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KOMPRESJA DANYCH W KOM PUTEROW YM SYSTEM IE
MULTIMEDIALNYM1

S treszczenie. W artykule opisano zagadnienia w ystępujące przy stosow aniu
kompresji danych w system ie multim edialnym i dokonano w prow adzenia w tę
tematykę. Przedstaw iono powody stosowania kompresji i w ym agania, ja k ie staw ia się
jej ze w zględu na w ystępujące usługi i rodzaje danych. Z analizow ano cele kom presji i
czynniki w pływ ające na dobór metod kompresji. O kreślono m iejsce i zadania
kom presji w kom puterow ym system ie rozproszonym o zadanych w ym aganiach.

DATA C O M P R E S S IO N IN M U L T IM E D IA C O M P U T E R S Y S T E M

S u m m a ry . In this paper the dependences that appear w hile applying data
com pression in m ultim edia com puter system w ere described. An introduction to the
problem s has been made. The reasons o f applying com pression and requirem ents
concerning existing services and data types w ere presented. T he purposes o f
com pression and the factors that influence the choice o f com pression m ethods w ere
studied. A pplication areas and goals o f com pression in distributed com puter system
w ere addressed.

1. W prowadzenie
D ynamiczny rozwój techniki komputerowej, dokonujący się w ostatnich latach, pozw olił
na operowanie dużym i ilościam i inform acji. W kom puterow ych system ach m ultim edialnych
są przetwarzane, przesyłane i składow ane różnorodne dane. M ają one przew ażnie znaczną
objętość, zw łaszcza obraz i dźwięk. Każdy system kom puterow y posiada je d n ak sw oje
ograniczenia dotyczące mocy obliczeniowej kom puterów, przepustow ości kanałów transm isji
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oraz ilości m iejsca dla danych w pam ięciach systemu. N a skutek tych ograniczeń szybkość
działania pew nych usług w system ie m oże być niewystarczająca, a czasem ich poprawne
działanie m oże być naw et niemożliwe. Rozwiązaniem tego problem u m oże być zastosowanie
kom presji [3], która zm niejszy objętość danych. Umożliwi to efektyw niejsze przetwarzanie i
składow anie danych oraz zw iększy prędkość transmisji przy ich przesyłaniu.
Zapew nienie dużej przepustow ości i ilości pamięci w system ie zależy przeważnie od
m ożliwości poniesienia w ydatków przez inwestora, poniew aż m ożna w tedy zainstalować
bardzo szybką sieć i dużą ilość dysków. Efektyw ność przesyłu zależy także od działającego
oprogram ow ania, na przykład protokołów, również m ultim edialnych, pracujących w sieci. W
dużym stopniu m ożna popraw ić kom unikację stosując efektyw ną kom presję danych, bowiem
przepustow ość inform acyjna kanału w zrośnie o tyle, o ile zm niejszy się objętość danych
poddanych procesowi kompresji.
P aram etry, konstrukcja i sposób działania systemu m ultim edialnego są określone przez
w ym agania staw iane odnośnie do ilości i jakości św iadczonych usług oraz rodzajów
w ystępujących danych. W artykule przedstaw iono problem y w ynikające z potrzeby przesyłu
i przechow yw ania dużej ilości inform acji z punktu w idzenia kom presji danych, a także
naszkicow ano jej m iejsce i zadania w system ie multim edialnym o zadanych parametrach i
w ym aganiach.

2. Akwizycja i reprezentacja danych
Projektow anie i stosow anie kompresji w ym aga w iedzy m iędzy innymi o usługach, jakie
będą w ykonyw ane w system ie kom puterowym oraz rodzajach danych, ja k ie będą tam
w ystępow ały. K ażdy rodzaj usługi, działającej na określonych danych, generuje strumień
inform acji o różnej w ielkości. Rodzaje danych, w ystępujące w system ie, określają więc
sposoby kom presji i ich m iejsce w elementach systemu.
D o poszczególnych elem entów systemu będą w prow adzane różnorodne informacje.
Z ałożono, że będą to:
-

papierow e dokum enty tekstowe;

-

papierow e dokum enty graficzne: prosta grafika, zdjęcia, mapy;

-

inform acje

alfanum eryczne;

w prow adzane

do

baz

danych

różnych

działów

adm inistracji;
-

inform acje graficzne, mapy w ektorowe;

-

dźwięk, głos;

-

inform acje graficzne i tekstow e w postaci elektronicznej w prow adzane z zewnątrz.
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Akwizycja dokumentów papierowych odbyw ać się będzie za pom ocą skanera. D alszy ich
obieg będzie następow ał w sposób elektroniczny. N a w yjściu skanera otrzym uje się obraz o
zadanej rozdzielczości i liczbie kolorów. O czywiście im w yższa rozdzielczość i w iększa
liczba kolorów, tym w iększą objętość zajm uje ta inform acja. D la obrazów są to szczególnie
duże objętości, w ięc z punktu w idzenia kompresji tym bardziej należy zw rócić na nie uwagę.

