implementera, samt utvärdera metoder för kombinerad kodning och
brusreducering.

1.2 Utförande

Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie. En stor mängd artiklar och
böcker som behandlar vektorkvantisering i allmänhet, samt ett f̊atal som speci-
fikt behandlar vektorkvantisering av brusig data lokaliserades. Redan tidigt im-
plementerades de grundläggande algoritmerna för att dels ge en ökad först̊aelse,
men även för att utgöra ett ramverk för vidare utveckling. All programkod för
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2 Inledning

utförande av vektorkvantisering är skriven i spr̊aket C++. Vissa delar s̊asom
förbehandlande bildbehandlingsoperationer och wavelettransformering har dock
utförts i beräkningsprogrammet Matlab.

1.3 Översikt

Nedan följer en kort beskrivning av inneh̊allet i rapportens olika kapitel.

Kapitel 2 - Kvantiseringsteori

Här ges en teoretisk grund för många av de begrepp som förekommer i senare
kapitel. Villkor för optimal skalär- och vektorkvantisering, samt kvantiserings-
strukturen NLIVQ introduceras.

Kapitel 3 - Praktisk vektorkvantisering

Här ges algoritmer för generering av kodbok, samt effektiv sökning i denna.

Kapitel 4 - Vektorkvantisering av bilddata

Vektorkvantisering av bilder och bildsekvenser, samt tekniker för att utföra
bildbehandling i denna procedur, behandlas.

Kapitel 5 - Kvantisering av brusig data

Här behandlas arbetets huvudfr̊ageställning. Hur kan vektorkvantisering an-
vändas för att kombinera kodning och brusreducering? Ett flertal metoder
för detta ändamål introduceras.

Kapitel 6 - Resultat

De metoder som introducerats i kapitel 5 utvärderas här p̊a b̊ade syntetisk
och autentisk testdata.

Kapitel 7 - Slutsatser

Resultaten i kapitel 6 kommenteras och förslag p̊a möjliga förbättringar ges.



Kapitel 2

Kvantiseringsteori

Förfarandet att reducera en ändlig eller oändlig mängd värden till en mindre mängd
representativa värden kallas kvantisering. I detta arbete kommer kvantisering av
multidimensionell data, s.k vektorkvantisering, att vara det huvudsakliga intresset.
Skalärkvantisering, dvs. kvantisering av endimensionell data, är dock ett i många
fall viktigt specialfall och i följande kapitel kommer därför en introduktion att ges
b̊ade till skalär- och vektorkvantisering. Slutligen behandlas olinjär interpolativ
vektorkvantisering, som är en viktig struktur i många tillämpningar.

2.1 Skalärkvantisering

En skalärkvantiserare kan definieras genom en mängd intervall S = {Si; i ∈ I},
där I = {1, 2, . . . , N}, tillsammans med en mängd rekonstruktionsvärden, en s.k.
kodbok, C = {yi; i ∈ I}. Kvantiseraren q ges nu av

q(x) = yi, ∀x ∈ Si. (2.1)

Det enklaste och tidigaste exemplet p̊a kvantisering (för en omfattande historik
se [12]) är avrundning1 . För detta fall f̊as Si = [i − 1/2, i + 1/2[, samt yi = i
för alla heltal i. Avrundning är ett exempel p̊a s.k. likformig kvantisering, vilket
innebär att alla intervall har samma längd, utom möjligen de tv̊a yttre.

För att kunna beskriva en kvantiserares prestanda införs ett distorsionsmått
d(x, x̂), vilket beskriver distorsionen d̊a x representeras av x̂. Typiskt används
kvadratfelet d(x, x̂) = |x− x̂|2, men andra mått kan förekomma. Medeldistorsionen
för en datamängd med sannolikhetsfunktionen f(x) kan nu beskrivas av

D(q) = E[d(X, q(X))] =
∑

i

∫

Si

d(x, yi)f(x)dx. (2.2)

1I den typ av avrundning som här avses avrundas alltid .5 upp̊at oberoende av det resulterande

talets udda eller jämna karaktär.
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4 Kvantiseringsteori

Om intervall av olika längd till̊ats f̊as en icke likformig kvantiserare. Detta gör
det möjligt att anpassa kvantiseraren för en given fördelning. För ett givet antal
kvantiseringsniv̊aer kan en optimal kvantiserare tas fram genom att l̊ata kvanti-
seringsintervallen minska, och därmed ge bättre approximation, d̊a sannolikheten
för motsvarande omr̊ade ökar. För att finna ett optimalt C minimeras ekv. (2.2)
m.a.p. yi genom att sätta dess derivata till noll. För specialfallet d(x, x̂) = |x− x̂|2
f̊as

yi =

∫

Si
xf(x)dx

∫

Si
f(x)dx

. (2.3)

Rekonstruktionsvärdet yi bestäms s̊aledes av väntevärdet, E[X |X ∈ Si], för sann-
olikhetsfunktionen fX|Sj

(x).
Av ekv. (2.1) följer att d(x, q(x)) = minyi∈C d(x, yi). Att detta är det optimala

valet av kvantiserare inses genom

D =

∫

d(x, q(x))f(x)dx ≥
∫

[min
yi∈C

d(x, yi)]f(x)dx.

Kvantiseringsintervallen kan s̊aledes väljas till Si = {x : xi−1 < x ≤ xi}, där

xi−1 = (yi−1 + yi)/2. (2.4)

Ekv. (2.3) och (2.4) brukar benämnas med centroid- resp. närmsta-granne-vill-
koret. Ekvationssystemet som utgörs av dessa tv̊a villkor kan lösas iterativt med
den s.k. Lloyd-algoritmen (beskriven av Lloyd 1957, men publicerad först 1982
i [20]; även kallad Lloyd-Max eller Lloyd-Max-Steinhauser-Lukaszewicz p.g.a. dess
flera oberoende upphovsmän, se [12]). En generalisering av denna algoritm, kallad
LBG, beskrivs i avsnitt 2.2.

Ett exempel där Lloyd-algoritmen applicerats p̊a en bild ges av fig. 2.1a. Här
utgörs f(x) av bildens histogram. Bildens ursprungliga 256 gr̊askaleniv̊aer har re-
ducerats till 8, med resultat enligt fig. 2.1b.

I kodningssammanhang är det ofta praktiskt att se en kvantiserare som en
kodare E följt av en avkodareD. Kodaren är en avbildning E : R → I och avkodaren
en avbildning D : I → C. Med dessa beteckningar kan q beskrivas genom q(x) =
D(E(x)).

Ett problem som återst̊ar är hur I skall representeras. Enklast är att använda
binära kodord av fix längd. Datatakten i bits per sampel ges d̊a av

R(q) = dlog2Ne.

Att använda fixlängdskodning har fördelen att det förutom sin enkelhet ger en
robust dataström där bitfel inte p̊averkar synkroniseringen.

En högre kompressionsgrad kan uppn̊as genom variabellängdskodning. Detta
genomförs enklast genom att l̊ata kodbokens index kodas med en entropikodare.
För att f̊a en helt optimal kodare kan inte längre Lloyd-kvantiseraren användas,
utan istället krävs en design avsedd till att minimera totala entropin. Detta är dock
ett problem som ej kan behandlas här (se exempelvis [10] för utförlig behandling).
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Figur 2.1. (a) Histogram där kvantiserarens rekonstruktionsvärden markerats med ver-
tikala linjer. (b) Resulterande bild.

2.2 Vektorkvantisering

Vektorkvantisering är en generalisering av kvantiseringsbegreppet till att även inne-
fatta kvantisering av multidimensionell data. Detta ger upphov till en mängd nya
tekniker och tillämpningar.

Många av definitionerna beskrivna i avsnitt 2.1 l̊ater sig direkt generaliseras
till en vektormotsvarighet. Kvantiseraren bestäms av en kodbok best̊aende av en
mängd rekonstruktionsvektorer C = {yi; i ∈ I}, där yi ∈ Rk och I = {1, 2, .., N},
samt en mängd omr̊aden eller celler S = {Si; i ∈ I}. Vektorkvantiseraren q ges nu
av

q(x) = yi, ∀x ∈ Si. (2.5)

För cellerna skall gälla

⋃

i

Si = Rk och Si

⋂

Sj = ∅, ∀i 6= j. (2.6)

Cellerna skall med andra ord fylla ut hela rummet och ej överlappa varandra.
Av huvudsakligt intresse är de s.k. reguljära vektorkvantiserarna. För dessa

gäller följande

1. Varje cell, Si, är en konvex mängd (dvs. d̊a en linje dras mellan tv̊a punkter
i mängden, skall även denna tillhöra mängden.)

2. För varje i, yi ∈ Si

En reguljär kvantiserare av speciellt intresse är den s.k. Voronoi- eller närmsta-
grannekvantiseraren. Cellernas form ges här av

Si = {x : d(x,yi) ≤ d(x,yj), ∀j ∈ I}, (2.7)



6 Kvantiseringsteori

där d avser det euklidiska avst̊andet d(x,yi) = ||x− y||2. Som synes uppfylls inte
andra delen av ekv. (2.6) i cellgränserna. Detta kan dock åtgärdas genom att l̊ata
x tillhöra den cell Ri som har lägst index.

Som i fallet med skalärkvantiseraren kan q delas upp i tv̊a steg, en kodare
E : Rk → I och en avkodare D : I → Rk. Kodarens uppgift är att för varje in-
vektor avgöra vilken cell vektorn tillhör och identifiera cellens index. Avkodaren
behöver därefter endast generera den kodvektor som återfinns i kodboken under
motsvarande index.

Optimalitetsvillkoren för Voronoikvantiseraren kan bestämmas i analogi med
resonemanget för skalärkvantiseraren. För en given kodbok kan medeldistorsionen
begränsas ned̊at av

D =

∫

d(x, q(x))f(x)dx ≥
∫

[min
i∈I

d(x,yi)]f(x)dx. (2.8)

Av ekv. (2.5) och ekv. (2.7) följer att

d(x, q(x)) = min
yi∈C

d(x,yi).

Den lägre gränsen i ekv. (2.8) blir därmed trivialt uppfylld.

Medeldistorsionen kan omskrivas genom

D =

N
∑

i=1

∫

Si

d(x,yi)f(x)dx =

N
∑

i=1

Pi

∫

d(X,yi)fX|i(x)dx,

där fX|i avser den betingade sannolikhetsfunktionen för X givet att X ∈ Si och Pi

är sannolikheten för att X ∈ Si. Detta gör det möjligt att minimera varje term för
sig.

argmin
y

∫

Si

d(x,yi)f(x)dx = argmin
y

E[d(x,yi)|X ∈ Si]

Rekonstruktionsvektorn för en given cell skall s̊aledes väljas till den vektor
som minimerar distorsionens väntevärde. För en Voronoikvantiserare, där d ges
av kvadratfelet, visas enkelt att denna vektor ges av cellens väntevärde.

arg min
y

E[d(x,yi)|X ∈ Si] = E(X|X ∈ Si) (2.9)

Ekv. (2.7) och (2.9) benämns som närmsta-granne resp. centroidvillkoret (mot-
svarande ekv. (2.4) och (2.3) i skalärfallet).

Det bör poängteras att det inte finns en entydig lösning som uppfyller dessa vill-
kor. En kvantiserare sägs vara lokalt optimal d̊a varje liten förändring av kodboken
inte leder till minskad distorsion. En vektor som uppfyller optimalitetskraven tros
vara lokalt optimal. Detta har dock endast visats för vissa specialfall (se [10] för
detaljer).



2.3 NLIVQ 7

2.3 NLIVQ

En kvantiseringsstruktur som visar sig användbar är den olinjära interpolativa
vektorkvantiseraren, eller NLIVQ[9] (Non-Linear Interpolative Vector Quantiza-
tion), som är en teknik utvecklad för att reducera komplexiteten vid kvantisering
av högdimensionell data. Metoden bygger p̊a att den högdimensionella vektorn
avbildas p̊a en egenskapsvektor med reducerad dimensionalitet, som därefter kan
vektorkvantiseras med minskad komplexitet. Ursprungsvektorn estimeras sedan ge-
nom en olinjär interpolation.