Tekstowe dokumenty papierowe m ogą być reprezentow ane w różny sposób. N ajprostszym
sposobem je st postać obrazu barw nego, szczególnie dla dokum entów zaw ierających kolory.
Dla dokumentów czarno-białych m ożna przyjąć reprezentację obrazu w odcieniach szarości
lub czarno-białą. B ierze się pod uw agę m ożliw ość poddania dokum entów procesowi
rozpoznawania pism a, tzw. OCR i ich reprezentacji w postaci tekstowej.

Graficzne dokumenty papierowe są reprezentow ane w postaci obrazów , podobnie ja k
dokumenty tekstow e, przy czym będą to w większości obrazy o większej liczbie kolorów ,
szczególnie dla map i zdjęć. D la map przew iduje się poddanie ich procesowi w ektoryzacji.
Problemem, który w ystępuje na etapie akwizycji dokum entów w postaci obrazów , je st
ustalenie optym alnej rozdzielczości i liczby barw dla każdego skanow anego typu dokum entu,
tak aby zajm ow ał on ja k najm niejszą objętość, w zależności od jeg o treści i znaczenia.
Szeroko pojęte informacje alfanumeryczne, jak: elektroniczne dokum enty, arkusze
kalkulacyjne, inform acje dla baz danych m ogą być w prow adzane ja k o teksty za pom ocą
klawiatur na poszczególnych stanowiskach. Ich reprezentacja i przetw arzanie zależy od
rodzaju aplikacji.

Informacje graficzne będą w prow adzane za pom ocą stacji graficznych z odpow iednim
oprogramowaniem. B ędą to proste grafiki, dokum enty, mapy

w ektorow e

i zdjęcia,

reprezentowane ja k o obrazy. N ie będą one skanowane, lecz edytowane.

Dźwięk i glos w prow adzane będą do system u za pom ocą sieci telefonicznej lub
mikrofonów um ieszczonych przy określonych stanowiskach. D źw ięk będzie digitalizow any i
zapisywany w pam ięci dyskowej kom putera w postaci cyfrowej. N ależy dobrać odpow iednią
częstotliwość i rozdzielczość próbkow ania w zależności od rodzaju inform acji dźw iękow ej.
Inform acje graficzne i tekstow e w prow adzane z zewnątrz w postaci elektronicznej (np.
poczty, inform acji z innych urzędów) będą musiały być klasyfikow ane i w zależności od
potrzeb poddaw ane odpow iedniem u rodzajow i kompresji.

3. Kompresja danych
K om presja danych cyfrow ych [1] je st to proces transform acji naturalnej reprezentacji
danych w in ną reprezentację o mniejszej objętości. Przez objętość danych będziem y
rozumieli liczbę jednostek inform acji, na przykład bajtów, koniecznych do zapisania tych
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danych. N iech |x| oznacza objętość danych x, I oznacza pew ną inform ację, Kn - naturalną
reprezentację inform acji, K - reprezentację po kompresji. Przez stopień kom presji rozumiemy
wartość:

r(/) = M
1

'

(1)

\ K U ,\

Poniew aż dane skom presow ane zajm ują z założenia m niejszą objętość, w ięc podczas
transm isji, na przykład w sieci kom puterowej, m ożna j e będzie przesłać szybciej. Jeśli
podczas przesyłu danych kom presja dokonyw ana je st na bieżąco, prędkość transm isji zależy
rów nież od szybkości kom presji, czyli ilości bajtów, które m ożna skom presow ać w jednostce
czasu.
Schem at przetw arzania danych w procesie kompresji przedstaw iono na rys. 1. Dane w
postaci skom presow anej zajm ują m niejszą objętość, ale nie m ożna bezpośrednio odczytać, co
je st w nich zaw arte. O ryginalną postać danych przyw raca proces dekom presji.

Rys. 1. Przetw arzanie danych w procesie kom presji
Fig. 1. D ata processing in com pression
M ożna pow iedzieć w uproszczeniu, że techniki kom presji zm niejszają rozm iary danych
usuw ając z nich redundantne (nadm iarowe) inform acje, np. pow tarzające się ciągi takich
sam ych w artości. Bardziej złożone metody m ogą dokonyw ać selekcji, w ybierając informacje
w ażniejsze, a usuw ając mniej ważne.
Istnieje w iele metod kom presji danych [1] [3] [4], M ożna j e podzielić na dw ie główne
rodziny:
-

kom presja bezstratna;

-

kom presja stratna.