Vektorkvantiserare

Egenskaps−

AvkodareKodare
UX I XÛ

^

k nn k

Interpolator
extraherare

PSfrag replacements E D

C C

g P

Figur 2.2. Egenskapsextraherare g genererar en dimensionsreducerad egenskapsvektor
U fr̊an X. Kodare E och avkodare D utgör en vektorkvantiserare med kodbok C. Med P

avses en olinjär estimator som interpolerar X̂ utifr̊an Û.

Mer precist formulerat kan strukturen beskrivas enligt följande (se även fig. 2.2).
L̊at X vara en vektor av dimension n. Antag att det finns en funktion g som utifr̊an
X kan extrahera en vektor U av dimension k, där k < n. U vektorkvantiseras
därefter genom en kodare E , som genererar ett index I , följt av en avkodare D
som producerar den kvantiserade vektorn Û. Slutligen genererar interpolatorn P
vektorn X̂ som är ett estimat av X.

Avkodaren D och interpolatorn P kan kombineras till en enda s.k. interpolativ
avkodare, med en kodbok C∗. Denna förenklade, men helt ekvivalenta struktur ges
i fig. 2.3.

Egenskaps−

Kodare
UX I

kn

extraherare

n

X̂Interpolativ
avkodare

*

PSfrag replacements

E
D

C C

g

P

Figur 2.3. En förenklad men ekvivalent struktur för den olinjära interpolativa avkodaren.

Antag att kodaren E , avkodaren D och kodboken C är given. Problemet är nu
att finna den kodbok C∗ som ger bästa möjliga estimat av X. Detta uppn̊as genom
att minimera medeldistorsionen

Di = E[||X − ci||2|I = i],
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för en given vektor ci i kodboken.
Lösningen till detta minimeringsproblem ges av

ci = E[X|I = i] = E[X|X ∈ Si],

där
Si = {x : E(g(x)) = i}.

För att finna dessa vektorer används i praktiken en uppsättning träningsvek-
torer T = {v1,v2, . . . ,vM}. Dessa är vanligtvis samma som använts för att designa
kodboken C. Cellerna kan nu definieras enligt

Si = {vj : E(g(vj)) = i}.

Ett givet element ci i kodboken C∗ ges slutligen av

ci =
1

|Si|
∑

vj∈Si

vj . (2.10)



Kapitel 3

Praktisk vektorkvantisering

För att vektorkvantisering skall vara en praktiskt användbar metod måste ett flertal
problem först lösas. Först och främst behövs metoder för generering av en kodbok
som uppfyller tidigare framtagna optimalitetsvillkor. Följande kapitel behandlar
tre olika metoder av detta slag. Dessutom finns det ofta prestandakrav som måste
uppfyllas. Ett avsnitt tillägnas därför tekniker för effektiv kodbokssökning.

3.1 LBG-algoritmen

Den metod Lloyd utvecklat för design av skalärkvantiserare l̊ater sig generalise-
ras till vektorkvantisering. Denna algoritm behandlas utförligt av Linde, Buzo,
Gray i [19] och benämns därför ofta som LBG-algoritmen. Ett annat namn som
förekommer är generaliserad Lloyd-algoritm (GLA). Algoritmen har dock tidigare
använts i klustringssammanhang och g̊ar där under namnet k-means.

D̊a sannolikhetsfunktionen är känd kan algoritmen sammanfattas i följande
steg:

1. Utg̊a fr̊an en kodbok C1. Sätt n = 1.

2. Hitta de optimala cellgränserna Si enligt ekv. (2.7), för varje element i kod-
boken.

3. Utnyttja centroidvillkoret och hitta Cn+1 = {E[X|X ∈ Si], ∀i ∈ I}.

4. Beräkna medeldistorsionen D för Cn+1. Om distorsionsförändringen är till-
räckligt liten, stoppa, annars sätt n + 1→ n och g̊a till steg 2.

Detta är som synes inte n̊agon speciellt praktiskt metod. Sannolikhetsfunktionen
är sällan känd och i de fall den är det behövs en beräkningskrävande integration för
att utföra steg 3. Istället används i praktiken ofta en uppsättning träningsvektorer
best̊aende av representativa observationsvektorer T = {v1,v2, . . . ,vM}. Algorit-
men f̊ar d̊a följande utseende:

9
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1. Utg̊a fr̊an en kodbok C1. Sätt n = 1.

2. Dela upp träningsmängden i cellklasser Si genom närmsta-grannevillkoret.

Si = {x ∈ T : d(x,yi) ≤ d(x,yj); ∀j 6= i}.

För vektorer där avst̊andet är samma till flera celler, l̊at dem tillhöra den cell
med lägst index.

3. Utnyttja centroidvillkoret och beräkna en ny kodbok,

Cn+1 = {E[X|X ∈ Si], ∀i ∈ I}.

4. Beräkna medeldistorsionen för Cn+1. Distorsionen kan uttryckas genom

D =
1

M

M
∑

i=1

N
∑

j=1

d(vi,yj),vi ∈ Si.

Om distorsionens förändring är tillräckligt liten, stoppa, annars sätt n+1→ n
och g̊a till steg 2.

Stoppkriteriet i steg 4 kan väljas p̊a flera sätt, det vanligaste är att testa om
(Dn −Dn+1)/Dn < ε, där ε väljs till en lämplig tröskel.

Varje steg av algoritmen kommer att leda till minskad eller oförändrad medel-
distorsion och konvergerar i ett ändligt antal steg. Det finns dock ingen garanti
att hitta mer än p̊a sin höjd ett lokalt optimum och det är därför viktigt att
utg̊angskodboken är lämpligt vald.

Den enklaste metoden är att fylla kodboken med vektorer slumpmässigt valda
enligt källfördelningen. I praktiken innebär det oftast att de M första vektorerna i
träningsmängden väljs. Om dessa vektorer har för hög korrelation kan istället M
slumpmässiga, alternativt M vektorer med ett bestämt avst̊and väljas.

Om dessa vektorer fortfarande är alltför lika kan en alternativ metod användas.
I detta fall initieras kodboken med första vektorn i träningsmängden. Därefter söks
träningsmängden igenom sekvensiellt, och för varje träningsvektor beräknas distor-
sionen mot varje vektor i kodboken. Om ingen vektor återfinns där distorsionen är
mindre än en viss tröskeln läggs träningsvektorn till i kodboken och proceduren
upprepas tills dess att kodboken är full. I det fall kodboken inte skulle vara fylld
efter att hela träningsmängden har behandlats, måste tröskeln minskas och proce-
duren upprepas.

Ytterligare en metod värd att nämna introducerades av Linde, Buzo och Gray
i [19] och kallas ”splitting”-algoritmen. Här initieras kodboken till medelvärdet
av träningsmängden. Därefter dubbleras kodboksstorleken genom att välja till en
vektor best̊aende av vektorn i kodboken adderat med en fix vektor ε. Härefter
applicerat LBG-algoritmen för att skapa en bra kodbok. När algoritmen konverge-
rat dubbleras återigen kodboken och en fix vektor adderas till de nya vektorerna.
LBG-algoritmen appliceras återigen och proceduren upprepas tills önskad storlek
uppn̊atts.
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LBG-algoritmen genererar i allmänhet en bra kodbok, men med nackdelen att
den är oordnad. Detta f̊ar konsekvenser bl.a. d̊a kodboken skall genomsökas (se
avsnitt 3.4), det är därför befogat att granska ytterligare en metod.

3.2 SOM-metoden

Self-organizing map (SOM) är ett artificiellt neuronnät introducerat av Kohonen
1982 [15]. Neuronnätet best̊ar av en uppsättning neuroner typiskt ordnade i ett
tv̊adimensionellt rutmönster. Neuronerna omordnas under en inlärningsprocess för
att anpassa sig efter givna träningsdata. Denna process är inte olik vektorkvanti-
sering, men med skillnaden att neuronerna kommer bli topologisk ordnade, dvs.
neuroner med liknande egenskaper kommer hamna nära varandra. SOM används i
praktiken oftast till mönsterigenkänningsproblem (t.ex. taligenkänning) eller data-
visualisering, men har en stor mängd andra tillämpningar (se [16] för en översikt),
bl.a. kan nätet användas till att utföra vektorkvantisering.

D̊a SOM skall utnyttjas för vektorkvantisering f̊ar neuronerna representera de
sökta rekonstruktionsvektorerna. Inlärningsprocessen kan sammanfattas i följande
steg:

1. Utg̊a fr̊an en kodbok C1 och en mängd träningsvektorer T = {v1,v2, . . . ,vM}.
Sätt n = 1.

2. Välj slumpmässigt en vektor v fr̊an T .

3. Finn index i för den rekonstruktionsvektor yi som har minst avst̊and till v.

i(v) = argmin
j

d(v,yj), j ∈ I,

där d typiskt ges av det euklidiska avst̊andet.

4. Beräkna en ny kodbok genom att flytta alla rekonstruktionsvektorer i riktning
mot v enligt

Cn+1 = {yj + η(n)hj,i(v)(n)(v − yj), ∀j ∈ I}.

5. Beräkna medeldistorsionen för Cn+1. Om värdet är tillräckligt litet, stanna,
annars sätt n + 1→ n och g̊a till steg 2.

Kodbokens ursprungliga utseende är inte lika viktig som d̊a LBG-algoritmen
används och ofta sätts rekonstruktionsvektorerna till värden kring origo.

Parametern hj,i(v)(n) är en s.k. omgivningsfunktion som ser till att rekonstruk-
tionsvektorerna flyttas en större sträcka ju närmre de ligger den vinnande vektorn
v. Observera att med ”närhet” menas här inte ett avst̊and i indatarymden utan
istället i det ”rutnät” vektorerna ordnas. Det är detta förfarandet som ger upphov
till en topologiskt ordnad kodbok. Omgivningens storlek skall minska med tiden
och detta bestäms av en funktion σ(n), som ofta väljs till

σ(n) = σ0e
−n/τ1 .
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Omgivningsfunktionen kan nu beskrivas av

hj,i(v)(n) = e−d2

j,i/2σ2(n),

där dj,i bestämmer det ”strukturella” avst̊andet mellan tv̊a vektorer. Om en endi-
mensionellt ordnad kodbok önskas, f̊as det enkla uttrycket dj,i = |j−i|, dvs skillna-
den mellan vektorernas index. I många tillämpningar används en tv̊adimensionell
struktur med avst̊and enligt d2

j,i = ||rj − ri||2, där ri är en tv̊adimensionell vektor
som beskriver koordinaten i kodboken för rekonstruktionsvektorn med index i.

Parametern η(n) bestämmer inlärningstakten och skall väljas s̊a att den minskar
med antalet iterationer n. Typiskt väljs funktionen till

η(n) = η0e
−n/τ2 .

Hur parametrarna η0, σ0, τ1, τ2 skall väljas är ingen självklarhet och ofta krävs
en del experimenterande för att hitta lämpliga parametrar. I [13] ges dock följande
tumregler:

Under en första fas, ordningsfasen, vilken typiskt best̊ar av i storleksordningen
1000 iterationer, har η(n) lämpligen ett startvärde nära 0.1, för att sedan minska
gradvis utan att g̊a under 0.01. Detta ger parametervärdena η0 = 0.1, τ2 = 1000.
Omgivningsfunktionen skall till en början inkludera alla vektorer i nätet för att
sedan minska till att endast en eller ett f̊atal vektorer. Lämpliga parametrar f̊as
därmed om σ0 sätts till ett värde motsvarande nätets ”radie” och τ1 = 1000/ logσ0.

I en andra fas, konvergensfasen, vilken vanligtvis kräver minst 500N (där N
avser antalet vektorer i kodboken) antal iterationer, beh̊alls η(n) vid ett värde av
storleksordningen 0.01. Omgivningsfunktionen skall endast best̊a av ett f̊atal eller
en enda vektor.

Att kodboken som erh̊alls genom SOM-algoritmen uppfyller de tv̊a kraven för
optimal vektorkvantisering (ekv. (2.7) och (2.9)) kommer inte att visas här. Ett
bevis återfinns i [4] för den som önskar.

Som tidigare nämnts kan kodbokens topologiska ordning utnyttjas för att snab-
ba upp sökningen efter en given vektor (se avsnitt 3.4), men det finns även andra
fördelar. Vid datatransmission över en brusig kanal finns det risk för bitfel. Om
en oordnad kodbok används innebär detta att varje förändring av ett givet index
kommer att ge en rekonstruktionsvektor med ett utseende helt oberoende av det
önskade. Om istället en ordnad kodbok används kommer ett bitfel i allmänhet att
ge en rekonstruktionsvektor som ligger nära den önskade vektorn i kodboken och
därmed ge ett liknande resultat (se [17] för detaljer).