W przypadku kompresji bezstratnej po dekom presji otrzym ujem y dane dokładnie takie,
ja k ie zostały poddane kom presji. Otrzym any po dekom presji na przykład obraz zgadza się z
oryginałem z dokładnością co do piksela.
Stopnie kom presji, uzyskiw ane za pom ocą tych metod, zależą, w dużym stopniu, od
rodzaju danych, np. dla bogatego w szczegóły kolorow ego obrazu uzyskam y mniejszy
stopień kom presji niż dla prostej, czarno-białej grafiki. P rzeciętnie uzyskuje się stopnie
kom presji rzędu 2:1 do 10:1, zależnie od typu danych. D aną m etodę kom presji bezstratnej
m ożna stosow ać w zasadzie do każdego rodzaju danych, ponieważ, w odróżnieniu od metod
kom presji stratnej, m etody te z reguły nie uw zględniają sem antyki danych.
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Kompresja stratna dopuszcza utratę części inform acji. Po dekom presji nie otrzym uje się
więc dokładnie takich danych, ja k ie były kom presowane. M etody te stosuje się głów nie do
kompresji danych uzyskanych z sygnałów analogowych, np. obrazu lub dźw ięku. Straty
próbuje utrzym ać się na ja k najniższym poziomie, aby nie były dostrzegalne lub słyszalne. W
metodach tych uw zględnia się fizjologiczne i psychologiczne aspekty ludzkich zm ysłów
wzroku i słuchu oraz fakt, że w zapisie dźwięku lub obrazu znajdują się inform acje, których
przeciętny człow iek i tak nie zauw aża odsłuchując lub oglądając zapisane dane. Inform acje
takie można w ięc

usunąć bez w yraźnego

pogorszenia jakości.

D la

człow ieka

tak

przetworzone dane są odbierane jako praw ie takie same, a różnice są praw ie niezauw ażalne.
Dla różnych rodzajów danych stosuje się różne metody kom presji stratnej. A lgorytm y
kompresji np. dźw ięku nie nadają się do kom presji obrazu, chociaż m o g ą posiadać pew ne
wspólne elem enty, ja k np. w ykorzystanie transform aty Fouriera.
Używając stratnych m etod kompresji m ożna uzyskać znacznie w iększy stopień kom presji
niż dla metod bezstratnych. M etody te oferują możliwości dostosow yw ania, do żądanych
wymagań, stopnia kom presji lub w spółczynnikajakości odtw orzonych danych.

3.1. O bjętość danych a ilość inform acji
Problemem, który stara się rozw iązać kom presja w system ie m ultim edialnym , je s t zbyt
duża objętość danych. D rastycznie w tedy spada szybkość działania takiego system u lub
wzrasta jeg o cena. K om putery przetw arzają dyski sk ład u ją a sieci przesyłają zbyt wiele
danych.
Zadaniem kom presji je s t zm niejszenie objętości danych zachow ując jed n o cześn ie tak ą
samą (kom presja bezstratna) albo „praw ie taką samą" (kom presja stratna) ilość informacji.
Zakładamy tutaj, że objętość danych je st rów na ilości bajtów , które zajm ują w pam ięci.
Zadanie kom presji polega w ięc na usunięciu ja k największej liczby bajtów , tak aby usunąć
jak najmniej

inform acji.

Ilość informacji zawartej w

danych je st raczej

trudna do

precyzyjnego określenia. Z ależy ona od sem antyki danych i od ich zastosow ania. K om presja
stratna usuw a część inform acji, m ającą m niejsze znaczenie. Ilość inform acji w procesie
kompresji bezstratnej pozostaje oczyw iście niezmienna.

4. Kompresja w system ie obiegu informacji
Z punktu

w idzenia kompresji

w system ie m ultim edialnym

wymagania, które m ożna sform ułow ać następująco:

określone s ą pew ne
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W system ie w ystępują pew ne usługi generujące strum ienie danych o różnej wielkości.
W ystępują różne rodzaje inform acji określonych typów , objętości i zastosow ań. Podlegają
one operacjom :
-

akwizycji;

-

składow ania;

-

przetw arzania;

-

przesyłania.

Jednocześnie w system ie kom puterowym w ystępują ograniczenia:
-

mocy przetw arzania komputerów;

-

pojem ności pamięci dyskowej komputerów;

-

przepustow ości sieci komputerowych.

D odatkow ym czynnikiem ,jaki należy uw zględnić.jest:
-

w zrost ceny system u w przypadku w ymiany istniejącego sprzętu na inny, o lepszych
param etrach.

N a podstaw ie pow yższych przesłanek widać, że usługi w

system ie m ają swoje

w ym agania, a sprzęt m a sw oje ograniczenia. U zasadnia to potrzebę zastosow ania kompresji
danych, która w tani sposób polepszy w ym ienione wyżej param etry system u i usprawni, a
niekiedy w ręcz um ożliw i, obieg inform acji w systemie.