3.3 DA-metoden

I de metoder för vektorkvantisering som hittills har behandlats kan ej ett globalt
optimum garanteras. I [24] introduceras en metod baserad p̊a DA (Deterministic
Annealing) som syftar till att eliminera denna brist. Som namnet antyder är tek-
niken inspirerad av en termodynamisk process (”annealing” avser processen att
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utifr̊an en hög temperatur l̊angsamt sänka temperaturen under bibeh̊allen termisk
jämvikt). Av denna anledning benämns ofta de inblandade parametrarna med sina
motsvarigheter inom statistisk mekanik.

Hittills har en given vektor alltid entydigt kunnat associeras med en enskild
rekonstruktionsvektor. Grundprincipen bakom DA är att istället l̊ata varje vektor
tillhöra alla rekonstruktionsvektorer, men med en varierande sannolikhet. Genom
en itererad procedur kan därefter sannolikheten närma sig ett eller noll och de
önskade ”h̊arda” cellgränserna.

Men en kodbok C = {yi; i ∈ I} och en mängd celler S = {Si; i ∈ I} ges
medeldistorsionen av

D =
∑

x

∑

j

P (x ∈ Sj)d(x,yj ). (3.1)

Att direkt minimera D kommer att ge upphov till samma optimalitetsvillkor som
tidigare beskrivits. Istället söks den sannolikhetsfördelning som minimerar D under
villkoret att en given slumpmässighet skall uppn̊as. Slumpmässigheten bestäms av
Shannons entropi

H = −
∑

x

∑

j

P (x ∈ Sj)log2P (x ∈ Sj). (3.2)

Detta problem kan omformuleras som att minimera Langrangefunktionen

F = D − TH. (3.3)

Kopplingen till statistisk mekanik blir nu explicit. F motsvaras inom fysiken av
fri energi, D av medelenergi, Langrangemultipliceraren T av temperatur och H av
entropi.

En minimering av F med avseende p̊a P (x ∈ Sj) ger upphov till Gibbs-
fördelningen

P (x ∈ Sj) =
e−d(x,yj)/T

Zx
, (3.4)

där Zx avser partitionsfunktionen

Zx =
∑

j

e−d(x,yj)/T . (3.5)

Detta medför att d̊a T → ∞ kommer sannolikheten för en vektor att tillhöra
en given cell vara lika för alla celler. D̊a T = 0 kommer en vektor endast associeras
med en cell.

D̊a F minimeras med avseende p̊a rekonstruktionsvektorerna f̊as villkoret

∑

x

P (x ∈ Sj)
∂

∂yj
d(x,yj) = 0. (3.6)

I fallet där d ges av det euklidiska avst̊andet kan yj nu bestämmas till

yj =

∑

x xP (x ∈ Sj)
∑

x P (x ∈ Sj)
. (3.7)
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Detta samband kan ses som en generalisering av centroidvillkoret (ekv. (2.9))
och d̊a T = 0 kommer dessa vara ekvivalenta. D̊a T → ∞ kommer mängden re-
presenteras av en vektor belägen i dess tyngdpunk. Om T nu l̊angsamt minskas
kommer det vid vissa kritiska temperaturer att ske en s.k. fasöverg̊ang. Vid dessa
överg̊angar kommer en celluppdelning att ske och ytterligare rekonstruktionsvek-
torer tillkommer. Om ett större antal rekonstruktionsvektorer än antalet celler
redan införts i systemet kommer vektorer av samma värde att existera tills dess
att de separeras av en fasöverg̊ang.

D̊a euklidiska avst̊andet används som felmått kan fasöverg̊angarnas kritiska
temperaturer approximeras med 2λmax,j , där λmax,j avser det största egenvärdet
för kovariansmatrisen Cx|yj

=
∑

x p(x|yj)(x − yj)(x − yj)
T (se [24], [25] för

härledning och detaljer).

Proceduren att skapa en kodbok C av storlek N kan nu sammanfattas i följande
steg:

1. Initiera T > 2λmax, y1 = E[X]. n = 1.

2. Cn+1 = {yj ; j = {1, 2, . . . , n}}, där yj ges av ekv.(3.7).

3. Om y ej konvergerat g̊a till steg 2.

4. Om T ≤ 0 stoppa.

5. T ← αT , där α < 1.

6. Om n < N och T ≤ 2λmax,j lägg till en vektor yn+1 = yj + δ; n← n + 1.

7. G̊a till steg 2.

3.4 Kodbokssökning

Vid generering av kodbok, samt vid kodning av data, förekommer kodbokssökning.
För en given vektor x söks i kodboken den vektor yi som minimerar distorsionen
d(x,yi). Detta är den mest krävande operationen i vektorkvantiseraren, inte minst
vid användandet av en oordnad kodbok, där alla vektorer i kodboken måste under-
sökas. Av denna anledning har en mängd tekniker för snabb kodbokssökning tagits
fram.

I många fall bygger dessa metoder p̊a att kodboken omstruktureras för att
möjliggöra n̊agon form av hierarkisk sökning. Ett s̊adant exempel ges av [18], där
en skalpyramid av kodboken används för uppsnabbad sökning (se denna artikels
referenser för ytterligare metoder). Här kommer dock endast metoder applicerbara
p̊a tidigare nämnda strukturer, dvs. den oordnade och den topologiskt ordnade
kodboken, att studeras.
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3.4.1 Sökning i oordnad kodbok

I praktiken är kvadratfelet det mest förekommande distorsionmåttet, och det har
därför utvecklats vissa tekniker för att p̊askynda denna beräkning. Distorsionen
mellan tv̊a k-dimensionella vektorer x = (x1, x2, . . . , xk) och y = (y1, y2, . . . , yk)
beräknas enligt följande:

d(x,y) =

k
∑

n=1

(xn − yn)2. (3.8)

Detta innebär att för varje distorsionsberäkning krävs k multiplikationer och (2k−
1) additioner/subtraktioner.

En enkel insikt är att d̊a kodboken genomsöks efter vektorn som resulterar i
minst distorsion, finns det ingen anledning att utföra beräkning (3.8) fullständigt
d̊a en mindre delsumma redan överskridit den hittills lägsta funna distorsionen
dmin. Genom att efter varje n i ekv. (3.8) jämföra hittills uppn̊adda summa med
dmin, g̊ar det att avgöra om beräkningen skall avbrytas eller ej.

Att detta förfarande ger bättre prestanda är inte självklart d̊a de tillkomna
jämförelserna ger upphov till extra beräkningar. I praktiken visar det sig dock att
metoden ger en signifikant beräkningsreducering. Denna metod benämns vanligtvis
”partial distance search”[1], och är ofta integrerad i andra algoritmer.

D̊a ekv. (3.8) utvecklas inses att ytterligare förbättringar l̊ater sig göras. I dis-
torsionen

d(x,y) = ||x||2 + ||y||2 − 2

k
∑

n=1

xnyn,

är termen ||x||2 oberoende av kodboken och kan därför helt bortses fr̊an. Nästa
term, ||y||2, är konstant och kan därför beräknas i förhand för varje vektor i kod-
boken. De beräkningskrävande multiplikationerna kvarst̊ar dock.

I [29] beskrivs en metod för att till viss del reducera dessa. Här utnyttjas att
d̊a xn ≥ 0 och yn ≥ 0 gäller:

k
∑

n=1

xnyn ≤ xmax

k
∑

n=1

yn,

där xmax är x:s största komponent. Med detta i åtanke införs ett distorsionsmått

d1(x,y) = ||x||2 + ||y||2 − 2xmax

k
∑

n=1

yn. (3.9)

Denna distorsion kan mycket snabbt beräknas, d̊a det är möjligt att beräkna ||x||2,
||y||2, xmax och 2

∑

yn i förväg. Detta utnyttjas genom att endast beräkna den
fullständiga distorsionen (ekv. 3.8) d̊a d1 är lägre än dmin. Vidare förbättring kan
f̊as d̊a ytterligare ett distorsionsmått d2 införs, där x och y byter plats i ekv. (3.9).
I detta fall behöver totala distorsionen endast beräknas d̊a b̊ade d1 och d2 är lägre
än dmin.
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Som tidigare nämnts kräver detta förfarande att x och y endast har positiva
komponenter. Om s̊a inte är fallet åtgärdas detta enklast genom att addera en posi-
tiv konstant till alla vektorkomponenter, s̊a att dessa f̊ar positiva värden. Eftersom
endast skillnaden mellan x och y är av intresse kommer detta inte att p̊averka
distorsionsberäkningen.

3.4.2 Sökning i topologiskt ordnad kodbok

D̊a naturlig data, exempelvis bilder, kvantiseras kommer det ofta att finnas en
likhet mellan p̊a varandra följande vektorer. D̊a en topologiskt ordnad kodbok
används medför detta att vektorerna ofta kommer att ligga nära varandra även i
kodboken.

En metod som utnyttjar detta föresl̊as i [8]. Här jämförs till en början den
sökta vektorn endast mot den rekonstruktionsvektor som användes för att koda
föreg̊aende vektor. Om distorsionen mellan dessa vektorer är lägre än en given
tröskel T söks endast en begränsad omgivning i kodboken igenom. Om distorsionen
överskrider tröskeln genomförs istället en fullständig sökning, lämpligen med de
förbättrade metoderna beskrivna i avsnitt 3.4.1. Hur stor omgivning som skall
användas, samt beloppet p̊a T , beror p̊a den data som skall kodas och måste därför
bestämmas p̊a empirisk väg.

Om en omgivning av storlek noll (en vektor) används är det även möjligt att
använda denna teknik p̊a en oordnad kodbok. N̊agon signifikant förbättring kan
dock inte väntas i detta fall, s̊atillvida inte källan inneh̊aller t.ex. stora omr̊aden
av konstant värde.

Som förslag till förbättring av ovan beskrivna metod, kan en utvidgad sökning
användas. Istället för att begränsa sökningen till en fix omgivning, till̊ats den nu
mer fritt traversera kodboken. När en omgivning genomsökts och den vektor som
minimerar distorsionen har funnits, fortskrider sökningen genom att söka igenom
en ny omgivning utg̊aende fr̊an denna vektor. För att undvika att samma vektor
genomsöks flera g̊anger bör, efter varje jämförelse, n̊agon form av markering av
vektorn genomföras. Förfarandet upprepas därefter tills dess att ingen förflyttning
sker.

Denna sökning kan inte garantera att minsta möjliga distorsion hittas, det är
därför viktigt att även här jämföra den lägst funna distorsionen med en tröskel för
att avgöra om slutligen en full sökning behöver genomföras.

Proceduren att i kodbok C söka efter en vektor x kommer därmed i sina grund-
drag att se ut som följande:

1. i(t) = argminj d(x, cj), cj ∈ N (i(t− 1)).

2. t + 1→ t.

3. Om i(t) 6= i(t− 1) g̊a till steg 1.

4. Om d(c,x) < T utför full sökning, dvs. i(t) = argminj d(x, cj ), cj ∈ C.
Med N (i) menas här mängden rekonstruktionsvärden i en lokal omgivning av kod-
boken, centrerad kring index i.



Kapitel 4

Vektorkvantisering av

bilddata

Följande kapitel behandlar vektorkvantisering av bilder och bildsekvenser. Här ges
även en introduktion till det för detta arbete centrala fr̊ageställning om hur bild-
behandling kan integreras i denna procedur.

4.1 Stillbilder

Vektorkvantisering har sedan länge med framg̊ang använts till bildkodning, och en
stor mängd tekniker har presenterats [21]. För att detta skall vara möjligt måste
bilden först delas upp i vektorer av lämplig storlek. Typiskt används block av
pixlar med storlek W × H , som därmed ger upphov till WH-dimensionella vek-
torer. Uppdelningen kan även ske p̊a andra sätt. Det viktiga är dock att bildens
tv̊adimensionella korrelation utnyttjas s̊a effektivt som möjligt. Ett d̊aligt val skulle
därför vara att dela upp bilden radvis och därmed endast utnyttja korrelation i en
dimension.

Ett bättre val kan vara en hexagonal uppdelning. En hexagon har fördelen att
pixlarnas avst̊and fr̊an centrum är i medel lägre än för en kvadrat och korrelatio-
nen mellan närliggande pixlar utnyttjas därmed effektivare. Denna uppdelning kan
även reducera de visuella artefakter som visar sig vara vanliga vid en blockupp-
delning. Det finns dock vissa nackdelar som gör att block i praktiken är de mest
förekommande. Dels blir det hexagonala koordinatsystem som uppkommer sv̊arare
att hantera, dessutom kommer vissa interpolationer i allmänhet att krävas.

Vilken storlek p̊a blocken som skall användas, samt antalet element kodboken,
beror p̊a de krav p̊a kodningsprestanda och datatakt som finns. Om kodbokens
index fixlängdskodas kommer dlog2Ne bitar krävas för en kodbok av storlek N .
Med vektorer av dimension k f̊as d̊a följande datatakt, uttryckt i bit/pixel:

R =
dlog2Ne

k
. (4.1)

17
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Detta förutsätter att kodboken finns tillgänglig för avkodaren och att det därmed
inte krävs n̊agra extra bitar för att skicka denna information. D̊a vektorkvanti-
seraren används för att koda videosekvenser kan samma kodbok användas till en
mängd bilder och den extra informationen som krävs för att skicka kodboken kan
därför ofta betraktas som försumbar.

Hur en typisk kodbok kan se ut ges av fig. 4.1. Här har vektorkvantiseraren
tränats p̊a bilden i fig. 4.2a, med blockstorlek 4×4 och 256 rekonstruktionsvektorer
i kodboken. Blockens inneh̊all är vad som kan väntas av en bild, dvs. kanter, linjer
och andra enkla strukturer är vanligt förekommande. I figuren syns även tydligt
skillnaden mellan den oordnade kodboken genererad med LBG och den ordnade
genererad med SOM.

Figuren visar även hur kodboken ser ut efter den första ordningsfasen i SOM-
algoritmen. Blockens utseende är här mindre bildspecifika och kodboken f̊ar ett
symmetriskt utseende. När algoritmen konvergerat har en mängd block, viktiga för
just den aktuella träningsmängden, tillkommit. Detta illustrerar sv̊arigheten att
skapa en kodbok som fungerar p̊a en större mängd bilder.

(a) (b) (c)

Figur 4.1. Kodbok uppbyggd av 4× 4-block, tränad med (a) LBG-algoritmen (b) SOM-
algoritmens ordningsfas (c) SOM-algoritmen

I fig. 4.2 ges exempel p̊a en bild som vektorkvantiserats med kodböcker av
olika storlekar. I detta fall har samma bild som kodats även använts för att träna
kodboken. Detta förfarande är i praktiken inte alltid möjligt, men som illustration
för den skillnad som kan väntas för olika kodboksstorlekar uppfyller bilderna sitt
syfte.

Om en bild som ej ing̊ar i träningsmängden kodas f̊as ofta ett avsevärt sämre
resultat. Exempel p̊a detta ses i 4.3b, där vektorkvantiseraren tränats p̊a bilden i
4.3a. En vanlig orsak till problemet är att bilderna har olika ”belysningsniv̊aer”.

Denna effekt kan reduceras genom att dra bort medelvärdet fr̊an varje block in-
nan kvantisering utförs. P̊a detta sätt utnyttjas kodboken effektivare och kan fyllas
med ett stort antal typer av strukturer istället för ett f̊atal med olika ljusniv̊aer.
Denna metod har använts i fig. 4.4a, där vektorkvantiseraren först tränats p̊a fig.
4.3a med bortdraget medelvärde. En tydlig förbättring kan nu ses. Om metoden
används för en bild som ing̊ar i träningsmängden, kan ett resultat nästan helt fritt
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(a) (b)

(c) (d)

Figur 4.2. Vektorkvantisering av bilddata medelst LBG, 4 × 4-block (a) Originalbild
(b) kodboksstorlek 32; 0.3125 bits/pixel (c) kodboksstorlek 128; 0.4375 bits/pixel (d)
kodboksstorlek 256; 0.5 bits/pixel

fr̊an synligt kvantiseringsbrus uppn̊as (se fig. 4.4b).
Nackdelen med denna metod är att datatakten nu ökar eftersom blockens me-

delvärden måste lagras separat. Om blockstorleken är liten kan denna extra in-
formation innebära en signifikant förändring. Medelvärdena lagras enklast genom
skalärkvantisering följt av fixlängdskodning. Ett bättre resultat kan dock f̊as om en
variabellängdskodare används, men med den nackdelen att datatakten inte längre
blir konstant.

4.2 Bildsekvenser

Om hela bildsekvenser skall kodas är det möjligt att applicera ovan beskrivna me-
toder för varje enskild bild i sekvensen. Detta är dock inte speciellt effektivt d̊a
det i praktiken ofta finns en hög korrelation mellan närliggande bildrutor. En enkel
teknik för att utnyttja denna korrelation är att utvidga blocken till tre dimen-
sioner. Vanligtvis används block i form av kuber eller rätblock, men som i det
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(a) (b)

Figur 4.3. Vektorkvantisering av bild ej tillhörande träningsmängden (4 × 4-block, kod-
boksstorlek 256). (a) Träningsbild (b) Vektorkvantiserad bild

(a) (b)

Figur 4.4. Vektorkvantisering av block med bortdraget medelvärde (4 × 4-block, kod-
boksstorlek 256). Applicerat p̊a (a) bild som ej tillhör träningsmängden (som här utgörs
av fig. 4.3a), (b) bild som tillhör träningsmängden.

tv̊adimensionella fallet kan även en mängd andra former användas.

En struktur som har studerats är av s.k. HCP (Hexagonal Close Packing)-
typ. Denna konstruktion kan byggas upp av volymer om tretton punkter enligt fig.
4.5, och ger därmed upphov till trettondimensionella vektorer. Fördelen med denna
struktur är dels dess runda form som är perceptionellt fördelaktig framför en kubisk
form. Dessutom ligger punkterna tätare än i kubfallet och har därmed i allmänhet
högre korrelation. En nackdel är dock dess förh̊allandevis komplicerade struktur
och koordinatsystem. Det är inte heller möjligt att utvidga volymernas storlek till
större än tretton punkter, vilket gör dess användningsomr̊ade n̊agot begränsat.
Vidare kräver användandet interpolation för varannan bildruta. Värt att observera
är dock att d̊a videomaterial med radspr̊ang (eng. interlacing) används kommer
närliggande bilder automatiskt f̊a en halv linjeavst̊ands förskjutning, vilket medför
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att interpolationen endast behöver ske radvis.

Figur 4.5. HCP-struktur uppbyggd av volymer om tretton punkter.

I fig. 4.6 ges ett exempel där en bildsekvens vektorkvantiserats med 4× 4× 2-
block resp. HCP-strukturen.

(a) (b)

Figur 4.6. Bild ur en vektorkvantiserad (kodboksstorlek 256) bildsekvens användande
(a) 4 × 4 × 2-block, (b) HCP-strukturen.

4.3 Bildbehandling

Vektorkvantisering har, förutom den uppenbara tillämpningen inom datakompres-
sion, även använts till olika typer av bildbehandling [5]. Vissa av dessa metoder
har endast som syfte att behandla bilden, medan andra även kan innefatta kom-
pression. Metoder för kombinerad kompression och brusreducering behandlas i ett
eget kapitel (se kap. 5).
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Enklast är att utg̊a fr̊an den ovan nämnda strukturen, dvs. dela upp bilden
i block och därefter bestämma en kodbok i vanlig ordning. Genom att l̊ata vek-
torkvantiseraren använda skilda kodböcker vid kodning och avkodning är det möj-
ligt att genomföra enklare bildbehandlingsoperationer.

För operationer som arbetar mot enskilda pixlar är framtagandet av kodboken
ofta enkelt, och operationen g̊ar direkt att applicera p̊a vektorerna i kodboken.
Nedan följer tv̊a korta exempel av denna typ, tröskling och histogramutjämning.
Därefter följer tv̊a bildbehandlingstillämpningar av en annan typ, bildrekonstruk-
tion och Bayesiansk filtrering.

Tröskling

Som ett introducerande exempel kan tröskling med fixt tröskelvärde nämnas. Här
är det möjligt att direkt tröskla vektorerna i kodboken, och därmed f̊a fram en ny
kodbok. Att denna kodbok vid avkodning ger upphov till samma resultat som d̊a
den ursprungliga kodboken används och den resulterade bilden därefter trösklas,
är självklart. Observera dock att det finns en risk att olika index refererar till re-
konstruktionsvektorer av samma utseende. Denna brist g̊ar att eliminera genom
att uppsöka och eliminera dubbletter i kodboken, men med ökad beräkningskom-
plexitet som följd.

Histogramutjämning

Ett mer användbart exempel är histogramutjämning. Global histogramutjämning
innebär att intensiteten för en given pixel transformeras om s̊a att utbilden f̊ar ett
histogram med jämn fördelning, vilket ger en högre kontast och dynamik. Under an-
tagandet att bilden som skall förbättras har ett histogram likt det träningssekvensen
ger upphov till, är det möjligt att applicera operationen p̊a vektorerna i kodboken.
Histogramutjämning av en kodad bild blir därmed inte mer beräkningskrävande
än en vanlig avkodning. I [5] föresl̊as även hur en lokal histogramutjämning, där
intensitet för en given pixel endast bestäms av en lokal omgivning, kan genomföras
genom interpolation av ett flertal kodböcker.

Bildrekonstruktion

En kraftfullare teknik f̊as om NLIVQ-strukturen (se avsnitt 2.3) används. I [27]
föresl̊as hur denna struktur kan användas för rekonstruktion av suddiga bilder.
Egenskapsextraheraren f̊ar nu symbolisera operationen som orsakar bildernas sud-
dighet. Observera att denna operation inte reducerar dimensionaliteten av vekto-
rerna, vilket är normalfallet d̊a NLIVQ används. Träningsmängden utgörs av par
av original- och suddiga bilder. Kodboken C kan tas fram genom en träningsmängd
best̊aende av ej suddiga bilder. Alternativt kan DCT-metoden beskriven i avsnitt
5.2.1 tillämpas. Det blir därmed möjligt att genom ekv. (2.10) ta fram en kodbok
C∗, som vid avkodning ger upphov till en bildrekonstruktion.
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Bayesiansk filtrering

Hittills har endast metoder som behandlar bilden i icke överlappande block nämnts.
Dessa g̊ar alltid att utnyttja tillsammans med kompression. Alla bildbehandlings-
metoder är dock inte av denna typ. I [11] beskrivs hur vektorkvantisering kan
användas för att realisera ett Bayesianskt filter avsett för brusreducering. Här
används överlappande bildblock, s̊a att varje pixel kan behandlas beroende p̊a dess
närmaste omgivning.

Initialt tränas vektorkvantiseraren p̊a bilden som skall filtreras. Filtreringen sker
därefter genom att för varje pixel jämföra dess omgivning mot vektorerna i kodbo-
ken (omgivningen väljs p̊a samma sätt som vektorerna vid vektorkvantiseringen).
Pixelns nya värde bestäms därefter av centrumpixeln för den rekonstruktionsvektor
som minimerar distorsionen.

Under antagandet att bruset är gaussiskt och att distorsionsmåttet är det
euklidiska avst̊andet är det genom Bayesiansk formalism möjligt att visa detta
förfarandes rimlighet. De exakta detaljerna är av mindre intresse här. Metoden
illustrerar dock att bildbehandling genom vektorkvantisering kan ske p̊a flera olika
sätt, och att kompression inte alltid är en biprodukt.

I praktiken visar sig dock metoden fungera tämligen d̊aligt, se fig. 4.7a för
ett exempel där bilden i fig. 6.2b brusreducerats med denna metod. En naturlig
förbättring av denna metod är att, istället för att alltid välja centrumpixeln ur
rekonstruktionvektorn, beräkna medelvärdet fr̊an alla de pixlar fr̊an alla block som
överlappar den givna punkten. Resultatet av den förbättring kan ses i fig. 4.7b.