Rys. 2. Cel kompresji danych w zależności od w ym agań
Fig. 2. Purpose o f data com pression depending o f dem andings
K om presja danych m oże odbyw ać się z uw zględnieniem różnych celów , w zależności od
narzuconych z góry w ym agań. N a rys. 2 przedstaw iono zastosow ania kom presji przy
przesyle i składow aniu danych oraz różne cele kompresji. Przy przesyle danych kanałem
transm isji w system ie m ultim edialnym m ożna rozpatrzyć dw a przypadki:
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1. Jakość. Czynnikiem o najważniejszym znaczeniu dla kompresji je st w ym agana jakość
inform acji po dekom presji. Zakładam y, że kanał transm isji posiada w ystarczającą
przepustow ość do przesłania strum ienia informacji.
2. O bjętość

danych.

Przepustow ość

kanału je st

niew ystarczająca

do

przesłania

strum ienia inform acji. Najw ażniejszym czynnikiem dla kom presora je st w ym agana

objętość skom presow anych danych.
W pierw szym

przypadku

czas dostarczenia danych

do odbiorcy

nie je st ściśle

zdeterminowany. N arzuconym z góry w ym aganiem przy kom presji je st jakość, z ja k ą dane
(na przykład obraz lub dźw ięk) m ają być odtw orzone po dekom presji. O bjętość, ja k ą zajm ą
dane po kom presji, je st spraw ą drugorzędną. K om presja w tym w ypadku m a za zadanie
zwiększenie efektyw ności przesyłu lub, częściej, składow ania danych.
W drugim przypadku m ów im y najczęściej o kompresji w czasie rzeczyw istym , np.
wideokonferencji. Czynnikiem krytycznym je st objętość przesyłanych danych, a z niej
dopiero w ynika m ożliw a do osiągnięcia jakość. Stopień kompresji musi być dopasow any do
narzuconej z góry przepustow ości, aby zagw arantow ać ciągłość strum ienia danych, naw et
kosztem pogorszenia jakości inform acji. K om presja m a za zadanie um ożliw ienie przesyłu
informacji, który bez kompresji byłby niemożliwy na zadanym poziom ie jakości.

4.1. R odzaje danych a kom presja
Założymy, że narzuconym kryterium kompresji je st w ym agana ja k o ść inform acji po
dekompresji, a objętość danych je st mniej ważna. Musi być oczyw iście osiągnięty pew ien
kompromis pom iędzy ja k o ścią a objętością, ponieważ z reguły żądam y, aby dane zajm ow ały
jak najm niejszą objętość i żeby to osiągnąć jesteśm y skłonni zrezygnow ać z bardzo dobrej
jakości.
Na dobór m etod kom presji m ają w pływ następujące czynniki:
-

Rodzaj danych poddaw anych kompresji, na przykład obraz dokum entu tekstow ego,
mapa, zdjęcie, głos, tekst, dane numeryczne. R odzaje danych określone są przez
usługi dostępne w systemie.

-

Reprezentacja danych. D ane jednego rodzaju m ogą być reprezentow ane w różny
sposób, na przykład dokum ent tekstowy m oże być przedstaw iony jak o tekst, obraz
kolorow y, obraz czarno-biały. Reprezentacja danych w ynika z przeznaczenia, ja k ie
będą miały poszczególne inform acje. Z reprezentacją danych ściśle zw iązany je st
także form at danych, w jakim zostają one zapisane.

Od rodzaju i w yboru reprezentacji inform acji zależy objętość danych. D la każdego
rodzaju danych stosuje się odpow iednie metody kompresji w zależności od reprezentacji i
przeznaczenia danych. Zilustrow ano to na rys. 3. Z zależności tych w ynika w pierw szym
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rzędzie bezstratność lub stratność dobranych metod kompresji. D la m etod stratnych możliwa
je st m odyfikacja param etrów dotyczących jakości inform acji po dekom presji.

Rys. 3. Czynniki w pływ ające na dobór metody kompresji
Fig. 3. Factors for selection o f com pression m ethod
W system ach m ultim edialnych dom inującym i rodzajam i danych są zdigitalizowane
sygnały analogow e, do których stosuje się najczęściej stratne metody kom presji. Jednak w
każdym system ie kom puterow ym zachodzi potrzeba składow ania lub transm isji danych,
które nie m ogą ulegać modyfikacji. M etody bezstratne w ykorzystuje się do kompresji
obrazów binarnych, baz danych, program ów , inform acji alfanum erycznych.
Problem em , który trzeba rozwiązać, ju ż na etapie akwizycji inform acji z postaci
analogow ych, je st ustalenie odpow iednich częstotliw ości próbkow ania i rozdzielczości dla
obrazów i dźw ięku, w ścisłym powiązaniu z rodzajem danych, który podlega akw izycji i jego
późniejszym przeznaczeniem. Przy akwizycji danych analogow ych następuje utrata części
inform acji i m ożna pow iedzieć, że zachodzi ju ż tutaj kom presja stratna, która dokonuje
selekcji inform acji w ażniejszej, w zależności od przeznaczenia. N a przykład dla m ap będzie
przyjęta inna rozdzielczość i liczba barw niż dla zdjęć. Zm niejsza to, w znaczny sposób,
objętość danych zachow ując w dalszym ciągu istotę tej inform acji.
Skanow ane tekstow e i graficzne dokum enty papierow e, reprezentow ane w postaci
obrazów, m o gą być poddane kompresji stratnej w zależności od typu obrazu (kolorow y, w
odcieniach szarości, czarno-biały). D la dokum entów kolorow ych m ożna zastosow ać metody
zm niejszające ilość kolorów i optym alizujące ich jakość odtw orzenia dla konkretnego
dokum entu,

np.

tablicę kolorów LUT. D la każdego rodzaju danych

odpow iedni

w spółczynnik jakości.

kom presję bezstratną.

W

szczególnych

przypadkach

należy

m ożna

dobrać

zastosować
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Dane alfanum eryczne różnych rodzajów, jak: mapy po procesie w ektoryzacji, bazy
danych, arkusze kalkulacyjne, teksty, należy kom presow ać bezstratnie. M ożna zastosow ać
tutaj metody zaprojektow ane specjalnie dla bezstratnej kompresji określonych typów danych.
Dźwięk kom presuje się stratnie w zależności od jeg o rodzaju. D la głosu ludzkiego m ożna
stosować dedykow ane metody kompresji.
Dla w szystkich rodzajów danych, podlegających kompresji stratnej, w ystępuje problem :
ile informacji usunąć, a ile pozostawić. Rozw iązać go m ożna szczegółow o analizując i
klasyfikując poszczególne rodzaje danych w ystępujące w systemie, w zależności od ich
przeznaczenia.

5. Przepływ informacji w rozproszonym system ie komputerowym
Sprawne funkcjonow anie system u rozproszonego je st m ożliw e jed y n ie przy praw idłow o
funkcjonującym przepływ ie inform acji. Podstaw ow ą usługą, ja k ą należy zapew nić w
systemie, je st szybkie przesyłanie inform acji i dostęp do przechow yw anych zasobów , np. do
różnego rodzaju baz danych.
Kom unikację m iędzy kom puteram i zapew nia kanał transmisji sieci kom puterow ej. Jest
on opisywany przez w iele param etrów . D la celów kompresji najw ażniejszym param etrem
jest przepustowość kanału, czyli ilość bajtów, jaka m oże zostać przesłana tym kanałem w
jednostce czasu. Z akładam y, że w param etrze „przepustow ość kanału" zaw arte są ju ż
informacje charakterystyczne dla danego system u transm isji, ja k na przykład: czas dostępu
do łącza, protokoły, stopa błędów i ewentualne retransmisje. N iem ożliw e je st w ięc fizyczne
przesłanie przez

kanał większej

ilości

danych

w jednostce

czasu,

niż

określa

to

przepustowość kanału.

5.1. Z w iększanie przepustow ości kanału transm isji
Stosując kom presję danych, m ożna przesłać w iększą ilość informacji przez kanał
transmisyjny, niż w ynikałoby to z jeg o fizycznej przepustow ości. Ilość inform acji po
kompresji (w przypadku kompresji bezstratnej) pozostaje taka sama, jed n ak objętość danych,
w której się ona zaw iera, je st mniejsza. M ożna w ięc przesłać w tym sam ym czasie więcej
informacji. Jeśli tylko procedury kompresji i dekom presji nadążają przetw arzać dane, to
wzrasta przepustow ość „inform acyjna" kanału (przepustow ość w sensie m iary ilości bajtów
przesłanych w jednostce czasu pozostaje oczywiście taka sama).
Zw iększanie przepustow ości inform acyjnej je st m ożliw e do ok. 2 - 4 razy. T akie stopnie
kompresji

osiągają bezstratne metody kompresji. Zależność m iędzy w spółczynnikiem
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kom presji a przepustow ością je st oczyw iście liniowa, to znaczy przepustow ość kanału
w zrasta tyle razy, ile w ynosi stopień kompresji.

Rys. 4. Z ależność jakości obrazu od stopnia kompresji dla różnych algorytm ów kompresji
Fig. 4. P icture quality as a function o f com pression ratio for various com pression algorithms
Jeśli ilość danych po kompresji bezstratnej je st nadal w iększa niż przepustow ość kanału,
nie m ożna jej przesłać w czasie krótszym , niż określa to przepustow ość kanału. Można w
takiej sytuacji dokonać kompresji stratnej, która usunie pew ną część inform acji z danych, ale
zm niejszy

znacznie

rozm iar danych.