(a) (b)

Figur 4.7. Brusreducering genom VQ-baserat Bayesianskt filter, (a) centrumpixeln för
varje bildblock väljs som rekonstruerande pixel, (b) rekonstruerande pixel beräknas utifr̊an
medelvärde av alla överlappande block. Använd blockstorlek är 4 × 4.
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Kapitel 5

Kvantisering av brusig data

I praktiken förekommer ofta signaler störda av brus. I detta fall vore det önskvärt
om kvantiseraren kunde rekonstruera den ursprungliga rena signalen istället för att
representera den brusiga signalen. Följande kapitel beskriver en optimal kvantiser-
are av denna typ, samt en mängd suboptimala praktiskt genomförbara metoder
med samma syfte.

5.1 Optimal kvantisering av brusig data

D̊a en signal är störd av brus är målet att konstruera en kvantiserare som opererar
p̊a den brusiga signalen, men producerar en rekonstruktion av den ursprungliga
rena signalen. Givet vektorn X och dess brusiga motsvarighet Y, kan detta ut-
tryckas som problemet att minimera E[d(X, q(Y))]. Detta g̊ar att omformulera
genom följande resonemang:

E[d(X, q(Y))] = E[E[d(X, q(Y))]|Y]. (5.1)

Genom att införa ett modifierat distorsionsmått

d′(X, q(Y)) = E[d(X, q(Y))|Y] (5.2)

kan ekv. (5.1) nu skrivas som

E[d(X, q(Y))] = E[d′(X, q(Y))]. (5.3)

Detta omvandlar problemet till ett vanligt kvantiseringsproblem, men med det
modifierade distorsionsmåttet d′. I [7] visas att under vissa grundläggande an-
taganden om det ursprungliga distorsionsmåttet och källans fördelning kommer
LBG-algoritmen att konvergera även för detta modifierade distorsionmått.

Att bestämma distorsionmåttet är dock inte enkelt. Rent teoretiskt vore det
möjligt att genom en träningssekvens med kända brusiga och brusfria vektorer
bestämma det sökta väntevärdet. I fallet d̊a en brusfri signal skall vektorkvantiseras
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behövs träningssekvensen endast vid design av kodboken. Här måste dock, för
varje brusig vektor som skall kvantiseras, hela sekvensen användas för beräkning
av distorsionsmåttet. Detta är inte en praktisk lösning.

Vidare visas att i fallet med kvadratfelet som felmått är detta förfarande ekvi-
valent med att först ta fram ett optimalt estimat av X utifr̊an Y, och därefter
utföra en optimal kvantisering av detta estimat. Detta tillvägag̊angssätt är, d̊a en
optimal estimator är känd, i många fall att föredra.

5.2 Kombinerad kompression och brusreducering

Som för de flesta typer av förstörande kompression kan en viss niv̊a av brusreduce-
ring uppn̊as automatiskt i kompressionsprocessen. I fallet med vektorkvantisering
beror detta p̊a att rekonstruktionsvektorerna typiskt best̊ar av medelvärdet av en
mängd träningsvektorer, och ett visst undertryckande av bruset sker genom denna
procedur. Ett problem är dock att ju större kodboken till̊ats vara, desto mindre
undertrycks bruset. Detta är ett högst oönskat beteende.

Bättre är istället att utnyttja de möjligheter till inlärning som vektorkvan-
tisering ger. Detta l̊ater sig enklast ske genom att endast till̊ata brusfria vekto-
rer i träningsmängden. P̊a detta sätt kommer kodboken bli brusfri och därmed,
förhoppningsvis, s̊a även den kvantiserade bilden. Det önskvärda beteendet är att
en brusig bild skall kodas till samma mängd index som dess icke brusiga motsvarig-
het. Genom att teckna distorsionen mellan en k-dimensionell brusig vektor X + ε,
där X är den brusfria vektorn, och en rekonstruktionsvektor c kan n̊agra enkla
insikter n̊as. Med distorsion enligt ekv. (3.8),

d(X + ε, c) =

k
∑

n=1

((Xn + εn)− cn)2 =

k
∑

n=1

[(Xn − cn)2 − 2εn(Xn − cn) + ε2n]. (5.4)

X + ε kommer att kvantiseras till den vektor c som minimerar distorsionen i ekv.
5.4. Detta är ekvivalent med att minimera medeldistorsionen per vektorkomponent
Ed(·), vilket ger

Ed(X + ε, c) =
1

k

k
∑

n=1

[(Xn − cn)2 − 2εn(Xn − cn) + ε2n]. (5.5)

L̊at vektorns dimensionalitet g̊a mot oändligheten. För brus med medelvärde
noll f̊as d̊a:

lim
k→∞

Ed(X + ε, c) = Ed(X, c) + V ar[ε]. (5.6)

Distorsionen i detta fall ges allts̊a av distorsionen för den brusfria vektorn och
brusets varians. D̊a variansen är konstant, vilket den alltid är för en enskild vektor,
kommer den brusiga och brusfria vektorn efter kvantisering vara lika.

Vad detta visar är att storleken p̊a de pixelblock som används kommer inver-
ka p̊a brusreduceringen. Stora block innebär förvisso att en stor kodbok måste
användas, men att en högre brusundertryckning kan förväntas.
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För att tydligare åsk̊adliggöra hur distorsionen beror p̊a blockstorleken, antag
att det existerar en kodbok som kan beskriva den rena signalen s̊a väl att felet är
försumbart. För ekv. 5.5 innebär detta att c = X, vilket ger följande utseende:

Ed(X + ε, c) =
1

k

k
∑

n=1

ε2n. (5.7)

För vitt Gaussiskt brus ges variansen för termen ε2n/k av

V ar[
ε2

k
] =

1

k2
(E[ε4]−E[ε2]2) =

1

k2
(3σ4

ε − σ4
ε ) =

2σ4
ε

k2
,

där σε avser brusets standardavvikelse. Enligt centrala gränsvärdessatsen gäller
s̊aledes att för ett tillräckligt stort k är distorsionen normalfördelad enligt

Ed(X + ε, c) ∼ N (σ2
ε ,

√

2

k
σ2

ε ). (5.8)

I fig. 5.1 kan en övre och undre gräns för det intervall distorsionen tillhör med
95% sannolikhet ses. Hur distorsionens övre gräns minskar asymptotiskt mot bru-
sets varians d̊a blockstorleken ökar blir nu mycket tydligt. Denna information är
dock inte speciellt användbar för att avgöra hur stor blockstorlek som krävs. Att
begränsa avst̊andet mellan de olika kodblocken s̊a att de alltid överstiger dubbla
avst̊andet i diagramet är tyvärr inte ett rimligt förfarande, d̊a det är alldeles för
stort för att ge acceptabel distorsion för brusfri data.
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Figur 5.1. Övre och undre gräns för det intervall distorsionen tillhör med 95% sannolik-
het. Brusniv̊a σε uppifr̊an och ner: 30, 20, 10. Blockstorlek ges av x-axeln.

För att n̊a bättre insikt om hur blockstorleken skall väljas jämförs istället dis-
torsionen mellan en brusig vektor X+ε och en godtycklig kodboksvektor c med den
för den brusiga vektorn och en kodboksvektor c0 = X som beskriver den brusfria
vektorn med försumbart fel. Skillnaden i medeldistorsion per vektorkomponent kan
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d̊a uttryckas som (ekv. 5.5 för X = c0 subtraherat med ekv. 5.7 för c = c0)

Ed(X + ε, c)−Ed(X + ε, c0) =
1

k

k
∑

n=1

[(c0n − cn)2 − 2ε(c0n − cn)].

Detta innebär att den brusiga vektorn kommer att kvantiseras till den brusfria d̊a
följande villkor uppfylls:

k
∑

n=1

(c0n − cn)2 >

k
∑

n=1

2ε(c0n − cn). (5.9)

Fördelningen för villkorets högra led kan uppskattas med hjälp av centrala
gränsvärdessatsen genom variansen V ar[2ε(c0n − cn)] = 4σ2

ε E[(c0n − cn)2]. Om

E[(c0n− cn)2] uppskattas av uttrycket 1
k

∑k
n=1(c0n− cn)2 ges sannolikheten för att

villkoret ska uppfyllas av:

P (Σk
n=1(c0n − cn)2 > Σk

n=12ε(c0n − cn)) = Φ(

√

∑k
n=1(c0n − cn)2

2σε
), (5.10)

där Φ är fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelning. I fig. 5.2a
kan sannolikheten vid olika värden p̊a σε ses. Storleken p̊a

∑k
n=1(c0n − cn)2 har

i detta fall beräknats genom att jämföra avst̊andet mellan närliggande vektorer i
kodböcker genererade utifr̊an sekvensen vars första bild kan ses i fig. 4.3a. Värdena
är valda s̊a att de i 90% av fallen är mindre än avst̊andet mellan tv̊a närliggande
vektorer i kodboken.
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Figur 5.2. (a) Sannolikheten vid brus av viss standardavvikelse att en brusig vektor
kvantiseras till motsvarande brusfria rekonstruktionsvektor, under antagandet att endast
tv̊a rekonstruktionvektorer är aktuella. (b) Uppskattad total sannolikhet för att en brusig
vektor kvantiseras till motsvarande rena vektor för en 256 vektorer stor kodbok.

D̊a en kodbok best̊ar av fler än tv̊a vektorer kommer denna sannolikhet vara
högre än den totala sannolikheten för att en vektor kvantiseras till motsvarande
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brusfria vektor. För att f̊a en uppskattning p̊a denna totala sannolikhet kan pro-
dukten av sannolikheterna mellan den aktuella vektorn och alla andra vektorer
i kodboken beräknas. För att detta förfarande skall vara korrekt krävs att dessa
sannolikheter betraktas som oberoende. Detta kan möjligen ses som en alltför grov
uppskattning, men det ger en undre gräns för sannolikheten och en fingervisning
om vilka brusniv̊aer som är hanterbara. Ett uttryck för att uppskatta sannolikheten
för en korrekt rekonstruktion av en brusig vektor ges därmed slutligen av:

P (q(X + ε) = X) >
∏

j∈I
Φ(

√

∑k
n=1(Xn − cj,n)2

2σε
), (5.11)

där I avser alla index i en given kodbok s̊adana att cj 6= X. I fig. 5.2b ses resultatet
d̊a denna sannolikhet har beräknats vid olika blockstorlekar för typiska vektorer i
kodböcker av storlek 256.

För att ovanst̊aende resonemang skall vara giltigt krävs brus med medelvärde
noll. I de flesta sammanhang är dock bildens pixelvärden begränsade till ett visst
omf̊ang, typiskt 0-255 för en gr̊askalebild. Detta innebär att brus med värden
lägre/högre än dessa gränser kommer att trunkeras, vilket ger upphov till ett me-
delvärde skilt fr̊an noll även för brus som följer en fördelning med väntevärde noll.
För ett normalfördelat brus med standardavvikelse σ kommer medelvärdet för en
signal ned̊at begränsad av noll ges av

µ =

∫ ∞

−k

e−(x/σ)2/2

σ
√

2π
dx− k

∫ −k

−∞

xe−(x/σ)2/2

σ
√

2π
dx + k, (5.12)

där k anger medelvärdet före brusp̊alägg. I fig. 5.3 ses det resulterande felet för ett
givet medelvärde.
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Figur 5.3. Uppkommet medelvärdesfel för kring noll trunkerat normalfördelat brus där
σ = 30

Om inversen till denna funktion bestäms och därefter approximeras med ett
polynom är det möjligt att korrigera för denna typ av fel i realtid. Nämnas bör
dock att i de flesta fall är effekten försumbar.
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I praktiken finns ofta kunskap om den typ av brus som kan förekomma i bildma-
terialet. För att kunna dra nytta av dylik information krävs andra metoder än ovan
nämnda. Nedan följer en beskrivning av i litteraturen förekommande metoder.

5.2.1 NLIVQ-baserad metod

I avsnitt 4.3 beskrivs hur NLIVQ (se avsnitt 2.3) kan användas för bildrekonstruk-
tion. Denna teknik utnyttjas i [23] för brusreducering.

Egenskapsextraheraren utgörs här av den process som orsakat bruset. D̊a denna
process inte reducerar dimensionaliteten hos signalen kommer det dock inte att röra
sig om n̊agon interpolation i verklig mening (som ju är NLIVQ:s ursprungliga syfte).
Träningsmängden utgörs av par av original- och brusiga bilder.