Ilość usuw anych

inform acji

m ożna zwiększać,

uzyskując w iększy stopień kompresji. Schem at przybliżonej zależności stopnia kompresji od
w spółczynnika strat je st przedstaw iony na rys. 4 (w edług [2]). Stopień kompresji jest
w yrażony ja k o ilość bitów przypadającą na jeden piksel obrazu, w spółczynnik strat jest
odzw ierciedlony w postaci jakości obrazu po dekom presji. W spółczynnik strat je st trudny do
ustalenia i różny dla każdego rodzaju danych. Przew ażnie je st to zestaw czynników
m ierzących straty w określonych dziedzinach.

5.2. K om presja w czasie rzeczywistym
K om presja inform acji m oże dokonyw ać się w czasie niezdeterm inow anym lub w czasie
rzeczyw istym . W pierwszym przypadku nie narzuca się z góry czasu, w jak im dane mają
zostać skom presow ane. Pozw ala to na zastosow anie złożonych obliczeniow o i czasowo
m etod kom presji i osiągnięcie lepszego stopnia kompresji. W przypadku kompresji „na
bieżąco" korzysta się z prostych i szybkich algorytm ów. Z reguły, dodatkow o narzuca się
stopień kom presji, jaki pow inny m ieć skom presow ane dane. Aby w takich warunkach
m ożliw a była kom presja, m uszą być spełnione pew ne zależności. R ozpatrzm y system
pokazany na rys. 5.

Kompresja danych w kom puterowym system ie m ultimedialnym

Vi
Dane

Vk

Vt

Vs

Kompresja

487

Vs

Vd

Vk

Dekompresja

Transmisja

Dane

Rys. 5. M odel kompresji w czasie rzeczyw istym
Fig. 5. Real tim e com pression model
Na wejście podajem y dane strumieniem o wielkości Vi, które przyjm uje kom presor z
określoną przepustow ością Vk. Przez przepustow ość kom presora rozum iem y ilość bajtów ,
jakie potrafi skom presow ać w jednostce czasu. N a w yjściu kom presora, a jednocześnie na
wejściu kanału płynie strum ień danych Vs. K om presor koduje dane z pew nym stopniem
kompresji R (R > 1), więc:

Vi
Vs - ■
R

(2)

Jako jed n ostkę przepustow ości przyjm iem y ilość bajtów
przepustowość Vt. Po przesłaniu kanałem inform acja
dekompresora, który potrafi dekodow ać dane

płynąca

na sekundę. K anał m a
z szybkością Vs

trafia do

z szybkością Vd. N a w yjściu dekom presora

płynie strumień danych o przepustow ości Vk, jaki również był w prow adzany do system u.
Można tu zauw ażyć pew ne oczywiste zależności w ynikające z w arunku efektyw ności
transmisji danych.
Wielkość strum ienia danych nie może być większa niż przepustow ość kom presora:

Vk> Vi .

(3)

Aby zachodziła kom presja w czasie rzeczywistym , przepustow ość kom presora nie m oże
być mniejsza niż przepustow ość kanału transmisji:

V k> V t .

(4)

Strumień danych wychodzący z kom presora nie m oże być w iększy niż przepustow ość
kanału transmisji:

Vs < Vl ;

(5)

Vi_
<Vt
R

(6 )

Przepustowość dekompresora powinna być co najmniej równa

K,="R ,

(7)

a generalnie pow inna być równa Vt.
Przy projektow aniu system ów kompresji czasu rzeczyw istego trzeba w ziąć pod uw agę
powyższe zależności. Jasne jest, że im większy stopień i prędkość kom presji, tym więcej
danych m ożna przesłać, przekraczając naw et granicę fizycznej przepustow ości łącza. D la
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kom presorów w rzeczyw istości w ystępuje pew na ogólna zależność: im w iększa prędkość
kom presji, tym mniejszy uzyskuje się stopień kompresji. Z kolei jeśli chcem y uzyskać
w iększe skom presow anie danych, potrzeba na to więcej czasu, a w ięc m niejsza je st prędkość
kom presji. Zależności te pokazano na rys. 6 (w edług [2]). W praktyce w ypośrodkow uje się te
param etry lub dostosow uje do wymaganej przepustowości łącza transm isji.
T rzeba je d n ak zdaw ać sobie sprawę, że aplikacje m ultim edialne operują tak ogromnymi
ilościam i danych, że dla bardzo ograniczonych przepustow ości naw et najlepsze metody
kom presji stratnej nie zapew nią odbioru danych wysokiej jakości. M ożna podnosić poziom
stratności,

a

tym

samym

stopień

kom presji,

jednak

istnieje

w ym óg

minimalnej

przepustow ości, ja k ą musi zapew nić kanał transm isji dla danej usługi, aby odbiór danych
m ultim edialnych był płynny i akceptowalny dla odbiorcy.
Jeśli dane są przesyłane przez sieć kom puterową, to w praktyce przepustow ość sieci
pow inna by ć w iększa, niż w ynika to z wyżej podanych zależności. D ane multim edialne nie
są jedynym i danym i, które będą przez sieć przesyłane. Z ostaną rów nież rozszerzone o
odpow iednie adresy i inne konieczne inform acje. Pow yższe szacunki zakładają także, że czas
dotarcia inform acji w sieci od nadaw cy do adresata w ynika jed y n ie z prędkości przesyłu
danych w sieci. N ależy jednak uw zględnić obciążenie sieci i sytuacje, w których, na
przykład, kilku użytkow ników jednocześnie nadaje strum ienie inform acji przez jeden węzeł
sieciow y lub w spólną magistralę. Problem stanowi rów nież protokół dostępu do łącza, gdyż
w sieciach, w których nie je st gw arantowany czas dotarcia inform acji do adresata, np.
działających w oparciu o zasadę w ykryw ania konfliktów , nie m ożna zagw arantow ać również
ciągłości odtw arzania na bieżąco i m ogą w ystąpić opóźnienia w tym procesie. Z powyższych
rozw ażań w ynika, że w obec sieci, w której ma być realizow ane na przykład odtwarzanie
dźw ięku na bieżąco, na podstaw ie przesyłanych danych, trzeba postaw ić wymagania
przew yższające oszacow ania tylko szerokości pasm a dźwięku. W praktyce m ożna jednak
próbow ać

przesyły

takie

realizow ać

w

sieciach

nie

spełniających

wymagania

zdeterm inow anego czasu przesyłu inform acji. Jednak w tedy prędkość przesyłu danych w
sieci pow inna być co najmniej kilkakrotnie w yższa od wcześniej oszacow anych, aby w ten
sposób, w m iarę m ożliw ości, zam ortyzow ać w pływ obciążenia sieci.
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Rys. 6. Zależność złożoności algorytm ów kom presujących od osiąganego stopnia kom presji
Fig. 6. C om plexity o f com pression algorithm s as a function o f com pression ratio
Kompresja danych w ym aga czasem dosyć dużych mocy obliczeniow ych [5], Jeśli proces
kodowania w ym aga większej ilości czasu lub mocy obliczeniowej niż proces dekodow ania,
to mówimy o kom presji asym etrycznej. N adaje się ona do system ów , które nie zakładają
kompresji w czasie rzeczyw istym , a m ają oferow ać dobrą jak o ść ruchom ego obrazu w ideo
czy dźwięku. W przypadku gdy w procesie dekodow ania przeprow adza się dokładnie te sam e
operacje ja k przy kodow aniu, tylko w odwrotnej kolejności, m am y do czynienia z kom presją
symetryczną. W ów czas potrzebne m oce obliczeniow e oraz czasy kom presji i dekom presji są
takie same. A lgorytm y asym etryczne spraw dzają się w system ach, w których z jed n eg o
źródła raz skom presow anych dobrze, a w ięc z dużym narzutem czasowym , danych korzysta
wielu użytkow ników stosując szybką dekompresję.

5.3. U m iejscow ienie kom presji w system ie
System m ultim edialny powinien posiadać m ożliw ość dołączenia i posługiw ania się
informacjami pochodzącym i z innych systemów, a w ięc skom presow anych w różny sposób.
Powinny w ięc w tym celu być dostępne różnorodne dekom presory danych. Z akładam y, że
oprogramowanie pow inno rozpoznaw ać form at kom presji i dokonyw ać autom atycznej lub
półautomatycznej dekom presji. W system ie kom puterowym kom presja danych pow inna
występować w m iejscach, w których następuje przetw arzanie, składow anie, przesyłanie i
archiwizacja danych.
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Przetw arzanie i składow anie danych
Przed procesem przetw arzania lub prezentacji dane m uszą zostać zdekompresowane.
M ogą być one przechow yw ane tym czasow o w postaci nieskom presow anej, jednak po
przetw orzeniu pow inny zostać skom presowane, jeśli m ają być składow ane na dyskach
lokalnych lub przesyłane. M etody kompresji będą dobrane w zależności od rodzaju i
przeznaczenia danych. Inform acje podlegające ciągłem u przetw arzaniu m o g ą nie być w
ogóle kom presow ane aż do czasu ich archiwizacji.