Det är viktigt att komma ih̊ag att NLIVQ endast kan bestämma en optimal
rekonstruerande kodbok C∗ givet en redan känd kodbok C. Hur C skall bestämmas
är i detta fall inte självklart. En möjlighet är att träna vektorkvantiseraren med
tidigare beskrivna metoder, antingen p̊a original- eller brusiga bilder.

I [23] introduceras dock en DCT(Discrete Cosine Transform)-baserad metod
som eliminerar de tidskrävande iterationer som annars förekommer. D̊a ett bild-
block skall kodas beräknas först dess DCT. Varje DCT-koefficient kvantiseras där-
efter med en specifik skalärkvantiserare designad utifr̊an den fullständiga tränings-
mängden. DC- och AC-koefficienterna kan med god noggrannhet antas vara gauss-
iskt resp. Laplace-fördelade. Dessa kvantiserade koefficienter sl̊as därefter samman
till ett kodord som f̊ar utgöra det index kodaren lämnar ifr̊an sig. B̊ade kodare
och avkodare är nu icke-iterativa och beräkningsbördan best̊ar endast av DCT-
(observera att inverstransformen aldrig behövs) samt blockstatistikberäkning.

5.2.2 Waveletmetoder

Wavelettransformen är en transform som möjliggör delbandsuppdelning av en sig-
nal. Förfarandet är likt en vanlig frekvensbandsuppdelning, men med den skillna-
den att basfunktionerna här utgörs av wavelet- och skalfunktioner istället för sinus-
och cosinusfunktioner. Detta kapitel avser inte att ge n̊agon utförlig beskrivning
av wavelets, för detta kan exempelvis [28] rekommenderas, men en kort förklaring
av de mest grundläggande begrepp som krävs för att implementera och först̊a de
kommande brusreduktionsalgoritmerna ges dock nedan.

En filterbank har som syfte att dela upp en signal i tv̊a eller fler frekvens-
band. Denna struktur visar sig ocks̊a vara ett enkelt sätt att implementera wa-
velettransformen. I fig. 5.4a kan en tv̊akanalig struktur av intresse ses. P̊a given
signal appliceras tv̊a analyserande filter, typiskt l̊agpass och högpass, H0, H1. De
tv̊a nya signaler som uppkommer samplas därefter ner s̊a att antalet sampel är lika
stort som för den ursprungliga signalen. Genom lämpligt valda rekonstruerande fil-
ter F0, F1 kan kan signalen därefter återskapas. Genom att iterera l̊agpasskanalen
uppn̊as en struktur som visar sig användbar, se fig. 5.4b.

Kärnan i wavelettransformen är den s̊a kallade multiupplösninganalysen. Målet
är att dela upp ett funktionsrum i en sekvens underrum, där varje nytt rum kan
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Figur 5.4. (a) 2-kanalers filterbank, där H0 och H1 är l̊agpass- resp. högpassfilter. (b)
Filterbank med itererad l̊agpasskanal.

beskriva en funktion med allt högre upplösning. En s.k. skalfunktion spänner upp
underrummen och kan genom att skalas och translateras beskriva ett funktionsrum
med allt högre upplösning. Skillnaden mellan dess underrum spänns upp av en
s.k. wavelet. Detta kommer att innebära att en funktion alltid kan beskrivas av
en l̊agupplösningsapproximation, bestämd av skalfunktionen, följt av en mängd
funktioner, vilka bestäms av waveletfunktionen, som beskriver kvarblivna detaljer.

Denna uppdelning kan ske genom den s.k. wavelettransformen och är möjlig att
utföra genom filterbanksstrukturen i fig. 5.4b. En tv̊adimensionell wavelettransform
kan genomföras genom att transformera en dimension i taget, vilket för en bild ger
upphov till en uppdelning enligt fig. 5.5.

En vanligt använd wavelet är Daubechies-4, filterkoefficenterna för l̊agpass- och
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En användbar brusreduceringsteknik best̊ar av tröskling utfört i waveletdomän-
en. Denna metod, som introducerades av Donoho och Johnstone [6], bygger p̊a
grundantagandet att waveletkoefficienter som är lägre än en viss tröskel troligtvis
är brus, medan starka koefficienter utgör viktiga strukturer i signalen. Tröskling kan
ske p̊a tv̊a sätt, h̊ard eller mjuk. Den h̊arda trösklingen best̊ar i att alla koefficienter
vars belopp är lägre än tröskelvärdet sätts till noll, medan övriga beh̊aller sitt värde.
Även för den mjuka trösklingen sätts belopp lägre än tröskeln till noll. Övriga
koefficienter ges däremot av en trösklingsfunktion nλ(t) = sgn(t)max(|t| − λ, 0),
där λ utgör tröskelvärdet (se fig. 5.6).

Det problem som nu kvarst̊ar är hur tröskelvärdet skall väljas. Donoho och
Johnstone gav flera förslag, men dessa fungerar dessvärre d̊aligt för bilder. Ett
bättre alternativ ges istället av Chang, Yu och Vetterli [2]. Under antagandet



32 Kvantisering av brusig data

LL2 HL2

LH2 HH2

HL1

HH1LH1
PSfrag replacements

LL
HL
LH
HH

1
2

PSfrag replacements
LL
HL
LH
HH

1
2

(a) (b)

Figur 5.5. (a) Tv̊aniv̊aers tv̊adimensionell diskret wavelettransform. HL, HH, LH in-
nebär högpassfiltrerade rader och l̊agpassfiltrerade kolumner, högpassfiltrerade rader och
kolumner, samt l̊agpassfiltrerade rader och högpassfiltrerade kolumner. (b) Tv̊aniv̊aers
wavelettransform applicerad p̊a bild. Intensiteten har logaritmerats för ett tydligare utse-
ende i detaljbanden.
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Figur 5.6. (a) Mjuk trösklingsfunktion. (b) Tröskelfunktionen approximerad av kvanti-
serare.

att bruset är gaussiskt och att waveletkoefficienterna är Laplace-fördelade härleds
tröskeln λ(α) = σ2

√
α, där σ ges av brusvariansen och α är Laplace-fördelningens

hyperparameter. Parametrarna kan approximeras av uttrycken
σ̂ = Median(|Yi|)/0.6745, där Yi ∈ delband HH1, samt α̂ = SampleV ar(Y )− σ̂2.
Den mjuka trösklingsfunktionen är möjlig att approximera med skalärkvantisering
med nollzon (se fig. 5.6b). P̊a detta sätt är det därför möjligt att i kvantise-
ringsförfarandet uppn̊a b̊ade kompression och brusreducering.

En liknande metod, men utnyttjande vektorkvantisering, återfinns i [31]. Här
används en tröskel av Donoho och Johnstone som förbättrats genom att varje
delband tilldelas en vikt vald efter kända egenskaper hos synsinnet. Trots den-
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na förbättring är dock resultatet otillfredställande och en förbättrad tröskling
benämnd BayesShrink[3] används därför vid utvärdering (se kapitel 6). Själva vek-
torkvantiseringen sker med en variant av Fuzzy Vector Quantization[14] efter att
delbanden först har trösklats. Fuzzy VQ har stora likheter med Deterministic An-
nealing (se avsnitt 3.3) och kommer därför ej behandlas här. Istället för att l̊ata
trösklingen ske före kvantiseringen kan dessa steg naturligvis kombineras genom
metoden beskriven i avsnitt 4.3.
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Kapitel 6

Resultat

Följande kapitel inleds med en kort jämförelse mellan de algoritmer för kodboksge-
nerering som nämndes i kapitel 3. Därefter följer en utvärdning av de metoder för
kombinerad kompression och brusreducering som behandlats i kapitel 5. Resultaten
bedöms dels i SNR-avseende, men även rent perceptuellt. Testsekvenser med brus
av b̊ade syntetisk och verklig natur nyttjas.

6.1 Kodboksgenererande algoritmer

I kapitel 3 beskrivs tre olika metoder för generering av kodbok; LBG, SOM och DA.
De har alla olika för- och nackdelar, vilket tidigare nämnts. D̊a de tillämpas p̊a bil-
der blir dock skillnaden sv̊ar att se och i denna jämförelse har därför tv̊adimensionell
data utnyttjats. Tv̊ahundra datapunkter har slumpats ut med gaussisk fördelning
kring fem koordinater i planet. De olika algoritmerna har därefter f̊att generera en
nio vektorer stor kodbok. Resultat kan ses i fig. 6.1.

Det bästa förfarandet vid utplacering av rekonstruktionsvektorer torde i detta
fall vara att ge fyra av de fem ansamlingarna tv̊a vektorer vardera och slutligen
l̊ata den minsta representeras av endast en vektor. Detta resultat ger ocks̊a mycket
riktigt DA-metoden. LBG-algoritmen är beroende av punkternas initiala läge och
har i detta fall en n̊agot sämre placering där en ansamling beskrivs av tre punkter.
Sämst resultat ger SOM-algoritmen, som placerar fyra vektorer i samma ansamling
och därefter en vektor vardera i övriga. Ett bättre resultat kunde möjligen ha
uppn̊atts om SOM-parametrarna valts p̊a annat sätt. Hur parametrarna skall väljas
är dock ingen självklarhet, vilket är en uppenbar nackdel med SOM-metoden.

Beräknad SNR (Signal-to-Noise Ratio) efter kvantisering av data bekräftar
ovanst̊aende analys. SNR anges här i dB och definieras som
10 log10(σ

2
x/σ2

d), där σ2
x är medelvärdet p̊a källans värden i kvadrat och σ2

d avser
kvadratfelet i medel. Bäst är DA-metoden med SNR 12.72, därefter följer LBG
med 12.33, och slutligen SOM med 12.03.

I kommande avsnitt har genomg̊aende LBG-algoritmen använts. Fördelen är

35
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Figur 6.1. Resultat för olika kodboksgenererande algoritmer. Datapunkter, LBG-, DA-
och SOM-rekonstruktionsvektorer representeras i figuren av punkter, cirklar, stjärnor och
kryss.

framförallt att den är mindre beräkningskomplex än DA och enklare att använda än
SOM. SOM-algoritmen ger dock en ordnad kodbok, med tidigare nämnda fördelar
som följd.

6.2 Kodning och brusreducering

6.2.1 Syntetisk data

För att möjliggöra ett mått p̊a brusniv̊an före och efter kompression används en
tolv bilder l̊ang sekvens föreställande en kvinna vars mun och ögon är i rörelse (se
fig. 6.2 för första bildrutan). Ur denna rena sekvens skapas en brusig dito genom
addition av vitt gaussiskt brus med varians 900 (bilden till̊ater värden mellan 0
och 255). Den brusiga sekvensens SNR bestäms till ca 11.11.

Grundmetod

I denna första metod har vektorkvantiseraren tränats p̊a en ren sekvens (se fig. 4.3a
för sekvensens första bild) vars inneh̊all inte är olikt den sekvens som skall kvanti-
seras. Före träning/kvantisering har bildblockens medelvärde dragits bort och lag-
rats separat för att möjliggöra en hanterbar storlek p̊a kodbok och träningssekvens.
Kodboken har initierats med block fr̊an träningssekvensen (med visst krav p̊a olik-
het hos blocken) och därefter förbättrats med LBG-algoritmen. Den uppn̊adda
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Figur 6.2. (a) Sekvensens första bild. (b) Sekvensens första bild med p̊alagt gaussiskt
brus med varians 900.

N 4× 4 4× 4× 2 4× 4× 3 8× 8
128 0.938 0.469 0.313 0.234
256 1 0.5 0.333 0.25
512 1.063 0.531 0.354 0.266
1024 1.125 0.563 0.375 0.281

Tabell 6.1. Bittakt (bitar/pixel) vid olika blockstorlekar för 256-niv̊aers bild där block-
medelvärde lagras separat med 8 bitars precision. Lagrings̊atg̊ang för kodbok försummas.

bittakten för en bild med 256 gr̊askaleniv̊aer (8 bitar) och där blockets medelvärde
lagras med 8 bitars precision återfinns i tabell 6.1.