Przesył danych
D ane o dużej objętości powinny być przesyłane w postaci skom presow anej. Zostanie
skrócony

czas

przesyłu,

a

ponadto

kanał

transm isji

zostanie

szybciej

zwolniony,

um ożliw iając efektyw ne korzystanie z niego także innym użytkow nikom sieci. Można
założyć, że w ysyłane dane będą ju ż skom presow ane w procesie kom presji po przetwarzaniu
danych, gdy są składow ane na dyskach lokalnych. M etody kom presji przy przesyle, np. w
m odem ach, należy stosow ać tylko dla danych nieskom presow anych. Przy stosowaniu
kom presji w czasie rzeczyw istym ograniczeniem może być czas kom presji i dekompresji,
który dla połączeń typu punkt-punkt ogranicza zastosow anie takiej kom presji do stosunkowo
w olnych łączy.

A rchiw izacja danych
D la celów archiwizacji m ożna zastosow ać metody kompresji o większej złożoności
obliczeniow ej, kom presujące dłużej, ale uzyskujące w iększy stopień kom presji. Można też
dokonyw ać dla niektórych rodzajów danych dalszej kompresji stratnej, aby zmniejszyć
rozm iar archiw um , pozostaw iając jednak istotną inform ację, na przykład dla obrazów
dokum entów tekstow ych.

6. Podsumowanie
K om presja danych w system ie multim edialnym , poprzez redukcję objętości danych,
pozw ala na zw iększenie efektywności przetw arzania danych, zredukow anie wielkości
pam ięci dyskowej i skrócenie czasu transmisji danych. Zw alnia jednocześnie od konieczności
w ym iany sprzętu w system ie na inny, o lepszych parametrach.
W łaściw a kom presja danych w ym aga podjęcia decyzji o doborze odpow iednich metod
kom presji. N ależy uw zględnić ich szybkość, efektyw ność oraz stratność lub bezstratność.
W pływ na to m ają rodzaje usług i danych w ystępujące w system ie, a także wymagania
odnośnie do jakości usług. M etody bezstratne pozw alają na kilkukrotne zmniejszenie

Kompresja danych w kom puterow ym system ie m ultimedialnym

491

rozmiaru danych, przew ażnie dwukrotne, a metody stratne n a kilkudziesięciokrotne. D la
stratnych metod kompresji należy określić:
-

w spółczynnikjakości, dla inform acji niezdeterm inow anych czasowo, w zależności od
wybranej reprezentacji i przeznaczenia;

-

wym aganą objętość, dla inform acji o rygorze czasowym dotarcia do adresata w
zależności od przepustow ości, ja k a je st do dyspozycji.

Zależności jakości inform acji i stopnia kompresji przedstaw iono na rys. 4. N iższa
wymagana jakość inform acji pozw ala na osiągnięcie w yższego stopnia kom presji.
Może się okazać, że dla narzuconych rygorów
wymaganej

objętości

danych,

metodami

czasowych kom presji, a zarazem

kompresji

niem ożliw e

będzie

osiągnięcie

akceptowalnej jakości inform acji, np. przy przesyle w ideokonferencji. Istnieje zależność,
pokazana na rys. 6, m ówiąca, że lepszy stopień kompresji osiąga się stosując bardziej
złożone metody, a w ięc o dłuższym czasie kompresji. M etody szybkiej kom presji m o g ą w ięc
nie osiągać żądanego stopnia kompresji dla wymaganej jakości danych.
Na dobór m etod kompresji istotny w pływ m a rodzaj danych i w ym agana reprezentacja
danych. Zw iązane je st z tym przeznaczenie danych i ich format.
W systemie kom puterow ym

kom presja pow inna być um iejscow iona w punktach:

przetwarzania, reprezentacji i składow ania danych, transm isji danych (skrócenie czasu
transmisji danych) i archiwizacji („dokładniejsza” kompresja). W zależności od m iejsca
będzie to kom presja różniąca się celem i doborem metody.
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A b stra c t
In m ultim edia com puter system s operations on m uch m iscellaneous data types are
perform ed. Every com puter system is lim ited by the am ount o f m em ory and throughput of
transm ission channels. T o im prove data storage and transm ission, especially o f high volume,
and even m ake it possible, the data com pression is em ployed.
D epending on im posed requirem ents, the m ain aim o f data com pression is either to
achieve the required quality or volum e o f inform ation. T he increasing o f the compression
ratio degrades the inform ation quality (fig. 4). D ata types, their representation and
predestination influence the choice o f com pression m ethod. This im plies the usage o f lossless
or lossy com pression m ethods. Required quality or required am ount o f data after compression
can be forced in lossy m ethods.
The com pression m akes it possible to increase the throughput o f transmission
channel. D ependencies w hich are essential for the real tim e com pression w ere defined in
chapter 5.2 (equations 3 - 7). Better com pression ratio can be achieved by applying high
com plexity algorithm s (fig. 6)
In the com puter system data com pression should be used in areas connected with data
processing, storing, transm ission and archiving.