I tabell 6.2 visas uppn̊add SNR vid olika block- och kodboksstorlekar. I enlighet
med tidigare teoretiska resonemang undertrycks bruset bättre ju större blockstorlek
som används. Vad beträffar kodboksstorlek är det dock sv̊arare att se ett tydligt
samband. Sett till fig. 6.3, 6.4 är det näst intill omöjligt att med blotta ögat se
n̊agon avgörande skillnad. Här är det dock viktigt att komma ih̊ag att figuren
endast visar en delbild av en hel sekvens. D̊a hela sekvensen studeras ses tydli-
gare den fördel som en stor kodbok medför. I de fall d̊a tredimensionella block
används kommer en för liten kodbok innebära att närliggande bildrutor f̊ar hu-
vudsakligen samma värden. Konsekvensen av detta blir en hackighet i de rörelser

N 4× 4 4× 4× 2 4× 4× 3 8× 8
128 16.13 17.92 19.51 18.37
256 15.75 17.42 18.74 18.09
512 15.87 17.62 18.45 18.36
1024 16.04 17.74 18.67 18.41

Tabell 6.2. SNR för bilder kvantiserade med olika block- och kodboksstorlekar. Vek-
torkvantisere tränad p̊a ren data används. SNR för brusig bild: 11.11.
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som förekommer i sekvensen. I tabellen syns dock ett annat, om än vagt, mönster.
SNR-värdet tendenderar till att vara högt för en liten kodbok för att sedan minska
med ökad storlek och slutligen återigen öka. Detta kan förklaras med att den mins-
ta kodboken har små möjligheter att anpassa sig efter förekommande strukturer i
bruset. Situationen blir här liknande den beskriven i avsnitt 5.2, där vektorkvanti-
seraren direkt tränas p̊a brusigt material. Bruset undertrycks förvisso p̊a grund av
den ”medelvärdesbildning” som sker, men med risk för att även viktiga strukturer
försvinner. Om kodboken därefter ökas kommer denna brusreduktion minska, men
samtidigt kommer ocks̊a kvantiserarens möjlighet att rekonstruera viktiga struktu-
rer öka och vid n̊agon gräns kommer därför ocks̊a SNR-värdet öka.

Det blir härmed uppenbart att SNR inte i n̊agon större utsträckning speglar den
bedömning en betraktare av sekvensen skulle göra. Detta faktum illustreras extra
tydligt för fallet 8×8-block. Av tabellen att döma borde detta fall ge ett av de bättre
resultaten. Figur 6.4 visar dock att det i själva verket gäller motsatsen. Sekvensen
har förvisso brusreducerats avsevärt, men många av de för ögat viktiga detaljer
och strukturer har förstörts. Anledning till att vektorkvantiseraren här misslyckas
kan förklas med att korrelationen mellan närliggande bildrutor inte alls utnyttjas.
Samtidigt är träningsmängden s̊a begränsad att en ökad storlek p̊a kodboken inte
kommer bidra med block avsevärt olika de som redan förekommer.

NLIVQ-metod

Utifr̊an den rena sekvensen (se fig. 4.3a för sekvensens första bild) skapas en ny
brusig sekvens med brus av samma varians som den sekvens som därefter skall ko-
das (i detta fall varians 900). För varje block i den nyskapade sekvensen beräknas
ett medelvärde som därefter dras fr̊an b̊ade den brusiga och rena sekvensen. Ur
den rena sekvensen skapas med LBG-algoritmen kodbok C. Därefter genereras ut-
ifr̊an C och de tv̊a sekvenserna kodbok C∗ enligt principen beskriven i avsnitt 2.3
(DCT-varianten beskriven i avsnitt 5.2.1 ger upphov till högre bittakter än vad
som är intressant i denna jämförelse). Den brusiga sekvensen (som ej är en del
av träningsdata) kan därefter, efter att dess medelvärde bortdragits, kodas och
avkodas med kodbok C resp. C∗. I tabell 6.1 kan resulterande bittakt ses.

Tabell 6.3 visar uppn̊add SNR för olika block- och kodboksstorlekar. Som synes
är blockstorleken den främsta faktorn för den SNR som uppn̊as, ju större block
desto högre brusreduktion. Även kodbokens storlek har en mycket tydlig inverkan.
Även om effekten är störst d̊a kodboken ökas fr̊an 128 till 256, kan i samtliga fall
en förbättring ses d̊a kodboksstorleken ökas. En visuell inspektion (se fig. 6.5, 6.6)
bekräftar, med 8×8-fallet undantaget, sambandet mellan blockstorlek och brusniv̊a.
Vad gäller kodboksstorlek är det dock sv̊art att se n̊agon uppenbar skillnad mellan
de olika fallen. I samtliga fall lider bildsekvensen av en tydlig blockighet och d̊alig
återgivning av högfrekventa strukturer. D̊a sekvensen som helhet granskas blir det
även uppenbart att rörelser hantas d̊aligt. Närliggande bildrutor är i de fall där
tredimensionalla blockstorlekar har använts i huvudsak identiska.

Genom att studera kodbokens inneh̊all blir det visuella resultatet mer först̊ae-
ligt. D̊a blocken i den brusiga träningssekvensen inte nödvändigtvis utnyttjar al-
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Figur 6.3. Brusig bild kvantiserad med vektorkvantiserare tränad p̊a ren data. Kolumn
(a) och (b) nyttjar blockstorlek 4 × 4 resp. 4 × 4 × 2. Kodboksstorlek uppifr̊an och ner:
128, 256, 512, 1024.
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Figur 6.4. Brusig bild kvantiserad med vektorkvantiserare tränad p̊a ren data. Kolumn
(a) och (b) nyttjar blockstorlek 4 × 4 × 3 resp. 8 × 8. Kodboksstorlek uppifr̊an och ner:
128, 256, 512, 1024.
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Figur 6.5. Brusig bild kvantiserad med NLIVQ. Kolumn (a) och (b) nyttjar blockstorlek
4 × 4 resp. 4 × 4 × 2. Kodboksstorlek uppifr̊an och ner: 128, 256, 512, 1024.
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Figur 6.6. Brusig bild kvantiserad med NLIVQ. Kolumn (a) och (b) nyttjar blockstorlek
4 × 4 × 3 resp. 8 × 8. Kodboksstorlek uppifr̊an och ner: 128, 256, 512, 1024.
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N 4× 4 4× 4× 2 4× 4× 3 8× 8
128 19.53 21.32 22.22 19.75
256 19.62 21.39 22.37 19.92
512 19.67 21.45 22.39 19.96
1024 19.71 21.47 22.41 19.97

Tabell 6.3. SNR för bilder kvantiserade med NLIVQ för olika block- och kodboksstorle-
kar. SNR för brusig bild: 11.11.

N 4× 4 4× 4× 2 4× 4× 3
128 0.45 0.23 0.16
256 0.52 0.27 0.18
512 0.58 0.30 0.20

Tabell 6.4. Uppn̊add bittakt (bitar/pixel) vid olika block- och kodboksstorlekar för vek-
torkvantiserad wavelettransformerad bild, där delband LL3 skalärkvantiseras med 8 bitars
precision.

la block i kodbok C kommer det uppst̊a positioner i den interpolerade kodboken
som inte används. I fig. 6.7 kan kodbokens utseende för storlek 256 och 1024 ses.
Gr̊askalevärde 127 motsvarar värdet 0, medan 0 (svart) och 255 (vitt) motsva-
rar negativa resp. positiva värden. Oanvända positioner representeras av ett svart
block. Som synes är en stor del av blocken oanvända, ca. 35% och 45% för den
256 resp. 1024 stora kodboken. Det är även tydligt att en stor del av bildblocken
är perceptuellt snarlika. Som följd av NLIVQ-algoritmens medelvärdesbildande ar-
betssätt är det inte heller förv̊anande att de flesta av blocken saknar högfrekventa
strukturer. Fördelen med block av denna typ är först̊as att det p̊alagda bruset
nästan helt elimineras. Perceptuellt är dock blockartefakter och d̊alig hanteringen
av rörelse i allmänhet ett allvarligare problem än en viss grad av brus.

Waveletmetod

För varje bild i den brusiga sekvensen utförs en treniv̊aers waveletuppdelning ut-
nyttjande Daubechies-4. Därefter appliceras en mjuk tröskling (se avsnitt 5.2.2),
BayesShrink, där trösklingsfunktionen ges av λ(σ̂x) = σ̂2/σ̂x. Den rena signalens

standardavvikelse σ̂x kan bestämmas genom σ̂x =
√

max(σ̂2
y − σ̂2, 0), där σ̂y av-

ser den brusiga signalens standardavvikelse. Detaljbanden för de tre olika wavelet-
niv̊aerna tilldelas var sin kodbok anpassad för respektive niv̊a och vektorkvantiseras
därefter. Delband LL3 skalärkvantiseras till 256 niv̊aer. Uppn̊add bittakt för detta
förfarande vid olika kodboks- och blockstorlekar kan ses i tabell 6.4. Observera att
trösklings- och vektorkvantiseringsstegen är möjliga att kombinera enligt tidigare
resonemang. För att lättare kunna avgöra kvantiseringens inverkan p̊a resultatet
har de dock i detta fall separerats.

Hur sekvensens första bild ser ut efter brusreducering ges av fig. 6.8. Som sy-
nes är bruset avsevärt reducerat, dock inte utan negativa konsekvenser. Bildens
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(a) (b)

(c) (d)

Figur 6.7. (a) Kodbok C för storlek 256. (b) Kodbok C
∗ för storlek 256. (c) Kodbok C

för storlek 1024. (d) Kodbok C
∗ för storlek 1024.

högfrekventa komponenter har i mycket stor utsträckning försvunnit. Detta medför
att bilden nästan helt saknar distinkta kanter och linjer. Vidare syns vid närmare
granskning tydliga s.k. ringningsartefakter i form av falska linjer i närheten av
förekommande kanter. Det bör dock nämnas att dessa effekter i viss grad döljs d̊a
sekvensen betraktas i rörelse. SNR för denna sekvens bestäms till 20.67.

Till skillnad fr̊an tidigare beskrivna metoder för brusreducering kan inte n̊agon
avgörande förbättring förväntas efter kvantisering. Målet är istället att beskriva
den okvantiserade bilden s̊a väl som möjligt. Till döma av tabell 6.5 har dock en
marginell förbättring faktiskt skett i de flesta fallen. Anledningen till detta är dels
att bruset fortfarande kan reduceras en aning genom att ytterligare undertrycka de
f̊a höga frekvenser som finns kvar. En annan förklaring kan vara att d̊a den använda
brusreduceringstekniken inte alls utnyttjar korrelationen mellan närliggande bildru-
tor kan en skillnad i kompressionsartefakter mellan dessa förväntas. I de fall där
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Figur 6.8. Bild brusreducerad genom tröskling i waveletdomänen. Tre niv̊aers wave-
letuppdelning och den mjuka trösklingsfunktion BayesShrink har använts.

N 4× 4 4× 4× 2 4× 4× 3
128 20.67 20.87 20.71
256 20.70 20.88 20.84
512 20.74 20.81 20.68

Tabell 6.5. Uppn̊add SNR vid olika block- och kodboksstorlekar för vektorkvantiserad
bild brusreducerad genom tröskling i waveletdomänen.

tredimensionalla block har använts vid vektorkvantiseringen är det därför möjligt
att dessa artefakter i n̊agon grad reduceras genom den ”medelvärdesbildning” som
typiskt sker. Det blir dock tydligt genom fig. 6.9, 6.10 att detta inte medför n̊agon
tydlig perceptuell förbättring, utan bilden blir i huvudsak endast mer suddig. I
samtliga fall där en kodbok av storlek 512 använts f̊as ett utseende som är närmast
oskiljbart fr̊an den ej kvantiserade bilden. För de mindre kodböckerna kan dock en
försämring ses i form av mindre detaljrikedom.

6.2.2 Autentisk data

I en bild genererad med en vanlig kamera kommer ljusstyrkan för en given punkt
eller pixel vara proportionell mot antalet fotoner som träffar motsvarande sensor-
element. Detta antal kommer p̊a grund av fotonernas slumpmässiga natur alltid ge
upphov till en viss grad av brus i bilden. Detta brus är vanligtvis försumbart, men är
bilden tagen med kort slutartid och i d̊aligt ljusförh̊allande kommer antalet fotoner
vara mycket l̊agt och dess varians därför hög i förh̊allande till dess väntevärde.
Detta i sin tur kommer oundvikligen ge upphov till brusniv̊aer som är s̊a höga att
de inte längre kan försummas. I följande avsnitt jämförs en vektorkvantiserares och
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128

256

512

(a) (b)

Figur 6.9. Vektorkvantisering av bild brusreducerad genom tröskling i waveletdomänen.
Kolumn (a) och (b) nyttjar blockstorlek 4 × 4 resp. 4 × 4 × 2. Kodboksstorlek uppifr̊an
och ner: 128, 256, 512.

en MPEG-4-kodares prestanda för bilddata av denna typ.

Den använda bildsekvensen är inspelad nattetid med hjälp av en bildförstärkare.
Vektorkvantiseringstekniken beskriven i avsnitt 6.2.1 är avsedd för brus med me-
delvärde noll och bildsekvensen måste därför genomg̊a ett par förbehandlingssteg
innan den kvantiseras. Den obehandlade bilden kan ses i fig. 6.11a. Som synes finns
här brus i form av ett f̊atal pixlar stora fläckar som är mycket starkare än sin om-
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128

256

512

Figur 6.10. Vektorkvantisering av bild brusreducerad genom tröskling i waveletdomänen.
Blockstorlek 4 × 4 × 3. Kodboksstorlek uppifr̊an och ner: 128, 256, 512.

givning. För att eliminera dessa har medianvärdet i varje lokal 5 × 5-omgivning
beräknats. D̊a centrumpixeln överskrider detta värde med mer än en given tröskel
antas den best̊a av brus och dess värde sätts till medianvärdet. I fig 6.11b ses en bild
där brus av denna typ eliminerats. Bilden har därefter förstärkts s̊a att sekvensens
maxvärde f̊ar beloppet 255 (vitt).

En ytterligare störning som kan p̊averka kodningen negativt blir nu tydlig;
bilden tycks inneh̊alla ett horisontellt linjemönster som förmodligen uppkommit
p̊a grund av brister i elektroniken. I detta fall kan problemet korrigeras genom
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antagandet att en radvis summering av bilden kommer variera kontinuerligt. I fig.
6.11c ses ett diagram över summans variation över bilden. Genom att l̊agpassfiltrera
denna funktion s̊a att den i figuren tydliga högfrekventa svängningen försvinner,
kan den önskade variationen bestämmas och därefter uppn̊as genom att addera
ett lämpligt värde för alla pixlar i en rad. I fig. 6.11c och d kan summan efter
korrigering resp. bildens slutliga utseendet ses.

(a) (b)

0 50 100 150 200 250 300
1.5

1.6
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(c ) (d)

Figur 6.11. (a) Den ursprungliga obehandlade bilden (b) Förstärkt bild med salt- och
pepparbrus borttaget. (c) Radvis summering av bild. Tunn och streckad linje visar före
resp. efter behandling (d) Färdigbehandlad bild.

För MPEG-4-kodning används en implementation fr̊an MoMuSys (se [22]).
Kvantiseringsniv̊aer har valts s̊a att en slutlig bittakt p̊a ca 0.5 bit/pixel uppn̊as.
För vektorkvantisering har endast metoden i avsnitt 6.2.1 använts. Detta d̊a NLIVQ
kräver par av rena och brusiga bilder vilket inte är möjligt i detta fall. Wavelet-
metoden bedöms utifr̊an tidigare resultat som mindre intressant. Block- och kod-
boksstorlek har valts till 4× 4× 2 resp. 256 för att uppn̊a bittakten 0.5 bit/pixel.
D̊a inget brusfritt träningsmaterial som p̊aminner om den sekvens som skall kodas
är tillgängligt har samma träningsdata som i föreg̊aende avsnitt utnyttjats.

I fig. 6.12 kan resultatet efter kodning ses. Det blir här tydligt att MPEG-
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4-kodaren har problem att hantera bruset. Detta yttrar sig främst som block
med falska högfrekventa komponenter. Speciellt tydligt blir detta i sekvensens
första bild som kodats helt frist̊aende. I senare bildrutor utnyttjar MPEG-kodaren
rörelseprediktering vilket medför en viss dämpning av bruset. Vektorkvantisera-
ren lider inte av dessa problem i samma utssträckning och trycker bättre ner det
högfrekventa bruset, utan för den skull förlora sin förmåga att hantera kanter (vil-
ket i denna sekvens tydligast kan ses p̊a den mörka stenen i närheten av bildens
centrum). I den vektorkvantiserade sekvensen kan dock andra blockartefakter ses.
Många block inneh̊aller exempelvis kantstrukturer som inte förekommer i original-
bilden. D̊a sekvensen studeras i rörelse blir skillnaderna mellan de olika kodnings-
metoderna mindre tydlig. Trots detta kan den vektorkvantiserade sekvensen anses
som den främsta p̊a grund av det p̊atagliga högfrekventa flimmer som förekommer
i den MPEG-kodade sekvensen.
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(a) (b)

(c ) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figur 6.12. Sekvensens första bild (a) vektorkvantiserad, 0.5 bit/pixel. (b) MPEG4-
kodad (I-frame), 0.78 bit/pixel. Sekvensens andra bild (c) vektorkvantiserad, 0.5 bit/pixel.
(d) MPEG-4-kodad (P-frame), 0.5 bit/pixel. Detalj ur sekvensen (e) okomprimerad, (f)
vektorkvantiserad, (g) MPEG-4-kodad (I-frame), (h) MPEG-4-kodad (P-frame).



Kapitel 7

Slutsatser

Resultaten i föreg̊aende kapitel visar att en väl använd vektorkvantiserare är ett bra
alternativ vid kompression av brusig bilddata. Skillnaden mellan de olika tekniker
som beskrivits är dock stor.

Givet dess förutsättningar är det inte oväntat att waveletmetoden är den teknik
som ger sämst resultat. Dels utnyttjar metoden inte n̊agon temporal information
utan brusreduceringen sker för varje enskild bildruta. Dessutom tränas vektorkvan-
tiseraren p̊a den data som därefter skall kvantiseras och ingen kunskap om hur
typiska brusfria bilder ser ut utnyttjas därför. Möjligen kan ett bättre resultat
uppn̊as om en mer avancerad tröskel används, men n̊agra stora skillnader kan ej
väntas. D̊a metoden är en av de f̊a metoder för kompression av brusig data be-
skrivna i litteraturen, där vektorkvantisering har en grundläggande funktion, har
det varit naturligt att utvärdera denna. Det finns dock anledning att ifr̊agasätta
användningen av vektorkvantisering i detta fall. En egenskap hos waveletuppelning-
en är att det finns en korrelation mellan de olika stegen. Detta utnyttjas exempelvis
i kodningstekniken EZW (Embedded Zerotree Coder, se [26]) och det vore därför
naturligt att se vad en kodare av denna typ ger för prestanda.

Ett bättre resultat f̊as genom NLIVQ. Metoden utnyttjar dels kunskap om
ren data, men även hur motsvarande brusiga data ser ut. Mycket riktigt är ocks̊a
metoden den som bäst undertrycker bruset, vilket b̊ade SNR och visuella utseendet
vittnar om. Tyvärr medför detta tydliga blockartefakter och d̊alig hantering av
rörelse. Ytterligare problem uppst̊ar d̊a metoden skall tillämpas i praktiken. För att
kunna generera en kodbok krävs parvisa brusiga resp. brusfria bilder, vilka kan vara
mycket sv̊ara att ta fram. Ett alternativ kan vara att med n̊agon passande teknik
brusreducera en typisk sekvens och l̊ata denna utgöra brusfri träningsdata. I detta
fall är det mindre viktigt om brusreduceringen är beräkningstung, d̊a utförandet
sker endast en g̊ang.

I många fall kan den enklaste metoden, som best̊ar av vanlig vektorkvantisering
där kodboken genererats utifr̊an brusfria bilder, betraktas som den främsta. Brus-
niv̊an kan anses tämligen hög, men änd̊a avsevärt reducerad. Kanter och linjer
är vanligtvis bevarade och de blockartefakter som uppkommer är mindre fram-
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trädande än i NLIVQ-fallet. Även rörelse kan hanteras bra d̊a träningsdata med
liknande rörelser använts. Sett till SNR-värde är dock denna metod sämre än b̊ade
NLIVQ- och waveletmetoden. Att hitta ett lämpligt felmått är alltid ett problem
inom bildkodning, men d̊a brusig data används blir detta än mer tydligt. Brusre-
ducering inverkar mycket kraftigt p̊a SNR-värdet och det uppst̊ar därför en d̊alig
balans mellan brusniv̊an och bevarandet av viktiga bildstrukturer.

En jämförelse med MPEG-4 visar att den enkla vektorkvantiseraren har klara
fördelar vid höga brusniv̊aer. Bruset blir signifikant reducerat och de blockarte-
fakter som uppkommer är mindre framträdande än de för MPEG-kodaren. Vidare
hanteras tydliga kanter och linjer i allmänhet bättre av vektorkvantiseraren jämfört
med MPEG-4-kodaren där dylika strukturer i allmänhet f̊ar ett suddigt utseende.
Ytterligare en fördel är fixlängdskodningen som ger en robust dataström mindre
känslig mot störningar.

7.1 Förslag till framtida förbättringar

Ett problem vid generering av kodbok är att träningsmängden bör ha liknande
egenskaper som den data som därefter skall kodas. En naturlig utveckling vore
därför att skapa en träningsuppsättning som ger upphov till en generell kodbok.
Vad som krävs är bildsekvenser som inneh̊aller linjer, kanter, toningar och andra
strukturer vid alla möjliga vinklar och rörelser. Detta kräver en del arbete, men
vore förmodligen fullt möjligt.

Vidare vore en ökning av blockstorlek önskvärd. I resultaten ses att block av
storlek 8 × 8 ger mycket svagt resultat. Möjligen skulle en större träningsmängd
och kodbok möjliggöra block av även denna storlek. I [30] studeras vektorkvanti-
sering med block av denna storlek med goda resultat som följd. Här används dock
sekvenserna som skall kodas även som träningsdata, vilket naturligvis underlättar
problemet avsevärt.
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[11] M. Graña and I. Echave. VQ based Bayesian image filtering. In Proceedings.

International Conference on Image Processing, 2000.

[12] R. M. Gray and D. L. Neuhoff. Quantization. IEEE Transactions on Infor-

mation theory, 44(6), Oct. 1998.

[13] S. Haykin. Neural networks: a comprehensive foundation. Prentice-Hall, 2nd
edition, 1999.

[14] N. B. Karayiannis and P. Pai. Fuzzy vector quantization algorithms and their
application in image compression. IEEE Transactions on Image Processing,
4(9), Sep. 1995.

[15] T. Kohonen. Self-organized formation of topologically correct feature maps.
Biological Cybernetics, 43:59–69, 1982.

[16] T. Kohonen. The self-organizing map. Proceedings of the IEEE, 78(9), 1990.

[17] T. Kohonen. Self-Organizing Maps. Springer-Verlag, 2nd edition, 1997.

[18] C. Lee and L. Chen. A fast search algoritm for vector quantization using mean
pyramids of codewords. IEEE Transactions on Communications, 43(234),
1995.

[19] Y. Linde, A. Buzo, and R. M. Gray. An algorithm for vector quantizer design.
IEEE Transactions on Communications, COM-28(1):84–95, Jan. 1980.

[20] S.P. Lloyd. Least squares quantization in PCM. IEEE Transactions on Infor-

mation theory, IT-28:127–135, Mar. 1982.

[21] N. M. Nasrabadi and R. A. King. Image coding using vector quantization: A
review. IEEE Transactions on Communication, 36(8), Aug. 1988.

[22] International Standards Organization. ISO/IEC 14496-5:2000 Information te-
chnology - coding of audio/visual objects - part 5:Reference software, 2000.

[23] K. Panchapakesan, A. Bilgin, D. G. Sheppard, B. R. Hunt, and M. W. Mar-
cellin. Simultaneous compression and denoising of imagery using non-linear
interpolative vector quantization. In Proceedings of eighth IEEE Digital Signal

Processing Workshop, Aug. 1998.

[24] K. Rose. Vector quantization by deterministic annealing. IEEE Transactions

on Communications, 38(4):1249–1257, 1992.

[25] K. Rose. Deterministic annealing for clustering, compression, classification,
regression, and related optimization problems. Proceedings of the IEEE,
86(11), Nov. 1998.

[26] J.M. Shapiro. Embedded image coding using zerotrees of wavelet coefficients.
IEEE Transactions on Signal Processing, 41:3445–3462, Dec. 1993.



LITTERATURFÖRTECKNING 55
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